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CÍVEL 
 
 
 
1266 
 
CASINO 
ACESSO ÀS SALAS DE JOGO 
PROIBIÇÃO DE ACESSO 
NORMAS DE PROTECÇÃO 
 
Sumário 
I - Os artº 38º e 125º do DL 422/89, de 02/12 
constituem típicas normas de protecção do sujeito 
que está proibido de aceder às salas de jogo na 
sequência de requerimento por si apresentado. 
II - A violação pela concessionária de um casino 
dessas normas de protecção é suficiente para que a 
sua culpa se presuma. 
III - Também deve presumir-se a culpa do agente 
proibido, a seu requerimento e que não obstante 
isso continua a aceder a uma sala de jogos de um 
casino, na vigência dessa proibição. 
 
Apelação nº 948/09.7TVPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 07/01/2013 
Carlos Pereira Gil 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 

 
 
 
 
1267 
 
LOCAÇÃO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
SENHORIO 
NÃO COMERCIANTE 
MORA DO PAGAMENTO DE RENDAS 
JUROS COMERCIAIS 
JUROS CIVIS 
 
Sumário 
I - Não basta que o acto possa ser classificado como 
comercial para que à obrigação de pagamento de 
juros de mora seja aplicável a taxa de juros 
comerciais sendo também indispensável que o seu 
beneficiário seja comerciante. 
II - Assim, um senhorio não comerciante só tem 
direito a receber os juros civis a título de 
indemnização pela mora do pagamento de rendas 
devidas pela locação de um estabelecimento 
comercial. 
 
Apelação nº 776/11.0TBVNG.P1 – 5ª Sec. 

Data – 07/01/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil 

 
 
 
 
1268 
 
NULIDADE DO AVAL 
INDETERMINABILIDADE DO AVAL 
INDETERMINABILIDADE 
OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA 
MEIOS DE DEFESA 
AVALISTA 
DENÚNCIA DO AVAL 
 
Sumário 
I - Tendo sido assinada uma livrança, na qualidade 
de avalista para titular, no caso de incumprimento 

contratual, os créditos emergentes de uma abertura de 
conta corrente, do adiantamento de remessas à 
exportação e descoberto em conta da sociedade 
avalisada, contratos celebrados com duração limitada e 
sucessivamente renovados por iguais períodos, não 
ocorre nulidade indeterminabilidade do aval por 
indeterminabilidade da obrigação cambiária.  
II - A natureza e finalidade do aval obstam a que o 
avalista se liberte da sua responsabilidade por simples 
denúncia. 
III - Nunca haverá nulidade do aval se a obrigação 
assumida pelos avalistas é determinável nos termos do 
pacto de preenchimento. 
 
Apelação nº 2295/11.5TBOAZ-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 07/01/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil 

 
 
 
 
1269 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
DANOS PATRIMONIAIS FUTUROS 
ACTIVIDADE PROFISSIONAL REMUNERADA 
LESADO QUE NÃO EXERCE ACTIVIDADE  
PROFISSIONAL REMUNERADA 
 
Sumário 
Quando o lesado, à data do acidente de viação tinha 
aptidão para o exercício de actividade profissional 
remunerada, ainda que a não exercesse, deve ser 
indemnizado pelo dano futuro consistente na perda 
dessa aptidão. 
 
Apelação nº 105/08.0TBRSD.P1 – 5ª Sec. 

Data – 07/01/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
1270 
 
CONTRATO 
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 
PRESCRIÇÃO 
REGIME MAIS FAVORÁVEL 
 
Sumário 
Tendo a instituição bancária, numa acção em que se 
discute um contrato de intermediação financeira, 
invocado a prescrição de 3 anos prevista no artº 498º do 
Código Civil, omitindo a alegação de um regime que lhe 
é mais favorável (previsto no artº 342º, nº 2 do CVM), 
ao Tribunal não está vedada a aplicação do regime 
omitido. 
 
Apelação nº 1015/10.6TVPRT-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 07/01/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 
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1271 
 
RESPONSABILIDADE PARENTAL 
REGIME DE VISITAS 
DIREITO AO CONVÍVIO COM OS TIOS 
ACÇÃO TUTELAR COMUM 
 
Sumário 
I - Em processo tutelar cível, sob a forma de acção 
tutelar comum pode ser fixado um regime de visitas 
e convívio com uma criança com outras pessoas 
para além das referidas no artº 1887º-A do Código 
Civil. 
II - Não deve ser indeferida liminarmente uma 
petição inicial apresentada pelos tios da criança 
apenas com fundamento de o convívio com os tios 
não estar mencionado naquele normativo. 
 
Apelação nº 762-A/2001.P1 – 5ª Sec. 

Data – 07/01/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
1272 
 
CONTRATO-PROMESSA 
MARCAÇÃO DA ESCRITURA DE COMPRA E  
VENDA 
SILÊNCIO SOBRE A MARCAÇÃO DA ESCRITURA 
INCUMPRIMENTO DEFINITIVO 
MORA 
 
Sumário 
O silêncio sobre a marcação da escritura de compra 
e venda a que se remeteu o promitente vendedor 
não é, sem mais e sem qualquer interpelação 
complementar, um incumprimento definitivo, mas 
uma simples situação de mora. 
 
Apelação nº 4817/11.2TBVNG.P1 – 5ª Sec. 

Data – 07/01/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil 

 
 
 
 
1273 
 
INSOLVÊNCIA 
FIDUCIÁRIO 
REMUNERAÇÃO 
ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO 
 
Sumário 
É admissível o pagamento de remuneração ao 
fiduciário por adiantamento do Cofre Geral dos 
Tribunais (hoje, Instituto de Gestão Financeira e 
Patrimonial da Justiça) . 
 
Apelação nº 419/12.4TBOAZ-F.P1 – 5ª Sec. 

Data – 07/01/2013 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 
Manuel Fernandes 

 
 
 
1274 
 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA 
MÚTUO COM HIPOTECA 
CLAÚSULAS CONTRATUAIS GERAIS 

DEVERES DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO 
 
Sumário 
I - Deve ser considerado provado o que consta de 
escritura pública, não arguida de falsidade, quanto aos 
factos praticados pela autoridade ou oficial público. 
II - A obrigação de comunicação tem uma extensão 
variável, em função, essencialmente, da importância do 
contrato e da complexidade das suas cláusulas, 
destinando-se a proporcionar ao aderente uma razoável 
possibilidade de tomar conhecimentos dessas cláusulas. 
III - Deve considerar-se cumprido o dever de 
comunicação com a leitura da escritura pública e 
explicação das cláusulas dos contratos através dela 
celebrados, quando o aderente, antes de a subscrever, 
tem oportunidade de tomar conhecimento integral 
efectivo do seu teor, podendo pedir os esclarecimentos 
que entender necessários. 
IV - O dever de informação não impõe a obrigação de 
explicar cada uma das cláusulas e o seu significado, 
dependendo das particularidades do caso concreto e 
pressupondo um pedido de esclarecimentos pelo 
aderente. 
 
Apelação nº 1566/11.5T2OVR-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 10/01/2013 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 

 
 
 
 
1275 
 
INVENTÁRIO 
RELACIONAÇÃO DE BENS 
SEGURO DE VIDA 
 
Sumário 
Falecendo o autor da herança sem deixar herdeiros 
legitimários, não carece de ser relacionada no respectivo 
inventário a quantia recebida da seguradora por terceiro 
beneficiário por ele indicado, aquando da celebração do 
contrato de seguro de capitalização, para receber a 
correspondente indemnização em caso de morte do 
segurado antes do termo do contrato. 
 
Apelação nº 530/10.6TJPRT.P1 – 3ª Sec. 

Data – 10/01/2013 
Judite Pires 
Teresa Santos 
Maria Amália Santos  

 
 
 
 
1276 
 
RESPONSABILIDADE DA HERANÇA 
 
Sumário 
A herança abrange os bens do de cujus existentes à data 
do decesso deste, admitindo-se a sua extensão a bens, 
direitos e obrigações a ela advindos ou constituídos 
posteriormente, nos casos taxativamente previstos nos 
art.ºs 2068.º e 2069.º, ambos do Código Civil, não 
estando aí incluídas as obrigações assumidas ex novo 
pelos herdeiros, mesmo que visem a beneficiação de 
bens da herança. 
 
Apelação nº  2714/09.0TBVNG.P1 – 3ª Sec. 

Data – 10/01/2013 
José Manuel Ferreira de Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 
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1277 
 
FUNDOS MOBILIÁRIOS 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO 
 
Sumário 
I - A reapreciação da matéria de facto pela Relação, 
apesar das condições e circunstâncias em que é 
feita, não se limita a sindicar o erro manifesto ou a 
clamorosa desconformidade entre a decisão dos 
concretos pontos dessa matéria e os respectivos 
meios de prova. 
II - O duplo grau de jurisdição em matéria de facto 
implica uma reponderação efectiva e substancial da 
decisão sobre os pontos que forem impugnados e 
comporta a possibilidade de formação de uma nova 
e diferente convicção, pelo tribunal de recurso, 
sobre ela. 
III - Apesar de a lei, a propósito do recurso de 
impugnação da decisão relativa à matéria de facto, 
estabelecer o ónus de especificação dos “concretos 
pontos de facto” e de o recorrente indicar as 
“passagens exactas da gravação” (art.º 685.º-B, 
n.ºs 1, al. a) e 2, do CPC), tal não significa uma 
limitação quantitativa daqueles pontos nem, 
necessariamente, a fragmentação do teor dos 
depoimentos. 
IV - Não está constituído no dever de indemnizar, 
seja a título de responsabilidade civil pré-contratual, 
contratual ou extra-contratual, baseada na violação 
de deveres gerais ou dos especiais decorrentes dos 
diversos regimes que confluem na regulação da sua 
actividade, por não se verificarem os necessários 
pressupostos, o Banco que, embora no âmbito de 
uma relação mais vasta e geradora de confiança e 
de frequente intercomunicação, promoveu, junto do 
seu cliente, e este aceitou, a subscrição de dois 
Fundos Mobiliários, que se foram valorizando ao 
longo de 3 anos, apenas, porque, quando, devido à 
crise financeira, a sua cotação desceu bruscamente 
causando-lhe prejuízos, e, nesse período, o lesado, 
pessoa experiente e conhecedora do risco desse 
produto, esteve longamente ausente no Brasil, não o 
tendo aí o Banco contactado e avisado da situação e 
para os resgatar, apesar de ter tentado fazê-lo pelos 
meios ao seu alcance em Portugal, tendo-se, 
entretanto, aquele alheado do assunto. 
 
Apelação nº  789/10.9TBVRL.P1 – 3ª Sec. 

Data – 10/01/2013 
José Amaral 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 

 
 
 
 
 
 
1278 
 
EXECUÇÃO 
TÍTULO EXECUTIVO 
COLIGAÇÃO PASSIVA 
PROPRIEDADE HORIZONTAL 
 
Sumário 
I - As actas das reuniões das assembleias de 
condóminos constituem títulos executivos quando 
deliberem sobre o montante de contribuições 
devidas ao condomínio, já apuradas ou futuras, 
desde que sejam certas, líquidas e exigíveis.  
II - O condomínio pode demandar, na mesma 
execução, vários condóminos que se encontrem em 
incumprimento. 
 

Apelação nº  7855/11.1TBMAI.P1 – 3ª Sec. 
Data – 10/01/2013 
Teresa Santos 
Maria Amália Santos  
Aristides Rodrigues de Almeida 

 
 
 
 
 
1279 
 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 
SEPARAÇÃO DE BENS 
 
Sumário 
I - Para fazer suspender a execução pendente sobre 
bens comuns do cônjuge do executado, não responsável 
pela dívida exequenda, deve o mesmo, após citação nos 
termos e para os efeitos do disposto n.º 1 do art.º 825.º 
do CPC, requerer a separação de bens ou juntar certidão 
comprovativa da pendência da acção em que essa 
separação já tenha sido requerida. 
II - Tal certidão reporta-se a acção de separação de 
bens em processo de inventário, posterior ao 
decretamento do divórcio ou da separação de pessoas e 
bens, e não à simples separação judicial de pessoas e 
bens. 
 
Apelação nº  3483/11.0TBMTS-D.P1 – 3ª Sec. 

Data – 10/01/2013 
Aristides Rodrigues de Almeida 
José Amaral 
Maria Amália Santos 

 
 
 
 
 
1280 
 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
CADUCIDADE 
 
Sumário 
I - A perda da coisa locada determina a caducidade do 
arrendamento, nos termos gerais do art.º 790.º, n.º1, 
do Código Civil. 
II - Se a perda é total, a obrigação do locador extingue-
se desde logo; 
III - Se for parcial e devida a causa que não lhe seja 
imputável, rege o disposto no art.º 793.º do mesmo 
Código. 
IV - Todavia, a obrigação não se extingue se a 
impossibilidade for imputável ao devedor, mas, face à 
impossibilidade da prestação que se traduz na obrigação 
de o locador proporcionar o gozo da coisa para os fins a 
que se destina, o direito e a obrigação de prestar são 
substituídos pelo dever de indemnizar. 
 
Apelação nº  1826/09.5TBAMT-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 10/01/2013 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 
Leonel Serôdio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sumários de Acórdãos 
Boletim nº 45 

 

 6 

1281 
 
BASE INSTRUTÓRIA 
FACTOS NÃO PROVADOS 
CONTRADIÇÃO 
 
Sumário 
Não pode haver contradição entre dois factos que, 
na resposta à base instrutória, foram, um e outro, 
considerados não provados. 
 
Apelação nº  382/11.9TVPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 14/01/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil 

 
 
 
 
1282 
 
CHEQUE 
TÍTULO EXECUTIVO 
OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA 
PRESCRIÇÃO 
COMPENSAÇÃO 
 
Sumário 
I - Prescrita a obrigação cambiária, perdida fica a 
qualidade de título executivo por força da perda do 
valor cambiário do cheque dado à execução. 
II - Não tendo sido invocada a relação subjacente à 
emissão do cheque, nesse caso não poderá o 
executado ver o valor inserto no mesmo considerado 
para efeitos de compensação face à dívida 
exequenda. 
 
Apelação nº  603/10.5TBPFR-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 14/01/2013 
Maria José Simões 
Abílio Costa 
Augusto de Carvalho 

 
 
 
 
1283 
 
IMPUGNAÇÃO PAULIANA 
DIREITO REAL DE GARANTIA 
DIREITO DE CRÉDITO 
PENHORA DO BEM POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO 
ACTOS JUDICIAIS ENUNCIATIVOS 
INTERPRETAÇÃO 
 
Sumário 
I – O êxito de uma acção de impugnação pauliana 
não constitui o seu autor em titular de um direito 
real de garantia do crédito que detém;  
II – Se um novo credor obtém a penhora sobre o 
bem, cuja transmissão foi impugnada, o credor 
desta impugnante só não suportará a preferência 
emergente da garantia real, caso em nova 
impugnação, desta feita contra o crédito garantido, 
consiga demonstrar os respectivos factos 
constitutivos (artigo 613º, nº 2, do Código Civil);  
III – A demonstração referida em II – pode ter lugar 
em procedimento de embargos de terceiro, 
desencadeados contra a realização da penhora; 
IV – Devem ser aplicados à interpretação dos actos 
judiciais enunciativos, como é o caso das sentenças, 
os ditames gerais da interpretação estabelecidos no 
Código Civil para as declarações negociais (artigos 
236º, nº 1, e 238º, nº 1), de maneira a que do 
respectivo conteúdo se consiga obter o sentido mais 
razoável e sensato, no quadro de uma ajustada 
impressão do destinatário. 

Apelação nº  2192/08.1TBAVR-A.P1 – 5ª Sec. 
Data – 14/01/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
1284 
 
OBRIGAÇÕES 
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO 
ACÇÃO CONTRA TERCEIRO 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
 
Sumário 
Não sendo conhecido do credor o erro do terceiro que se 
apresta a cumprir a obrigação alheia, na convicção 
errónea de estar obrigado para com o devedor a cumpri-
la, fica este forçado a agir contra quem viu satisfeito o 
crédito com base no seu enriquecimento sem causa. 
 
Apelação nº  7168/03.2TJPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 14/01/2013 
Carlos Gil  
Luís Lameiras 
Carlos Querido 

 
 
 
 
1285 
 
LEI INTERPRETATIVA 
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO 
ACIDENTE EM AUTO-ESTRADA 
ACIDENTE PROVOCADO POR ANIMAL 
PRESUNÇÃO DE CULPA 
 
Sumário 
I - O art.12, nº 1 da Lei nº 24/2007, de 18.7 tem 
natureza interpretativa, sendo assim aplicável aos 
acidentes de viação ocorridos antes da sua entrada em 
vigor. 
II - De acordo com o que se dispõe neste preceito, nos 
acidentes que são provocados pela presença de animais 
nas auto-estradas concessionadas é de presumir a falta 
de cumprimento (e também da culpa) das obrigações de 
segurança das concessionárias. 
III - Estas só poderão eximir-se à responsabilidade 
ilidindo aquela presunção, isto é, demonstrando que a 
presença do animal na via se verificou por motivos que 
não lhe são imputáveis, ou seja, fazendo a prova 
histórica do acontecimento. 
IV - As causas do acidente-atravessamente do canídeo 
devem ser confirmadas no local pela autoridade policial-
artigo 12.º nº 2 da citada Lei. 
V - Todavia, mesmo não existindo tal verificação isso 
não pode ser preclusivo de o lesado poder fazer a prova 
da existência do animal na via, socorrendo-se de outros 
meios probatórios e, com isso beneficiando, ainda assim, 
da presunção de incumprimento estabelecida no nº 1 do 
mencionado artigo 12.º. 
 
Apelação nº  694/09.1TBESP.P1 – 5ª Sec. 

Data – 14/01/2013 
Manuel Domingos Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
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1286 
 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL 
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL AVULSA 
DENÚNCIA DE CONTRATO 
TÍTULO EXECUTIVO 
 
Sumário 
I - O disposto no artº 101º, n. 1 do RAU não é 
aplicável ao contrato de arrendamento rural. 
II - A notificação judicial avulsa com que o senhorio 
denunciou tal contrato de arrendamento não 
constitui título executivo. 
III - Findo o prazo de denúncia, se o arrendatário 
não entregar os imóveis arrendados, o senhorio terá 
que pedir o despejo em acção judicial. 
 
Apelação nº  1319/09.0TBMCN.P1 – 5ª Sec. 

Data – 14/01/2013 
Augusto de Carvalho 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 

 
 
 
 
1287 
 
APOIO JUDICIÁRIO 
NOMEAÇÃO DE PATRONO 
PRAZO 
CONTESTAÇÃO 
ENTREGA JUDICIAL DE BENS 
LOCAÇÃO DE BENS 
DIREITO POTESTATIVO 
 
Sumário 
I – Apresentado pedido de apoio judiciário, na 
modalidade de nomeação de patrono, na pendência 
de um procedimento cautelar, o termo inicial do 
prazo interrompido, por ocasião da comprovação 
documental desse pedido, coincide com o momento 
da notificação, feita pela Ordem dos Advogados, ao 
patrono nomeado de que foi designado (artigos 24º, 
nº 4 e nº 5, alínea a), 26º, nº 1, 30º, nº 1, e 31º, 
nº 1, da Lei nº 34/2004, de 29 de Julho); 
II – Em providência cautelar de entrega judicial 
(artigo 21º do Decreto-Lei nº 149/95, de 24 de 
Junho), se o requerido for citado e pedir a nomeação 
de patrono, esgotado o prazo de 10 dias da oposição 
(artigo 303º, nº 2, do Código de Processo Civil), a 
contar do termo inicial referido em I –, e sem que a 
mesma se mostre junte, devem, em princípio, 
considerar-se confessados os factos narrados no 
requerimento inicial (artigos 385º, nº 5, e 484º, nº 
1, do Código de Processo Civil); 
III – Se os factos, assim apurados, evidenciarem 
que o contrato de locação financeira cessou, por 
decurso do prazo para ele estabelecido, e o locatário 
não fez operar, na forma acordada, o direito 
potestativo à aquisição do bem perante o locador, e 
nem, da mesma forma, o devolveu a este, deve a 
providência ser procedente e ordenada a sua 
imediata entrega (artigo 21º, nº 1, do Decreto-Lei 
nº 149/95). 
 
Apelação nº  1074/12.7TBPNF.P1 – 5ª Sec. 

Data – 14/01/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
 
 
 

1288 
 
SEGURO DE GRUPO 
APÓLICE 
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO 
PROPOSTA DE SEGURO 
 
Sumário 
Face ao teor do nº1 do artº 17º do DL 176/95, de 26 de 
Julho, que apenas estabelece a validade do silencia – 
omissão de declaração da seguradora na sequência da 
proposta do seguro -, relativamente aos seguros 
individuais, deverá considerar-se, relativamente aos 
seguros de grupo, que o mero silêncio da seguradora 
não vale como declaração negocial susceptível de a 
vincular. 
 
Apelação nº  713/09.1TBLSD.P2 – 5ª Sec. 

Data – 14/01/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 

 
 
 
 
1289 
 
PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 
INCUMPRIMENTO 
LEGITIMIDADE 
FILHO MAIOR 
 
Sumário 
I - Quer o filho maior, quer o progenitor convivente, 
poderão gozar de legitimidade, substantiva e processual, 
para reclamar as prestações vencidas e não pagas 
durante a menoridade do filho: o filho, como titular do 
direito a alimentos iure próprio; o progenitor, no caso de 
invocação de que prestou alimentos para além do que 
lhe cumpria, por sub-rogação. 
II - Face à singela invocação da ilegitimidade da 
requerente (filha/maior), por parte do 
requerido/devedor, como meio de se subtrair ao 
pagamento das prestações vencidas, sem alegação de 
quaisquer factos dos quais possa resultar que o crédito 
da requerente tenha sido transmitido para a mãe por 
haver prestado alimentos em medida superior à que lhe 
incumbia, a requerente terá de ser julgada parte 
legítima. 
 
Apelação nº  344-A/1996.P1 – 2ª Sec. 

Data – 15/01/2013 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 

 
 
 
 
1290 
 
CLÁUSULA PENAL 
FUNCIONAMENTO 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
A cláusula penal moratória compulsória só funciona 
quando se verificarem todos os pressupostos exigidos 
para a correspondente indemnização. 
 
Apelação nº  2015/09.4TBPFR.P1 – 2ª Sec. 

Data – 15/01/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
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1291 
 
SOCIEDADE COMERCIAL 
RESPONSABILIDADE DELITUAL DOS  
ADMINISTRADORES E GERENTES 
INDEMNIZAÇÃO AO SÓCIO LESADO 
 
Sumário 
I - O art. 79° do Código das Sociedades Comerciais 
trata da responsabilidade de natureza delitual dos 
administradores e gerentes de que resultem danos 
na esfera jurídica do sócio lesado. 
II — A acção decorrente daquele preceito destina-se 
à obtenção de uma indemnização que reverta 
directamente para o sócio prejudicado e que nada 
tem a ver com uma eventual reparação da 
sociedade. 
III — Provando-se que um dado sócio se viu privado 
do vencimento mensal e subsídios respectivos que 
recebia em razão do exercício da função de gerente 
por força da conduta dolosa dos outros sócios, este 
dano deve ser tido como directamente causado 
aquele sócio nos termos e para os efeitos do art.79° 
do Código das Sociedades Comerciais. 
 
Apelação nº  548/06.3TBARC.P1 – 2ª Sec. 

Data – 15/01/2013 
José Igreja Matos 
Rui Moreira  
Henrique Araújo 

 
 
 
 
1292 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
TAXA DE ALCOOLEMIA SUPERIOR À  
PERMITIDA 
DIREITO DE REGRESSO 
SEGURADORA 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
Para que o direito de regresso da seguradora que 
satisfez a indemnização seja reconhecido tem a 
mesma, para além de provar a culpa do condutor na 
produção do evento danoso, alegar e provar, ainda, 
factos de onde resulte o nexo de causalidade entre a 
condução com uma taxa de alcoolemia superior à 
legalmente permitida e o evento dele resultante. 
 
Apelação nº  995/10.6TVPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 15/01/2013 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
Maria Cecília Agante  

 
 
 
 
1293 
 
CUSTAS DE PARTE 
RECLAMAÇÃO 
FALTA DE DEPÓSITO DO VALOR 
CONHECIMENTO OFICIOSO 
VIOLAÇÃO 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 
ACESSO À JUSTIÇA 
INCONSTITUCIONALIDADE 
 
Sumário 
I – Para apreciar a reclamação à nota de custas 
deve o juiz conhecer se o reclamante depositou a 
totalidade do valor da referida nota; 

II – O art. 33º nº 2 da Portaria nº 419 – A /2009 não 
viola o principio da proporcionalidade do acesso à 
justiça. 
 
Apelação nº  511/09.2TVPRT.P2 – 2ª Sec. 

Data – 15/01/2013 
António Martins 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
 
1294 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
FGA 
CONFISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DE  
SEGURO 
CULPA 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
I - Se o F.G.A. alega, em contestação, que não sabe se o 
facto da inexistência de seguro é ou não real, tal 
declaração equivale a confissão daquele facto, nos 
termos do art° 490° n°3 C.Civ. 
II - Age culposamente, do mesmo passo integrando (em 
abstracto) conduta criminalmente punível, o condutor 
que colhe um peão que iniciara já a travessia da via 
numa passadeira zebrada, ainda que a sinalização 
semafórica permitisse ao condutor avançar (sinal verde). 
III - O quantum doloris (grau 4 em 7), a perda de vários 
dentes e demais tratamentos dentários, uma cicatriz 
notória no lábio superior e a dificuldade interior em lidar 
com tal situação, justificam a atribuição à lesada Autora 
de uma indemnização de € 15.000, a título de danos não 
patrimoniais. 
IV - A função de diplomas como a Portaria n° 377/2008, 
de 26 de Maio, alterada pela Portaria n.° 679/2009, de 
25 de Junho é tão só a de obter quantitativos mínimos 
que traduzam o cumprimento, por parte das 
seguradoras, do dever de apresentação ao lesado de 
uma proposta razoável de ressarcimento, não afastando 
o direito à indemnização de outros danos, nem a fixação 
de valores superiores aos propostos. 
 
Apelação nº  1949/06.2TVPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 15/01/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
1295 
 
SENTENÇA ESTRANGEIRA 
DECLARAÇÃO DE EXECUTORIEDADE 
RECUSA DE RECONHECIMENTO 
 
Sumário 
Não deve ser atribuída força executiva a uma decisão 
proferida, com fundamento em falta de oposição, por um 
tribunal estrangeiro quando não se constate que a carta 
registada expedida para citação incluísse tradução em 
língua portuguesa nem consta que fosse acompanhada 
de aviso de que o destinatário pudesse recusar a 
recepção do acto. 
 
Apelação nº  6071/11.7TBMAI.P1 – 2ª Sec. 

Data – 15/01/2013 
João Proença  
Maria da Graça Mira 
António Martins 

 



Sumários de Acórdãos 
Boletim nº 45 

 

 9 

1296 
 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
PEDIDO DE ENCERRAMENTO 
RUÍDO 
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INSONORIZAÇÃO 
 
Sumário 
I - Não é de alterar a matéria de facto quando for 
apreciada e decidida segundo as regras e os 
princípios do direito probatório; 
II - Factos notórios são os factos conhecidos ou 
facilmente cognoscíveis pela generalidade das 
pessoas normalmente informadas de determinado 
espaço geográfico, de tal modo que não haja razão 
para duvidar da sua ocorrência, aparecendo, por 
isso, revestidos dum carácter de certeza. 
III - A procedência do pedido de encerramento de 
estabelecimento comercial ou industrial causador de 
ruído perturbador dos direitos de personalidade do 
lesado pressupõe sempre a verificação, no caso 
concreto, dos pressupostos da respectiva obrigação, 
designadamente que ele revista natureza ilícita, seja 
imputável ao lesante a título de culpa e que haja um 
nexo de causalidade entre o facto praticado pelo 
agente e o dano sofrido pela vítima. 
IV - A teoria da causalidade adequada, adoptada 
pelo art.° 563.° do Código Civil, impõe, num 
primeiro momento, a existência de um facto 
concreto condicionante de um dano, para que haja 
reparação desse dano sofrido. 
V - É de indeferir o pedido de realização de obras 
quando foram, entretanto, executadas obras de 
insonorização e não se mostram, através dos factos 
provados, minimamente determinados os 
procedimentos idóneos para eliminarem 
satisfatoriamente a invocada lesão do direito de 
personalidade, pois uma eventual condenação seria 
condicional, como tal, inadmissível. 
VI - A sanção pecuniária compulsória pressupõe uma 
obrigação de prestação de facto infungível, positivo 
ou negativo. 
 
Apelação nº  902/09.9TJPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 15/01/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  

 
 
 
 
1297 
 
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL 
MATÉRIA CONTRATUAL 
TRADUÇÃO DOS ELEMENTOS DA CITAÇÃO 
NULIDADE DA CITAÇÃO 
RECUSA DA CITAÇÃO 
 
Sumário 
I – É competente internacionalmente o tribunal 
português para conhecer um litígio que tenha por 
objecto matéria contratual quando for o do lugar 
onde foi ou deva ser cumprida a obrigação em 
questão. 
II – A citação, pelo correio, de uma sociedade 
sediada em França não é nula se omitir a tradução 
em língua francesa dos elementos da citação. 
III – Se o citando recusar a citação devido a 
inadequação linguística deverá proceder-se à 
tradução da documentação expedida. 
IV – Contudo, se o destinatário alegar recusar a 
citação mas se, juntamente com essa declaração, 
argumentar e discorrer sobre os contornos da 
demanda demonstrando conhecer os seus termos e 
agindo como se dela se quisesse defender tem de 

considerar-se a predita declaração incompatível com o 
complexo argumentativo da defesa. 
 
Apelação nº  1816/08.5TBVLG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 15/01/2013 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 

 
 
 
 
1298 
 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
INCUMPRIMENTO DEFINITIVO 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
 
Sumário 
I - A perda do imóvel prometido vender por parte do 
promitente vendedor, em execução judicial movida pelo 
credor hipotecário por falta de pagamento das 
prestações mensais do empréstimo garantido, configura 
uma impossibilidade de cumprimento imputável ao 
devedor. 
II - Tendo o promitente vendedor permitido que, na 
sequência da sua falta de pagamento das prestações do 
empréstimo perante o credor hipotecário, este lhe 
instaurasse uma execução, e que tal bem aí acabasse 
por ser adjudicado a tal credor, tal comportamento 
poderá ainda equivaler a um acto inequívoco de que não 
quer ou não pode cumprir. 
III - O não cumprimento de obrigações acessórias ou 
instrumentais, como por ex. a de distrate da hipoteca 
que onera o imóvel prometido vender, acarretando a 
impossibilidade de cumprimento da obrigação principal, 
faz incorrer o promitente vendedor no incumprimento 
definitivo do contrato, justificando a resolução do 
contrato por parte do promitente comprador. 
 
Apelação nº  1134/10.9TJVNF.P1 – 2ª Sec. 

Data – 15/01/2013 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 

 
 
 
 
1299 
 
INSOLVÊNCIA 
CRÉDITO RECLAMADO EM ACÇÃO DECLARATIVA 
EXTINÇÃO DA INSTÂNCIA 
INUTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE 
 
Sumário 
Todos os credores da insolvência devem reclamar o 
respectivo crédito no processo insolvencial o qual, se 
exigido em acção declarativa, retira a esta a sua razão 
de ser pelo que deve ser julgada extinta por inutilidade 
superveniente da lide. 
 
Apelação nº  118038/10.1YIPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 15/01/2013 
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 
Henrique Araújo (dispensei o visto) 
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1300 
 
ALIMENTOS DEVIDOS A MENORES 
FUNDO DE GARANTIA DOS ALIMENTOS  
DEVIDOS A MENORES 
LIMITE MENSAL DAS PRESTAÇÕES 
 
Sumário 
I - O limite mensal de 4 UCs para as prestações a 
cargo do Fundo de Garantia dos Alimentos devidos a 
Menores, imposto pelos arts. 2°, n° 1 da Lei n° 
75/98 e 3°, n° 3 do Dec. Lei n° 164/99, reporta-se a 
cada devedor, com o que o legislador se quis referir 
à pessoa obrigada a alimentos e não aos 
beneficiários dos mesmos. 
II - Este entendimento interpretativo não viola 
qualquer princípio ou preceito constitucional. 
III - Tal limite de 4 UC justifica-se porquanto o 
Fundo de Garantia de Alimentos devidos a Menores 
foi constituído, não para garantir o pagamento da 
prestação de alimentos que cabe à pessoa 
judicialmente obrigada a prestá-los, mas tão 
somente para assegurar o pagamento de uma 
prestação social que visa suprir o incumprimento do 
obrigado e tem por fim satisfazer as necessidades 
básicas de subsistência e desenvolvimento do menor 
em matéria de alimentos. 
 
Apelação nº  3718/07.3TBSTS-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 15/01/2013 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
1301 
 
LIVRANÇA 
AVALISTA 
INVOCAÇÃO DO CONTRATO SUBJACENTE À 
EMISSÃO DA LIVRANÇA 
DATA DA EMISSÃO 
LIVRANÇA EM BRANCO 
CUSTAS 
HONORÁRIOS A ADVOGADO 
OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO 
 
Sumário 
I - Os avalistas da livrança que são também sujeitos 
da relação subjacente podem, ao menos nas 
relações imediatas, invocar o referido contrato 
subjacente à emissão da livrança. 
II - Não apenas a livrança pode ser entregue 
possuindo a data de emissão em branco, como 
também não é necessário que, nesse particular, 
exista um verdadeiro contrato de preenchimento, 
contrato que, existindo, pode ser expresso ou tácito. 
III - A obrigação de pagamento de custas e 
honorários a advogado é, em momento anterior à 
cessação da prestação dos respectivos serviços, uma 
obrigação inexigível (porque não vencida) e 
indeterminada (apenas passível de liquidação no 
momento em que venham a cessar os serviços 
prestados para cobrança coerciva das dívidas 
invocadas ao Banco exequente). 
 
Apelação nº  2418/11.4TBMAI-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 15/01/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
 

1302 
 
CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA 
CUMPRIMENTO 
 
Sumário 
I - O contrato de exclusividade de compra de café 
caracteriza-se como «um complexo contrato de natureza 
comercial que envolve elementos próprios do contrato-
promessa, do contrato de prestação de serviços, do 
contrato de comodato e, de compra e venda de café, em 
exclusividade em relação ao comprador. 
II - O clausulado no contrato de fornecimento de café, 
livremente acordado, deve ser pontualmente cumprido. 
 
Apelação nº  437/11.0TBMDL.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/01/2013 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
António Eleutério  

 
 
 
 
1303 
 
SOCIEDADE COMERCIAL 
COMPANHIA DE SEGUROS 
SALVADOS 
ACTOS COMERCIAIS 
ACTOS OBJECTIVAMENTE COMERCIAIS 
PARTE ACESSÓRIA DO OBJECTO SOCIAL 
PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO 
 
Sumário 
I- Uma sociedade comercial tem a qualidade de 
comerciante para efeitos da aplicação presuntiva do 
artigo 317.º al-b) do C.Civil, independentemente de o 
seu objecto social se reportar exclusiva ou, sequer 
predominantemente, à prática de actos comerciais. 
II- Estes poderão estar previstos apenas como parte do 
objecto social ou, até, como algo de acessório. 
III- Na prescrição presuntiva o decurso do prazo não 
extingue a obrigação, mas origina a presunção do seu 
cumprimento. 
IV- A alegação do pagamento é obrigatória. 
VI- A possibilidade de o credor provar a dívida, apesar 
da prova só poder resultar de confissão do devedor, é 
uma possibilidade que não deve ser coartada na ocasião 
do saneamento do processo, devendo este prosseguir 
para julgamento. 
 
Apelação nº  1668/11.8TBPVZ-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/01/2013 
Manuel Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
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1304 
 
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
ALTERAÇÃO NA RELAÇÃO SUBSTANTIVA EM  
LITÍGIO 
PATRIMÓNIO HEREDITÁRIO 
PATRIMÓNIO PESSOAL DOS SUCESSORES  
HABILITADOS 
 
Sumário 
I - A habilitação de herdeiros não provoca alteração 
na relação substantiva em litígio. 
II - Apenas o património hereditário responde pelas 
dívidas em causa na acção e não o património 
pessoal dos sucessores habilitados. 
 
Apelação nº  1472/06.5TJVNF-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/01/2013 
Abílio Costa 
Augusto de Carvalho 
Anabela Luna de Carvalho 

 
 
 
 
1305 
 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR 
SUSPENSÃO DA INSTÂNCIA 
DESPACHO DE EXPEDIENTE 
TRANSMISSÃO DA POSIÇÃO DE LOCATÁRIO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 
OUTORGA DO LOCADOR 
CONSENTIMENTO DO LOCADOR 
BENFEITORIAS 
AQUISIÇÃO 
 
Sumário 
I – O despacho do juiz que, na sequência de 
suspensão da instância cautelar, manda notificar as 
partes para se pronunciarem sob pena de 
determinar a sua extinção por falta de interesse no 
seu prosseguimento, constitui despacho de 
expediente, não carente de fundamentação e sem 
virtualidade de poder transitar em julgado (artigos 
156º, nº 4, início, 158º, nº 1, e 679º, do Código de 
Processo Civil); 
II – A transmissão da posição do locatário, em 
contrato de locação financeira de coisa que não seja 
bem de equipamento, não exige a outorga do 
locador no contrato instrumento dessa transmissão, 
mas apenas o consentimento dele à sua realização 
(artigos 11º, nº 2, do Decreto-Lei nº 149/95, de 24 
de Junho, 1059º, nº 2, e 424º do Código Civil); 
III – As benfeitorias que algum terceiro introduza no 
bem dado em locação financeira não são 
susceptíveis de gerar na esfera do locatário um 
crédito indemnizatório sobre o locador; e, por isso, 
insusceptíveis de sustentar o direito de retenção por 
ocasião do termo do contrato (artigos 1273º e 754º 
do Código Civil); 
IV – Se os factos apurados evidenciam que o 
contrato de locação financeira cessou, por decurso 
do prazo, e que o locatário não fez operar o direito à 
aquisição do bem, nem o devolveu ao locador, deve 
a providência cautelar de entrega judicial por este 
desencadeada ser julgada procedente e ordenada a 
pretendida entrega (artigo 21º, nº 1, do Decreto-Lei 
nº 149/95). 
 
Apelação nº  297/10.8TBCPV.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/01/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 

1306 
 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
COMÉRCIO 
VÍCIO DE FORMA 
NULIDADE DO CONTRATO 
RESTITUIÇÃO DO QUE HOUVER SIDO PRESTADO 
SITUAÇÃO DE FACTO CONSTITUÍDA POR FORÇA DE  
UM ACTO NULO 
TUTELA JURÍDICA 
REGIME DE FRUTOS E BENFEITORIAS 
 
Sumário 
I- O contrato de arrendamento para comércio celebrado 
em Maio de 2006 é nulo por vicio de forma quando não 
seja celebrado por escrito. 
II- O tribunal a pretexto do pedido principal, que se 
estribava no trespasse do estabelecimento, não pode 
deixar de conhecer e decretar tal nulidade se aquele 
pedido improcede. 
III- Declarado nulo o contrato, porque tal nulidade opera 
retroactivamente (ex-tunc), haverá lugar à repristinação 
das coisas no estado anterior ao negócio, devendo ser 
restituído tudo o que houver sido prestado ou, se a 
restituição em espécie não for possível, o valor 
correspondente - art. 289.º nº 1 do C. Civil. 
IV- Para além disso o nº 3 do citado preceito conduz, a 
que se conceda tutela jurídica à situação de facto 
constituída por força de um acto nulo. 
V- Tutela que, todavia, se mitiga o regime da nulidade, 
só abarca significativamente o regime dos frutos e 
benfeitorias, e já, não como acontece no enriquecimento 
sem causa, o reflexo económico do adquirente do 
destino dado à coisa. 
 
Apelação nº  836/09.7TBLSD.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/01/2013 
Manuel Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
 
1307 
 
CONTRATO DE IMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA 
REMUNERAÇÃO 
NEGÓCIO CELEBRADO SEM INTERVENÇÃO DA  
MEDIADORA 
 
Sumário 
No contrato de imediação imobiliária, tendo embora os 
compradores contactado a empresa imobiliária a 
propósito de um bem a transaccionar que já conheciam 
e o negócio se concretizou por impulso dado pelos 
potenciais compradores ao qual aquela empresa foi 
alheia, não tem a mesma direito à remuneração 
acordada. 
 
Apelação nº  1646/11.7TBOAZ.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/01/2013 
António Eleutério  
Maria José Simões 
Abílio Costa 
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1308 
 
CONTRATO DE IMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA 
REMUNERAÇÃO 
NEGÓCIO CELEBRADO SEM INTERVENÇÃO DA  
MEDIADORA 
 
Sumário 
No contrato de imediação imobiliária, tendo embora 
os compradores contactado a empresa imobiliária a 
propósito de um bem a transaccionar que já 
conheciam e o negócio se concretizou por impulso 
dado pelos potenciais compradores ao qual aquela 
empresa foi alheia, não tem a mesma direito à 
remuneração acordada. 
 
Apelação nº  1646/11.7TBOAZ.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/01/2013 
António Eleutério  
Maria José Simões 
Abílio Costa 

 
 
 
 
1309 
 
IMPUGNAÇÃO 
JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL 
DIREITO A REGISTAR 
ÓNUS DA PROVA 
USUCAPIÃO 
 
Sumário 
I - Cabe ao justificante, réu na acção de impugnação 
da justificação notarial, a prova dos factos em que 
baseia a invocação do direito a registar. 
II - È processualmente eficaz a alegação, na 
contestação, dos factos (corpus e animus da posse) 
conducentes à aquisição originária ou usucapião dos 
imóveis em causa, por remissão para o declarado na 
escritura de justificação. 
 
Apelação nº  177/10.7TBARC.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/01/2013 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
António Eleutério  

 
 
 
 
1310 
 
INSOLVÊNCIA 
FIANÇA 
RELAÇÃO DE CRÉDITOS 
CRÉDITOS CONDICIONAIS 
LIVRANÇAS EM BRANCO AVALIZADAS PELO 
INSOLVENTE 
OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA 
DIREITO POTESTATIVO 
ERRO MANIFESTO DA LISTA DE CREDORES 
 
Sumário 
I- Nos contratos em que o insolvente tenha prestado 
fiança, estando as obrigações deles resultantes a ser 
pontualmente cumpridas, na lista apresentada pelo 
Sr. Administrador da insolvência devem tais créditos 
ser relacionados e reconhecidos como condicionais 
nos termos referidos no artigo 50.º nº 1 e nº 2 al. c) 
do CIRE. 
II- Se o credor reclamante, no apenso respectivo, 
apresentar como títulos dos seus créditos livranças 
em branco avalizadas pelo insolvente, não devem os 
mesmos constar da lista apresentada pelo Sr. 
Administrador, dele devendo ser excluídos. 

III- É que embora o portador de uma livrança possa 
preenchê-la com todos os requisitos do artigo 75.º, 
para, assim lhe dar força executiva, o certo é que 
quanto propriamente à obrigação cambiária, isto é, a 
obrigação de pagar a soma constante do título, ela só se 
constitui através do preenchimento.  
IV- O que existe antes do preenchimento para o 
emitente do título, não é uma obrigação cambiária, mas 
apenas o estar sujeito ao direito potestativo do portador 
de preencher o título, sendo o preenchimento que marca 
o nascimento da obrigação cambiária. 
V- Tais situações são reconduzíveis a erros manifestos, 
não devendo por, isso, a lista de credores, assim 
apresentada pelo Sr. Administrador da insolvência, ser 
de imediato homologada por sentença, devendo antes 
ser determinada a elaboração de nova lista, rectificada. 
 
Apelação nº  3057/11.5TBGDM-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/01/2013 
Manuel Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
 
1311 
 
DEPOIMENTO DE PARTE 
ACTA DA AUDIÊNCIA 
DEFICIÊNCIA DA GRAVAÇÃO 
 
Sumário 
Se na acta da audiência final nada consta como 
confessado em depoimento de parte, a deficiente 
gravação desse depoimento não pode ter qualquer 
consequência. 
 
Apelação nº  272963/11.0YIPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/01/2013 
Soares de Oliveira 
Ana Paula de Carvalho 
Manuel Domingos Fernandes 

 
 
 
 
 
 
1312 
 
TÍTULO EXECUTIVO 
QUIRÓGRAFO DA OBRIGAÇÃO 
RELAÇÃO CAUSAL 
FORMALIDADE ESPECIAL 
 
Sumário 
Podem servir de base à execução cheques com o valor 
de meros quirógrafos (se deles constar a relação causal 
subjacente ou esta for alegada no requerimento inicial) 
excepto se a validade da referida relação causal 
depender de formalidade especial. 
 
Apelação nº  1406/04.1YYPRT-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 22/01/2013 
Maria da Graça Mira 
António Martins  
Anabela Dias da Silva 
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1313 
 
CONTRATO DE ALUGUER DE VEÍCULO 
FALTA DE PAGAMENTO DE VALORES MENSAIS 
DE  
ALUGUER 
OBRIGAÇÃO DE INDEMNIZAR 
 
Sumário 
I - Devem distinguir-se os contratos de aluguer de 
veículo do tipo "ALD", no qual objectivo económico-
funcional da operação é a transferência da 
propriedade do veículo no termo do contrato, de 
outras figuras contratuais que, apesar de 
constituírem contratos de aluguer de um veículo e 
de serem de longa duração, não prevêem uma 
"entrada" de valor variável, a influir no valor das 
prestações mensais; nem um valor residual para o 
termo do contrato; nem a transferência de 
propriedade do veículo, sequer como opção, no 
termo desse contrato, perante o pagamento desse 
valor residual, como é comum naqueles outros. 
II - As razões que justificam a não aplicação do 
regime constante do nº 2 do art. 1045° do C.Civil 
aos contratos de ALD, relacionadas com a 
circunstância de nestes as prestações mensais 
compreenderem, pelo menos em parte, a 
amortização do valor do veículo cuja propriedade 
será transferida no termo do contrato, não ocorrem 
em simples contratos de aluguer de veículos, nos 
quais apenas está convencionada a cedência da sua 
utilização contra o pagamento de um valor de 
aluguer; 
III - Resolvido um destes contratos de aluguer de 
um veículo -que não um ALD- por incumprimento do 
locatário, tem o locador direito à restituição do 
veiculo, bem como à indemnização prevista no art. 
1045° do C. Civil, no caso de incursão em mora 
quanto a essa obrigação. 
 
Apelação nº  379/12.1TBLSD.P1 – 2ª Sec. 

Data – 22/01/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 

 
 
 
 
1314 
 
EXPROPRIAÇÃO 
TERRENOS INTEGRADOS NA RAN OU REN 
APLICAÇÃO POR ANALOGIA 
RENDIMENTO LÍQUIDO DA PARCELA  
EXPROPRIADA 
ATRIBUIÇÃO DE UMA MAIS-VALIA 
 
Sumário 
I- O disposto no n° 12 do art. 26° do CExpr. não é 
aplicável, por analogia, aos casos de expropriação 
de terrenos integrados na RAN ou na REN para 
implantação de vias rodoviárias, ainda que 
adquiridos pelo expropriado antes da sua integração 
em tais Reservas e mesmo que detenham, 
objectivamente, as características previstas na al. a) 
do n° 2 do art. 25° daquele Código. 
II- O cálculo do valor do solo, em tais casos, ao 
abrigo do n° 12 daquele art. 26°, redundaria em 
violação do princípio da igualdade, na sua dimensão 
externa (e, por via disso, também do princípio da 
justa indemnização), pois o expropriado obteria uma 
indemnização superior ao preço que os outros 
proprietários com terrenos em iguais condições 
(integrados na RAN ou na REN depois de os terem 
adquirido) conseguiriam no mercado da compra e 
venda. 

III- Nada há de ilegal na atribuição de uma mais valia de 
25% (sobre o rendimento líquido que a parcela 
proporcionaria) em função da proximidade do terreno a 
uma localidade e da possibilidade, daí resultante, de o 
proprietário poder colocar directamente os produtos 
agrícolas à disposição do consumidor final sem a 
intervenção de intermediários. 
 
Apelação nº  6449/06.8TBVNG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 22/01/2013 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 
Maria João Areias  

 
 
 
 
1315 
 
RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I - Não se compreendendo na obrigação de um 
mandatário forense a obtenção de um determinado 
resultado na causa em que representa o mandante, 
impõe-se-lhe já o cumprimento pontual e escrupuloso 
dos deveres consignados no respectivo estatuto, bem 
como todos aqueles que a lei lhe impõe, 
designadamente, para com os clientes (art. 92° do 
EOA), 
II - Impõe-se-lhe, designadamente, um dever de zelo e 
diligência, prescrito no art. 95°, n° 1, al b) do EOA, o 
qual há-de corresponder à obrigação de conhecimento 
das normas de exercício da profissão, quer as do 
sistema jurídico, quer as da própria categoria 
profissional, bem como à obrigação de possuir e 
aperfeiçoar os seus conhecimentos técnicos e métodos 
de trabalho de modo a exercer a sua actividade com 
eficiência e correcção. 
III - A responsabilidade do advogado pelos danos 
causados ao seu cliente, no âmbito e exercício do 
mandato forense, tem natureza contratual, uma vez que 
decorre da violação de deveres jurídicos emergentes do 
contrato com ele firmado. 
IV - Se, na execução do mandato forense, o advogado 
estiver confrontado com uma diversidade de hipóteses 
de actuação não claramente ilegais ou desadequadas, 
mas antes teoricamente admissíveis, e optar por 
prosseguir uma delas, não incorre em incumprimento 
das suas obrigações contratuais se a opção assim 
escolhida for, num juízo de prognose e do ponto de vista 
técnico, razoável e plausível para acautelar os interesses 
do cliente, ainda que venha a resultar em insucesso e se 
identifique a posteriori que uma outra solução é que 
teria tido êxito. 
 
Apelação nº  1007/10.5TBSTS.P1 – 2ª Sec. 

Data – 22/01/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 
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1316 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
OBRIGAÇÃO DE INDEMNIZAR 
PERDA DA CAPACIDADE DE GANHO 
TRATAMENTOS ATÉ AO FINAL DA VIDA 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
 
Sumário 
I - Uma funcionária bancária de 33 anos de idade (à 
data da alta clínica) que vencia mensalmente € 
1.340,70, tendo ficado afectada de incapacidade 
permanente de 12%, justifica uma indemnização 
pela perda de capacidade de ganho no montante de 
€ 45.000,00. 
II - A necessidade de efectuar tratamentos de 
fisioterapia até ao final da vida, no montante anual 
estimado de € 700, justificam a atribuição de urna 
indemnização total de € 24.500. 
III - O quantum doloris (grau 4 em 7), as dores 
cíclicas e a rigidez da coluna vertebral, bem como o 
cansaço muscular e a necessidade regular de 
fisioterapia, justificam a atribuição à lesada Autora 
de uma indemnização de € 12.500, a título de danos 
não patrimoniais. 
 
Apelação nº  13492/05.2TBMAI.P1 – 2ª Sec. 

Data – 22/01/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
1317 
 
UNIÃO DE FACTO 
PRESTAÇÕES POR MORTE 
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO 
 
Sumário 
I - A Lei na 23/2010, de 30.08, é uma lei inovadora, 
só dispõe para o futuro (art. 12º, nº 1, CC), surtindo 
efeitos a partir de 01/01/2011, por força do disposto 
no art. 11º da Lei na 7/2001, de 11.05. 
II - As alterações introduzidas pela Lei nº 23/2010, 
ao art. 6º da Lei nº 7/2001, serão aplicáveis mesmo 
no caso de a morte do membro da união de facto ter 
ocorrido antes da entrada em vigor daquele diploma, 
em conformidade com o Ac. Uniformizador de 
Jurisprudência nº 3/2013, publicado no DR de 
15.01.2013. 
 
Apelação nº  1546/11.0TBSTS.P1 – 2ª Sec. 

Data – 22/01/2013 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 
Rui Moreira 

 
 
 
 
1318 
 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
Invocado o instituto do enriquecimento sem causa 
tem-se que alegar e provar os respectivos 
pressupostos aí se incluindo a ausência de causa 
justificativa para a atribuição patrimonial não sendo 
suficiente que, a este propósito, não se prove a 
existência de uma causa para a atribuição, antes se 
impondo que o tribunal seja convencido da falta de 
causa. 
 

Apelação nº  192/04.0TBMCN.P1 – 2ª Sec. 
Data – 22/01/2013 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
1319 
 
CONTRATO-PROMESSA 
RESOLUÇÃO 
ABUSO DE DIREITO 
NULIDADES  
 
Sumário 
I - A não prestação de juramento por parte das 
testemunhas é omissão que consubstancia nulidade a 
arguir no decurso da audiência em que o respectivo 
depoimento seja prestado. 
II - A nulidade dos actos entretanto praticados pelo juiz 
que, no decurso de um processo, se vem a declarar 
impedido, deverá ser suscitada logo que cesse a 
intervenção deste no referido processo. 
III - A resolução do contrato promessa prevista no artigo 
442.º do Código Civil tem como pressuposto o 
incumprimento definitivo, nos termos do artigo 808.º do 
mesmo código se exigindo, em primeira linha, a 
existência de mora, de onde o credor pode vir a obter a 
referida resolução se, em consequência daquela, perder 
o seu interesse na prestação, perda essa apreciada 
objectivamente. 
IV - A cláusula de um contrato de adesão, cuja nulidade, 
nos termos do artigo 12.º do DL n.º 446/85, decorra de 
estabelecer para o predisponente uma vantagem 
contratual que não tem correspectivo para a 
contraparte, não pode ser sanada através da admissão 
de idêntica vantagem para esta. 
V - Não é abusiva, nomeadamente com fundamento nos 
preceitos dos artigos 18.º, alínea j), ou 21.º, alínea f), 
daquele diploma, a cláusula de um contrato que prevê a 
actualização do preço de pagamento em falta a prestar 
ao predisponente da mesma, a ocorrer em data ainda 
não definida, por dependente de evento futuro. 
VI - A invocação de um dos contraentes, para se furtar 
ao cumprimento de um contrato-promessa, da nulidade 
do mesmo, por vício de forma, que nunca afectou o 
interesse das partes e o qual estas sempre souberam 
existir, consubstancia exercício abusivo do direito, na 
modalidade de venire contra factum proprium. 
VII - Não cabe a redução equitativa de cláusula penal, 
segundo juízos de equidade, nos termos do artigo 812.º 
do Código Civil, no que concerne à perda do sinal 
entregue, por incumprimento do contrato por parte do 
promitente-comprador, prevista no preceito do n.º 2 do 
artigo 442.º.  
 
Apelação nº  279/12.5YIPRT – 3ª Sec. 

Data – 24/01/2013 
José Manuel de Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 
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1320 
 
CRÉDITO AO CONSUMO 
NULIDADE DA VENDA 
 
Sumário 
I - É nulo o contrato de crédito ao consumo 
celebrado entre ausentes e que tenha sido assinado 
em primeiro lugar pelo consumidor. 
II - Relativamente à compra e venda financiada, os 
efeitos da nulidade do contrato de crédito depende 
da verificação dos requisitos da parte final do art.º 
12.º do DL n.º 359/91, de 21/9. 
 
Apelação nº  11944/08.1TBVNG.P1 – 3ª Sec. 

Data – 24/01/2013 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Carlos Portela 

 
 
 
 
1321 
 
ACÇÃO EXECUTIVA 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
SUSPENSÃO DA INSTÂNCIA 
 
Sumário 
I - Baseando-se a execução em requerimento de 
injunção ao qual foi aposta a fórmula executória, 
não pode o executado, após o decurso do prazo 
previsto no n.º 1 do art.º 813.º do CPC, alegar os 
fundamentos de oposição especificados no n.º 1 do 
art.º 814.º do mesmo Código, não sendo de 
considerar inconstitucional o n.º 2 deste artigo. 
II - A execução não pode ser suspensa com 
fundamento na pendência de causa prejudicial, 
previsto na 1.ª parte do art.º 279.º do CPC. 
 
Apelação nº  7115/11.8YYPRT.P1 – 3ª Sec. 

Data – 24/01/2013 
Teresa Santos 
Maria Amália Santos  
Aristides Rodrigues de Almeida 

 
 
 
 
1322 
 
PATROCÍNIO JUDICIÁRIO 
LITISCONSÓRCIO VOLUNTÁRIO  
 
Sumário 
Se, em caso de litisconsórcio voluntário activo, já na 
fase de julgamento, um dos co-autores, apesar de 
notificado nos termos do art.º 39.º, n.º 3, do CPC, 
da renúncia do seu mandatário forense, não 
constituir novo advogado, os autos devem 
prosseguir, não havendo lugar a suspensão nem a 
absolvição da instância. 
 
Agravo nº  3128/07.2TVPRT-C.P1 – 3ª Sec. 

Data – 24/01/2013 
José Amaral 
Teles de Menezes e Melo (dispensei o 
visto) 
Mário Fernandes (dispensei os vistos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1323 
 
NOTIFICAÇÃO PARA PREFERÊNCIA 
 
Sumário 
O processo especial previsto no art.º 1465.º do CPC é o 
adequado para o arrendatário poder exercer o direito de 
preferência relativamente à venda efectuada numa 
execução, à qual é alheio e em que não interveio, ainda 
que o mesmo bem tenha sido vendido a outro 
arrendatário concorrente, pois que se torna necessário 
abrir licitações entre ambos para determinar o 
preferente. 
 
Apelação nº  505/11.8TBVLC.P1 – 3ª Sec. 

Data – 24/01/2013 
Mário Fernandes 
Leonel Serôdio 
José Ferraz 

 
 
 
 
1324 
 
ACESSÃO 
SURRIBA 
LAVRAGEM 
GRADAGEM 
BENFEITORIAS ÚTEIS 
PREJUÍZO DA BENFEITORIA 
 
Sumário 
I - As operações de mobilização de um solo 
preparatórias do plantio de árvores estão 
funcionalmente ligadas a este acto, e, por isso, não 
podem ser desligadas da plantação que se destinam a 
preparar, pelo que não constituem mera beneficiação do 
prédio reivindicado, mas sim uma verdadeira inovação 
que deve ser qualificada como uma acessão. 
II - O direito prioritário de levantamento das benfeitorias 
úteis apenas cede quando esse exercício prejudicar a 
substância da coisa benfeitorizada e não quando dele 
resultar prejuízo para a benfeitoria ou quando a coisa 
benfeitorizada perca o valor que lhe foi trazido pela 
benfeitoria útil objecto de levantamento. 
 
Apelação nº  43/11.9TBMDL.P1 – 5ª Sec. 

Data – 28/01/2013 
Carlos Gil  
Luís Lameiras 
Carlos Querido 

 
 
 
 
1325 
 
CONTRATO DE GESTÃO DE CARTEIRA 
ORDEM DE RESGATE 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
No contrato de gestão de carteira, a presunção contida 
no n.º 2 do artigo 314 do CVM, porque se refere à culpa, 
que com a ilicitude se não confunde, não desonera o 
cliente, que alega ter dado uma ordem de resgate, quer 
da prova desta ordem, quer do seu incumprimento pelo 
intermediário financeiro. 
 
Apelação nº  1943/09.1TJPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 28/01/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil 
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1326 
 
PROMESSA DE ARRENDAMENTO 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
TÍTULO EXECUTIVO 
 
Sumário 
I - Ainda que as partes tenham denominado certo 
contrato como promessa de arrendamento, se nele 
convencionaram que a finalidade era a habitação e 
se verificou a ocupação da coisa mediante a 
correspondente retribuição mensal, tal situação deve 
definir-se como contrato de arrendamento. 
II - O documento que formalizou o dito contrato 
acompanhado do comprovativo de comunicação ao 
arrendatário do montante em dívida (v. g., 
notificação judicial avulsa) são elementos 
necessários e suficientes para a constituição do título 
executivo complexo exigido pelo art.º 15º, n.º 2, do 
NRAU (na redacção anterior à conferida pela Lei n.º 
31/2012, de 14.8). 
 
Apelação nº  6793/10.0YYPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 28/01/2013 
Fonte Ramos 
Ana Paula de Amorim 
Soares de Oliveira 

 
 
 
 
 
1327 
 
ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO SOCIAL 
ILEGITIMIDADE ACTIVA 
SUCESSORES DE TITULAR DA QUOTA SOCIAL 
CONTITULARIDADE DE QUOTA SOCIAL 
CONTITULARIDADE POR MORTE DE UM SÓCIO 
REPRESENTANTE COMUM 
CABEÇA DE CASAL 
 
Sumário 
I - Quando existe contitularidade por morte de um 
sócio que deixou herdeiros, o exercício dos direitos 
de sócio deverá ter lugar através de um 
representante comum deles e, se houver cabeça-de-
casal será esse o representante comum designado 
por lei. 
II - Um único contitular que não é representante 
comum não poderá propor acção de anulação de 
deliberação social. 
 
Apelação nº  3618/12.5TBSTS-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 28/01/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil 

 
 
 
 
 
 
1328 
 
ADVOGADO 
MANDATO JUDICIAL 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
ACONSELHAMENTO 
ORIENTAÇÃO JURÍDICA 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I – Na relação do advogado com o seu cliente, a 
responsabilidade civil do primeiro pode fundar-se na 
existência do contrato de mandato judicial firmado 
entre ambos; hipótese em que hão-de ser os actos 

praticados no processo, se desajustados, a sustentar a 
obrigação de indemnizar; 
II – A par dessa pode, ainda, gerar-se outro tipo de 
responsabilidade, a partir do aconselhamento ou 
orientação que o advogado dê ao seu cliente; e que 
encontra enquadramento jurídico no artigo 485º, nº 2, 
do Código Civil; 
III – Neste último caso, ao cliente, como lesado por 
certa orientação dada pelo seu advogado, compete com 
consistência suficiente provar os factos capazes de 
evidenciar o contexto que compelia à orientação dada e, 
bem assim, a desvirtude da mesma; desaproveitando-
lhe a dúvida se essa prova, minimamente convincente, 
não for feita. 
 
Apelação nº  4520/09.3TBVNG.P1 – 5ª Sec. 

Data – 28/01/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
 
 
1329 
 
ACTOS DAS PARTES 
COMUNICAÇÃO ELECTRÓNICA 
CITIUS 
ROL DE TESTEMUNHAS 
FORMULÁRIO INFORMÁTICO PARA  
APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS 
IRREGULARIDADE 
 
Sumário 
I - O regime legal relativo aos meios de comunicação a 
juízo dos actos escritos das partes não lhes impõe a via 
electrónica como a única possível de ser utilizada, não 
havendo, nessa medida uma obrigação de uso da 
aplicação informática CITIUS.  
II - Não tendo a parte preenchido o formulário reservado 
ao rol de testemunhas da citada aplicação e tendo sido 
enviado tal rol apenas no ficheiro anexo, tal conduta 
viola o disposto nos artigos 4.º, número 1, 5.º, número 
1 e 6.º, número 1 da Portaria n.º 114/2008. 
III - Todavia, não sendo de aplicar in casu o disposto no 
nº 2 do artigo 6.º da citada Portaria, tal diploma não 
estabelece qualquer sanção para a irregularidade assim 
cometida. 
IV - Situando-se a questão em causa no âmbito da lei 
processual civil, das suas normas também não resulta 
que ela seja subsumível quer no regime das nulidades 
principais quer secundárias. 
V - Estamos, pois, perante uma irregularidade a que lei 
processual civil, ou outra complementar, não atribui 
qualquer relevância em termos sancionatórios. 
 
Apelação nº  5930/11.1TBMAI-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 28/01/2013 
Manuel Domingos Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
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1330 
 
CONFISSÃO 
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO 
DEPOIMENTO DE PARTE 
 
Sumário 
I - Verificando-se a situação de litisconsórcio 
necessário passivo, deve ser indeferido o pedido de 
depoimento de parte formulado pelo autor 
relativamente apenas a um dos réus litisconsortes, 
face à impossibilidade de confissão na situação 
processual referida, por ineficácia, atenta a 
imperatividade da parte final do n.º 2 do artigo 
353.º do Código Civil, conjugado com o disposto no 
n.º 2 do artigo 298.º e no artigo 617.º, ambos do 
Código de Processo Civil. 
II - No entanto, caso sejam chamados a depor todos 
os litisconsortes e apenas um ou alguns confessem a 
factualidade desfavorável a todos eles, deve o 
tribunal apreciar livremente os depoimentos 
prestados, de acordo com a regra geral enunciada 
no n.º 1 do artigo 655.º do Código de Processo Civil. 
 
Apelação nº  272/08.2TBVLC-AT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 28/01/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula de Amorim 

 
 
 
 
1331 
 
RECURSO DE AGRAVO 
AGRAVO RETIDO 
INTERESSE AUTÓNOMO NA APRECIAÇÃO DO  
AGRAVO 
MEIOS DE PROVA 
FACTOS RELEVANTES PARA A DECISÃO 
FACTOS ESSENCIAIS 
FACTOS INSTRUMENTAIS 
 
Sumário 
I - Face ao disposto no n.º 2 do artigo 735.º do CPC, 
os agravos retidos, com subida com o primeiro 
recurso que, interposto depois deles, haja que subir 
imediatamente, tornam-se em regra inúteis quando 
o agravante não interpõe recurso de apelação sobre 
a sentença final, salvo verificando-se um interesse 
autónomo na apreciação do agravo, independente 
da questão que foi objecto da decisão final. 
II - Não tendo o agravante apelado, e reportando-se 
o agravo a uma diligência probatória, não se 
configura qualquer interesse autónomo da 
impugnação da decisão final, pelo que se verifica a 
sua inutilidade superveniente. 
III - Os meios de prova têm por função a 
demonstração da realidade dos factos, mas apenas 
daqueles cujo apuramento reveste relevância para a 
boa decisão da causa, que poderão ser essenciais ou 
instrumentais. 
IV - Os factos essenciais fundam o pedido e 
integram a causa de pedir, neles se alicerçam as 
pretensões do autor ou do reconvinte, têm natureza 
constitutiva do direito invocado, concretizam, 
especificam e densificam os elementos da previsão 
normativa em que se fundam tais pretensões, 
abrangendo ainda os que integram a previsão das 
excepções decisivas para a viabilidade ou 
procedência da acção, da reconvenção ou da defesa. 
V - Os factos instrumentais ou indiciários, não 
preenchendo a previsão normativa de direito 
substantivo, estão vocacionados para a prova 
indiciária, já que permitem, mediante juízos 
probatórios de ilações ou inferências sustentados 
nas regras de experiência comum, o acesso aos 

factos essenciais, através de um meio de prova 
específico: a prova por presunções judiciais (artigos 
349º e 351º do Código Civil). 
 
Apelação nº  327/05.5TVPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 28/01/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula de Amorim 

 
 
 
 
1332 
 
EXECUÇÃO 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 
REPERCUSSÃO NA RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS 
 
Sumário 
A instância de reclamação de créditos enxerta-se na 
instância executiva pelo que suspensa a execução a 
mesma repercute-se sobre o andamento da reclamação. 
 
Apelação nº  101/07.4TBMGD-E.P1 – 2ª Sec. 

Data – 29/01/2013 
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 
Rui Moreira 

 
 
 
 
1333 
 
CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 
CLAÚSULAS CONTRATUAIS GERAIS 
DEVER DE COMUNICAÇÃO 
LIVRANÇA 
VIOLAÇÃO DO PACTO DE PREENCHIMENTO 
 
Sumário 
I - O cumprimento do ónus de comunicação das 
cláusulas contratuais gerais ao aderente não se basta 
com a afirmação de que essa comunicação foi efectuada, 
importando que a parte onerada (o predisponente 
apelado) concretize a forma como procedeu a essa 
comunicação (comunicação oral; envio de minuta 
contratual e com que antecedência, etc). 
II - Não tendo os apelantes recorrido do segmento da 
sentença que considerou que a cláusula relativa ao pacto 
de preenchimento tinha sido comunicado, não se pode 
concluir pela nulidade da livrança, devendo a questão 
ser equacionada em sede de violação de pacto de 
preenchimento. 
III - O preenchimento deve ser feito em observância do 
contrato de preenchimento (acordo expresso ou tácito), 
se o houver, ou, na falta de acordo prévio, segundo os 
limites da relação fundamental que determina a criação 
cambiária e outras da lei supletiva e dos usos da praça. 
IV - A violação do pacto de preenchimento não invalida a 
livrança, devendo a mesma passar a valer pelo valor 
efectivamente convencionado — utíle per inutile non 
vitiatur. 
 
Apelação nº  1889/08.0TBPRD-A.P1– 2ª Sec. 

Data – 29/01/2013 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 
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1334 
 
ALIMENTOS DEVIDOS A MENORES 
PROGENITOR OBRIGADO À PRESTAÇÃO  
AUSENTE 
FIXAÇÃO DA PENSÃO DE ALIMENTOS 
 
Sumário 
Deve ser fixada pensão de alimentos devidos a 
menor mesmo que se ignore o paradeiro do 
progenitor obrigado à prestação e, por esse motivo, 
se desconheça a sua situação social, económica e 
financeira. 
 
Apelação nº  2424/09.9TMPRT-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 29/01/2013 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 

 
 
 
 
1335 
 
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
REPÚDIO DA HERANÇA 
ACEITAÇÃO TÁCITA 
 
Sumário 
Só há aceitação tácita da herança se esta se deduzir 
de factos que com toda a probabilidade a revelem. 
 
Apelação nº  9638/07.4TBMAI-B.P1 – 2ª Sec. 

Data – 29/01/2013 
António Martins 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
 
1336 
 
CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
NACIONAL DE MERCADORIAS 
PERDA TOTAL DA MERCADORIA  
TRANSPORTADA 
PRESCRIÇÃO 
PRAZO 
TRANSPORTADOR 
PRESUNÇÃO DE CULPA 
INDEMNIZAÇÃO 
FIXAÇÃO 
 
Sumário 
I - Na resposta a um determinado quesito da BI [ou 
grupo de quesitos conexos entre si], o tribunal não 
pode dar como provado mais do que aquilo que 
nele(s) era objecto de prova, ou algo de diverso do 
que se perguntava, por tal se traduzir em resposta 
excessiva que não é legalmente permitida e que 
deve ter-se como não escrita, por interpretação 
extensiva do estabelecido no n° 4 do art. 646° do 
CPC. 
II- Para os efeitos do art. 24° n°s 1 e 2 do DL 
239/2003, de 04/10 [que estabelece o regime 
jurídico do contrato de transporte rodoviário 
nacional de mercadorias], deve considerar-se como 
«perda total» [e não como «avaria»] o caso em que 
dois quadros eléctricos [com o peso total de 1.100kg 
e no valor global de 44.872,96 €], em consequência 
de terem tombado quando eram transportados num 
camião da ré transportadora [no âmbito de um 
contrato de transporte da natureza atrás indicada], 
ficaram danificados, sendo a sua reparação 
impossível, não obstante ainda ser possível 

aproveitar alguns acessórios de cablagem dos mesmos, 
que poderão valer cerca de 1.500,00 €. 
III- Em tal situação [de «perda total» da mercadoria 
transportada], o prazo de prescrição do direito 
indemnizatório do/a expedidor/a [fixado no n° l do 
referido art. 24º] só começa a contar a partir do 30° dia 
posterior à aceitação da mercadoria pelo/a 
transportador/a. 
IV- No âmbito dos contratos de transporte rodoviário 
nacional de mercadorias impende sobre o/a 
transportador/a a presunção de culpa pela perda total ou 
parcial daquelas durante o respectivo transporte [entre o 
momento do carregamento e o da entrega], ou pela sua 
avaria ou demora na entrega, cabendo-lhe a ele/a, 
transportador/a, o ónus de ilidir essa presunção 
demonstrando a verificação de alguma das situações 
taxativamente enumeradas no art. 18° do DL 239/2003. 
V- No caso, o que ficou apurado nos n°s 9, 10, 13, 21, 
22 e 23 da matéria de facto não é suficiente para co-
responsabilizar a autora [expedidora] pela verificação do 
sinistro. 
VI- Tendo, «in casu», a indemnização sido quantificada 
de acordo com os critérios estabelecidos na 2ª parte do 
art. 20° do indicado DL [10,00 € por quilograma de peso 
bruto de mercadoria], que não têm em conta o valor 
efectivo do dano sofrido pela autora e sendo o montante 
fixado muito inferior ao prejuízo sofrido por esta, não há 
que deduzir-lhe o valor residual da mercadoria 
[1.500,00 €], por não estar em questão a necessidade 
de evitar o seu ilegítimo enriquecimento à custa do 
património das rés, já que, apesar da indemnização, 
aquela continuará prejudicada em mais de metade do 
prejuízo que sofreu. 
 
Apelação nº  5066/07.0TBVFR.P1 – 2ª Sec. 

Data – 29/01/2013 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 
Maria João Areias  

 
 
 
 
1337 
 
ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS 
DENÚNCIA PELO ARRENDATÁRIO 
PRAZO 
 
Sumário 
I - No caso dos contratos de arrendamento para fins não 
habitacionais, com prazo certo, como é o caso do 
arrendamento dos autos, em matéria da chamada 
"denúncia" do contrato pelo arrendatário e na falta de 
estipulação das partes, aplica-se o disposto no art° 
1098° n°3 CCiv, que rege quanto ao arrendamento para 
habitação, ex vi art° 1110° n°1. 
II - Tal aplicação supletiva, porém, cede em face do 
disposto no n°2 do art° 1110°; assim, o prazo de 
denúncia pelo arrendatário previsto no n°3 do art° 
1098° é afastado pela disposição específica do n°2 do 
art° 1110°. 
III - Nos termos do n°2 do art° 1110° CCiv, desde que 
nada se encontre previsto no contrato, o arrendatário só 
pode denunciar o contrato de arrendamento não 
habitacional "com uma antecedência igual ou superior a 
um ano" sobre o termo pretendido do contrato. 
 
Apelação nº  27/11.7TBPRD.P1 – 2ª Sec. 

Data – 29/01/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  
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1338 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
DANO BIOLÓGICO 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
INDEMNIZAÇÃO 
FIXAÇÃO 
 
Sumário 
I – A indemnização pelo dano biológico visa 
compensar, com recurso à equidade, o défice 
funcional permanente da integridade físico-psíquica 
da vítima de acidente de viação. 
II – A indemnização por danos não patrimoniais, que 
advém da violação do direito fundamental à 
integridade pessoal, não deve ser miserabilista. 
 
Apelação nº  1754/06.6TBOVR.P1 – 2ª Sec. 

Data – 29/01/2013 
José Carvalho  
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 

 
 
 
 
1339 
 
PATRIMÓNIO CONJUGAL COMUM 
DÍVIDAS COMUNS DO CASAL 
PARTILHA ADICIONAL 
RENÚNCIA 
 
Sumário 
I - Não está vedado a um ex-cônjuge reclamar nos 
meios comuns direitos que não lhe foram 
reconhecidos na partilha dos bens do casal, desde 
que não tenha renunciado aos mesmos. 
II - Tal direito já não lhe assistirá se os actos por ele 
praticados no respectivo inventário permitirem 
concluir que esses direitos foram ali assegurados. 
 
Apelação nº  2941/11.0TBVFR.P1 – 3ª Sec. 

Data – 31/01/2013 
Maria Amália Santos  
Aristides Rodrigues de Almeida 
José Amaral 

 
 
 
 
1340 
 
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS 
INTERVENÇÃO PRINCIPAL 
INTERVENÇÃO ACESSÓRIA 
 
Sumário 
I - No âmbito de uma acção fundada em 
responsabilidade civil, ainda que o demandado como 
lesante a tenha transferido, mediante contrato, para 
uma empresa de seguros, são excepcionais as 
hipóteses em que o lesado pode demandar 
directamente a seguradora e exigir dela 
indemnização. 
II - Tal verifica-se nos casos de seguro obrigatório e 
só em circunstâncias restritas no facultativo. 
III - Por isso, em regra, a intervenção da 
seguradora, provocada pelo demandado, só pode 
ocorrer acessoriamente, enquanto titular de mera 
relação jurídica conexa com a que fundamenta a 
acção e que lhe confere o direito de regresso. 
IV - Não se verificando qualquer das hipóteses 
excepcionais referidas em I, mas verificando-se a 
mencionada em III, o incidente de intervenção 
principal provocada pode ser convolado para 
intervenção acessória. 
 

Apelação nº  2499/10.8TBVCD-A.P1 – 3ª Sec. 
Data – 31/01/2013 
José Amaral 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 

 
 
 
 
1341 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
DANOS FUTUROS 
DANOS PATRIMONIAIS 
 
Sumário 
I - Na determinação do montante indemnizatório relativo 
a danos patrimoniais futuros pela perda da capacidade 
aquisitiva resultante de défice funcional provocado por 
acidente de viação, o tribunal não está vinculado a 
critérios nem a tabelas fixadas nas Portarias n.ºs 
377/2008, de 26/5, e 679/2009, de 25/6, embora os 
possa ponderar enquanto elementos referenciais ou 
indicadores. 
II - Na ponderação dos vários elementos concorrentes 
para a formação de um juízo de equidade para a 
quantificação dos danos patrimoniais futuros deve 
atender-se essencialmente à idade do lesado à data do 
acidente; à sua expectativa de vida activa, ao grau de 
incapacidade permanente e aos rendimentos que 
auferia. 
III - Não auferindo o lesado qualquer rendimento pelo 
seu trabalho, à data do acidente ou posteriormente, o 
valor a atender a esse título deve ser ficcionado através 
de um juízo de prognose que pondere a sua aptidão 
profissional e habilitações para o desempenho de 
determinada actividade e a respectiva remuneração 
média. 
 
Apelação nº  185/08.8TBTMC.P1 – 3ª Sec. 

Data – 31/01/2013 
Judite Pires 
Teresa Santos 
Maria Amália Santos  

 
 
 
 
1342 
 
RESPONSABILIDADE DA HERANÇA 
TRANSMISSÃO DE ESTABELECIMENTO 
 
Sumário 
I - Efectuada a partilha, pelas dívidas da herança, 
responde cada um dos herdeiros na proporção da quota 
que nela lhe tenha cabido. 
II - Inexiste fundamento legal para distinguir as dívidas 
contraídas na exploração de um estabelecimento que 
integra a herança dos demais encargos desta. 
III - O trespasse de um estabelecimento comercial que 
integrava a herança não implica a transmissão do 
passivo, salvo se o trespassário o tiver assumido. 
IV - O herdeiro que licitou nesse estabelecimento e que 
desconhecia o passivo acumulado pelo cabeça de casal 
na sua exploração não pode ser responsabilizado a título 
principal e exclusivo por esse passivo. 
 
Apelação nº  7675/09.3TBVNG.P1 – 3ª Sec. 

Data – 31/01/2013 
Leonel Serôdio 
José Ferraz 
Amaral Ferreira 
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1343 
 
HIPOTECA 
CANCELAMENTO 
VENDA JUDICIAL 
 
Sumário 
I - A existência de uma hipoteca não impede a 
alienação voluntária ou coerciva do bem hipotecado 
nem, tratando-se de bem comum, de uma sua 
quota-parte indivisa. 
II - Tal como pode ser constituída hipoteca sobre 
uma quota de uma coisa ou direito comum, também 
pode ser objecto de penhora em processo executivo 
apenas uma quota da coisa ou direito comum 
hipotecado. 
III - A venda judicial de qualquer bem onerado com 
uma garantia real é feita livre das garantias reais 
que o oneram, designadamente a hipoteca. 
IV - A indivisibilidade da hipoteca é respeitada 
permitindo-se ao credor hipotecário reclamar a 
totalidade do seu crédito para ser pago pelo produto 
da venda dessa quota da coisa ou direito onerado. 
V - Feita a venda judicial de uma quota da coisa ou 
direito onerado, a hipoteca extingue-se em relação a 
essa quota e a garantia que ela representava 
transfere-se para o produto da venda. 
 
Apelação nº  367-D/1999.P1 – 3ª Sec. 

Data – 31/01/2013 
Aristides Rodrigues de Almeida 
José Amaral 
Teles de Menezes e Melo 

 
 
 
 
 
 
1344 
 
CONCURSOS DE APOSTAS MÚTUAS 
ORGANIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS JOGOS  
SOCIAIS 
DIREITO EXCLUSIVO 
PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA  
EXPLORAÇÃO DO DIREITO EXCLUSICO 
 
Sumário 
I- O direito exclusivo de promover concursos de 
apostas mútuas, em nome e por conta do Estado 
português resulta já do DL 84/85, de 28/03 e dos 
próprios estatutos da Santa Casa de Misericórdia de 
Lisboa. 
II- O DL 282/83 criou uma plataforma por via 
electrónica para permitir, também nesse suporte, 
explorar o direito exclusivo de promover concursos 
de apostas mútuas. 
 
Apelação nº  1279/06.0TVPRT-C.P1 – 5ª Sec. 

Data – 04/02/2013 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 
José Eusébio Almeida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1345 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
OCUPAÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL POR OBRA  
PÚBLICA 
COMPETÊNCIA MATERIAL DO TRIBUNAL 
RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA 
ENTIDADE CONCESSIONÁRIA PÚBLICA 
 
Sumário 
É da competência do tribunal judicial comum e não da 
jurisdição administrativa o litígio em que os autores, 
invocando a invasão da sua propriedade e a diminuição 
do gozo da mesma, em razão de obras levadas a cabo 
pela ré, entidade concessionária pública, pretendem o 
reconhecimento do direito de propriedade e a abstenção 
da ré de comportamentos que violem esse seu direito, 
não a demandando em razão da sua eventual 
responsabilidade civil extracontratual. 
 
Apelação nº  5852/11.6TBVFR.P1 – 5ª Sec. 

Data – 04/02/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide de Jesus Domingos 
Carlos Gil 

 
 
 
 
 
 
1346 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MAGISTRADOS 
PRISÃO PREVENTIVA 
EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL 
OBRIGAÇÃO DE INDEMNIZAR 
 
Sumário 
I – Se a prisão preventiva se não mostrar 
manifestamente ilegal e nem injustificada por erro 
grosseiro na apreciação dos pressupostos de facto de 
que dependa, não comporta virtualidade para poder 
gerar crédito de indemnização em favor da pessoa que a 
suportou, ainda que esta venha, no final, a ver julgado 
extinto o procedimento criminal contra si promovido 
(artigo 225º do Código de Processo Penal, na redacção 
pretérita à da Lei nº 48/2007, de 29 de Agosto); 
II – O artigo 225º do Código de Processo Penal ancora-
se no artigo 27º, nº 5, da Constituição da República;  
III – Não sendo a fluorescência de danos o único critério 
a condicionar o nascimento da obrigação de indemnizar, 
não é de reconhecer ao artigo 22º da Constituição a 
virtualidade, só por si, de fazer gerar um tal vínculo; em 
particular estando em causa matérias que, na lei 
constitucional e na ordinária, se acham sujeitas e 
especial e ponderada regulação, como é o caso das 
relativas à privação da liberdade e às condições da 
responsabilidade quando cause prejuízo. 
 
Apelação nº  397/09.7TVPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 04/02/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
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1347 
 
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DA MATÉRIA DE  
FACTO 
APRECIAÇÃO AUTÓNOMA DA PROVA  
PRODUZIDA 
APRECIAÇÃO DA PROVA 
INDICAÇÃO DOS PRECISOS MEIOS DE PROVA 
 
Sumário 
I - No caso de impugnação da decisão da matéria de 
facto do tribunal de primeira instância, o Tribunal da 
Relação deve apreciar a matéria impugnada 
efectuando uma apreciação autónoma da prova 
produzida. 
II - No caso de impugnação da decisão da matéria 
de facto, o objecto precípuo da cognição do Tribunal 
da Relação não é a coerência e racionalidade da 
fundamentação da decisão de facto do tribunal a 
quo, mas antes a apreciação e valoração da prova 
produzida perante o tribunal a quo. 
III - Em segunda instância, apesar da imediação 
com a prova ser mais reduzida, com atenção, a 
audição da gravação permite a percepção de muitos 
elementos que não são facilmente verbalizáveis e 
que são decisivos para a formação da convicção, 
podendo o défice da imediação na produção da 
prova pessoal ser compensado por uma diferente 
perspectiva crítica, uma diferente experiência de 
vida. 
IV - Na contestação da acção de impugnação da 
resolução em benefício da massa insolvente, a 
autora da resolução impugnada pode alterar a 
qualificação jurídica dos factos que fundamentaram 
a sua declaração de resolução. 
 
Apelação nº  3071/10.8TBVFR-F.P1 – 5ª Sec. 

Data – 04/02/2013 
Carlos Gil  
Luís Lameiras 
Carlos Querido 

 
 
 
 
1348 
 
NEGÓCIO JURÍDICO 
NULIDADE POR SIMULAÇÃO 
NEGÓCIO DISSIMULADO 
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO 
PACTO COMISSÓRIO 
PROIBIÇÃO 
FALTA DE PODERES PARA A CELEBRAÇÃO DO  
NEGÓCIO 
 
Sumário 
I- Sem prejuízo do disposto nos artigos 243.° e 
291.° CC, a nulidade ou anulação do negócio é, em 
princípio, oponível a terceiros. Se aquele que tiver 
adquirido uma coisa através de um negócio nulo ou 
anulado a tiver seguidamente retransmitido a um 
terceiro, este nada terá, em princípio, adquirido. 
II- Tratando-se de uma aquisiç5o derivada, a 
segunda transmissão é juridicamente uma alienação 
de coisa alheia (a non dominó), uma vez que o 
alienante não é verdadeiramente dono da coisa, por 
não ter verdadeiramente adquirido a sua 
propriedade (nulidade), ou por a sua aquisição ter 
sido retroactivamente anulada (anulação). 
III- Constituem requisitos cumulativos da simulação: 
— acordo entre as partes com o fim de criar uma 
falsa aparência de negócio (pactum simulationis); 
— a divergência entre a vontade declarada e a 
vontade real, isto é, a entre a aparência criada 
(negócio exteriorizado) e a realidade negociai 
(negócio realmente celebrado); 
— intuito de enganar terceiros. 

IV- O notário que lavra a escritura e as pessoas que 
tomem conhecimento da mesma não são terceiros 
passíveis de ser enganados para preenchimento dos 
pressupostos da simulação, pois não têm interesse na 
declaração de nulidade. 
V- Na fidúcia, contrário do que sucede na simulação 
relativa, em que o negócio aparente não é 
verdadeiramente querido, as partes querem seriamente 
o negócio adoptado. Na simulação relativa, o contrato 
simulado é criador de aparência; na fidúcia, o tipo 
adoptado investe o fiduciário na titularidade. 
VI- A alienação em garantia consubstancia-se num 
negócio atípico, decorrente a junção de um pacto 
fiduciário (ou cláusula fiduciária) a um negócio de 
alienação, para que este cumpra uma função de 
garantia, cabendo ao pacto fiduciário proceder à 
adaptação do negócio à pretendida finalidade, 
estabelecendo os termos da relação entre fiduciante e 
fiduciário. 
VII- O contrato fiduciário é constituído por uma 
atribuição patrimonial real - já que o fiduciário é 
investido numa situação jurídica, normalmente a 
propriedade plena - com eficácia erga omnes, limitada 
por uma convenção de natureza meramente obrigacional 
entre fiduciante e fiduciário (pacto fiduciário), oponível 
apenas entre estes, pela qual este se compromete a não 
exceder, no exercício do direito, o que seja necessário 
para a prossecução do fim e a restituir a coisa uma vez 
alcançado o fim. 
VIII- Noutra formulação, é o contrato do qual resulta, 
directa ou indirectamente, uma atribuição plena e 
exclusiva (ainda que temporária) de um bem ao 
fiduciário - maxime, de um direito de propriedade sobre 
uma coisa -, gravada porém por um vínculo funcional de 
natureza obrigacional que instrumentaliza a situação 
jurídica de que fica investido o fiduciário à prossecução 
de um interesse alheio - pertencente ao fiduciante -, e 
que impõe, nos termos estipulados, a (re)transmissão 
daquele acervo patrimonial e respetivos frutos para a 
esfera do fiduciante». 
XI- A função de garantia só se cumpre se a propriedade 
for transferida para a esfera do fiduciário: a garantia da 
dívida consiste na precisamente na transmissão 
(temporária) da propriedade até que a dívida seja paga. 
X- Embora o conteúdo do pacto fiduciário não esteja 
completamente determinado, se for possível apreender 
os traços gerais mínimos de tal convenção, podemos 
falar pacto fiduciário tácito. 
XI- A proibição do pacto comissário, estabelecido no 
artigo 694.° CC, no âmbito das garantias reais, não deve 
ser extensivo à alienação fiduciária, atenta a diferença 
estrutural entre a constituição de direitos reais de 
garantia e a venda fiduciária. 
XII- A proibição do pacto comissário destina-se a afastar 
a auto-tutela em que se traduziria a faculdade de 
apropriação da coisa onerada pelo credor no momento 
em que ocorresse o incumprimento da obrigação 
garantida, enquanto na alienação fiduciária a 
transmissão da propriedade opera-se de imediato, 
havendo que proteger terceiros, desconhecedores do 
pacto fiduciário, que confiem no registo. 
 
Apelação nº  4867/06.0TBVLG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/02/2013 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 
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1349 
 
EXPROPRIAÇÃO 
VIOLAÇÃO DO CASO JULGADO 
DISCUSSÃO DA PROPRIEDADE DA PARCELA  
EXPROPRIADA 
MEIO PROCESSUAL ADEQUADO 
 
Sumário 
I - Como a decisão arbitral tem valor jurisdicional e 
transita em julgado em tudo o que não for 
expressamente impugnado mediante recurso, o juiz 
de primeira instância julga em segunda instância e 
na veste do relator do processo de Tribunal 
Superior, podendo modificar o despacho inicial de 
admissão do recurso, designadamente optando por 
não tomar conhecimento do seu objecto. 
II - O processo de expropriação não comporta a 
indagação da propriedade do bem expropriado e, 
ressalvada a aparente legitimidade, a indagação da 
verdadeira titularidade do bem expropriado tem de 
ser aferida em acção própria. 
 
Apelação nº  894/12.7TBVLG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/02/2013 
Maria Cecília Agante  
José Carvalho  
Rodrigues Pires 

 
 
 
 
1350 
 
SERVIDÃO POR DESTINAÇÃO DO PAI DE  
FAMÍLIA 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
A constituição de uma servidão por destinação do 
pai de família pressupõe a) dois prédios do mesmo 
dono ou duas fracções de um só prédio; b) sinal ou 
sinais visíveis, postos em um ou em ambos os 
prédios, que revelem serventia de um para o outro 
no momento da separação do domínio dos dois 
prédios e c) quando, em relação ao domínio, houver 
separação dos dois prédios ou das duas fracções do 
mesmo prédio, nada se declarar em contrário à 
constituição desse encargo. 
 
Apelação nº  29/11.3TBARC.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/02/2013 
António Martins 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
 
1351 
 
DIVÓRCIO 
ATRIBUIÇÃO PROVISÓRIA  
CASA DA MORADA DE FAMÍLIA 
FIXAÇÃO 
RENDA 
 
Sumário 
I - O incidente de atribuição provisória da casa de 
morada de família constitui um processo 
especialíssimo, norteado por critérios de 
conveniência, que apenas tem em vista a fixação de 
um regime provisório, até à partilha dos bens 
comuns. 
II - Tal incidente não se confunde, à partida, com o 
processo de constituição de arrendamento da casa 
de morada de família, regulado, como processo de 
jurisdição voluntária, no art. 1413° do CPC, previsto, 

como efeito do divórcio, nos arts. 1793° e 1105° do CC. 
III - Apesar disso, não disciplinando a lei, de forma 
específica, como efectuar a atribuição provisória da casa 
de morada de família, nada impede que, como pano de 
fundo, se recorra ao regime arrendaticio fixado no citado 
art. 1793°, o qual fixa os índices de referência quanto à 
atribuição provisória da casa de morada de família. 
IV - Daí decorrendo que o cônjuge a quem for atribuído 
provisoriamente o dito bem deve pagar ao outro uma 
compensação/renda, por este se ver privado de um bem 
que também é seu (quando integre o património comum 
do casal) ou que é apenas seu (caso seja um bem 
próprio deste). 
 
Apelação nº  1164/10.0TMPRT-B.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/02/2013 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 
Maria João Areias  

 
 
 
 
1352 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
TAXA DE ALCOOLEMIA 
COLHEITA NÃO AUTORIZADA DE AMOSTRA DE  
SANGUE 
 
Sumário 
A recolha de sangue para determinação do grau de 
alcoolemia não ofende nem viola o direito à integridade 
e à autodeterminação corporal mesmo quando o visado, 
por a sua condição física não o permitir, não autorizar o 
referido exame. 
 
Apelação nº  2791/10.1TBVCD.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/02/2013 
Maria do Carmo Domingues 
Maria Cecília Agante  
José Carvalho 

 
 
 
 
1353 
 
EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA 
OPOSIÇÃO 
AVAL PRESTADO POR INSOLVENTE 
EFICÁCIA 
 
Sumário 
I - Tendo o insolvente avalizado a livrança dada à 
execução após a sua declaração de insolvência, 
accionado por via do aval, garante com o seu 
património, como dívida própria, o pagamento da 
obrigação da avalizada. 
II - Esse acto de prestação de aval não perde eficácia, 
porque dele não resulta, sem mais, a disposição de bens 
compreendidos na massa insolvente, elemento essencial 
para obter a declaração de ineficácia de qualquer acto 
de disposição ou de administração do insolvente. 
III - É que pelas dívidas do insolvente constituídas após 
a declaração de insolvência respondem apenas os seus 
bens não integrantes da massa insolvente. 
 
Apelação nº  1433/08.0TBMCN-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/02/2013 
Maria Cecília Agante  
José Carvalho  
Rodrigues Pires 
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1354 
 
CONSIGNAÇÃO EM DEPÓSITO 
JUROS 
CUSTAS 
 
Sumário 
I – A consignação em depósito consiste no depósito 
judicial da coisa devida, feita à ordem do credor, 
com o fim de liberar, de forma definitiva, o devedor. 
II – Quando o montante do seguro for inferior ao da 
indemnização pelos danos sofridos por diversos 
lesados, a respectiva seguradora tem o dever e o 
direito de lhes pagar o montante que for devido, 
sem aguardar pela instauração da correspondente 
acção judicial. 
III – A sub-rogação, sendo uma forma de 
transmissão de obrigações, coloca o sub-rogado na 
titularidade do crédito primitivo para quem se 
transmite; já o direito de regresso é um direito 
nascido “ex novo” na titularidade daquele que 
extinguiu a relação creditória anterior. 
IV – Na sub-rogação, os direitos do segurado 
transferem-se para a seguradora, que depois os 
exercerá; enquanto que no direito de regresso a 
seguradora exerce um direito próprio, um direito à 
restituição do que pagou ao credor, quando se 
verificarem as circunstâncias previstas na lei que lhe 
concedeu esse direito. 
V – A quantia depositada vence juros entre as datas 
do requerimento da consignação e do depósito, 
sendo que os montantes devidos a esse título não 
estão limitados pelo valor do capital seguro. 
IV – Na acção de consignação em depósito, se a 
impugnação improceder, com o depósito judicial é 
declarada extinta a obrigação, sendo responsável, 
pelas custas devidas, o respectivo credor. 
VII - Não obstante o referido no ponto anterior, deve 
entender-se que, quando for parcial a procedência 
do pedido de consignação em depósito, as custas 
deverão ser repartidas pelas partes nos termos 
gerais, ou seja, na proporção do respectivo 
decaimento. 
 
Apelação nº   525-A/1999.P1 – 3ª Sec. 

Data – 14/02/2013 
Carlos Portela 
Joana Salinas  
Pedro Lima da Costa 

 
 
 
 
1355 
 
INVENTÁRIO 
INTERESSADO 
CÔNJUGE DO HERDEIRO 
CITAÇÃO 
 
Sumário 
O cônjuge do herdeiro casado no regime da 
comunhão de adquiridos não é interessado, directo 
ou indirecto, na partilha, pelo que não tem que ser 
citado para os termos do inventário, nem convocado 
para a conferência de interessados, não 
constituindo, por isso, qualquer invalidade 
processual a falta da sua citação. 
 
Apelação nº   1625/09.4TBPNF-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 14/02/2013 
José Amaral 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 

 
 
 
 

1356 
 
ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO SOCIAL 
DIREITO À INFORMAÇÃO 
 
Sumário 
I- A convocatória dos sócios cooperadores para uma 
assembleia-geral ordinária da cooperativa deve 
mencionar o assunto sobre o qual a deliberação irá ser 
tomada, como corolário do direito à informação. 
II- O direito à informação é assegurado se, juntamente 
com a convocatória, é enviado aos sócios o relatório de 
gestão onde consta a proposta da direcção sobre a 
distribuição dos resultados do exercício, bem como o 
parecer do conselho fiscal sobre tal proposta, que foram 
objecto da deliberação. 
III- É válida a deliberação tomada pelos sócios na 
assembleia-geral para a qual assim tenham sido 
regularmente convocados. 
 
Apelação nº   583/11.0TVPRT.P1 – 3ª Sec. 

Data – 14/02/2013 
Maria Amália dos Santos  
Aristides Rodrigues de Almeida 
José Amaral 

 
 
 
 
1357 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
LEGITIMIDADE ACTIVA 
 
Sumário 
Uma sociedade por quotas tem legitimidade para propor 
acção de prestação de contas contra um terceiro que 
exerceu a gerência de facto dessa sociedade. 
 
Apelação nº   594/11.5TBMCN.P1 – 3ª Sec. 

Data – 14/02/2013 
Joana Salinas  
Pedro Lima da Costa 
José Manuel de Araújo Barros 

 
 
 
 
1358 
 
DIVÓRCIO SEM CONSENTIMENTO DE UM DOS  
CÔNJUGES 
RUPTURA DEFINITIVA DO CASAMENTO 
 
Sumário 
A ruptura definitiva do casamento a que alude a alínea 
d) do art.º 1781.º do Código Civil pode ser demonstrada 
através da prova de quaisquer factos, incluindo os 
passíveis de integrar as previsões das alínea a) a c) do 
mesmo preceito sem a duração temporal nelas prevista, 
desde que sejam graves, reiterados e demonstrem que, 
objectiva e definitivamente, deixou de haver comunhão 
de vida entre os cônjuges. 
 
Apelação nº   999/11.1TMPRT.P1 – 3ª Sec. 

Data – 14/02/2013 
Leonel Serôdio 
José Ferraz 
Amaral Ferreira 
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1359 
 
CONTRATO DE ALUGUER DE VEÍCULO 
INCUMPRIMENTO 
PROVA 
 
Sumário 
I - Numa acção cível, o auto de notícia não faz prova 
plena dos factos não presenciados pelo agente 
policial, nem da veracidade dos relatos dos 
declarantes vertidos naquele auto, mas apenas de 
que o agente policial esteve no local, ouviu os 
relatos das pessoas que menciona e esses relatos 
correspondem ao que se descreve no auto. 
II - Existe incumprimento definitivo do devedor, não 
apenas quando o credor perdeu objectivamente o 
interesse na prestação ou procedeu à interpelação 
admonitória do devedor, mas também quando o 
devedor se coloca numa situação de não querer ou 
não poder mais cumprir a obrigação e defende, 
inclusivamente, que não é responsável pelas 
consequências do não cumprimento. 
III - No contrato de aluguer de veículo sem 
condutor, o locatário responde pelo dano da não 
restituição no fim do prazo do contrato, excepto se 
provar que a não restituição do veículo resulta de 
causa que não lhe é imputável nem a terceiro a 
quem tenha permitido a sua utilização. 
IV - O incumprimento definitivo da obrigação de 
restituição do veículo à locadora sujeita o locatário à 
obrigação de pagar uma indemnização 
correspondente à perda do valor do veículo. 
 
Apelação nº   239/10.0TVPRT.P1 – 3ª Sec. 

Data – 14/02/2013 
Aristides Rodrigues de Almeida 
José Amaral 
Teles de Menezes e Melo 

 
 
 
 
1360 
 
USUCAPIÃO 
PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO 
POSSE 
ANIMUS DA POSSE 
 
Sumário 
O conhecimento do processo de expropriação, e o 
recebimento da indemnização nele fixada é 
suficiente para se concluir pela inexistência do 
elemento subjectivo da posse que conduziria à 
usucapião, ficando, pois, elidida a presunção 
estabelecida no art. 1252, n. 2 do CC. 
 
Apelação nº   8424/06.3TBVNG.P1 – 5ª Sec. 

Data – 18/02/2013 
Soares de Oliveira 
Ana Paula de Carvalho 
Manuel Domingos Fernandes 

 
 
 
 
1361 
 
INSOLVÊNCIA 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
MASSA INSOLVENTE 
MÁ FÉ 
RESOLUÇÃO INCONDICIONAL 
AVALIAÇÃO DO VEÍCULO 
 
Sumário 
I – Não se estando perante nenhuma das situações 
previstas no art. 121º, do CIRE, a resolução 

pressupõe a má fé do terceiro, competindo ao 
administrador da insolvência alegar e provar os factos 
consubstanciadores da prejudicialidade dos actos e da 
má fé do adquirente, salvo existindo presunção legal de 
má fé; 
II- Mesmo nos casos de resolução incondicional, em que 
se mostra dispensado o requisito da má fé e há uma 
presunção inilidível de prejudicialidade, o administrador 
da insolvência, na declaração resolutiva, tem de alegar 
factos materiais que permitam fundar a resolução em 
qualquer uma das alíneas do nº 1 do art. 121º do CIRE. 
 
Apelação nº   462/10.8TBVFR-J.P1 – 5ª Sec. 

Data – 18/02/2013 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Oliveira Abreu 

 
 
 
1362 
 
INSOLVÊNCIA 
EXONERAÇÃO DO PASSIVO RESTANTE 
INSOLVENTE A VIVER NO ESTRANGEIRO 
CUSTO DE VIDA 
CUSTO DE VIDA NO ESTRANGEIRO 
 
Sumário 
Considerando que o custo de vida na Suíça é superior ao 
do nosso País o casal insolvente disporá de 3 salários 
mínimos durante os meses ou proporcionais do ano em 
que viva naquele país e 2 quando estiver em Portugal, 
ficando tal valor dispensado da entrega ao fiduciário. 
 
Apelação nº    2160/12.9TJVNF-C.P1 – 5ª Sec. 

Data – 18/02/2013 
Rui Moura 

 
 
 
1363 
 
PROCEDIMENTO JUDICIAL 
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES 
PROCESSO DE REGULAÇÃO DE  
RESPONSABILIDADES PARENTAIS 
COMPETÊNCIA POR CONEXÃO 
PROCESSO ARQUIVADO 
 
Sumário 
I - Como decorre das disposições constantes dos arts. 
79.º, 80.º e 81.º da LPCJP e dos arts. 154.º e 155.º da 
OTM, a competência por conexão constitui um desvio à 
regra da competência territorial e, como excepção que 
é, o seu âmbito não deve ir além das situações ali 
expressamente previstas. 
II - Quando nos artigos 154.º nº 1 e da OTM e 81.º nº 1 
da LPCJP se fala em processos instaurados 
sucessivamente isso quer significar processos que sejam 
instaurados simultaneamente, uns a seguir aos outros 
ou em intervalos de tempo curto. 
III - Assim o procedimento judicial de promoção e 
protecção só deve seguir os seus termos por apenso a 
um processo de regulação das responsabilidades 
parentais existente anteriormente, relativo ao mesmo 
menor, caso o mesmo ainda esteja ainda pendente e 
não também quando esteja findo e, portanto, arquivado 
há cerca de seis anos. 
 
Apelação nº    2724/12.0TBPVZ-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 18/02/2013 
Manuel Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
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1364 
 
ÁGUAS 
SERVIDÃO 
SERVIDÃO POR DESTINAÇÃO DO PAI DE  
FAMÍLIA 
SERVIDÃO POR DESTINAÇÃO DE ANTERIOR  
PROPRIETÁRIO 
SERVIDÃO DO PROPRIETÁRIO 
 
Sumário 
I - Não se pode falar da existência de uma servidão 
a favor do dono do prédio, de águas provindas do 
mesmo, antes da transmissão da parte do prédio 
onde as águas se encontram, dado que no nosso 
ordenamento jurídico não é admissível a servidão do 
proprietário.  
II - No entanto, ocorrendo o destaque de uma 
parcela desse prédio e a sua transmissão a terceiro 
por herança, doação ou venda, a utilidade que uma 
fracção transmitida prestava à outra a título de 
propriedade (mesmo dono), passa a ser prestada a 
titulo de servidão (donos diferentes), constituindo-se 
assim a servidão por destinação do pai de família ou 
de anterior proprietário. 
III - Do disposto no artigo 1549.º do Código Civil se 
conclui constituírem requisitos estruturantes do 
instituto referido: i) que os dois prédios ou as duas 
fracções do prédio tenham pertencido ao mesmo 
dono; ii) que tenha existido uma relação estável de 
serventia de um prédio a outro ou de uma fracção a 
outra, correspondente a uma servidão aparente, 
revelada por sinais visíveis e permanentes; iii) e que 
tenha ocorrido a separação jurídica dos prédios ou 
fracções sem que exista qualquer declaração no 
respectivo documento, contrária à constituição da 
servidão. 
 
Apelação nº    3143/06.3TBVCD.P1 – 5ª Sec. 

Data – 18/02/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 

 
 
 
 
1365 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
ATROPELAMENTO MORTAL DE PEÃO 
DEVERES DE CUIDADO 
TRANSPORTE ESCOLAR 
OMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA  
NA VIA PÚBLICA 
 
Sumário 
I – Se se apura que, em estrada traçada em recta, 
de extensão superior a 500 metros e 6,20 metros de 
largura, um condutor, em face de um peão que a 
atravessa, da esquerda para a direita, não desvia a 
linha de marcha e vem a atingi-lo, é de concluir, 
com toda a probabilidade, ter ele agido com uma 
certa fatia de culpa (artigo 487º, nº 2, do Código 
Civil); 
II – Mas constituindo essa via uma Estrada Nacional, 
também ao peão que a atravessou é de atribuir 
algum contributo na eclosão do facto, já que é a ele 
que a lei especialmente onera com a tomada das 
devidas cautelas e certificações de maneira a 
proceder à sua feitura em total segurança (artigo 
101º, nº 1, do Código da Estrada); 
III – E se o peão que assim procede é uma criança, 
de quase 12 anos, que ali fora deixada pelo 
autocarro de transporte escolar, apurando-se que 
não era acompanhada por qualquer adulto, há ainda 
censura que deve ser atribuída à entidade 

responsável por aquele transporte (artigos 8º, nº 1, nº 
2, alínea a), e nº 4, alínea b), e 19º, nº 3, alínea f), da 
Lei nº 13/2006, de 17 de Abril); 
IV – Nessa hipótese, porquanto a omissão de um 
acompanhamento adulto se não pode considerar, de 
todo em todo, indiferente para a eclosão do 
atropelamento, deve ainda considerar-se que ele foi 
causal do facto e do dano, tendo em conta a formulação 
negativa da doutrina da causalidade adequada, que é a 
habitualmente considerada como a adoptada pelo artigo 
563º do Código Civil; 
 
Apelação nº    877/10.1TBPFR.P1– 5ª Sec. 

Data – 18/02/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
1366 
 
ÁGUAS 
SERVIDÃO 
SERVIDÃO POR DESTINAÇÃO DO PAI DE  
FAMÍLIA 
SERVIDÃO POR DESTINAÇÃO DE ANTERIOR  
PROPRIETÁRIO 
SERVIDÃO DO PROPRIETÁRIO 
 
Sumário 
A possibilidade de usar a água particular nascida em 
prédio alheio implica a prévia aquisição do direito a esse 
uso, seja porque se adquire a propriedade da água, seja 
porque se adquire, em razão das necessidades de 
determinado prédio, o direito à constituição de uma 
servidão que permite esse uso. 
 
Apelação nº    166/10.1TBRSD.P1 – 5ª Sec. 

Data – 18/02/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil 

 
 
 
1367 
 
PROCEDIMENTO CAUTELAR 
EMBARGO DE OBRA NOVA 
EMBARGO DEDUZIDO PELO ARRENDATÁRIO 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I - O embargo de obra nova tem como pressupostos que 
o requerente seja titular de um direito de propriedade ou 
outro direito real ou pessoal de gozo, ou da sua posse e 
que esse direito tenha sido ofendido por obra, trabalho 
ou serviço novo que lhe cause prejuízo; 
II - Por prejuízo entende-se a ofensa do direito, não 
sendo aplicável ao embargo de obra nova o requisito do 
receio de "lesão grave e dificilmente reparável" previsto 
no artigo 381° n° 1 do CPC para as providências 
cautelares não especificadas. 
III - Se a acção a que corresponde o direito invocado - 
no embargo de obra nova preparatório ou instrumental 
daquela - não é uma acção de defesa ou reconhecimento 
do direito do gozo ou da posse sobre a coisa (art° 
1037°, n°2, do CC), carece de fundamento legal o 
embargo que o arrendatário promoveu às obras dos 
senhorios. 
 
Apelação nº    1560/12.9TJPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 19/02/2013 
Francisco Matos 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 
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1368 
 
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA 
ASSISTÊNCIA MÉDICA 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA 
 
Sumário 
I - A Santa Casa da Misericórdia ... é pessoa 
colectiva de direito privado e de utilidade pública 
administrativa, incluindo-se entre os seus fins 
estatutários o desenvolvimento de actividades de 
serviço ou interesse público que lhe sejam 
solicitadas pelo Estado ou outras entidades públicas. 
II - Um litígio relacionado com o pagamento de 
serviços de assistência médica prestados pela Santa 
Casa da Misericórdia ... a utentes de unidade 
hospitalar integrada no Serviço Nacional de Saúde 
prende-se com a realização de tarefas de interesse 
público, emergindo de uma relação jurídico-
administrativa. 
III - A competência para o conhecimento da 
respectiva acção pertence aos tribunais 
administrativos. 
 
Apelação nº    127/12.6TBVRL.P1 – 2ª Sec. 

Data – 19/02/2013 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
1369 
 
INSOLVÊNCIA 
REGISTO PROVISÓRIO POR NATUREZA 
CONVERSÃO EM DEFINITIVO 
 
Sumário 
I - O registo predial provisório convertido em 
definitivo conserva a prioridade que tinha como 
provisório. 
II - Nos termos do art.92°, n°2, al. a) do Código do 
Registo Predial, são provisórias por natureza as 
inscrições de declaração de insolvência caso exista 
previamente sobre os bens registo de aquisição ou 
reconhecimento do direito de propriedade ou de 
mera posse a favor de pessoa diversa do insolvente. 
III - Uma vez decidida uma acção de 
reconhecimento de propriedade a favor daqueles 
que provisoriamente a registaram, a sentença 
correspondente à declaração negocial translativa 
corresponde ao título de aquisição. 
 
Apelação nº    2317/06.1TBVFR-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 19/02/2013 
José Igreja Matos 
Rui Moreira  
Henrique Araújo 

 
 
 
 
1370 
 
EXPROPRIAÇÃO 
INDEMNIZAÇÃO 
AVALIAÇÃO FISCAL 
RELEVÂNCIA 
ARRENDATÁRIO COMERCIAL 
PRESSUPOSTOS DA INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
I - O CIMI, ou a avaliação fiscal do mesmo 
resultante, pode ser considerado na avaliação do 
prédio expropriado, mas apenas como um critério 
entre muitos outros, como o inculca a norma do art° 

28° n°1 CExp, nas suas diversas alíneas, ou os n°s 2 a 4 
do art° 26° CExp. 
II - Impugnando o recurso o montante atribuído a título 
de indemnização pelo encerramento temporário da 
empresa, não devem considerar-se, para tal efeito, 
como base de cálculo, os resultados líquidos do balanço 
global do ano de 2007, por se tratar do ano em que 
ocorreu a DUP; igualmente se não devem considerar os 
balancetes mensais dos meses anteriores à DUP, por 
integrarem mera escrita particular da empresa. 
 
Apelação nº    1618/08.9TJPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 19/02/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença (vencido nos termos de 
declaração que junto) 

 
 
 
 
1371 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
CONCURSO REAL DE TUTELAS 
DANO POSITIVO E NEGATIVO 
INADMISSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO  
SIMULTÂNEO 
 
Sumário 
I – A violação de deveres de boa fé e lealdade, 
conduzindo à indução dos representantes da Autora em 
erro, e assim lhe causando os danos decorrentes da 
celebração do contrato, podem afirmar uma 
responsabilidade pré-contratual, imputável à Ré 
sociedade, mas também tipificam condutas previstas nos 
artºs 79º CSCom e 483º nº1 CCiv, violando ilicitamente 
o direito alheio à segurança e à integridade patrimonial. 
II – Trata-se de uma hipótese de concurso real de 
tutelas, que a casuística deve resolver. 
III – Se a responsabilidade indemnizatória adveniente da 
impossibilidade culposa que está na origem da resolução 
do contrato (artº 801º nº2 CCiv) pode abranger o dano 
positivo, o dano ex contractu, em suma o dano que não 
ocorreria se o contrato tivesse sido cumprido, não se 
concebe um ressarcimento simultâneo do dano negativo 
e do dano positivo. 
IV – Todavia, o ressarcimento do dano positivo (no caso, 
do dano da “perda de chance”, por perda de uma 
candidatura para atribuição de subsídio) implica 
causalidade adequada entre o incumprimento contratual 
da Ré sociedade, que fundamenta a resolução do 
contrato peticionada, e o referido dano positivo; tal 
causalidade não ocorre se a Ré sociedade não tinha 
condições subjectivas para cumprir o contrato de 
prestação de serviços, relativos à apresentação da 
candidatura, sendo antes o dolo “in contrahendo” da Ré 
ou do seu representante a causa adequada dos danos. 
 
Apelação nº    1400/12.9TBVRL.P1 – 2ª Sec. 

Data – 19/02/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  
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1372 
 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR INOMINADA 
DIREITO A EXERCER EM ACÇÃO POPULAR 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I - Numa providência cautelar inominada, tendente à 
tutela cautelar de um direito a exercer em acção 
popular, carecem os requerentes de demonstrar 
perfunctoriamente a probabilidade séria de 
existência de um interesse ou direito colectivo, 
meta-individual, a ser declarado ulteriormente, em 
sede de uma tal acção popular. 
II - Caso venham a demonstrar a probabilidade séria 
de existência de um tal interesse ou direito 
colectivo, carecem ainda de demonstrar factos de 
que resulte que o tempo de pendência dessa acção 
pode resultar numa lesão grave ou dificilmente 
reparável desse interesse ou direito colectivo. 
III - Nenhum destes pressupostos se verifica no 
caso de um caminho que é tapado, mas em relação 
ao qual se não revela que antes fosse transitado 
pelos habitantes de determinado lugar e apenas o 
tenha deixado de ser por causa disso. 
 
Apelação nº    552/12.2TBAMT-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 19/02/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 

 
 
 
 
1373 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
PERDA DO DIREITO À VIDA 
DANOS PATRIMONIAIS FUTUROS 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
NASCITURO 
JUROS 
 
Sumário 
I - É adequado o valor indemnizatório de 60.000,00 
€ pela perda do direito à vida de pessoa com 25 
anos e com família constituída. 
II - No cálculo dos danos patrimoniais futuros há 
que recorrer a tabelas financeiras ou fórmulas 
matemáticas e à equidade. 
III - É adequado o valor de 20.000,00 € pelos danos 
não patrimoniais sofridos pelo filho da vítima com 
dezasseis meses de idade à data da morte. 
IV - Não é devida indemnização por danos não 
patrimoniais aos nascituros por morte do seu 
progenitor. 
V - Os juros de mora são devidos desde a citação se 
na sentença não foi efectuada qualquer actualização 
do valor indemnizatório. 
 
Apelação nº    436/07.6TBVRL.P1 – 3ª Sec. 

Data – 21/02/2013 
Freitas Vieira 
Joana Salinas  
Carlos Portela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1374 
 
ACÇÃO DE REIVINDICAÇÃO 
REJEIÇÃO DE DOCUMENTO 
ILEGITIMIDADE ACTIVA 
INEXISTÊNCIA DA SENTENÇA 
 
Sumário 
I - O recurso de um despacho proferido no decurso da 
audiência recusando a junção de um documento deve 
ser apresentado no prazo de 15 dias a contar do 
respectivo despacho, não o podendo ser apenas 
mediatamente, no recurso de apelação da sentença 
final, apresentado depois de findo aquele prazo. 
II - Tendo formulado os pedidos de reconhecimento do 
direito de propriedade sobre um imóvel e que este lhe 
seja entregue, invocando-se titular desse direito e 
alegando uma forma de aquisição do mesmo, o autor 
possui óbvia legitimidade processual activa. 
III - Estando o imóvel na posse de um casal, por morte 
de um dos seus membros essa posse continua na 
titularidade da respectiva herança, ainda que os actos de 
posse passem a ser exercidos exclusivamente pelo 
cônjuge sobrevivo, a não ser que este opere a inversão 
do seu título de posse, passando doravante a actuar 
considerando-se titular exclusivo da propriedade total do 
imóvel. 
IV - Operada a usucapião, os seus efeitos retrotraem ao 
início da posse, pelo que os anteriores proprietários 
carecem de legitimidade substantiva para efectuar a 
compra e venda do imóvel, sendo o negócio nulo por 
falta de legitimidade ad causam.  
V - A sentença sem parte dispositiva é inexistente. 
VI - Perante uma sentença inexistente, o disposto no 
artigo 715.º do Código de Processo Civil não tem 
aplicação, devendo antes ser anulado o processado para 
que seja proferida a sentença em falta. 
 
Apelação nº    503/09.1TBVCD.P1  – 3ª Sec. 

Data – 21/02/2013 
Aristides Rodrigues de Almeida 
José Amaral 
Pinto de Almeida 

 
 
 
 
1375 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL 
ACIDENTE DE VIAÇÃO DOLOSO 
 
Sumário 
Os danos causados por veículo, em acidente provocado 
com dolo directo, estão abrangidos pelo seguro 
obrigatório de responsabilidade civil automóvel, por eles 
respondendo a respectiva seguradora directamente 
perante o lesado. 
 
Apelação nº    1101/12.8TBMAI-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 21/02/2013 
José Amaral 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 
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1376 
 
ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO  
HABITACIONAIS 
DENÚNCIA 
 
Sumário 
I - No contrato de arrendamento urbano para fim 
não habitacional em que as partes estabelecem 
prazo certo de duração do contrato mas não 
estabelecem a antecedência mínima que o 
arrendatário tem de respeitar quando pretende 
denunciar o contrato dentro daquele prazo de 
duração, vigora o disposto no art. 1110 nº 2 do 
Código Civil, sendo aquela antecedência mínima de 
1 ano em relação ao termo pretendido para o 
contrato. 
II - Esse entendimento é válido tanto para os 
contratos celebrados na vigência do Regime de 
Arrendamento Urbano e que são denunciados na 
vigência do Novo Regime de Arrendamento Urbano, 
como para os contratos celebrados após a entrada 
em vigor do Novo Regime de Arrendamento Urbano. 
 
Apelação nº    1477/12.7TJPRT.P1 – 3ª Sec. 

Data – 21/02/2013 
Pedro Lima Costa 
José Manuel Araújo Barros 
Judite Pires 

 
 
 
 
1377 
 
VERIFICAÇÃO ULTERIOR DE CRÉDITO 
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO 
 
Sumário 
I - Deve ser aplicado o disposto no art.º 146.º, n.º 
2, al. b), do CIRE, na redacção dada pelo DL n.º 
53/2004, de 18/3, e não o definido pela Lei n.º 
16/2012, de 20/4, a um pedido de verificação 
ulterior de créditos formulado em 31/10/2012 e 
respeitante a uma insolvência cujo trânsito em 
julgado ocorreu em 31/10/2011. 
II - Na sucessão de leis no tempo que regulam 
prazos não vale o disposto no art.º 12.º do Código 
Civil, mas o que determina o art.º 297.º do mesmo 
código. 
III - O prazo previsto na alínea b) do n.º 2 do art.º 
146.º do CIRE para a propositura da acção de 
verificação ulterior de créditos é um prazo de 
caducidade, não susceptível de conhecimento 
oficioso.. 
 
Apelação nº    2981/11.0TBSTS-G.P1 – 3ª Sec. 

Data – 21/02/2013 
Carlos Portela 
Joana Salinas  
Pedro Lima da Costa 

 
 
 
 
1378 
 
EMPREITADA 
JUROS DE MORA 
OBRIGAÇÃO 
PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 
 
Sumário 
O exercício do direito pela apelada é legitimo e tem 
consagração legal e não está provada matéria que 
permita concluir que a apelada adoptou uma 
conduta que levou o apelante a confiar que não 
seriam cobrados juros. O facto de manter a relação 

contratual ou ter recebido o pagamento do preço devido 
na obrigação principal, não pode ser interpretado como 
renúncia ao direito de exigir o pagamento de juros, 
quando além do mais não se provou que a Autora-
apelada não reclamou o seu pagamento. 
 
Apelação nº    392/10.3TBARC.P1 – 5ª Sec. 

Data – 25/02/2013 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 

 
 
 
 
1379 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
PRIVAÇÃO DO USO 
DANO 
INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
Provando o titular do direito de propriedade sobre um 
imóvel, ainda que presuntivamente, que a sua detenção 
ilícita frustrou um propósito real, concreto e efectivo de 
proceder à sua utilização/rentabilização, tal significa que 
a privação do uso do mesmo lhe causou dano que é 
indemnizável. 
 
Apelação nº    1091/05.3TBMCN.P2 – 5ª Sec. 

Data – 25/02/2013 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Oliveira Abreu 

 
 
 
 
1380 
 
SEGURO DE VIDA 
EMPRÉSTIMO PARA HABITAÇÃO 
INVALIDEZ ABSOLUTA E DEFINITIVA 
MORTE 
PEDIDO 
CAUSA DE PEDIR 
 
Sumário 
Tendo sido invocada como causa de pedir a invalidez 
total e permanente das pessoas seguras num contrato 
de seguro de vida que foi celebrado para garantir, nessa 
situação um empréstimo bancário para aquisição de 
habitação, a morte entretanto ocorrida de uma das 
pessoas seguras não pode ser tida em conta 
oficiosamente pelo tribunal para determinar o 
pagamento do empréstimo. 
 
Apelação nº    1391/04.0TBMTS.P1 – 5ª Sec. 

Data – 25/02/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil 
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1381 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
PROCEDIMENTO 
PROPOSTA RAZOÁVEL 
ACORDO EXTRA-JUDICIAL 
EXCESSIVA ONEROSIDADE 
RESTAURAÇÃO NATURAL 
INDEMNIZAÇÃO PECUNIÁRIA 
 
Sumário 
I - O artigo 41.º do DL 291/2007, de 21.08, contém 
regras de definição da indemnização por perda total 
apenas aplicáveis no âmbito do procedimento de 
proposta razoável previsto no Capítulo III do 
referido diploma legal. 
II - Não tendo as partes chegado a acordo extra-
judicial no aludido procedimento, recorrendo o autor 
à via judicial, não se aplicam nesta sede processual 
os critérios do referido normativo. 
III - Da conjugação do artigo 562.º com o n.º 1 do 
artigo 566.º, ambos do Código Civil, se conclui que 
se deverá em regra proceder à restauração natural 
[colocando o lesado na situação anterior à 
ocorrência do dano], e só excepcionalmente haverá 
lugar à indemnização pecuniária, que se apresenta 
como um sucedâneo a que se recorre apenas 
quando a reparação em forma específica se mostra 
materialmente impraticável, não cobre todos os 
danos ou é demasiado onerosa para o devedor. 
IV - A prova da excessiva onerosidade traduzida na 
flagrante desproporção entre o interesse do lesado e 
o custo da restauração natural recai integralmente 
sobre obrigado à reparação. 
V - Na ponderação da excessiva onerosidade para o 
devedor, haverá que considerar, não apenas com o 
valor venal do veículo, mas ainda o valor de uso, 
podendo verificar-se a circunstância de um veículo 
com valor venal diminuto ter para o seu proprietário 
um elevado valor de uso. 
 
Apelação nº    1170/10.5TJVNF.P1– 5ª Sec. 

Data – 25/02/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 

 
 
 
 
 
 
 
 
1382 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
CULPA EFECTIVA 
CONDUTOR 
CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR 
TRANSPORTE 
ACONDICIONAMENTO DA CARGA 
MAU ACONDICIONAMENTO 
 
Sumário 
I - Transportar garrafas vazias em paletes colocadas 
em várias camadas numa posição vertical e 
intercaladas com folhas de plástico, amarrando-se 
as ditas paletes com cintas fortes e esticadas ao 
máximo através de um mecanismo próprio, não 
pode ser visto como correspondendo a um deficiente 
acondicionamento ou em moldes desadequados aos 
procedimentos exigidos para o efeito (mormente os 
previstos no artigo 56°, n.° 3, alíneas a) e b), do 
Código da Estrada), donde se pode razoavelmente 
inferir que queda dessas garrafas tem causa distinta 
do alegado mau acondicionamento (ainda que a 
mesma não tenha sido concretamente apurada). 

II - Se, em todo o caso, o acondicionamento das 
garrafas não foi efectuado pelo condutor do veículo que 
apenas as transportou, não pode a este, por esse facto 
ser atribuída culpa efectiva ou presumida do acidente 
verificado por causa da queda das garrafas. 
 
Apelação nº    3323/11.0TBVFR.P1 – 5ª Sec. 

Data – 25/02/2013 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil  
Luís Lameiras 

 
 
 
 
 
 
 
1383 
 
RECLAMAÇÃO DE BENS 
QUESTÃO A DECIDIR NO INVENTÁRIO 
REMESSA PARA OS MEIOS COMUNS 
 
Sumário 
A prova testemunhal para confirmar que o interessado 
utiliza um veículo, bem descrito no inventário, e que foi 
ele que o adquiriu deve ser realizada no âmbito do 
incidente de reclamação de bens. 
 
Apelação nº    478/10.4TBCHV-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 25/02/2013 
Maria Simões 
Abílio Costa 
Augusto de Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
1384 
 
TRANSPORTE MARÍTIMO 
CONHECIMENTO DE EMBARQUE 
PERDA E DANOS NA MERCADORIA 
DECLARAÇÃO DE CARGA 
LIMITES DA RESPONSABILIDADE 
 
Sumário 
Se no conhecimento de embarque consta a natureza da 
mercadoria transportada e a indicação do número de 
volumes em que se mostra acondicionada (711 caixas), 
com indicação do peso total, da tara e do tipo de 
embalagens em questão, fica afastado o limite 
indemnizatório constante do artº 31º, nº 1 do DL 
352/86, de 100 000$00 por volume ou unidade. 
 
Apelação nº    2469/08.6TBOAZ.P1 – 5ª Sec. 

Data – 25/02/2013 
Augusto de Carvalho 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 
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1385 
 
PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 
CASA DA MORADA DE FAMÍLIA 
ATRIBUIÇÃO DA CASA DE MORADA DE FAMÍLIA 
CIRCUNSTÂNCIAS SUPERVENIENTES 
ALTERAÇÃO DA DECISÃO 
 
Sumário 
A atribuição da casa de morada da família é um 
processo (ou incidente) de jurisdição voluntária, pelo 
que as suas resoluções podem alteradas com base 
em circunstâncias supervenientes que justifiquem a 
alteração, o que ocorre sempre que o acordo 
realizado ou a decisão judicial não acautelarem, 
devidamente, os interesses de um dos ex-cônjuges. 
 
Apelação nº    2891/11.0TBVNG.P1 – 5ª Sec. 

Data – 25/02/2013 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Oliveira Abreu 

 
 
 
 
1386 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
ACIDENTE EM AUTO-ESTRADA  
CONCESSIONADA 
BRISA AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL 
 
Sumário 
A lei nº 67/2007 de 31/12 veio, através do seu art. 
5º nº 1, determinar que as suas disposições são 
aplicáveis à Brisa pessoa colectiva de direito privado 
por acções ou omissões no âmbito da sua actividade 
de concessionária , a qual se desenvolve num 
quadro de índole pública, e, portanto, deve ser 
demandada perante os tribunais administrativos 
atento o disposto no art. 4º nº 1 al. i) do ETAF. 
 
Apelação nº    4367/09.7TBVFR.P1 – 2ª Sec. 

Data – 26/02/2013 
Maria de Jesus Pereira 
Maria João Areias (voto de vencido) 
José Igreja Matos 

 
 
 
 
1387 
 
INVENTÁRIO 
RELAÇÃO DE BENS 
DOAÇÃO 
OBRIGAÇÃO DE RELACIONAMENTO 
 
Sumário 
I - Ainda que se encontrem dispensadas de colação, 
as doações são de relacionar em processo de 
inventário, desde que existam herdeiros legitimários. 
II - Ao respectivo valor se atenderá para o cálculo 
da legítima, podendo, em caso de inoficiosidade da 
doação, ser objecto de redução. 
 
Apelação nº    153/11.2T2ETR.P1 – 5ª Sec. 

Data – 26/02/2013 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 

 
 
 
 
 
 

1388 
 
AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO 
FALTA DO MANDATÁRIO DA PARTE 
 
Sumário 
I - Quando a data para audiência de julgamento é 
designada mediante prévio acordo com os ilustres 
mandatários das partes, o adiamento com base na falta 
de advogado só pode ocorrer se o advogado comunicar 
prontamente ao tribunal as circunstâncias impeditivas do 
seu comparecimento. 
II - A simples comunicação do impedimento não 
constitui justificação bastante para o adiamento e nem 
sequer a simples indicação de um motivo vago ou 
abstracto legitima o adiamento, antes se impondo a 
verificação de causa fortuita ou de força maior ou um 
qualquer motivo relevante. 
 
Apelação nº    211/08.0TBMGD-C.P1 – 2ª Sec. 

Data – 26/02/2013 
Maria Cecília Agante  
José Carvalho  
Rodrigues Pires 

 
 
 
 
1389 
 
DIREITOS DE AUTOR 
VIOLAÇÃO 
OBRIGAÇÃO DE INDEMNIZAR 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I) É ilícita a utilização de uma obra, protegida no âmbito 
do direito de autor, não autorizada pelo respectivo 
titular, com proveito próprio e em prejuízo do titular do 
direito de autor. 
II) A obrigação de indemnizar decorrente não entronca 
na responsabilidade contratual exigindo-se, 
nomeadamente, a ilicitude do facto e a culpa do agente, 
na modalidade de dolo ou negligência (artigo 483°, n°1 
do Código Civil). 
 
Apelação nº    339/11.0TBVFR.P1 – 2ª Sec. 

Data – 26/02/2013 
José Igrejas Matos 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 

 
 
 
 
1390 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
REIVINDICAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS 
 
Sumário 
Os tribunais comuns são competentes para decidir 
acções de reivindicação de terrenos baldios, ainda que 
haja indefinição de estremas e os seus limites não 
coincidam como os das freguesias. 
 
Apelação nº    292/08.7TBVLP.P1 – 2ª Sec. 

Data – 26/02/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
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1391 
 
ACIDENTE 
INDEMNIZAÇÃO 
DANO DA MORTE DA VÍTIMA 
FIXAÇÃO DA INDEMNIZAÇÃO 
SUB-ROGAÇÃO LEGAL 
 
Sumário 
I - A perda do direito à vida da vítima, com 76 anos 
de idade à data do acidente e do seu decesso, deve 
ser compensada com uma indemnização de 
60.000,00 €, por traduzir o limite mínimo pela perda 
de qualquer vida humana. 
II - É indemnizável, ao abrigo do n° 3 do art. 495° 
do CCiv., o dano da autora, viúva, que sofre de 
doença que a incapacita fisicamente de, sozinha, 
levar a cabo as necessidades mais básicas do seu 
dia-a-dia, em cuja realização era, diária e 
permanentemente, auxiliada pelo marido, vítima do 
acidente, e que, devido ao óbito deste, carece da 
ajuda permanente de terceira pessoa. 
III - Com base na sub-rogação legal consagrada no 
art. 71° da Lei n° 32/2002, de 20/12, o ISS/CNP 
tem direito a exigir do responsável civil [e/ou da sua 
seguradora ou do FGA; neste caso inexistindo 
seguro válido e eficaz] o que pagou aos familiares 
da vítima (com direito a tal) a título de subsidio por 
morte. 
 
Apelação nº    1913/09.0TBSTS.P1 – 2ª Sec. 

Data – 26/02/2013 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 
Maria João Areias  

 
 
 
 
1392 
 
EXPROPRIAÇÃO 
INQUILINO HABITACIONAL 
OPÇÃO PELO REALOJAMENTO 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
Para que o inquilino habitacional possa optar pelo 
realojamento a entidade expropriante tem que lhe 
facultar, sob pena de nulidade, um realojamento 
equivalente não bastando para o efeito a indicação 
do empreendimento onde o mesmo é proposto. 
 
Apelação nº    3920/06.5TBMTS.P1 – 2ª Sec. 

Data – 26/02/2013 
José Carvalho  
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 

 
 
 
 
1393 
 
GRADUAÇÃO DE CRÉDITOS 
DIREITO DE RETENÇÃO 
NECESSIDADE DE INVOCAÇÃO NO  
REQUERIMENTO EXECUTIVO 
 
Sumário 
I - Constituem pressupostos do direito de retenção a 
tradição da coisa objecto imediato do contrato 
definitivo prometido, o incumprimento definitivo do 
contrato-promessa pelo promitente-vendedor e a 
titularidade por parte do promitente- comprador de 
um direito de crédito emergente desse 
incumprimento. 

II - O direito de retenção configura um direito ope legis, 
que não carece ser reconhecido ou declarado por 
sentença para operar seus efeitos, concedendo 
automaticamente protecção jurídica ao credor inocente 
enquanto este não vir satisfeito o seu crédito decorrente 
do contrato-promessa. 
III - Tem sido entendimento maioritário da doutrina e da 
jurisprudência que não basta a mera mora, sendo 
necessário o incumprimento definitivo, para legitimar a 
resolução do contrato e consequente restituição em 
dobro do sinal prestado. 
IV - As partes podem, ao abrigo do princípio da 
liberdade contratual, convencionar o direito de resolução 
do contrato, para além dos casos expressamente 
tipificados na lei como geradores do direito de resolução. 
V - Tendo a perda de interesse tem de ser apreciada 
objectivamente, nos termos do artigo 808.°, n.° 2, CC, 
não é legítimo o estabelecimento de cláusula que cerceia 
as possibilidades de cumprimento por parte do 
executado, designadamente fixando um prazo 
demasiado exíguo. 
VI - O exequente que seja titular de direito de retenção 
sobre o bem que penhorou, tem de invocar essa 
garantia no requerimento executivo para que dela possa 
beneficiar na graduação de créditos. 
 
Apelação nº    10752/11.7TBVNG-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 26/02/2013 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 

 
 
 
 
1394 
 
CONSERVADOR DO REGISTO PREDIAL 
RECUSA DE AVERBAMENTO DO CANCELAMENTO DA  
PENHORA 
LEI PROCESSUAL 
APLICAÇÃO NO TEMPO 
 
Sumário 
I - A aplicação no tempo das leis processuais, na falta de 
regulamentação especial, sem prejuízo do disposto no 
art. 142° do C.P.C., deve basear-se nos princípios 
consignados no artigo 12.° do Código Civil, nos termos 
do que a lei nova deve aplicar-se para o futuro, o que 
significa ser aplicável aos actos a praticar depois da sua 
entrada em vigor, independentemente da lei vigente na 
data da constituição da relação jurídica material, 
ocorrendo, nessa medida, a aplicação imediata ou 
“retroactiva” da lei processual, justificada pela sua 
natureza publicística e instrumental. 
II - O cancelamento de uma penhora, inerente à venda 
judicial do prédio penhorado, nos termos do art. 824°, 
n° 2 do C.Civil, deve ser realizado pelo serviço de 
registo competente, no caso de ter sido omitido o 
despacho judicial prescrito no art. 888° do C.P.C., ao 
tempo necessário, e de ter sido já realizado o registo da 
aquisição sem cancelamento dessa penhora, uma vez 
que esta norma foi revogada e será inviável dar 
cumprimento ao disposto, actualmente, no art. 900°, nº 
2 do C.P.C. 
 
Apelação nº    109/12.8TBRSD.P1 – 2ª Sec. 

Data – 26/02/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 
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1395 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE  
FAMÍLIA E MENORES 
COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DA DECISÃO 
JUIZOS DE EXECUÇÃO 
 
Sumário 
Os juízos de execução, nas comarcas onde se 
encontrem instalados, são competentes para 
tramitar os processos de execução de sentença 
indemnizatória para pagamento de quantia certa, 
com fundamento em divórcio e origem nos tribunais 
de competência especializada de família, face ao 
disposto nos art°s 102°-A e 103° LOFTJ, decorrentes 
das alterações promovidas pelo D-L n° 38/2003 de 
8/3 e Lei n° 42/2005 de 29 de Agosto. 
 
Apelação nº    6406/11.2YYPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 26/02/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
1396 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO 
INCUMPRIMENTO DO MANDATO 
PERDA DE CHANCE 
NULIDADE DE SENTENÇA 
 
Sumário 
I - O advogado que, mandatado para o efeito, com 
procuração, em processo de expropriação, não 
interpõe recurso da decisão arbitral, através do qual 
a sua cliente expropriada pretendia impugná-la e 
obter indemnização superior, responde civilmente, 
com fundamento na chamada perda de chance. 
II - Apesar de não invocado expressamente, tal 
dano insere-se no âmbito da causa de pedir e do 
pedido, pelo que a sentença não padece de nulidade 
com esse fundamento. 
 
Apelação nº    1773/06.2TBVNG.P1 – 3ª Sec. 

Data – 28/02/2013 
José Amaral 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  

 
 
 
1397 
 
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Sumário 
- A competência internacional dos tribunais 
portugueses deve ser aferida, na falta de 
instrumentos internacionais, pelo pedido e pela 
causa de pedir invocados pelo autor na petição 
inicial, bastando a verificação de alguma das 
circunstâncias elencadas no art.º 65.º do CPC. 
II - O tribunal português é internacionalmente 
competente para decidir uma acção de prestação de 
contas instaurada por um cidadão nacional, 
residente em Portugal, contra um cidadão angolano, 
residente nesse país, fundada num contrato de 
mandato com representação, que este se propôs 
exercer e o autor aceitou, outorgando-lhe a 
respectiva procuração, no nosso território nacional, 
destinada, essencialmente, a tratar da venda, 
escritura pública e recebimento do preço do imóvel, 
sito em Angola, e cuja fracção correspondente o réu 
entregou, em parte, àquele num encontro havido 

entre ambos em Portugal, durante o qual combinaram 
que, mensalmente, por meio de transferência bancária 
para conta do demandante em banco português, o réu 
enviaria o restante, o que começou mas não acabou de 
cumprir. 
 
Apelação nº    182/11.6TVPRT-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 28/02/2013 
José Amaral 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  

 
 
 
1398 
 
ACÇÃO DE SIMPLES APRECIAÇÃO NEGATIVA 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA 
PRESCRIÇÃO 
CADUCIDADE 
 
Sumário 
I- O prazo de seis meses a que se reporta o art.º 10.º, 
n.º 1, da Lei n.º 23/96, de 26/7, é um prazo de 
prescrição do direito ao pagamento dos serviços, que se 
conta a partir da prestação dos mesmos, o que veio a 
ser clarificado com a redacção dada pela Lei n.º 
12/2008, de 26/2. 
II- O prazo de caducidade previsto no n.º 2 do art.º 10.º 
da citada Lei n.º 23/96 tem aplicação mesmo quando 
estão em causa diferenciais entre valores resultantes de 
leituras por estimativa e valores efectivamente 
consumidos. 
 
Apelação nº    6682/05.0TBMTS.P1 – 3ª Sec. 

Data – 28/02/2013 
Evaristo Vieira (Relator) 
Joana Salinas (em substituição do 1º Adjunto) 
Carlos Portela (2º Adjunto) 

 
 
 
1399 
 
ADMINISTRADOR DA INSOLVÊNCIA 
DESTITUIÇÃO 
 
Sumário 
I - Mesmo que a actuação do administrador de 
insolvência seja susceptível de causar prejuízos à massa 
insolvente ou aos credores, não gera incompatibilidade 
que o impeça de continuar no exercício do seu cargo se 
não revelar falta de qualidade ou de preparação técnica 
adequada do administrador nem consubstanciar conduta 
negligente ou dolosa 
II - A reclamação de um crédito fora do prazo previsto 
no artigo 128º do CIRE não afasta a possibilidade de o 
mesmo vir a ser reconhecido pelo administrador da 
insolvência, ao abrigo do disposto no artigo 129º, nº 1, 
in fine, do mesmo código 
III - O reconhecimento pelo administrador do crédito 
emergente de um contrato-promessa de compra e 
venda, como garantido por direito de retenção, 
pressupondo o incumprimento definitivo daquele por 
parte do insolvente, não constitui sem mais uma 
actuação imputável a incompetência, falta de 
preparação, negligência ou culpa sua, desse modo o 
incompatibilizando para a continuação em tais funções, 
fundamentando a sua destituição com justa causa, nos 
termos do artigo 56º, nº 1, daquele diploma. 
 
Apelação nº    3339/10.3TJVNF-F.P1 – 3ª Sec. 

Data – 28/02/2013 
José Manuel de Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 
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1400 
 
USUCAPIÃO 
DIREITO REAL DE GOZO 
AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA 
AQUISIÇÃO DERIVADA 
ACESSÃO 
 
Sumário 
A aquisição originária de um direito real de gozo por 
via de usucapião pode ter na sua origem uma 
aquisição derivada ou uma aquisição originária da 
posse. 
 
Apelação nº    2905/08.1TBVCD.P1 – 5ª Sec. 

Data – 04/03/2013 
Carlos Gil 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 

 
 
 
 
1401 
 
NEGÓCIO JURÍDICO 
RESOLUÇÃO 
MODIFICAÇÃO 
RISCOS PRÓPRIOS DO CONTRATO 
 
Sumário 
A resolução ou modificação do negócio jurídico por 
alteração das circunstâncias, nos termos do artigo 
437, n.º 1 do CC, impõe a demonstração (a cargo de 
quem se queira prevalecer desse instituto e além do 
mais) da lesão, que a alteração provocou prejuízos e 
estes, não cobertos pelo risco próprio do negócio, 
têm de ser de tal monta que permitam concluir que 
a exigência das obrigações assumidas pelo lesado 
afeta gravemente os princípios da boa fé. 
 
Apelação nº    3056/11.7TBGDM.P1 – 5ª Sec. 

Data – 04/03/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Ana Paula Amorim 

 
 
 
 
1402 
 
EXONERAÇÃO DO PASSIVO RESTANTE 
INSOLVÊNCIA QUALIFICADA DE FORTUITA 
DECISÃO VINCULATIVA 
 
Sumário 
O pedido de exoneração do passivo restante não 
pode ser indeferido com base no disposto no art.º 
238.º, n.º 1, al. e), do CIRE, quando haja sido 
proferida decisão judicial a declarar fortuita a 
insolvência do requerente, por esta decisão ser 
vinculativa, impondo-se no processo. 
 
Apelação nº    1043/12.7TBOAZ-E.P1 – 5ª Sec. 

Data – 04/03/2013 
Manuel Domingos Fernandes  
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1403 
 
ADVOGADO 
HONORÁRIOS 
MANDATO FORENSE 
PERDA DE OPORTUNIDADE 
OBRIGAÇÃO DE INDEMNIZAR 
PROBABILIDADE DE VENCIMENTO 
EQUIDADE 
 
Sumário 
A determinação da certeza do dano e respectivo 
montante quando ocorre “perda de oportunidade” 
causada por actuação descuidada do advogado no 
processo, contrária aos interesses do seu cliente, terá de 
fazer-se em função da maior ou menor probabilidade de 
vencimento, com recurso à equidade. 
 
Apelação nº    275/09.0TVPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 04/03/2013 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 
Caimoto Jácome 

 
 
 
 
1404 
 
PENHOR DE CONTA BANCÁRIA 
PENHOR FINANCEIRO 
COMPENSAÇÃO CONVENCIONAL BANCÁRIA 
PACTO COMISSÁRIO 
 
Sumário 
I - O penhor de conta bancária passou a ser considerado 
como um penhor financeiro, podendo ser conferido ao 
beneficiário da garantia o direito de disposição sobre o 
objecto desta, não com carácter automático, mas na 
sequência do clausulado pelas partes. 
II - Assim, ocorrendo não cumprimento da obrigação 
pelo devedor, o credor pode fazer seu o depósito 
bancário empenhado, cobrando-se pelo valor deste. 
 
Apelação nº    2156/08.5TBVFR.P1 – 5ª Sec. 

Data – 04/03/2013 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 
José Eusébio Almeida 

 
 
 
 
1405 
 
MEIO DE PROVA 
ADMISSÃO 
RECURSO 
RECURSO EM SEPARADO 
RECURSO INTERLUCOTÓRIO 
 
Sumário 
Do despacho que admite um meio de prova, cabe 
recurso de apelação, com subida imediata, em separado 
e efeito meramente devolutivo (art. 691°/2 i) CPC), 
motivo pelo qual não constitui um recurso interlocutório 
e por isso, fica o tribunal impedido de conhecer do 
objecto do recurso nessa parte. 
 
Apelação nº    6880/11.7TBMAI.P1 – 5ª Sec. 

Data – 04/03/2013 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 
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1406 
 
INVENTÁRIO 
CABEÇA DE CASAL 
ACÇÃO COMUM INTERPOSTA PELO CABEÇA DE  
CASAL 
ACÇÃO COMUM DE SIMPLES APRECIAÇÃO  
POSITIVA 
BENS DA HERANÇA 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
A acção comum, interposta pelo cabeça-de-casal, 
destinada a apurar a existência de certos bens e a 
pertinência da sua relacionação, aspectos 
impugnados por outro interessado (artigo 1350º, nº 
1, final, do Código de Processo Civil), tem a 
natureza de simples apreciação positiva; sendo, por 
conseguinte, a ele, como autor, que carrega o ónus 
da prova dos factos conducentes à conclusão de que 
tais bens fazem parte do acervo a partilhar (artigos 
342º, nº 1, e 343º, nº 1, do Código Civil). 
 
Apelação nº    974/05.5TBAMT.P2 – 5ª Sec. 

Data – 04/03/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
1407 
 
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA 
ACÇÃO DE REIVINDICAÇÃO 
COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS  
ADMINISTRATIVOS 
 
Sumário 
O tribunal comum é incompetente em razão da 
matéria para conhecer do pedido de reconhecimento 
do direito de propriedade e restituição de 
determinado imóvel quando, para o efeito, também 
está em causa a apreciação da validade de um 
contrato/acordo que reveste a natureza de contrato 
de direito administrativo, de actos administrativos e 
da responsabilidade extracontratual de um 
Município. 
 
Apelação nº    639/11.9TVPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/03/2013 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
Maria Cecília Agante 

 
 
 
 
1408 
 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR 
TRANSACÇÃO 
CADUCIDADE DA PROVIDÊNCIA 
ARBITRAMENTO DE REPARAÇÃO PROVISÓRIA 
DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS 
 
Sumário 
I- Extinguindo-se a providência cautelar na 
sequência de transacção celebrada entre as partes, 
e movendo-se esta dentro do objecto da providência 
cautelar, as partes não se encontram dispensadas 
da propositura da acção principal. 
II- Em tal caso, a providência "decretada", 
encontrar-se-á igualmente sujeita aos casos de 
caducidade previstos no nº 1 do art. 389º do CPC. 
III- No caso de caducidade da providência de 
arbitramento de reparação provisória por falta de 

propositura da acção principal no prazo de 30 dias, a 
devolução das prestações pagas ao abrigo de tal 
providência não pode ser decretada, de forma 
automática, no despacho que reconheceu a caducidade 
de tal providência. 
IV- O requerido terá que instaurar uma acção para o 
efeito, seja com base em responsabilidade civil, nos 
termos do art. 390º CPC, seja com base no 
enriquecimento sem causa, nos termos do n°1 do art. 
405º CPC. 
 
Apelação nº    2754/12.2TBVCD-C.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/03/2013 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 

 
 
 
 
1409 
 
INSOLVÊNCIA 
REMUNERAÇÃO LABORAL DO INSOLVENTE 
APREENSÃO PARA A MASSA INSOLVENTE 
 
Sumário 
Num processo de insolvência de pessoa singular, depois 
de decretada a insolvência, não está sujeito a apreensão 
para a massa insolvente o valor do vencimento ou de 
qualquer outra remuneração laboral do insolvente, até 
ao encerramento do processo, ocorrendo este com a 
realização do rateio ou, havendo recurso do despacho 
inicial que determina a cessão do rendimento disponível, 
com o trânsito em julgado da respectiva decisão. 
 
Apelação nº    654/12.5TBESP-D.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/03/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 

 
 
 
 
1410 
 
INSOLVÊNCIA 
REMUNERAÇÃO LABORAL DO INSOLVENTE 
APREENSÃO PARA A MASSA INSOLVENTE 
 
Sumário 
Num processo de insolvência de pessoa singular, depois 
de decretada a insolvência, não está sujeito a apreensão 
para a massa insolvente o valor do vencimento ou de 
qualquer outra remuneração laboral do insolvente, até 
ao encerramento do processo, ocorrendo este com a 
realização do rateio ou, havendo recurso do despacho 
inicial que determina a cessão do rendimento disponível, 
com o trânsito em julgado da respectiva decisão. 
 
Apelação nº    654/12.5TBESP-D.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/03/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 
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1411 
 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
FUNDAMENTOS 
APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO TEMPO 
 
Sumário 
As alterações introduzidas pelo DL nº 226/2008de 
20/11, entrado em vigor em 31/3/2009, aos arts. 
814º e 816º do CPC só se aplicam aos processos 
iniciados após a sua entrada em vigor. 
 
Apelação nº    1951/06.4TBPVZ-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/03/2013 
João Proença  
Maria da Graça Mira 
António Martins 

 
 
 
 
1412 
 
IMPUGNAÇÃO PAULIANA 
MÚTUO INVÁLIDO 
ASSUNÇÃO DE CUMPRIMENTO 
FORMA 
 
Sumário 
I - Para efeitos do disposto no art° 646° n°4 CPCiv, 
do qual se retira a proibição de perguntas 
conclusivas ou sobre matéria de direito, a expressão 
"empréstimo", quando aplicada à realidade que 
consiste na cedência de uma quantia em dinheiro a 
uma outra pessoa, com a obrigação para esta de a 
devolver, constitui um facto conotativo, confirmado 
pelas regras usuais da vida, e pode figurar na Base 
Instrutória, não prejudicando a qualificação 
juscivilística posterior. 
II - Sendo pressuposto da acção pauliana a prova, 
pelo Autor e credor, da existência do crédito, pode 
este mesmo crédito resultar, não de mútuo válido, 
mas das consequências de devolução do prestado 
que, para as partes, acarreta a declaração de 
nulidade - art° 289° n°1 CCiv e Assento STJ n° 
4/95, de 28 de Março, in D.R., Is., de 17/5/95. 
III - O contrato de mútuo é um contrato real quoad 
consíitutionem, ou seja, um contrato que implica a 
entrega da coisa para que surja o contrato 
(art°1144°CCiv). 
IV - A assunção de cumprimento, enquanto contrato 
a favor de terceiro, regulado pelo disposto no artº 
443° n°s 1 e 2 CCiv, não tem forma tarifada se o 
cumprimento da obrigação perante o terceiro 
também o não tinha e é compatível com o 
compromisso de devolução, por parte do primitivo 
devedor ao assuntor, das quantias pelo mesmo 
despendidas na prestação que efectuou ao terceiro 
credor. 
 
Apelação nº    1015/11.9TBGDM.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/03/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1413 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 
PRISÃO ILEGAL 
HABEAS CORPUS 
 
Sumário 
I- A acção de responsabilidade civil contra o Estado por 
prisão ilegal deve ser fundada na prévia revogação da 
decisão danosa pela jurisdição competente, nos termos 
do artigo 13.°, n.° 2, do Regime da Responsabilidade 
Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 
Públicas (RRCEE), anexo à Lei 67/2007, de 31 de 
Dezembro. 
II- Significa isto que requisito da ilicitude, 
consubstanciado na existência de um erro de 
julgamento, terá de ser demonstrado, não através da 
acção de responsabilidade civil que se destine a efectivar 
o direito de indemnização pelo exercício da função 
jurisdicional, mas no próprio processo judicial em que foi 
cometido o erro e por via dos meios impugnatórios que, 
no caso, forem admissíveis. 
III- A prévia revogação da decisão danosa constitui, 
pois, uma condição de procedência da acção. 
IV- A decisão de habeas corpus, que se limita a ordenar 
a restituição do preso à liberdade, não revoga a decisão 
alegadamente danosa. 
V- O expediente extraordinário de habeas corpus não se 
destina a sindicar decisões judiciais. 
VI- Uma decisão de habeas corpus favorável não basta 
para legitimar uma acção de responsabilização do 
Estado por prisão ilegal, pois o habeas corpus não é 
sucedâneo do recurso. Não pode, por isso, corresponder 
à acção pressuposta no artigo 13.°, n.° 2, do RRCEEP. 
 
Apelação nº    1963/09.6TVPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/03/2013 
Márcia Portela  
M. Pinto dos Santos  
Francisco Matos 

 
 
 
 
1414 
 
INSOLVENTE ARRENDATÁRIO 
MANUTENÇÃO DO CONTRATO 
FIANÇA 
MANUTENÇÃO DA FIANÇA 
 
Sumário 
I - Declarada a insolvência da arrendatária, o contrato 
de arrendamento mantém-se válido e vigente salvo se 
for denunciado pelo administrador da insolvência com 
um pré-aviso de 60 dias de harmonia com o disposto no 
art. 1060, n°1 do Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas. 
II - O fiador que assumiu solidariamente com o 
arrendatário, entretanto declarado insolvente, o 
cumprimento das obrigações decorrentes do respectivo 
contrato de arrendamento, mantém-se vinculado a este, 
nos termos da fiança prestada, após a declaração de 
insolvência. 
 
Apelação nº    388/11.8TBBRG-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/03/2013 
José Igrejas Matos 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
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1415 
 
ARRENDAMENTO PARA COMÉRCIO OU  
INDÚSTRIA 
OBRAS DA RESPONSABILIDADE DO  
ARRENDATÁRIO 
 
Sumário 
I - A obrigação genérica de assegurar o gozo da 
coisa locada por lei imposta ao locador (art. 1031.°, 
al. b) do Código Civil) integra uma dupla perspectiva 
complementar: a obrigação de quem arrenda se 
abster de actos que impeçam ou diminuam esse 
gozo mas também, necessariamente, o ónus activo 
de efectuar obras de conservação e reparação 
essenciais ao referido gozo, assegurando que o 
mesmo ocorra. 
II - No arrendamento para fins comerciais, em 
regra, deve ser o locatário comerciante ou industrial 
a arcar com o pagamento integral de despesas com 
as reparações essenciais ao exercício da sua 
actividade, conquanto as mesmas já não se 
integrem no simples e normal gozo do prédio dado 
em locação. 
III - Inserem-se nessa categoria de encargos 
necessários ao desenvolvimento da exploração de 
índole comercial aqueles que respeitam a 
remodelações impostas pelas autoridades 
administrativas como condicionantes do exercício da 
actividade de exploração turística mantida no 
locado. 
IV As obras referidas devem ser classificadas como 
obras de beneficiação do locado, nos termos do n.º 
4 do art. 11.° do RAU, e afastam-se do conceito de 
obras de conservação ordinária ou extraordinária a 
que aludem os n.°s 2 e 3 do mesmo artigo. 
V - O instituto processual da litigância de má-fé 
reveste natureza pública e não tem que ser 
necessariamente accionado naquelas situações em 
que as propostas negociais de transacção de uma 
das partes, em sede prévia ao desencadear de um 
processo judicial, não coincidam com a respectiva 
posição processual, uma vez intentada a acção 
respectiva em tribunal. 
 
Apelação nº    417/10.2TBVPA.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/03/2013 
José Igrejas Matos 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 

 
 
 
 
1416 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
MÉDICO DENTISTA 
OBRIGAÇÕES DE MEIOS 
OBRIGAÇÕES DE RESULTADO 
 
Sumário 
I – As obrigações do médico são consideradas, em 
regra, meras obrigações de meios, só 
excepcionalmente assumindo obrigações de 
resultado. 
II – As intervenções médico-dentárias com fins 
predominantemente estéticos, tais como colocação 
de próteses, restauração de dentes e até a 
realização de implantes, reconduzem a obrigação do 
médico a uma obrigação de resultado. 
 
Apelação nº    3233/05.0TJPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 05/03/2013 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 

 

1417 
 
DIREITO DE REGRESSO 
PRESCRIÇÃO 
 
Sumário 
O direito de regresso exercido pela seguradora contra o 
condutor segurado prescreve no prazo de três anos 
previsto no n.º 2 do art.º 498.º do Código Civil, contado 
a partir do pagamento que efectuou dos prejuízos por 
ele causados, não sendo aplicável o prazo mais longo da 
previsão do n.º 3 do mesmo artigo, ainda que a sua 
conduta constitua crime. 
 
Apelação nº    1613/11.0TBMCN-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 07/03/2013 
José Amaral 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  

 
 
 
 
1418 
 
FALÊNCIA 
CONTRATO-PROMESSA 
RESTITUIÇÃO E SEPARAÇÃO DE BENS 
DIREITO DE RETENÇÃO 
 
Sumário 
I - No domínio do CPEREF, com a declaração de falência 
do promitente vendedor, extingue-se o contrato-
promessa sem eficácia real em que o falido é promitente 
vendedor, excepto se o liquidatário judicial, no uso de 
um direito potestativo, optar pela celebração do contrato 
prometido, mas sem que o promitente comprador lhe 
possa impor essa opção. 
II - O contrato-promessa com efeitos meramente 
obrigacionais tem por objecto uma prestação de facere, 
pelo que a posição de promitente comprador não lhe 
confere, por si só, um direito real susceptível de fundar 
um pedido de restituição ou separação de um bem do 
falido apreendido para a massa falida. 
III - O promitente comprador que tem a tradição da 
coisa prometida exerce poderes de facto sobre ela como 
mero detentor e não como verdadeiro possuidor, 
excepto se tiver invertido o título de posse ou se o 
promitente vendedor lhe tiver transmitido a posse da 
mesma coisa. 
IV - O direito de retenção é um direito real de garantia, 
cuja função social é servir de garantia de pagamento de 
um crédito, pelo que, em caso de venda coerciva do 
bem sobre que esse direito incide, o direito não obsta à 
apreensão nem à venda do bem, transferindo-se para o 
produto da venda. 
 
Apelação nº    652/03.0TYVNG-R.P2 – 3ª Sec. 

Data – 07/03/2013 
Aristides Rodrigues Almeida 
José Amaral 
Teles de Menezes  
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1419 
 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO COMUM 
LIVRANÇA EM BRANCO 
RELAÇÃO SUBJACENTE 
 
Sumário 
I - É terceira, perante a relação cartular, a portadora 
de uma livrança que lhe foi transmitida por endosso, 
ainda que tenha outorgado no contrato de mútuo, 
caucionado por essa mesma livrança. 
II - Consequentemente, apresentando-se a 
exequente como legítima portadora da livrança dada 
à execução, não lhe podem ser opostas excepções 
fundadas pelos oponentes na violação do pacto de 
preenchimento por parte do banco. 
 
Apelação nº    5703/10.9YYPRT-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 07/03/2013 
Maria Amália Santos  
Aristides Rodrigues Almeida 
José Amaral 

 
 
 
 
1420 
 
PATENTE 
PROTEÇÃO DA PATENTE 
REIVINDICAÇÕES 
ESTADO DA TÉCNICA 
DESCRIÇÕES DA PATENTE 
DESENHOS DA PATENTE 
 
Sumário 
I - Em regra, não pode o inventor pretender a 
protecção para a sua invenção que não esteja 
incluída no sentido literal das suas reivindicações, 
nem seja compaginável com o estado da técnica 
(evolução) existente, aferido pelas condicionantes 
existentes, sob pena de, por exemplo, quem tivesse 
inventado a roda ter também direito de protecção 
face ao pneu com borracha vulcanizada. 
II - O âmbito da protecção conferida pela patente é 
determinado pelo conteúdo das reivindicações 
interpretadas pelas respectivas descrições e 
desenhos, e não por elementos técnicos objecto de 
divulgação e utilização posterior. 
 
Apelação nº    809/1999.P1 – 5ª Sec. 

Data – 11/03/2013 
Augusto de Carvalho 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 

 
 
 
 
 
 
1421 
 
PROCEDIMENTO DE INJUNÇÃO 
OPOSIÇÃO 
PRAZO DE OPOSIÇÃO 
RECUSA DA OPOSIÇÃO PELA SECRETARIA 
RECURSO 
 
Sumário 
I- De acordo com as regras do processo civil, que 
não encontram excepção no procedimento de 
injunção, nunca as atribuições e competências legais 
da secretaria poderão ultrapassar o âmbito 
meramente administrativo e permitir qualquer 
incursão na apreciação de questões jurisdicionais 
susceptíveis de contenderem com as garantias e 
direitos das partes. 

II- Tendo a secretária de justiça do Balcão Nacional de 
Injunções procedido à aposição da fórmula executória no 
requerimento de injunção, por considerar extemporânea 
a apresentação da oposição, e remetido para apreciação 
do juiz um requerimento que lhe era expressamente 
dirigido, apresentado pelos requeridos, onde invocam a 
nulidade da citação e o justo impedimento, é ilegal o 
despacho em que este recusa a apreciação judicial 
afirmando que «Na eventualidade de existir uma 
infundada recusa de recebimento da oposição à 
injunção, o meio adequado para reagir não será assim o 
de reclamar para o juiz». 
III- Da interpretação do artigo 16.º do regime do 
procedimento de injunção, retiram-se as seguintes 
conclusões: i) nas situações previstas no n.º 1 [deduzida 
oposição ou frustrada a notificação do requerido, no 
caso em que o requerente tenha indicado que pretende 
que o processo seja apresentado à distribuição], os 
autos são remetidos à distribuição; ii) sempre que seja 
suscitada qualquer questão sujeita a decisão judicial, os 
autos serão remetidos à distribuição, salvo se a questão 
suscitada se reportar a recusa do requerimento de 
injunção (art. 11.º/2), ou a recusa de aposição da 
fórmula executória (art. 14.º/4); iii) de qualquer forma, 
quando suscitada qualquer questão sujeita a decisão 
judicial, nomeadamente emergente de reclamação sobre 
decisão administrativa do secretário de justiça do BNI, a 
mesma não poderá deixar de ser sujeita à apreciação do 
juiz, ainda que essa apreciação não implique, 
necessariamente, a remessa dos autos à distribuição. 
 
Apelação nº    3806/12.4TBVLG.P2 – 5ª Sec. 

Data – 11/03/2013 
Carlos Querido 

 
 
 
 
 
 
 
1422 
 
INSOLVÊNCIA 
RESOLUÇÃO EM BENEFÍCIO DA MASSA  
INSOLVENTE 
FUNDAMENTAÇÃO DO ACTO 
DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO 
CONTESTAÇÃO 
 
Sumário 
I- O administrador na notificação da resolução do 
negócio em favor da massa tem que indicar os factos 
concretos que fundamentem tal medida porquanto só 
assim o visado está em condições de a poder impugnar. 
II- A deficiente fundamentação do acto não pode ser 
suprida em sede de contestação à acção de impugnação 
com indicação de novo quadro factual para o efeito. 
 
Apelação nº    2756/09.6TBOAZ-D.P1 – 5ª Sec. 

Data – 11/03/2013 
António Eleutério  
Maria José Simões 
Abílio Costa 
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1423 
 
CONDOMÍNIO 
ASSEMBLEIA RESTRITA DE CONDÓMINOS 
CONDOMÍNIO AUTÓNOMO 
 
Sumário 
Embora o nosso ordenamento jurídico não 
obstaculize a existência de assembleia restrita de 
condóminos, podendo mesmo formar-se um 
condomínio autónomo, quando estamos 
confrontados com um só edifício, integrado num 
conjunto funcional de blocos, tal prerrogativa 
dependerá sempre da menção, no titulo constitutivo 
da propriedade horizontal, das respectivas 
especificidades, o que de resto, no caso “sub iudice”, 
não se verifica. 
 
Apelação nº    1859/09.1TBVLG.P1 – 5ª Sec. 

Data – 11/03/2013 
Oliveira Abreu 
António Eleutério  
Maria José Simões 

 
 
 
 
 
 
1424 
 
INVENTÁRIO 
SEPARAÇÃO DE MEAÇÕES 
CREDOR 
ESCOLHA DE BENS 
NOTIFICAÇÃO 
 
Sumário 
Se num processo de inventário para separação de 
meações foi decidido que não pode intervir o credor 
de um dos cônjuges contra o qual instaurou 
processo de execução e em que se procedeu à 
penhora de um imóvel pertencente ao património 
comum do casal, aquele credor, após ter ocorrido a 
escolha de bens por parte do cônjuge não executado 
e antes da partilha ter sido homologada, tinha que 
ser notificado dessa escolha para no processo de 
inventário poder exercer os seus direitos. 
 
Apelação nº    136/04.9TMPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 11/03/2013 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil 
Luís Lameiras 

 
 
 
 
 
 
1425 
 
INSOLVÊNCIA 
RESOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS EM BENEFÍCIO DA  
MASSA INSOLVENTE 
CONHECIMENTO OFICIOSO 
NEGÓCIO NÃO CUMPRIDO 
OBRIGAÇÃO EXTINTA POR DAÇÃO EM  
CUMPRIMENTO 
 
Sumário 
I- Não pode o tribunal conhecer da resolução do 
negócio em benefício da massa insolvente se na 
ação em que a Massa é ré esta se limita a dizer que 
"não reconhece à autora a suposta aquisição dos 
ativos cedidos". Se o faz, conhece uma questão que 
não lhe foi colocada. 

II- É certo que a resolução em benefício da massa pode 
ser invocada por via de exceção, mas, como decorre no 
n.º 2 do artigo 123 do CIRE, quando está em causa um 
negócio ainda não cumprido. 
 
Apelação nº    63/08.0TBMBR-H.P1 – 5ª Sec. 

Data – 11/03/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Ana Paula Amorim 

 
 
 
 
 
 
1426 
 
PROVA PERICIAL 
EXAME À LETRA 
CONHECIMENTOS TÉCNICOS 
AFASTAMENTO DO VALOR DA PROVA PERICIAL 
 
Sumário 
I – O meio de prova que maior vocação apresenta para 
escrutinar o facto controverso consistente em saber se 
uma assinatura manuscrita, aposta em documento, aí foi 
escrita pelo punho de certa pessoa, é o do exame de 
reconhecimento de letra, por conseguinte, o da prova 
pericial (artigos 388º do Código Civil e 584º do Código 
de Processo Civil); 
II – Sendo índole deste instrumento probatório o de 
apreciar factos para que são necessários conhecimentos 
técnicos especiais que os julgadores não possuem, um 
resultado que aponte o patamar máximo de 
probabilidade, na tabela de significância adoptada, 
superior a 95% (“praticamente provada”), só pode 
deixar de ser acolhido se, em face algum outro 
instrumento, se evidenciar alguma circunstância credível 
que permita suspeitar do rigor ou valia técnica dele. 
 
Apelação nº    4557/07.7TBMTS-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 11/03/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
1427 
 
PROMESSA DE LIBERAÇÃO 
ASSUNÇÃO INTERNA DA DÍVIDA 
ASSUNÇÃO DE CUMPRIMENTO 
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA 
RATIFICAÇÃO 
 
Sumário 
I- A promessa de liberação, assunção interna de dívida 
ou assunção de cumprimento é uma figura muito 
próxima da assunção de dívida. 
II- Nela se afasta a figura do credor, obrigando-se o 
terceiro apenas perante o devedor. 
III- Na falta de ratificação do credor, a assunção será 
apenas uma promessa de liberação. 
 
Apelação nº    7237/05.4TBMTS-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 11/03/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Ana Paula Amorim 

 
 
 
 
 
 



Sumários de Acórdãos 
Boletim nº 45 

 

 39 

1428 
 
FACTOS ALEGADOS 
ENDEREÇO DO REQUERIDO 
 
Sumário 
O endereço do requerido constante da petição inicial 
não integra o conceito de factos alegados. 
 
Apelação nº    608/10.6TBMDL-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 11/03/2013 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 
Manuel Domingos Fernandes 

 
 
 
 
1429 
 
EMPREITADA 
PRESSUPOSTOS 
CONTRATO CELEBRADO COM AUTARQUIA 
TRIBUNAL COMPETENTE 
 
Sumário 
I- Os tribunais comuns são competentes para 
apreciar e decidir uma acção que tem como causa 
de pedir um contrato de empreitada de natureza 
privada e como pedido a condenação no pagamento 
do respectivo preço, ainda que tenha sido celebrado 
com uma autarquia local e a obra seja executada 
num edifício público, por não configurar uma relação 
jurídica administrativa. 
II- Existe contrato de empreitada quando se 
mostram provados os seus requisitos essenciais, a 
saber: a realização de uma obra e a autonomia do 
empreiteiro. 
III- O preço não é requisito essencial do contrato de 
empreitada e, na falta de convenção do mesmo 
pelas partes, determina-se atendendo ao que o 
empreiteiro normalmente praticar à data da 
conclusão do contrato, sendo responsável pelo seu 
pagamento o dono da obra. 
 
Apelação nº    740/08.6TBPRG.P2 – 2ª Sec. 

Data – 12/03/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  

 
 
 
 
1430 
 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
CONTRATO DE DURAÇÃO LIMITADA 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I - Os contratos de duração limitada previstos no 
art° 26°, n°3, do NRAU, são os contratos de 
arrendamento urbanos celebrados com prazo 
efectivo, sejam para habitação (98° do RAU), sejam 
para comércio ou industria, para o exercício de 
profissões liberais ou para outros fins não 
habitacionais (117°, 121° e 123°, n°1, do RAU), 
prazo este que não pode ser inferior a cinco anos e 
há-de resultar expressa e inequivocamente do texto 
do contrato, assinado pelo senhorio e pelo inquilino 
(art°s 98° e 117° do RAU). 
II- Não obstante sujeito ao regime do NRAU, o 
contrato de arrendamento para comércio celebrado 
na vigência do D.L. 257/95, de 30/9, em que as 
partes não convencionaram qualquer prazo é um 
contrato sem duração limitada e, como tal, não 
comporta a livre denuncia do senhorio, por 

inaplicabilidade da vigente alínea c) do artigo 1101° do 
Código Civil. 
 
Apelação nº    8370/11.9TBMTS-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 12/03/2013 
Francisco Matos 
Maria de Jesus Pereira 
Rui Moreira 

 
 
 
 
1431 
 
EMPREITADA 
DEFEITOS 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
PRESSUPOSTOS 
LIVRO DE OBRA 
FORÇA PROBATÓRIA 
 
Sumário 
I - Em matéria de defeitos e contrato de empreitada, 
como se extrai do disposto nos art°s 1208° e 1218° 
CCiv, estão em causa não só os "vícios", como também 
as "condições convencionadas", ou seja, para além das 
anomalias objectivas da obra ("vícios"), recebem o 
mesmo tratamento de "defeitos" as desconformidades 
entre o executado e o convencionado, anomalias em 
sentido subjectivo, ou seja, tendo em conta o acordo 
das partes. 
II - Ocorrendo uma situação de defeitos em obra, o dono 
da mesma pode exigir a resolução do contrato, mas 
apenas se os defeitos tornarem a obra inadequada ao 
fim a que se destina (art° 1222° n°1 CCiv), seja em 
sentido objectivo, seja em sentido subjectivo. 
III - O livro de obra constitui um memorando da 
execução dos trabalhos, em princípio da autoria da 
fiscalização da obra e do seu director (cf. art° 8° 
Portaria n° 1268/2008 de 6/11), mas não faz prova 
plena dos factos que atesta, designadamente por não 
consubstanciar acordo das partes ou confissão das 
mesmas sobre os factos referidos e aí consignados. 
 
Apelação nº    350/11.0TBCHV.P1 – 2ª Sec. 

Data – 12/03/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
1432 
 
TÍTULO EXECUTIVO 
DOCUMENTO PARTICULAR 
DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 
RELAÇÃO SUBJACENTE 
PROVA 
COMISSÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Sumário 
I – Se alguém, por simples declaração unilateral, 
prometer uma prestação ou reconhecer uma dívida, sem 
indicação da respectiva causa, fica o credor dispensado 
de provar a relação fundamental, cuja existência se 
presume até prova em contrário. 
II – As comissões administrativas, incumbidas apenas da 
gestão corrente do ente colectivo, dada a sua natural 
provisoriedade, não podem obrigar-se perante terceiros 
em moldes diferentes dos constantes das regras 
estatutárias 
Apelação nº    13007/07.8TBVNG-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 12/03/2013 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
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1433 
 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA 
FRACÇÃO AUTÓNOMA 
HUMIDADES COM ORIGEM NAS PAREDES  
EXTERIORES 
RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR 
 
Sumário 
I - Tendo os vendedores de uma fracção autónoma 
de um imóvel, interpelados sobre a questão, 
assegurado a inexistência de humidades no seu 
interior, constitui defeito que a desvaloriza e 
prejudica o fim habitacional a que se destina a 
ocorrência de infiltrações e a presença de humidade 
nas paredes. 
II - O facto de tais defeitos provirem de vícios 
existentes nas paredes exteriores do imóvel, que 
são partes comuns do edifício, não exclui ou limita a 
responsabilidade contratual do vendedor, vinculado 
que está ao cumprimento perfeito do contrato. 
III - Tal responsabilidade contratual consubstancia-
se na obrigação de reparação dos defeitos ou, sendo 
esta impossível por o vendedor ter perdido a 
qualidade de condómino, pela indemnização pelo 
valor do custo das reparações necessárias. 
 
Apelação nº    306/11.3TJVNF.P1 – 2ª Sec. 

Data – 12/03/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 

 
 
 
 
1434 
 
DIREITO DE PREFERÊNCIA 
PRÉDIO CONFINANTE 
ÁREA INFERIOR À UNIDADE DE CULTURA 
 
Sumário 
I - O art. 18°, n° 1 do Dec. Lei n° 384/88, de 25.10, 
deve ser interpretado de forma a permitir o exercício 
do direito de preferência ao proprietário do prédio 
confinante, independentemente de a área deste ser 
superior ou inferior à unidade de cultura, mas 
sempre com a restrição de que a existência de tal 
direito implica que um dos dois prédios - o 
confinante ou o alienado - tenha uma área inferior à 
unidade de cultura; 
II - Se nenhum dos prédios - o confinante e o 
alienado - tiver área inferior à unidade de cultura 
não há lugar ao exercício do direito de preferência; 
III - No domínio da responsabilidade contratual, 
recai sobre o devedor, nos termos do art. 799° do 
Cód. Civil, presunção de culpa, de tal forma que 
este, para afastá-la, terá que provar que o 
incumprimento não procede de culpa sua. 
 
Apelação nº    2257/09.2TJLSB.P1 – 2ª Sec. 

Data – 12/03/2013 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
 
1435 
 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
RESOLUÇÃO 
CADUCIDADE 
MORA 
 

Sumário 
I- Não é de conhecer da excepção da caducidade na 
sentença quando já foi julgada improcedente no 
despacho saneador e dele não foi interposto recurso. 
II- Para o senhorio poder obter a resolução do contrato 
de arrendamento fundada em causa prevista no n.º 3 do 
art.º 1083.º do Código Civil, no qual se inclui a falta de 
pagamento da renda em caso de mora superior a três 
meses, continua a ser possível o recurso à acção de 
despejo prevista no art.º 14.º, n.º 1, do NRAU. 
 
Apelação nº     799/09.9TJPRT.P2 – 3ª Sec. 

Data – 14/03/2013 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Carlos Portela 

 
 
 
1436 
 
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA 
CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
TERRENO EM RAN / REN 
 
Sumário 
I - Os terrenos integrados, seja em Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), seja em Reserva Ecológica Nacional 
(REN), por força do regime legal a que estão sujeitos, 
não podem ser classificados como solo apto para 
construção. 
II - Poderão ser todavia avaliados nos termos previstos 
no nº 12 do artigo 26º do Código das Expropriações os 
terrenos que tenham sido adquiridos anteriormente à 
sua inclusão em RAN ou REN, posto que se apure que, 
aquando dessa inclusão, reuniam algum dos requisitos 
exigidos pelo nº 2 do artigo 25º para a sua classificação 
como solo apto para construção. 
III - A potencialidade edificativa não é de incluir nas 
outras circunstâncias objectivas susceptíveis de influir no 
cálculo do valor do solo apto para outros fins, previstas 
na parte final do nº 3 do artigo 27º do Código das 
Expropriações. 
 
Apelação nº     585/08.3TBVLC.P1 – 3ª Sec. 

Data – 14/03/2013 
José Manuel Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 

 
 
 
1437 
 
CHEQUE 
RESPONSABILIDADE DO BANCO SACADO 
CAUSA VIRTUAL 
 
Sumário 
I – O não pagamento indevido, pelo banco, do montante 
dos cheques apresentados a pagamento pelo portador 
do mesmo, é a causa real, efectiva, do dano sofrido pela 
A.; 
II – A falta de aprovisionamento da conta do sacador, 
que sempre levaria à sua devolução, por falta de 
provisão, constitui a causa virtual desse mesmo dano – 
isto é, constitui um facto que teria produzido aquele 
mesmo dano, se não operasse a causa real. 
III – Tal situação, alegada e provada pela Ré, leva, 
assim, à exoneração da responsabilidade indemnizatória 
do banco sacado (autor da causa real) - a chamada 
relevância negativa da causa virtual. 
Apelação nº     707/09.7TBPVZ.P1 – 3ª Sec. 

Data – 14/03/2013 
Maria Amália Santos 
Aristides Rodrigues de Almeida 
José Amaral 
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1438 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
CONTRATO DE SEGURO FACULTATIVO 
 
Sumário 
I- Um terceiro lesado, estranho a um contrato de 
seguro facultativo de responsabilidade civil, pode 
demandar directamente a seguradora pedindo que 
esta o indemnize do dano que lhe foi causado pelo 
tomador de seguro e que se encontra incluído no 
risco coberto pelo seguro. 
II- Essa possibilidade resulta da configuração do 
contrato de seguro de responsabilidade civil como 
contrato a favor de terceiro, como contrato com 
eficácia de protecção para terceiro, como forma de 
assunção cumulativa ou, ainda, através da 
interpretação ou integração da vontade negocial. 
III- Incorre em violação culposa de disposições 
legais de segurança destinadas a proteger os 
interesses dos utentes do espaço onde as obras 
estão a ser executadas, o autor das obras que abre 
buracos numa rua de uma povoação para colocar 
sinais de trânsito e deixa esses buracos abertos 
durante o período nocturno, sem sinalização ou 
vedação que impeça o acesso ao local, pelo que é 
responsável pelos danos sofridos por um transeunte 
que cai no buraco. 
 
Apelação nº     977/09.0TBMCN.P1 – 3ª Sec. 

Data – 14/03/2013 
Aristides Rodrigues Almeida (Relator; Rto 
48) 
José Amaral (1º Adjunto) Voto de Vencido 
Pinto de Almeida (2º Adjunto) 

 
 
 
 
1439 
 
DIREITO DE COMPROPRIEDADE 
AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO 
 
Sumário 
I- É admissível a aquisição originária, por usucapião, 
da compropriedade de um prédio, ainda que os 
comproprietários tenham procedido à sua divisão 
material. 
II- A disposição, pelos consortes não titulares, da 
quota ideal assim adquirida torna o acto ineficaz em 
relação aos comproprietários que nele não 
consentiram. 
 
Apelação nº     1650/09.5TBVRL.P1 – 3ª Sec. 

Data – 14/03/2013 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 
Leonel Serôdio 

 
 
 
 
1440 
 
CONTRATO DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA 
OBJECTO LEGAL 
CESSÃO DE QUOTA 
REMUNERAÇÃO 
 
Sumário 
I- O contrato de mediação imobiliária é uma 
modalidade do contrato de prestação de serviço, 
pelo que o mediador, para cumprir a sua prestação, 
deve proporcionar à outra parte determinado 
resultado que constitui o objecto da sua actividade e 
consta do documento que o titula. 

II- A cessão de quotas está fora do âmbito do objecto da 
actividade de mediação imobiliária, pelo que não pode 
fundamentar um pedido de remuneração por parte do 
mediador. 
III- No contrato de mediação imobiliária, o mediador só 
tem direito à remuneração convencionada com o cliente 
se o negócio visado constituir objecto legal da sua 
actividade de mediação, vier a ser concretizado e desde 
que o mesmo seja celebrado em consequência da sua 
actuação, competindo-lhe o ónus de alegação e prova 
dos pressupostos deste seu direito. 
 
Apelação nº     582/12.4TJPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  

 
 
 
 
1441 
 
EXECUÇÃO CONTRA FIADOR 
ARRENDAMENTO 
FALTA DE PAGAMENTO DA RENDA 
TÍTULO EXECUTIVO 
 
Sumário 
O contrato de arrendamento e comprovativo da 
comunicação ao arrendatário do montante das rendas 
em dívida constituem título executivo tanto contra o 
arrendatário como contra os seus fiadores. 
 
Apelação nº     8876/09.7TBMAI-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
Maria Cecília Agante 

 
 
 
 
1442 
 
INJUNÇÃO 
OPOSIÇÃO 
INCONSTITUCIONALIDADE 
 
Sumário 
I - O n° 2 do art. 814° (e o segmento do art. 816° em 
que alude à injunção a que foi aposta a fórmula 
executória) do CPC, na redacção dada pelo DL 
226/2008, de 20/11, padece(m) do vício de 
inconstitucionalidade por violação do princípio da 
proibição da indefesa, enquanto acepção do direito de 
acesso ao direito e aos tribunais consagrado no art. 20° 
n° 1 da CRP. 
II - Esta inconstitucionalidade determina a não aplicação 
ao caso «sub judice» daquele preceito, com a 
consequente admissão da oposição, por parte do 
executado/recorrente, nos termos e com a amplitude 
previstos na parte final do n° 1 do art. 816° do CPC. 
 
Apelação nº     303/12.1TBBAO-B.P1 – 2ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 
Maria João Areias  
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1443 
 
EXPROPRIAÇÃO 
SOLO INCLUÍDO EM REN 
AVALIAÇÃO COMO APTO PARA CONSTRUÇÃO 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I - O solo de uma parcela expropriada, que esteja 
incluída em REN (Reserva Ecológica Nacional), pode 
ser avaliado como apto para construção, mas para 
que tal possa ocorrer é necessário que o expropriado 
demonstre que havia adquirido a parcela em causa 
em data anterior à sua integração em REN e ainda 
que a mesma dispunha de aptidão construtiva nos 
termos do art. 25°, n° 2 do Cód. das Expropriações. 
II - A alínea d) deste preceito legal confere aptidão 
construtiva ao solo expropriado que possua licença 
de construção em vigor no momento da declaração 
de utilidade pública, desde que o processo 
respectivo se tenha iniciado antes da data da 
notificação a que se refere o n° 5 do art. 10° do 
Cód. das Expropriações (notificação da resolução de 
requerer a declaração de utilidade pública da 
expropriação). 
III - Se pela câmara municipal foi emitida uma 
licença especial, ao abrigo do art. 88°, n° 3 do 
Regime Jurídico da Edificação e da Urbanização, 
destinada a permitir tão só a conclusão de uma 
moradia implantada no prédio de onde foi destacada 
a parcela expropriada, a qual se encontrava 
inacabada, não corresponde esta à licença de 
construção a que se alude na alínea d) do art. 25°, 
n° 2 do Cód. das Expropriações, não podendo assim 
o solo expropriado ser classificado como apto para 
construção, com base nesta disposição legal. 
 
Apelação nº     72/10.0TBMCD.P1 – 2ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
1444 
 
ACÇÃO DECLARATIVA 
IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO 
PRESSUPOSTOS 
REGISTO PREDIAL 
PRESUNÇÃO 
ABRANGÊNCIA 
 
Sumário 
I - Ao impugnar a matéria de facto, o recorrente 
deve: 
II - no corpo da motivação: mencionar os concretos 
pontos de facto que considera incorrectamente 
julgados, os concretos meios probatórios, constantes 
do processo ou do registo/gravação nele efectuado, 
que impõem, na sua óptica, decisão diversa sobre 
esses pontos da matéria de facto, explicando a sua 
divergência e, em caso de prova gravada/registada, 
tem, ainda, de indicar os excertos/passagens dos 
depoimentos em que se funda, por referência ao 
assinalado na acta [desde que esta o permita, ou 
seja, desde que tenha sido cumprido o estatuído no 
nº 2 do art. 522°-C]; 
III- nas conclusões: fazer, pelo menos, referência à 
impugnação da decisão da matéria de facto, 
especificando os concretos pontos de facto que 
considera incorrectamente julgados e quer ver 
reapreciados, não sendo necessário que aí 
especifique os concretos meios probatórios em que 
radica a sua discordância, nem que indique as 
passagens da gravação em que se encontram 
registados os depoimentos que pretende ver 

reapreciados, bastando, quanto a estes, a alegação no 
corpo da motivação. 
IV - A presunção estabelecida no art. 7° do C.Reg.Pred. 
não abarca a área, os limites e as confrontações do 
prédio objecto do registo. 
 
Apelação nº     731/09.0TBMDL.P1 – 2ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 
Maria João Areias  

 
 
 
1445 
 
MÚTUO BANCÁRIO 
OBRIGAÇÃO A LIQUIDAR EM PRESTAÇÕES 
NÃO PAGAMENTO DE UMA DAS PRESTAÇÕES 
VENCIMENTO DAS RESTANTES 
JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS 
 
Sumário 
I - O vencimento imediato das prestações previsto no 
art. 781° do CCiv. só tem lugar mediante interpelação, 
nesse sentido (devido à não realização de alguma das 
prestações já vencidas), do credor ao devedor. 
II - Quando o credor lança mão de tal antecipação do 
cumprimento da obrigação, não tem direito a exigir do 
devedor o chamado «interusurium», ou seja, os frutos 
naturais ou civis correspondentes ao período da 
antecipação, entre os quais se contam os juros 
remuneratórios convencionados nos contratos de mútuo 
bancário. 
III - É a estas situações que se reporta o Acórdão 
Uniformizador de Jurisprudência n° 7/2009, de 25/03. 
IV - Quando, apesar do não pagamento de uma das 
prestações da obrigação (reembolso do mútuo), o banco 
credor não interpela o devedor nos termos e para os 
efeitos do citado art. 781°, continuando as demais 
prestações e vencerem-se nas datas acordadas (sem 
que, também elas, sejam pagas), já não funciona a 
jurisprudência do referido AUJ; neste caso, o banco 
credor tem direito a exigir do devedor, além do capital, 
os juros remuneratórios (e demais despesas) incluídos 
no montante de cada uma das prestações vencidas e 
não pagas. 
V - E pode, ainda, exigir, nos termos do n° 3 do art. 
560° do CCiv., os juros de mora referentes a cada uma 
dessas prestações vencidas e não pagas, desde o dia 
seguinte ao do vencimento de cada uma delas. 
 
Apelação nº     144/09.3TBVLP.P1 – 2ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 
Maria João Areias  

 
 
 
1446 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
COLHEITA DE AMOSTRA DE SANGUE 
VALIDADE 
 
Sumário 
No caso de condutores intervenientes em acidentes de 
viação a colheita de amostra de sangue constitui método 
válido de obtenção de prova, não exigindo a lei 
consentimento expresso para tal efeito. 
 
Apelação nº     545/11.7T2ETR.P1 – 2ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 
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1447 
 
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA 
EXPROPRIAÇÃO TOTAL 
CLASSIFICAÇÃO DO SOLO INTEGRADO NA RAN 
ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO 
BENFEITORIAS 
DESVALORIZAÇÃO DA PARTE SOBRANTE 
 
Sumário 
I - Na apreciação dos requisitos da expropriação 
total não basta uma qualquer diminuição dos 
cómodos, sendo necessário que eles sejam 
afectados com gravidade. 
II - O valor da parcela expropriada do prédio 
integrado na RAN e que dela foi destacado para a 
construção de um equipamento rodoviário pode ser 
calculado nos termos do n.º 12 do art.º 26.º do 
CIRE por aplicação analógica. 
III - Esta interpretação não colide com qualquer 
princípio ou norma constitucional. 
IV - Na aplicação do índice de construção deve 
atender-se também às necessidades de 
aparcamento e arrumos em cave. 
V - Deve ser paga, a título de benfeitorias, a 
indemnização que suporte a reconstrução dos muros 
e vedações destruídos, caso se mostre necessário, 
ou a construção de novos muros e vedações que 
eram inexistentes na parcela sobrante, mas cuja 
necessidade surgiu em consequência da 
expropriação. 
VI - A desvalorização da parte sobrante deve ser 
calculada tendo em conta a diferença entre os 
valores do solo destinado a construção e do solo 
destinado a outros fins, com referência à área 
afectada. 
 
Apelação nº     3431/07.1TBMTS.P1 – 3ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 

 
 
 
 
1448 
 
CHEQUE 
TÍTULO EXECUTIVO 
PRESCRIÇÃO 
 
Sumário 
I- O cheque desprovido de exequibilidade enquanto 
título cambiário poderá continuar a servir de título 
executivo como documento particular assinado pelo 
devedor, no âmbito das relações imediatas, para 
execução da correspondente obrigação subjacente, 
desde que o exequente invoque no requerimento 
inicial a respectiva relação causal. 
II- O cheque nominativo, ao identificar o 
beneficiário, contém o reconhecimento, pelo menos 
implícito, de uma dívida. 
III- Esse reconhecimento torna dispensável a 
invocação da relação causal no requerimento 
executivo, cabendo ao executado ilidir a presunção 
estabelecida no art.º 458.º do Código Civil, 
demonstrando a inexistência ou invalidade do débito 
aparente. 
 
Apelação nº     5326/08.2TBVNG-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Judite Pires 
Teresa Santos 
Maria Amália Santos  

 
 
 

1449 
 
INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO 
DEVER DE INFORMAÇÃO 
IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO 
 
Sumário 
I- O incumprimento, pelo apelante, dos ónus impostos 
pelo art.º 685.º-B, n.ºs 1, a) e 2, do CPC acarreta a 
imediata rejeição do recurso quanto à decisão da 
matéria de facto. 
II- O intermediário financeiro está sujeito ao dever de 
informação respeitante a valores mobiliários, a qual 
deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e 
lícita. 
III- A responsabilidade do intermediário financeiro 
pressupõe a verificação de todos os pressupostos da 
responsabilidade civil: o facto ilícito, a culpa, o dano e o 
nexo de causalidade entre o facto e o dano. 
IV- A lei estabelece uma presunção de culpa quando os 
danos decorram da violação do dever de informação, 
mas não presume a ilicitude. 
V- A ilicitude implica a violação pelo intermediário 
financeiro dos deveres que lhe são impostos por lei ou 
regulamento, emergentes da relação estabelecida entre 
ele e o cliente. 
VI- O intermediário financeiro, no âmbito de um contrato 
de transmissão e execução de ordem, não tem o dever 
de prestar informações relativas ao risco de insolvência 
do emitente, que corre por conta do investidor e é 
imprevisível à data da subscrição, nem sobre a evolução 
do investimento. 
 
Apelação nº     2050/11.2TBVFR.P1 – 3ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Leonel Serôdio 
José Ferraz 
Amaral Ferreira 

 
 
 
 
1450 
 
RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
SALVADOS 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
 
Sumário 
I- Os salvados são propriedade do dono da viatura 
sinistrada, pelo que, na falta de acordo, não podem ser 
atribuídos à seguradora. 
II- A seguradora goza do direito de deduzir ao montante 
da indemnização devida o valor dos salvados, mesmo 
que o titular da indemnização seja um terceiro. 
III- O regime para a determinação da indemnização por 
danos não patrimoniais, definido pelo n.º 3 do art.º 
496.º do Código Civil, revela também uma função 
sancionatória da correspondente responsabilidade ao 
prever que se considera o grau de culpa do lesante. 
IV- É elevado o grau de culpa do responsável quando 
conduzir sob efeito do álcool e esta circunstância é 
determinante para a ocorrência do acidente. 
 
Apelação nº     7269/10.0TBMAI.P1 – 3ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 
Leonel Serôdio 
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1451 
 
INSOLVÊNCIA 
JUNÇÃO DE DOCUMENTO 
NULIDADE PROCESSUAL 
 
Sumário 
I- A falta de junção com a petição inicial dos 
elementos exigidos pela alínea f) do n.º 1 do art.º 
24.º do CIRE dá lugar à prolação de despacho de 
aperfeiçoamento nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
art.º 27.º do mesmo Código, seguido de 
indeferimento se o devedor não acatar esse 
despacho ou não justificar aquela falta. 
II- A omissão do despacho de aperfeiçoamento 
integra uma nulidade processual que deve ser 
arguida no prazo previsto nos art.ºs 205.º, n.º 1, 
2.ª parte e 153.º, n.º 1, ambos do CPC, perante o 
tribunal que a cometeu e não em sede de recurso da 
sentença de declaração de insolvência. 
 
Apelação nº     1599/12.4TBMCN-D.P1 – 3ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 
Leonel Serôdio 

 
 
 
 
1452 
 
INSOLVÊNCIA 
BENEFÍCIO DA EXCUSSÃO PRÉVIA 
 
Sumário 
I- É inócua a invocação do benefício da excussão 
prévia pelo requerido na oposição ao pedido de 
insolvência requerida pelo seu credor com 
fundamento numa dívida em que é responsável 
como fiador. 
II- A situação de insolvência pode ocorrer ainda que 
se apure apenas a existência de um credor. 
 
Apelação nº     1068/11.0TJPRT-B.P1 – 3ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Freitas Vieira (Relator) 
Joana Salinas  
Carlos Portela (2º Adjunto) 

 
 
 
 
1453 
 
COLIGAÇÃO DE EXECUTADOS 
PRESTAÇÕES DEVIDAS AO CONDOMÍNIO 
 
Sumário 
É admissível a coligação de executados condóminos 
pelas contribuições em dívida ao condomínio, 
quando forem formulados vários pedidos, a 
execução tenha por base, quanto a todos, o mesmo 
título, constituído pela acta da reunião da 
correspondente assembleia, e a obrigação 
exequenda seja líquida ou a respectiva liquidação 
dependa de simples cálculo aritmético. 
 
Apelação nº     9490/11.5TBVNG.P1 – 3ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 
Leonel Serôdio 

 
 
 
 
 

1454 
 
COLIGAÇÃO DE EXECUTADOS 
PRESTAÇÕES DEVIDAS AO CONDOMÍNIO 
 
Sumário 
É admissível a coligação de executados condóminos 
pelas contribuições em dívida ao condomínio, quando 
forem formulados vários pedidos, a execução tenha por 
base, quanto a todos, o mesmo título, constituído pela 
acta da reunião da correspondente assembleia, e a 
obrigação exequenda seja líquida ou a respectiva 
liquidação dependa de simples cálculo aritmético. 
 
Apelação nº     9490/11.5TBVNG.P1 – 3ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 
Leonel Serôdio 

 
 
 
 
1455 
 
COLIGAÇÃO DE EXECUTADOS 
PRESTAÇÕES DEVIDAS AO CONDOMÍNIO 
 
Sumário 
É admissível a coligação de executados condóminos 
pelas contribuições em dívida ao condomínio, quando 
forem formulados vários pedidos, a execução tenha por 
base, quanto a todos, o mesmo título, constituído pela 
acta da reunião da correspondente assembleia, e a 
obrigação exequenda seja líquida ou a respectiva 
liquidação dependa de simples cálculo aritmético. 
 
Apelação nº     9490/11.5TBVNG.P1 – 3ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 
Leonel Serôdio 

 
 
 
 
1456 
 
REGULAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES  
PARENTAIS 
PERÍODO DE FÉRIAS 
CRIANÇA EM PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO 
 
Sumário 
Constando do acordo, homologado por sentença, nos 
autos de regulação das responsabilidades parentais, 
nomeadamente, que no Verão, a menor [actualmente 
com sete meses de idade e a ser amamentada pela 
mãe] poderá passar 15 dias consecutivos com o pai, 
comprometendo-se este, até ao dia 30 de Junho a avisar 
a mãe, quando passará as férias com a filha, não está, 
ostensivamente, salvaguardado o interesse da menor, 
devendo o Tribunal recusar a solução encontrada para o 
regime de visitas, uma vez que não defende 
adequadamente o superior interesse da menor. 
 
Apelação nº     9490/11.5TBVNG.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Oliveira Abreu 
António Eleutério  
Maria José Simões 
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1457 
 
SOCIEDADE 
LEGITIMO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE 
MANDATÁRIO 
PROCURADOR DA SOCIEDADE 
ACTOS QUE VINCULAM A SOCIEDADE 
 
Sumário 
I- Provando-se que o dono da obra realizou toda a 
negociação do contrato de empreitada com quem se 
apresentava como legítimo representante da 
sociedade/empreiteiro – o qual, havendo sido sócio 
gerente, manteve a qualidade de sócio - e não se 
demonstrando que aquele conhecesse a respectiva 
estrutura orgânica e societária, mormente se a 
pessoa que o contactou tinha efectivamente poderes 
para a vincular, dever-se-á concluir que o negócio 
jurídico ajustado vincula a sociedade. 
II- O art.º 252º, do Código das Sociedades 
Comerciais, no seu n.º 6, permite que a gerência 
possa “nomear mandatários ou procuradores da 
sociedade para a prática de determinados actos ou 
categorias de actos, sem necessidade de cláusula 
expressa.”  
3. O representante poderá estar munido de uma 
procuração meramente verbal se os negócios em 
causa puderem ser celebrados verbalmente. 
 
Apelação nº     297812/10.3YIPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 
Soares Oliveira 

 
 
 
 
1458 
 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
CONHECIMENTO OFICIOSO 
BENS COMUNS DO CASAL 
LEVANTAMENTO DE DINHEIRO DEPOSITADO 
VENDA DE VEÍCULO AUTOMÓVEL 
ACTOS DE ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIA 
 
Sumário 
I - O enriquecimento sem causa não é susceptível de 
conhecimento oficioso, pelo que, não tendo sido 
alegados os factos integradores deste instituto e do 
requisito de inexistência de outro meio de 
restituição, estava vedado ao tribunal o 
conhecimento do mérito da acção com base em tal 
figura jurídica, sob pena de nulidade por excesso de 
pronúncia, nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 668.º do CPC. 
II - O levantamento (resgate) e apropriação pelo 
réu, de quantias tituladas por certificados de aforro, 
integrantes do património comum, sem 
consentimento da autora, e subsequente 
apropriação dos valores, bem como a venda (já 
depois de cessada a relação patrimonial conjugal) de 
um veículo e subsequente apropriação do respectivo 
produto, não poderão ser considerados actos de 
administração ordinária, estando o réu obrigado à 
restituição à autora de metade dos valores de que se 
apropriou, face à contitularidade desta relativamente 
a tais valores. 
 
Apelação nº     57/07.3TBSBR.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 

 
 
 

1459 
 
EXECUÇÃO 
REQUERIMENTO ENTREGUE POR VIA  
ELECTRÓNICA 
REQUERIMENTO ENTREGUE EM PAPEL 
ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO 
CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO 
 
Sumário 
I- O art. 810º n° 6 al. a) do C.P.Civil (na redacção 
introduzida pelo DL 226/2008 de 20/11 ) passou a 
prever que “...o requerimento executivo ... deve ser 
acompanhado de cópia ou do original do título executivo 
quando o requerimento é entregue por via electrónica ou 
em papel respectivamente. 
II- De acordo com a previsão da norma o original do 
título executivo só será de exigir quando o requerimento 
executivo for entregue em papel. Quando o for por via 
electrónica, bastará a junção de cópia a esse 
requerimento.  
III- Nestas circunstâncias, caberá ao executado, em 
sede de oposição, exigir a apresentação do original do 
documento. 
 
Apelação nº     88/12.1TBARC-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Ana Paula Amorim 
Soares Oliveira 
Ana Paula Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
1460 
 
INSOLVÊNCIA 
RESOLUÇÃO EM BENEFÍCIO DA MASSA  
INSOLVENTE 
FUNDAMENTAÇÃO DO ACTO 
DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO 
CONTESTAÇÃO 
 
Sumário 
I- Embora sujeita a registo, a penhora de imóveis não se 
traduz na constituição de um direito real sobre o prédio. 
II- Trata-se apenas de um mero ónus que passa a incidir 
sobre o imóvel. 
III- Em caso de conflito entre uma aquisição do imóvel 
por arrematação e adjudicação num processo executivo 
anterior, não inscrito ainda no registo e uma penhora 
posterior a essa compra ainda que registada, aquela 
obsta à eficácia desta última, prevalecendo sobre 
aquela. 
 
Apelação nº     3159/08.5TBVNG.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 
José Eusébio de Almeida 
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1461 
 
FIANÇA 
BENEFÍCIO DA EXCUSSÃO PRÉVIA 
SUBSIDIARIEDADE 
INTERESSE PÚBLICO 
 
Sumário 
A subsidiariedade não é um requisito essencial da 
fiança, pelo que é possível afastar o benefício da 
excussão prévia, tanto mais que esse benefício não 
corresponde a nenhum interesse de ordem pública, 
e ao assumir a dívida como principal pagador está o 
fiador a afastar esse benefício. 
 
Apelação nº     336/09.5TBTMC.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 
Manuel Domingos Fernandes 

 
 
 
1462 
 
ACÇÃO PAULIANA 
PREJUÍZO SOFRIDO PELO CREDOR 
GARANTIA PATRIMONIAL DO CREDOR 
GARANTIA REAL 
EXPURGAÇÃO DA GARANTIA 
 
Sumário 
I- A acção pauliana é dada aos credores para 
obterem, contra um terceiro, que procedeu de má fé 
ou se locupletou, a eliminação do prejuízo que 
sofreram com o acto impugnado - o efeito da acção 
deve ser uma simples consequência da sua razão de 
ser e, por isso, deve limitar-se à eliminação do 
prejuízo sofrido pelo credor com o restabelecimento 
da garantia patrimonial diminuída (expondo esses 
bens aos meios legais conservatórios e executórios 
colocados à disposição do credor impugnante) 
deixando o acto, quanto ao resto, tal como foi feito. 
II- Podendo-se afirmar que não ocorre o requisito da 
diminuição da garantia patrimonial se, por exemplo, 
o crédito em causa passa a beneficiar duma garantia 
real que assegure a sua satisfação, essa diminuição 
da garantia patrimonial já se verificará, 
nomeadamente, se o credor vier a ser pago do 
crédito garantido por hipoteca mas o imóvel em 
causa, de valor superior, tiver sido alienado, com a 
expurgação de tal garantia (pelo adquirente), sem 
que o credor/impugnante e com outros créditos 
sobre o alienante, verificados os requisitos da 
impugnação pauliana, veja revertido em seu 
benefício a diferença entre o valor patrimonial do 
bem objecto do acto impugnado e a importância 
percebida (em razão da dita expurgação). 
 
Apelação nº     1429/11.4TBPNF.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 
Soares Oliveira 

 
 
 
 
 
1463 
 
CERTIDÕES 
CUSTO DE CERTIDÕES REQUISITADAS PELO  
TRIBUNAL 
APOIO JUDICIÁRIO 
CUSTO DE CERTIDÕES SOLICITADAS PELA  
PARTE 
 

Sumário 
I- A parte que beneficia do apoio judiciário na 
modalidades de dispensa total, ou parcial, de taxa de 
justiça e demais encargos com o processo, não tem que 
suportar os custos de certidões requisitadas pelo tribunal 
a outras entidades ou quando exigidas pela lei 
processual. 
II- Consequentemente, tem de entender-se não serem 
abrangidas, e assim, não estarem dispensadas de 
pagamento para o titular do apoio judiciário todas as 
demais certidões. 
III- Nomeadamente as que a parte pretenda, do 
processo em que aquele beneficio foi concedido, para 
juntar a outro processo e sem que as mesmas tenham 
sido requisitadas pelo tribunal ou exigidas pela lei 
processual. 
 
Apelação nº     3498/08.5TBVFR-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Manuel Domingos Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
1464 
 
CARTOGRAFIA 
DOCUMENTO AUTÊNTICO 
CARTOGRAFIA TOPOGRÁFICA 
INSTITUTO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO 
 
Sumário 
A cartografia topográfica elaborada pelo Instituto 
Geográfico do Exército constitui cartografia oficial, sendo 
que uma certidão, com selo branco, da fotografia aérea 
do ano de 1947, do Instituto Geográfico do Exército, 
enquanto documento autêntico, faz prova plena dos 
factos que nele são atestados com base nas percepções 
da entidade documentadora, sendo esta a sua força 
probatória. 
 
Apelação nº     1602/06.7TBBGC.P1 – 5ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Oliveira Abreu 
António Eleutério  
Maria José Simões 

 
 
 
1465 
 
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA 
JUIZOS DE EXECUÇÃO 
MATÉRIA CONEXA COM A LABORAL 
 
Sumário 
I- Os juízos de execução são materialmente 
competentes para conhecer de uma execução e da 
correspondente oposição, quando o título executivo é 
constituído por um documento particular, subscrito pelo 
exequente e pelo executado, que titula um acordo 
relacionado com outro acordo de revogação do contrato 
de trabalho celebrado entre o exequente e uma 
sociedade, da qual o oponente/executado era sócio 
gerente, por não se tratar de matéria atribuída aos 
tribunais de trabalho, directa ou conexamente. 
II- Para que possa haver extensão da competência dos 
tribunais de trabalho às relações conexas com as 
relações laborais exige-se uma conexão especial, por 
acessoriedade, complementaridade ou dependência, e 
que o pedido se cumule com outro para o qual o tribunal 
de trabalho seja directamente competente. 
Apelação nº     1198/12.0YYPRT-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 04/04/2013 
Freitas Vieira (Relator) 
Joana Salinas (em substituição do 1º Adjunto) 
Carlos Portela (2º Adjunto) 



Sumários de Acórdãos 
Boletim nº 45 

 

 47 

1466 
 
PRESUNÇÃO DE COMPROPRIEDADE 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I - A presunção de compropriedade contemplada no 
nº 2 do artigo 1371º do Código Civil é uma 
presunção iuris tantum, não se aplicando ao muro 
que separa um prédio urbano de um prédio rústico 
II - O ónus da prova dos factos constitutivos do seu 
direito, sem poder beneficiar da presunção do 
registo decorrente do artigo 7º do Código do Registo 
Predial, que impende sobre o presumido proprietário 
que registou a sua propriedade com base numa 
escritura de justificação judicial (Acórdão de 
Uniformização de Jurisprudência nº 1/2008), só se 
justifica em acção na qual seja expressamente 
impugnada esta escritura. 
 
Apelação nº     155/09.6TBRSD.P1 – 3ª Sec. 

Data – 04/04/2013 
José Manuel Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
1467 
 
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA 
CONTRATO DE EMPREITADA 
INSTITUIÇÃO PRIVADA DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL 
 
Sumário 
É materialmente competente o tribunal comum, e 
não a jurisdição administrativa, para julgar acção 
em que o subempreiteiro pediu a condenação do 
empreiteiro e da dona da obra (uma santa casa da 
misericórdia) a pagarem-lhe, solidariamente, certa 
quantia, invocando, como causa de pedir, o 
incumprimento da obrigação de pagamento do 
preço, que esta teria garantido ou assumido, de 
obras executadas, mediante contrato de 
subempreitada entre aqueles celebrado, no hospital 
propriedade dela, apesar de financiadas pelo Estado 
e de beneficiar do estatuto de instituição particular 
de solidariedade social. 
 
Apelação nº     9/12.1TBARC.P1 – 3ª Sec. 

Data – 04/04/2013 
José Amaral  
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  

 
 
 
 
 
1468 
 
EMPREITADA 
CADUCIDADE 
CONDOMÍNIO 
 
Sumário 
I- No âmbito do prazo de garantia para imóveis 
destinados a longa duração que padecem de defeitos 
de construção, conforme previsão do art.º 1225.º, 
n.º 1, do Código Civil, não se reconhecem ao 
condomínio prerrogativas de responsabilização do 
empreiteiro que construiu o prédio distintas das 

prerrogativas de responsabilização que teria o dono da 
obra junto do mesmo empreiteiro. 
II- O prazo de caducidade relativo à eliminação de 
defeitos nas partes comuns não aguarda pela efectiva 
constituição do condomínio e pela eleição do respectivo 
administrador, por se tratar de assuntos que só 
respeitam aos comproprietários do prédio, a que é alheio 
o empreiteiro. 
 
Apelação nº     1886/10.6TBPRD.P1 – 3ª Sec. 

Data – 04/04/2013 
Pedro Lima da Costa 
José Manuel de Araújo Barros 
Judite Pires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1469 
 
DECISÕES JUDICIAIS 
INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL 
 
Sumário 
I- O nosso ordenamento jurídico não dá relevância aos 
erros e lapsos da decisões judiciais que afectem ou 
prejudiquem interesses tutelados. 
II- A interpretação de uma sentença deve efectuar-se 
segundo as regras da declaração negocial, valendo esta 
com o sentido que um declaratário normal possa 
deduzir. 
 
Apelação nº      282/05.1TBALJ-B.P1  – 5ª Sec. 

Data – 08/04/2013 
Manuel Domingos Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
 
 
 
1470 
 
IDONEIDADE DA CAUÇÃO 
PENHOR DE CRÉDITO 
DIREITO REAL DE RETENÇÃO 
PROVA TESTEMUNHAL 
 
Sumário 
Ao ter sido oferecida caução, mediante penhor de um 
crédito, alegadamente sustentado num direito real de 
retenção, não poderá o Tribunal “a quo” deixar de 
designar dia para produção da prova testemunhal 
arrolada, designadamente, com vista à sustentação 
daquele direito real invocado, sob pena de ser declarada 
a nulidade do respectivo acto, determinando a 
declaração da nulidade de todo o processado após a 
omissão desse procedimento. 
 
Apelação nº      3694/11.8TBVNG-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 08/04/2013 
Oliveira Abreu 
António Eleutério de Almeida 
Maria José Simões 
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1471 
 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
DESPACHO LIMINAR 
INDEFERIMENTO DA OPOSIÇÃO POSTERIOR À 
CONTESTAÇÃO 
RECURSO 
VALOR DA CAUSA 
 
Sumário 
I – O despacho que o juiz profira em instância 
declarativa de oposição à execução, já após o 
respectivo recebimento e contestação do exequente 
(artigo 817º, nº 2, do Código de Processo Civil), não 
tem o cariz de decisão liminar; 
II – Ainda que esse despacho seja o de 
indeferimento da oposição, com algum dos 
fundamentos enunciados no artigo 817º, nº 1, do 
Código de Processo Civil, não lhe é aplicável a 
disciplina específica que, no artigo 234º-A, nº 2, do 
mesmo código, permite sempre o recurso até à 
Relação;  
III – Nessa hipótese, se o valor da causa ficar 
àquem da alçada da 1.ª instância, o recurso que se 
interponha de um tal despacho não é, em princípio, 
admissível (artigo 678º, nº 1, do Código de Processo 
Civil). 
 
Apelação nº      1449/11.9TBOAZ-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 08/04/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
 
 
1472 
 
RECONVENÇÃO 
ADMISSÃO DE RECONVENÇÃO EVENTUAL 
PEDIDO RECONVENCIONAL 
CUSTAS DO PEDIDO RECONVENCIONAL 
 
Sumário 
I- Nada obsta a que a reconvenção seja deduzida 
apenas para a hipótese de a acção vir a ser julgada 
procedente. 
II- Improcedendo o pedido deduzido na acção, o 
Tribunal não deverá julgar o pedido reconvencional 
meramente eventual; os Réus/Reconvintes, 
absolvidos daquele pedido, não terão de suportar 
quaisquer custas (art.º 446º, n.ºs 1 e 2, do CPC). 
 
Apelação nº      98/09.6TBTMC.P1 – 5ª Sec. 

Data – 08/04/2013 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 
Soares Oliveira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1473 
 
CUSTAS 
VALOR DA CAUSA 
RECURSO 
SUCUMBÊNCIA 
ALEGAÇÕES DO RECURSO 
ELABORAÇÃO DA CONTA 
 
Sumário 
I – Em contexto do Código das Custas Judiciais, na 
redacção do Decreto-Lei nº 324/2003, de 27 de 
Dezembro, o valor da causa nos recursos é o da 
sucumbência, se esta for quantificável e o recorrente 
indicar o seu valor no requerimento de interposição do 
recurso (artigo 11º, nº 1); 
II – Em todas as demais hipóteses o valor do recurso 
adere ao valor da acção (artigo 11º, nº 2, do código 
mencionado); 
III – E assim é, ainda que da alegação do recorrente 
transpareça o segmento decisório que é concretamente 
impugnado, posto que esse instrumento é dirigido ao 
tribunal superior e não tem qualquer vocação tributária, 
não tendo o funcionário judicial, a quem incumba a 
feitura de conta de custas, de o consultar ou ponderar 
no exercício dessa tarefa. 
 
Apelação nº      840/08.2TBLSD-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 08/04/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
1474 
 
PROVA PERICIAL 
PROVA TESTEMUNHAL 
LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA 
FACTOS ADMITIDOS POR ACORDO 
ILAÇÕES 
VALOR DA CAUSA 
 
Sumário 
I – No concurso dos meios probatórios, cuja avaliação é 
livre, são habitualmente merecedores de maior fé os de 
cariz pericial ou inspectivo, relativamente ao 
testemunhal; por um lado, atenta a maior objectividade 
e solidez que são próprias daqueles, por outro, dada a 
maior falibilidade deste, sempre mais vulnerável a 
influências e imprecisões (artigos 389º, 391º e 396º, do 
Código Civil); 
II – Se em certo caso o acordo das partes que emerge 
dos articulados permitir evidenciar factos, que então se 
devem ter por assentes, devem também as ilações que 
se formulem a partir das provas livres, para o escrutínio 
dos controvertidos, permitir harmonizar-se com aqueles 
(artigos 490º, nº 2, 646º, nº 4, e 659º, nº 3, do Código 
de Processo Civil); 
III – Só essa confluência e harmonia permite realizar a 
exacta operacionalidade do princípio da livre apreciação 
da prova (artigo 655º, nº 1, do Código de Processo 
Civil). 
 
Apelação nº      356/10.7TBLSD.P1 – 5ª Sec. 

Data – 08/04/2013 
Luís tes Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
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1475 
 
APOIO JUDICIÁRIO 
CUSTAS 
CONDENAÇÃO EM CUSTAS 
BENEFICIÁRIO DE APOIO JUDICIÁRIO 
 
Sumário 
O beneficiário de apoio judiciário na modalidade de 
dispensa de pagamento de taxa de justiça e demais 
encargos com o processo, ao tempo da decisão, em 
que tenha ficado vencido, não deve ser condenado 
no pagamento das custas. 
 
Apelação nº      4520/09.3TBVNG.P1 – 5ª Sec. 

Data – 08/04/2013 
Luís Lameiras  
Carlos Querido  
Fonte Ramos 

 
 
 
 
 
 
 
1476 
 
COMPRA E VENDA 
VEÍCULO AUTOMÓVEL 
DISCREPÂNCIA DE QUILOMETRAGEM 
VENDA DE COISA DEFEITUOSA 
 
Sumário 
I - O vendedor de carros usados ou sabe os 
quilómetros que o carro (para venda) tem ou não 
sabe e é uma destas informações que pode 
assegurar ao comprador. 
II - Se o vendedor de um automóvel usado assegura 
ao comprador que o veículo tem 74.000 Km e, já 
após a compra, este veio a verificar que o veículo 
tinha, meses antes, 161.000 Km, existe venda de 
coisa defeituosa. 
III - Provando-se que o comprador se determinou a 
comprar o veículo pelo facto deste não ter mais de 
74.000Km e que este tinha, pelo menos, 161.000 
Km, ocorre erro sobre os motivos determinantes da 
vontade do comprador, referido a um elemento 
essencial do objecto vendido, o que torna o contrato 
anulável. 
 
Apelação nº      1307/07.1TBOVR.P1 – 2ª Sec. 

Data – 09/04/2013 
Francisco Matos 
Maria João Areias 
Maria de Jesus Pereira 

 
 
 
 
 
 
1477 
 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
CADUCIDADE DE DEZ ANOS APÓS A  
MAIORIDADE OU EMANCIPAÇÃO DO  
INVESTIGANTE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
 
Sumário 
I - No quadro actual da evolução do Direito nesta 
era do pós-legalismo que relativiza as coordenadas 
ditadas pela segurança jurídica, a protecção 
conferida pela Constituição da República Portuguesa 
ao direito fundamental da identidade pessoal deve 
impor que se garanta a possibilidade de indagação 

da verdade biológica pelo tempo de vida do investigante. 
II - A evolução científica permite hoje que o apuramento 
da paternidade biológica aconteça sem que torne 
necessária a intrusão na vida privada dos investigados 
ou seus familiares. Essa constatação mais determina, na 
ponderação dos interesses conflituantes, que se tenha 
por inconstitucional a imposição de um prazo de 
caducidade de dez anos, após a maioridade do pretenso 
filho, para a propositura de uma acção de investigação 
de paternidade. 
 
Apelação nº      155/12.1TBVLC-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 09/04/2013 
José Igrejas Matos 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 

 
 
 
 
 
 
 
1478 
 
ARRENDAMENTO 
APARCAMENTO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL 
DENÚNCIA DO CONTRATO 
NRAU 
 
Sumário 
I - O legislador das normas transitórias do NRAU não 
teve presente que dantes, ao lado dos arrendamentos 
comerciais e dos arrendamentos habitacionais, havia 
uma espécie de "tertium genus", os arrendamentos 
elencados no art° 5° n°2 RAU, arrendamentos esses 
sujeitos ao regime geral da locação civil, levando em 
conta as normas interpretativas do direito de pretérito 
consagradas nas normas da al.e) do n°2 do art° 5° e do 
n°1 do art° 6° do RAU. 
II - Para o arrendamento de um espaço de 
parqueamento automóvel em logradouro de prédio 
urbano, vale tão só o disposto no art° 59° NRAU, cujas 
normas supletivas apenas se aplicam aos contratos 
celebrados antes da sua entrada em vigor "quando não 
sejam em sentido oposto ao da norma supletiva vigente 
aquando da celebração, caso em que é essa a norma 
aplicável" - art° 59° n°s 1 e 3 NRAU. 
III - No caso do arrendamento citado, considerando a 
globalidade dos regimes legais, a denominada oposição 
à renovação do contrato de arrendamento não 
habitacional do NRAU opõe-se, por seu turno, à 
denúncia pelo senhorio, no regime da geral da locação., 
da redacção original do Código Civil, quer atendendo ao 
prazo supletivo do contrato, quer atendendo à 
antecedência necessária para a denúncia (art° 1055° 
n°1 al. d) CCiv). 
 
Apelação nº      5566/10.4TBMTS.P1 – 2ª Sec. 

Data – 09/04/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  
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1479 
 
EXECUÇÃO 
LIVRANÇA 
AVALISTA DO SUBSCRITOR 
DESNECESSIDADE DO PROTESTO 
RELAÇÕES IMEDIATAS 
PREENCHIMENTO ABUSIVO 
NULIDADE DO CONTRATO 
INVOCAÇÃO PELO AVALISTA 
INDETERMINABILIDADE DO AVAL 
LIVRANÇA ENTREGUE EM BRANCO 
EXIGIBILIDADE 
 
Sumário 
I- Ainda que nos afastássemos da posição que vem 
sendo adoptada pacificamente na jurisprudência - no 
sentido da desnecessidade do protesto e da 
apresentação a pagamento do título para accionar o 
avalista do subscritor da livrança - o facto de, no 
caso em apreço, se verificar uma coincidência física 
entre o avalista/oponente e um dos gerentes que 
assinou a livrança em representação da sociedade 
subscritora da mesma, sempre importaria a 
desnecessidade do protesto. 
II- Alegando o avalista/oponente não ter outorgado 
o contrato subjacente à subscrição da livrança, nem 
ter assinado qualquer pacto de preenchimento, não 
se pode falar em "relações imediatas" entre o 
avalista e o banco credor, ficando inviabilizada a 
invocação do preenchimento abusivo da livrança. 
III- A alegação de desconhecimento das clausulas do 
contrato celebrado entre o avalizado (subscritor da 
livrança) e o banco financiador ou sobre se o 
preenchimento foi ou não autorizado e em que 
termos, não configura uma situação de 
preenchimento abusivo. 
IV- Não tendo o avalista outorgado no contrato 
celebrado entre o subscritor da livrança e o banco 
financiador, este não tinha a obrigação de comunicar 
ao avalista as respectivas cláusulas gerais, não 
podendo o avalista invocar a nulidade do contrato 
por incumprimento do disposto no art. 5º do DL nº 
446/85. 
V- A alegada ignorância dos termos acordados para 
o preenchimento da livrança, não pode ser invocada 
como motivo de indeterminabilidade do aval, para 
efeitos da sua nulidade ao abrigo do disposto no art. 
280º do CC. 
VI- Encontrando-se a livrança emitia em branco, 
preenchida quanto aos elementos fundamentais 
aquando da sua apresentação à execução, a 
"exigibilidade" de tal título não depende da junção à 
execução de um eventual pacto de preenchimento 
que tenha sido reduzido a escrito. 
 
Apelação nº      199/12.3YYPRT-A.P1  – 2ª Sec. 

Data – 09/04/2013 
Maria João Areias 
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 

 
 
 
 
1480 
 
ACÇÃO DE DEMARCAÇÃO 
ACÇÃO DE REIVINDICAÇÃO 
CASO JULGADO 
ABRANGÊNCIA 
 
Sumário 
I - O critério diferencial das acções de reivindicação 
e de demarcação centra-se no "conflito acerca do 
título" e no "conflito de prédios". 
II - As duas acções sob cotejo não têm uma feição 
simplista que permita qualificar a primeira como de 

reivindicação e a segunda como de demarcação, antes 
apresentando uma cumulação real de pedidos, a que 
corresponde uma multiplicidade de acções. 
III - Ainda que os autores tivessem movido uma 
primeira acção declarativa para reconhecimento da 
propriedade de certo prédio identificado por limites 
precisos, ficariam impedidos de, nesta acção, pretender 
a demarcação com outros limites, procurando alcançar a 
definição que, naquela, lhes foi recusada. 
IV - A extensão do caso julgado refere-se não apenas à 
indiscutibilidade da subsistência de certa afirmação, mas 
abrange também a sua extensão inversa, de modo a 
que, tendo a primeira sentença, transitada em julgado, 
deixado indiscutível que aos autores não assiste o direito 
a que se arrogam para a extensão do seu prédio e para 
a definição das suas estremas, é-lhes vedado 
reintroduzir a discussão dessa matéria com a adução de 
nuances que não alteram a essência da questão. 
 
Apelação nº      3864/09.9T2OVR.P1 – 2ª Sec. 

Data – 09/04/2013 
Maria Cecília Agante  
José Carvalho  
Rodrigues Pires 

 
 
 
 
1481 
 
DIREITO DE HABITAÇÃO TURÍSTICA 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO 
CLAÚSULAS CONTRATUAIS GERAIS 
NULIDADE DO CONTRATO 
 
Sumário 
I- O contrato de aquisição de um direito de habitação 
turística encontra-se sujeito não só ao regime 
imperativo constante do DL nº 275/93, de 05.06 
(regime jurídico da habitação periódica), mas também à 
protecção concedida ao consumidor pelo DL nº 448/85, 
de 25.10 (Clausulas Contratuais Gerais) e pela Lei nº 
24/96, 31.08 (Lei de Defesa do Consumidor). 
II- Encontrando-se o contrato sujeito ao regime das 
cláusulas contratuais gerais, a invocação por parte do 
"aderente", de que assinou os formulários que lhe foram 
facultados na convicção de que o fazia enquanto mera 
condição necessária ao gozo do prémio que lhes havia 
sido adquirido, faz impender sobre o predisponente das 
cláusulas o ónus de prova de comunicação das cláusulas 
apostas no contrato das quais resultava que a assinatura 
de tais formulários importava a celebração de um 
contrato de aquisição de um direito de habitação 
turística, nos termos do art. 8º, n°1, al. a) do DL 
448/85). 
III-Na ausência de tal prova, a exclusão das referidas 
cláusulas importará a nulidade do próprio contrato por 
indeterminação insuprível dos seus aspectos essenciais 
(nº2 do art. 9º, DL 448/85). 
 
Apelação nº      1142/08.0TBVLG.P2 – 2ª Sec. 

Data – 09/04/2013 
Maria João Areias 
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 
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1482 
 
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES 
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA 
ACEITAÇÃO COM RESERVA  
 
Sumário 
I- Ao propor à autora a redução da dívida para um 
valor de 10% do total, exigindo a emissão de uma 
carta a confirmar essa redução e a emissão de uma 
nota de crédito correspondente aos restantes 90% 
do valor, a ré formula um convite a contratar a 
reestruturação da dívida. 
II- Mesmo que aquela comunicação da ré seja tida 
como uma proposta contratual, a resposta da autora 
no sentido de que aceita aquela proposta de 
pagamento depois do recebimento do comprovativo 
da transferência bancária e só depois emitirá a nota 
de crédito, corresponde a uma aceitação com 
reserva, aditamento, limitação ou modificação. 
III- A aceitação deve exprimir uma concordância 
pura e simples, um claro sim à interrogação contida 
na proposta, pelo que aquela resposta da autora 
simetriza a rejeição da proposta da ré. 
 
Apelação nº      315186/11.1YIPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 09/04/2013 
Cecília Agante 
José Carvalho 
Rodrigues Pires 

 
 
 
 
1483 
 
CONTRATO-PROMESSA 
DEVOLUÇÃO DO SINAL EM DOBRO 
ABUSO DE DIREITO 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
 
Sumário 
I- Nos termos do art.° 442.°, n.° 2, do Código Civil, 
se o não cumprimento do contrato for devido ao 
contraente que recebeu o sinal, o contraente que o 
constituiu tem direito a receber o dobro do que 
prestou. 
II- Este regime deve ser articulado com o do 
contrato-promessa, de tal forma que, reconhecido o 
incumprimento definitivo determinante da resolução 
daquele contrato, terá de existir fundamento de 
devolução do sinal em dobro. 
III- De qualquer modo, o incumprimento é culposo 
da parte de quem recebeu o sinal sempre que há 
"omissão da diligência exigível", aferindo-se a culpa, 
que se presume, em face das circunstâncias de cada 
caso. 
IV- Não abusa do direito o promitente cessionário 
que pede a devolução em dobro do sinal que prestou 
e continuou a usar as fracções prometidas para além 
da resolução do contrato-promessa de cessão da 
posição contratual. 
V- Inexiste enriquecimento sem causa quando o 
promitente cessionário utiliza as fracções que lhe 
foram prometidas ceder pelo promitente cedente e 
que este prometeu adquirir a um terceiro. 
 
Apelação nº      703/10.1TVPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 09/04/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  

 
 
 
 
 
 

1484 
 
INSOLVÊNCIA 
EXONERAÇÃO DO PASSIVO RESTANTE 
INDEFERIMENTO LIMINAR 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I - Os requisitos definidos no art. 238°, n° 1, d) do CIRE 
implicam uma censura de ética social decorrente do 
conhecimento - ou desconhecimento, com culpa grave - 
da inexistência de qualquer perspectiva séria de 
melhoria da sua situação económica a par de uma 
correlação causal e efectiva entre o protelamento da 
apresentação à insolvência e o prejuízo dos credores. 
II - O preenchimento destes pressupostos deve ser 
apreciado tendo em conta, a partir dos dados fácticos 
apurados nos autos, a conduta do devedor vista à luz 
dos ditames da boa fé e da Usura nas relações negociais 
com os respectivos credores. 
III - Devem considerar-se como preenchidos os 
requisitos do art.238°, n° 1, d) do CIRE na situação 
concreta em que os devedores se apresentam à 
insolvência em Outubro de 2012, estando em situação 
de insolvência já desde, pelo menos, Janeiro de 2010, 
numa data em que se encontravam incumpridas 
obrigações vencidas de cerca de trezentos mil euros a 
um único credor, contraem novas obrigações com novos 
credores, claramente superiores a trinta mil euros, 
assim contribuindo para o agravamento da situação dos 
credores antigos e novos, não tendo qualquer 
perspectiva séria de melhorar a sua situação sendo que 
os rendimentos anuais conjuntos nunca atingiram, desde 
2008, sequer os quinze mil euros. 
 
Apelação nº      379/12.1TBARC-D.P1 – 2ª Sec. 

Data – 09/04/2013 
José Igreja Matos 
Rui Moreira  
Henrique Araújo 

 
 
 
 
 
1485 
 
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL 
REGULAÇÃO DO EXERCÍCIO DE  
RESPONSABILIDADES PARENTAIS 
MENOR RESIDENTE NO ESTRANGEIRO COM  
PROGENITORA 
DEMANDADO PAI A RESIDIR EM PORTUGAL 
 
Sumário 
I- Dentre os factores de atribuição da competência 
internacional aos tribunais portugueses contam-se os 
critérios da domiciliação do réu e da coincidência. 
II- A essa luz, sendo esses critérios de aplicação 
autónoma, os tribunais portugueses são 
internacionalmente competentes para conhecer de acção 
de regulação do exercício das responsabilidades 
parentais relativas a um menor que reside na Rússia 
com sua mãe e o seu demandado pai reside em 
Portugal. 
 
Apelação nº      1053/13.7TBVNG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 09/04/2013 
Cecília Agante 
José Carvalho 
Rodrigues Pires 
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1486 
 
APOIO JUDICIÁRIO 
DEFERIMENTO TÁCITO 
INDEFERIMENTO EXPRESSO SUBSEQUENTE 
ACTO REVOGATÓRIO 
 
Sumário 
I- A falta de proferimento de decisão final, pelos 
serviços da segurança social, sobre o pedido de 
protecção jurídica, no prazo de trinta dias, conduz à 
formação de acto tácito de deferimento. 
II- O deferimento tácito do apoio judiciário não se 
sobrepõe, contudo, ao indeferimento expresso 
subsequente que, emitido pela entidade competente 
sem impugnação dos interessados, traduz um acto 
revogatório daquele, definitivamente consolidado na 
ordem jurídica. 
 
Apelação nº      934/11.7TBMTS-C.P1 – 2ª Sec. 

Data – 09/04/2013 
Maria Cecília Agante 
José Carvalho 
Rodrigues Pires 

 
 
 
 
1487 
 
PROVA PERICIAL 
FOTOCÓPIA 
 
Sumário 
É admissível a prova pericial, relativa à autoria da 
letra e assinatura aposta num documento, com base 
na análise de uma fotocópia. 
 
Apelação nº      8027/09.0TBVNG-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 11/04/2013 
José Manuel de Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 

 
 
 
 
1488 
 
COMPRA E VENDA 
DEFEITOS 
CADUCIDADE 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I- Deve ser equiparado ao construtor do imóvel o 
promotor da sua construção, ainda que por 
intermédio de empreiteiro, sendo aplicáveis os 
prazos de caducidade do art.º 1225.º e não do art.º 
917.º, ambos do Código Civil. 
II- Compete ao comprador provar que efectuou a 
denúncia dos defeitos da coisa comprada nos termos 
do art.º 342.º, n.º1, do Código Civil, sendo do 
vendedor o ónus da prova do decurso do prazo da 
denúncia (art.º 343.º, n.º 2, do mesmo Código). 
 
Apelação nº      6914/10.2TBMTS.P1 – 3ª Sec. 

Data – 11/04/2013 
Maria Amália Santos 
Aristides Rodrigues de Almeida 
José Amaral 

 
 
 
 
 
 
 

1489 
 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
 
Sumário 
É obrigada a restituir à seguradora, com fundamento em 
enriquecimento sem causa, o que a cabeça de casal 
recebeu a mais, a título de despesas de saúde do 
segurado, ainda que se trate de uma atribuição 
patrimonial indirecta, por ter recebido a importância a 
restituir por força da partilha efectuada por óbito deste. 
 
Apelação nº      563/10.2TBVFR.P1 – 3ª Sec. 

Data – 11/04/2013 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 

 
 
 
 
1490 
 
COMPRA E VENDA 
NULIDADE 
REGISTO 
 
Sumário 
I- O regime do art.º 291.ºdo Código Civil regula os 
efeitos da invalidade dos negócios jurídicos, enquanto o 
regime do art.º 17.º do CRP tem na sua base uma 
nulidade registal. 
II- Não é terceiro, para efeitos do registo, quem adquire 
um direito de quem nunca foi titular e não é terceiro, 
para efeitos do art.º 291.º, quem adquire a partir de 
uma cadeia de negócios inválidos que não foi originada 
pelo verdadeiro titular. 
III- Estando o verdadeiro proprietário fora da cadeia de 
negócios inválidos, não é aplicável o regime do art.º 
291.º, nem o do art.º 17.º, n.º 2, já citados, podendo, a 
todo o tempo, antes de completado o prazo da 
usucapião, invocar a nulidade da alienação de bens 
alheios, contra qualquer terceiro de boa fé. 
 
Apelação nº      2071/09.5TVPRT.P1 – 3ª Sec. 

Data – 11/04/2013 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 

 
 
 
 
1491 
 
COMPRA E VENDA 
COISA DEFEITUOSA 
CADUCIDADE 
 
Sumário 
I- A venda de um imóvel, destinado a longa duração, 
pelo seu construtor, está sujeita ao regime do art.º 
1225.º do Código Civil. 
II- O comprador que pretenda exercer os direitos nele 
consagrados contra o vendedor/construtor terá que 
denunciar os defeitos no prazo de um ano, a contar do 
seu conhecimento, dentro dos cinco anos subsequentes 
à entrega do prédio e, no caso de não serem eliminados, 
propor a acção correspondente no ano seguinte à 
denúncia. 
III- A inobservância de algum destes prazos conduz à 
extinção do direito do comprador, por caducidade. 
 
Apelação nº      491/08.1TJVNF.P1 – 3ª Sec. 

Data – 11/04/2013 
Judite Pires 
Teresa Santos 
Maria Amália Santos  
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1492 
 
ALIMENTOS ENTRE EX-CONJUGES 
CESSAÇÃO 
ÓNUS DA PROVA 
NECESSIDADE DE ALIMENTOS 
ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES  
ECONÓMICAS DO OBRIGADO 
ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO  
ALIMENTADO 
MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE VIDA 
 
Sumário 
I- O ónus da prova da necessidade do alimentando 
incumbe-lhe integralmente quando requer a 
prestação alimentar, ou seja, quando é autor na 
acção de alimentos. 
II- No entanto, tendo o obrigado à prestação, 
lançado mão do meio processual específico – 
processo (especial) para a cessação ou alteração de 
alimentos – previsto no artigo 1121.º do Código de 
Processo Civil -, sobre ele recai o ónus de alegar e 
provar que se alteraram as circunstâncias em que 
celebrou o acordo de alimentos definitivos, 
homologado por sentença. 
III- Tendo o autor acordado com a ré a prestação de 
alimentos em vigor, ao pretender a sua cessação ou, 
subsidiariamente, a sua redução, sobre ele 
incumbirá a prova de que se alteraram as suas 
possibilidades económicas ou as necessidades da ré, 
ou que esta passou a estar em condições de prover 
ao seu sustento sem qualquer auxílio do autor. 
 
Apelação nº      7367/06.5TBVNG-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 15/04/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 

 
 
 
 
 
 
1493 
 
DECISÕES JUDICIAIS 
NULIDADE PROCESSUAL 
APOIO JUDICIÁRIO 
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O 
PEDIDO DE APOIO JUDICIÁRIO 
 
Sumário 
I- Decorre da lei processual civil a obrigatoriedade 
da comunicação e entrega ás partes de cópias 
legíveis dos documentos e peças do processo 
necessárias à plena compreensão do seu objecto, 
nomeadamente dos despachos proferidos. 
II- A omissão dessa formalidade pode influir na 
decisão, provocando nulidade processual. 
 
Apelação nº      1036/12.4TBSTS-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 15/04/2013 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Oliveira Abreu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1494 
 
PROCEDIMENTO CAUTELAR 
RESOLUÇÃO DEFINITIVA DO CASO 
ANTECIPAÇÃO DO JUÍZO SOBRE A CAUSA  
PRINCIPAL 
INCIDENTE DE ACÇÃO JÁ INSTAURADA 
ARROLAMENTO 
 
 
Sumário 
I- Quando tenham sido trazidos ao procedimento 
cautelar os elementos necessários à resolução definitiva 
do caso, o tribunal pode, ouvidas as partes, antecipar o 
juízo sobre a causa principal, como preceitua o artigo 
16.º do DL 108/2006, de 8 de Outubro. 
II- No entanto, a antecipação do juízo sobre a causa 
principal, em sede de procedimento cautelar, prevista na 
citada disposição legal, só poderá ocorrer quando o 
procedimento seja preliminar da acção que a sua 
instauração pressupõe. 
III- Com efeito, do n.º 2 do artigo 381.º do CPC, resulta 
a existência de três possibilidades quanto à relação 
entre o procedimento e a acção: i) o interesse do 
requerente funda-se num direito já existente (e nesse 
caso não haverá qualquer juízo para antecipar); ii) o 
interesse do requerente funda-se em direito que há-de 
emergir de decisão a proferir em acção constitutiva, já 
proposta (e é nessa acção que terá que ser declarado); 
iii) o interesse do requerente funda-se em direito que 
há-de emergir de decisão a proferir em acção 
constitutiva a propor (e só nessa eventualidade, uma 
vez verificados os restantes requisitos legais, poderá ser 
antecipada no procedimento o juízo sobre a causa 
principal). 
IV- Quando o procedimento cautelar seja incidente de 
acção já instaurada, não é, pura e simplesmente, viável 
«antecipar o juízo sobre a causa principal», só podendo 
tal juízo ser afirmado na acção que já corre termos, face 
à listispendência e às características do procedimento, 
onde, ao contrário do que ocorre com a acção principal, 
se prevê uma avaliação sumária (summaria cognitio), 
assente num juízo de probabilidade séria (fumus boni 
iuris) ou de verosimilhança (e não de certeza), da 
existência do direito. 
V- Consistindo o arrolamento numa medida de carácter 
conservatório, a atender apenas perante o justo receio 
de extravio, ocultação ou dissipação dos bens, ao credor 
não é lícito requerer o arrolamento dos bens do devedor 
com o fundamento de que está em perigo a satisfação 
do seu direito de crédito, apenas o podendo fazer desde 
que o objectivo seja o de acautelar a conservações dos 
bens e o crédito incida sobre herança jacente. (art. 
422/2 CC). 
 
Apelação nº      920/12.0TVPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 15/04/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 
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1495 
 
FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO 
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA 
OMISSÃO DE ANÁLISE CRÍTICA DA PROVA 
NULIDADE DE SENTENÇA  
 
Sumário 
I- O dever de fundamentação da matéria de facto, 
previsto nos artigos. 653.° nº 2 e 659.º nº 3 do 
C.P.Civil, não se confunde com o dever de 
fundamentação da decisão final nos termos do art. 
668° b) do mesmo diploma legal. 
II- Assim nem a falta de fundamentação da decisão 
de facto nem a omissão de análise crítica da prova 
constituem fundamento para nulidade da sentença 
 
Apelação nº      489/09.2TJVNF.P1 – 5ª Sec. 

Data – 15/04/2013 
Manuel Domingos Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
 
1496 
 
EXECUÇÃO 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
SENTENÇA CONDENATÓRIA 
INTERPRETAÇÃO 
ACTOS ENUNCIATIVOS 
JUROS CIVIS 
JUROS COMERCIAIS 
 
Sumário 
I – Instaurada execução, tendo por base uma 
sentença condenatória, a dúvida sobre saber se a 
condenação nela contida é a do pagamento em taxa 
de juro civil ou em taxa de juro comercial tem de ser 
resolvida em sede de interpretação do sentido da 
mesma; 
II – A discussão de fundo sobre se, com respeito a 
certo crédito, as normas jurídicas de direito 
substantivo concedem ao credor uma ou outra de 
tais taxas, não tem lugar próprio na acção 
executiva; e nem sequer na respectiva oposição, 
cuja vocação funcional é também outra; 
III – Na busca do sentido dos actos enunciativos, 
como é o caso das decisões judiciais, devem ter-se 
como orientação as regras estabelecidas para a 
interpretação das declarações negociais, 
completadas ainda por aquelas que são previstas 
para a interpretação das leis (artigos 236º, nº 1, 
238º, nº 1 e 9º, nºs 2 e 3, do Código Civil); 
IV – A mera referência, na sentença condenatória, a 
juros de mora à taxa legal, tem correntemente o 
sentido de alusão à taxa civil (artigo 559º, nº 1, do 
Código Civil); e deve por isso, em princípio, ser 
interpretada com aquele significado; principalmente 
quando na acção declarativa o credor nunca 
expressamente evidenciou aí visar peticionar a taxa 
de juros comerciais (artigo 102º, § 3º, do Código 
Comercial). 
 
Apelação nº      3389/08.0TJVNF-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 15/04/2013 
Luís Lameiras  
Carlos Querido  
Fonte Ramos 

 
 
 
 
 
 
 

1497 
 
PROVA PERICIAL 
PROVA ORAL 
PROVA TESTEMUNHAL 
DEPOIMENTO DE PARTE 
REFORMA DE LETRA 
COMPORTAMENTO NEGOCIAL DA PARTE 
 
Sumário 
I- A perícia constitui um meio de prova, que apenas 
pode ter por objecto os factos integrantes da causa de 
pedir. 
II- Quando importa apurar se os títulos dados à 
execução se destinavam a reformar a letra dada à 
execução, o que assenta nos comportamentos negociais 
das partes, a prova oral é o meio adequado para apurar 
tais factos sendo inadequada e desnecessária para tanto 
a prova pericial. 
 
Apelação nº      3/12.2TBSJP-C.P1 – 5ª Sec. 

Data – 15/04/2013 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 
José Eusébio Almeida 

 
 
 
 
1498 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
AUTO-ESTRADA 
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE SEGURANÇA 
ÓNUS DA PROVA 
PRESUNÇÃO DE CULPA 
OBJECTOS ARREMESSADOS PARA A VIA 
FACTO NOTÓRIO 
 
Sumário 
I- O regime previsto no art.12.° da Lei 24/2007 de 
18/07 passou a prever que nas auto-estradas, com ou 
sem obras em curso, e em caso de acidente rodoviário, 
com consequências danosas para pessoas ou bens, o 
ónus da prova do cumprimento das obrigações de 
segurança cabe à concessionária, desde que a respectiva 
causa diga respeito a objectos arremessados para a via 
ou existentes nas faixas de rodagem.  
II- Para a concessionária afastar a presunção resultante 
do art. 12, n° i da Lei n° 24/200 7 de 18/07 que sobre si 
incide, não lhe basta provar o cumprimento genérico das 
suas obrigações de vigi1ncia e de conservação da 
plataforma da auto-estrada. A concessionária terá que 
demonstrar que a existência de um objecto estranho na 
plataforma da via não lhe é, de todo em todo, imputável 
ou resulta de caso de força maior.  
III. Não constitui um facto notório apurar o motivo pelo 
qual estava colocado na plataforma da auto-estrada um 
objecto que constituía uma peça de tecido em forma de 
bola atada em si mesma e que continha no seu interior 
diversas peças de tecido, recaindo sobre a 
concessionária o ónus de alegação e prova desse facto. 
 
Apelação nº      3410/08.1TBMAI.P1 – 5ª Sec. 

Data – 15/04/2013 
Ana Paula Amorim 
Soares Oliveira 
Ana Paula Carvalho 
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1499 
 
SERVIDÃO DE VISTAS 
USUCAPIÃO 
JANELAS 
EFECTIVA UTILIZAÇÃO DE JANELA 
EFEITO EXPANSIVO DO CONTEÚDO DO  
DIREITO REAL 
EFEITO COMPRESSIVO DO CONTEÚDO DO  
DIREITO REAL 
 
Sumário 
I – Para a constituição da servidão de vistas, por 
usucapião, a posse que releva, e deve perdurar no 
tempo, é a que se evidencia pela simples existência 
de janela, ou obra semelhante: não sendo exigido o 
efectivo desfrute e utilização dela, mas apenas a 
potencialidade de, a todo o tempo, o poder ser 
(artigo 1362º, nº 1, do Código Civil). 
II – Mas a restrição edificativa, gerada pelo respeito 
deste interstício, apenas afecta o espaço 
correspondente à extensão da janela (ou obra); com 
o significado de que a nova construção só não pode 
erigir-se defronte da sua superfície, ou de maneira a 
afectar negativamente a respectiva função normal 
(artigo 1362º, nº 2, final). 
 
Apelação nº      151/07.0TBSJP.P1 – 5ª Sec. 

Data – 15/04/2013 
Luís Lameiras  
Carlos Querido  
Fonte Ramos 

 
 
 
 
 
 
1500 
 
ADVOGADO 
HONORÁRIOS 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 
TARIFAS PROFISSIONAIS 
USOS 
EQUIDADE 
 
Sumário 
Não tendo as partes ajustado qualquer montante a 
título de honorários, pode o Tribunal socorrer-se das 
tarifas profissionais em vigor, na falta destas, os 
usos e, na falta de umas e outros os juízos de 
equidade, lançando mão dos critérios fixados pelo 
Estatuto da Ordem dos Advogados. 
 
Apelação nº      84/06.8TBTBC.P1 – 5ª Sec. 

Data – 15/04/2013 
Maria José Simões 
Abílio Costa 
Augusto Carvalho 

 
 
 
 
 
 
1501 
 
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL 
INCOMPATIBILIDADE COM REGRAS OU  
PRINCÍPIOS DE ORDEM PÚBLICA 
ALTERAÇÃO DA REGULAÇÃO DE  
RESPONSDABILIDADES PARENTAIS 
RESPONSABILIDADES PARENTAIS 
 
Sumário 
I – São internacionalmente competentes para julgar 
uma acção de alteração de regulação do exercício de 

responsabilidades parentais, no quadro de aplicação da 
Convenção de Haia de 5 de Outubro de 1961, os 
tribunais do país da residência habitual do menor 
(artigos 1º e 13º da convenção); 
II – Essa atribuição de competência é porém excluída se 
comportar uma notória incompatibilidade com regras ou 
princípios de ordem pública (artigo 16º da convenção); 
III – Se a acção é interposta pelo progenitor, que reside 
com o filho na Suíça, contra o outro progenitor, 
residente em Portugal, e sob a alegação de que este 
sempre se desinteressou pelo destino do filho, que 
apenas viu no dia do nascimento, não é razoável inferir 
que a atribuição de jurisdição à ordem jurídica suíça seja 
manifestamente incompatível com a ordem pública 
portuguesa. 
 
Apelação nº      87-A/2000.P1 – 5ª Sec. 

Data – 15/04/2013 
Luís Lameiras  
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1502 
 
INSOLVÊNCIA 
OBRIGAÇÃO DE MANTER A CONTABILIDADE  
ORGANIZADA 
PRESUNÇÃO INILIDÍVEL DE INSOLVÊNCIA  
CULPOSA 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I - O incumprimento em termos substanciais da 
obrigação de manter a contabilidade organizada constitui 
presunção inilidível de insolvência culposa. 
II - Porém, para que tal incumprimento ocorra é 
essencial que as irregularidades verificadas tenham 
influência na percepção que se possa ter da situação 
patrimonial e financeira da insolvente, delas resultando 
o propósito de, designadamente, mediante ocultação de 
documentos e desrespeito pelas boas práticas 
contabilísticas, esconder aquela situação patrimonial e 
financeira. 
III - A deslocação da contabilidade da empresa para 
local diferente da sua sede, a desarrumação desta e o 
seu precário estado de conservação não são, só por si, 
factos que permitam concluir pelo incumprimento, em 
termos substanciais, da obrigação de manter a 
contabilidade organizada. 
 
Apelação nº      1709/06.0TBPNF-T.P2 – 2ª Sec. 

Data – 16/04/2013 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 
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1503 
 
BALDIOS 
DESAFECTAÇÃO 
NULIDADE 
JUNÇÃO DA POSSE À POSSE DO ANTECESSOR 
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM 
PROVA DO CONTRÁRIO 
 
Sumário 
I - Se a desafectação do terreno baldio e a 
respectiva venda, nos termos do disposto no Código 
Administrativo de 1940, são de considerar nulos, 
porque meramente verbais, à luz do disposto no art° 
220° CCiv, tal nulidade é invocável a todo o tempo e 
por qualquer interessado - art° 286° CCiv. 
II - Este interessado não deve procurar-se na regra 
do art° 26° n°3 CPCiv, ou seja, apenas nos sujeitos 
da relação material controvertida, mas também nos 
sujeitos de qualquer relação jurídica que, de algum 
modo, possam ser afectados pelos efeitos práticos 
que o negócio tendia a produzir, como é o caso do 
proprietário confinante contra quem se intenta acção 
de demarcação, ou contra quem se formula pedido 
de reivindicação de servidão. 
III - O beneficiário da cedência de parte do baldio, 
no ano de 1969, cedência nula por falta de forma, 
não pode juntar à sua posse a posse do antecessor, 
já que o concreto bem cedido era coisa não 
individualmente apropriada, ou por se tratar de coisa 
fora do comércio, ou por se tratar de coisa 
indisponível do domínio autárquico, à data. 
IV - Para o mesmo efeito, a Junta de Freguesia 
cedente não era mais que um possuidor precário, 
enquanto gestora ou administradora do património 
comum, à luz da norma vigente, em 1969, do art° 
389° CAdm40. 
V - O art° 7° CRegPred estabelece uma presunção 
legal juris tantum, isto é, que pode ser ilidida pela 
prova do contrário - art° 350° n°2 CCiv. 
VI - Tal prova do contrário não engloba 
necessariamente a impugnação da própria escritura 
de justificação notarial com base na qual o registo 
foi efectuado, nem mesmo o próprio registo 
efectuado, como teria de o ser na hipótese em que 
os RR. se declarassem, eles próprios, proprietários 
do prédio invocado. 
 
Apelação nº      277/04.2TBMTR.P2 – 2ª Sec. 

Data – 16/04/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
1504 
 
INVENTÁRIO SUBSEQUENTE A DIVÓRCIO 
INCIDENTE 
DECISÃO NÃO IMEDIATA DA MATÉRIA DE  
FACTO 
IRREGULARIDADE 
RELAÇÃO DE BENS 
OBRIGATORIEDADE 
SONEGAÇÃO DE BENS 
 
Sumário 
I- Não consubstancia nulidade processual, mas mera 
irregularidade, a decisão pela qual o Juiz, finda a 
produção de prova num incidente, anuncia que não 
proferirá decisão sobre a matéria de facto de 
imediato, dada a complexidade das questões e da 
prova a considerar, diferindo para de então a oito 
dias a publicação dessa decisão, por escrito e 
através do sistema Citius. conjuntamente com a 
própria decisão do incidente. 

II- Se a parte, representada por Advogado no próprio 
acto, não arguiu logo ali essa irregularidade, fica 
precludida tal possibilidade. 
III- O cabeça-de-casal, em inventário para partilha do 
património colectivo do matrimónio dissolvido por 
divórcio, está obrigado a relacionar como bem comum, 
nesse inventário o capital que obteve e foi creditado em 
conta bancária comum a ambos os cônjuges, por via da 
venda de acções e do resgate de certificados de aforro, 
ainda que estas operações tenham sido feitas dias antes 
da propositura da acção de divórcio. 
IV- Na partilha, devem ser relacionados não só os bens 
existentes no património colectivo do casal à data da 
propositura da acção de divórcio (se a momento anterior 
não deverem retrotrair os seus efeitos), mas também 
aqueles que a esse património cada cônjuge deve 
conferir, por lho dever. 
V- Deve ser conferido ao património colectivo do casal, 
para ulterior partilha, aquele bem ou direito de que um 
dos cônjuges se apropriou sem que a tal tivesse 
qualquer direito, e por via do que engrandeceu o seu 
património próprio à custa desse património colectivo. 
VI-. Não consubstancia sonegação de bens a recusa de 
concretização e relacionação de um valor monetário pelo 
cabeça-de-casal, quando essa recusa nada integra que 
constitua dissimulação desse valor ou compreenda 
difícultação do seu apuramento, apenas se funda na 
invocação de um direito que não lhe vem a ser 
reconhecido. 
 
Apelação nº      133/08.5TBMGD-C.P1 – 2ª Sec. 

Data – 16/04/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 

 
 
 
 
1505 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE  
ÁGUA OU SANEAMENTO 
TRIBUNAL COMUM 
 
Sumário 
I- A competência dos tribunais administrativos e fiscais é 
reportada aos litígios emergentes de relações jurídicas 
administrativas. 
II Os contratos administrativos enumerados no nº2 do 
art. 178º do CPA, só abrangem os contratos de 
concessão pela administração pública ou contratos de 
fornecimento à administração pública, e não os 
contratos pelos quais são prestados ao utente 
determinados serviços públicos. 
III O contrato celebrado entre uma concessionária de 
serviços público (ou pelo próprio município) e o utente, 
para prestação de serviços de fornecimento de água ou 
saneamento, não se encontra sujeito, ele próprio, a 
qualquer regulamentação de direito público: é um 
contrato de direito privado, gozando da protecção legal 
concedida aos contratos de consumo. 
IV A competência para a acção de cobrança de dívida 
respeitante ao preço pela prestação de serviços de 
fornecimento de água, encontra-se, como tal, atribuída 
aos tribunais comuns. 
 
Apelação nº      297266/11.7YIPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 16/04/2013 
Maria João Areias 
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos – com declaração de voto – 
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1506 
 
ARRENDAMENTO COMERCIAL 
ERRO SOBRE OS MOTIVOS 
ERRO SOBRE A BASE DO NEGÓCIO 
INDEMNIZAÇÃO 
INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO 
INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO 
ANULAÇÃO 
PRÉ-AVISO 
 
Sumário 
I - Omitindo a autora qualquer referência ao acordo 
das partes acerca da essencialidade da 
indivisibilidade dos dois contratos de arrendamento 
comercial celebrados e inexistindo elementos 
adicionais que sejam concludentes no sentido desse 
acordo tácito, está votada à improcedência a 
anulação de um dos contratos com base no erro 
sobre os motivos. 
II - Tendo havido uma falsa representação do 
quadro circunstancial que constituiu a base do 
negócio é convocado o regime jurídico do erro sobre 
a base do negócio, o qual não necessita de ser 
bilateral. 
III - Como basta que o erro seja do declarante que o 
invoca, justifica-se a anulação do contrato 
arrendamento relativo ao mesmo espaço físico pela 
renda mensal de 100,00 euros quando o valor 
locativo acordado para aquele mesmo espaço foi de 
750,00 euros mensais, retirando-lhe o equilíbrio 
económico e a sua justiça interna. 
IV - Em caso de cumulação da indemnização com a 
anulação do contrato, os danos a ressarcir 
reportam-se, por regra, ao interesse contratual 
negativo. 
V - Embora se admita, a título excepcional, a 
indemnização de danos integrados no interesse 
contratual positivo, não são tuteláveis os lucros 
cessantes pedidos pela autora, por não estar em 
causa um efectivo prejuízo causado pela destruição 
contratual que mereça tutela à luz da ponderação 
das regras da boa fé. 
VI - Como as partes estipularam para o 
arrendamento para fins não habitacionais o prazo de 
10 anos, é intimado o regime jurídico da denúncia 
do arrendamento para a habitação, designadamente 
o pré-aviso de 120 dias. 
 
Apelação nº      812/10.7TBVLG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 16/04/2013 
Maria Cecília Agante  
José Carvalho  
Rodrigues Pires 

 
 
 
 
1507 
 
DIVÓRCIO SEM CONSENTIMENTO DE UM DOS 
CÔNJUGES 
SEPARAÇÃO DE FACTO 
CASO JULGADO 
 
Sumário 
I- Inexiste caso julgado, por falta de identidade de 
causa de pedir, se o período da separação de facto 
não for coincidente em ambas as acções. 
II- O período da separação e o facto de o autor ter 
pedido o divórcio servem para aferir da verificação 
do elemento subjectivo da separação de facto. 
 
Apelação nº      3003/10.3TBVNG.P2 – 3ª Sec. 

Data – 18/04/2013 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Carlos Portela 

1508 
 
CONTRATO DE CRÉDITO AO CONSUMO 
RESERVA DE PROPRIEDADE 
VALOR DO VEÍCULO 
 
Sumário 
I - A estipulação de reserva de propriedade a favor do 
financiador não é reconduzível à situação prevista no 
artº 409º, nº1, do CC. 
II – o credor, por força do contrato de mútuo celebrado, 
tem antes de mais o direito ao cumprimento através da 
entrega da quantia mutuada acrescida dos juros 
convencionados e os juros moratórios que forem 
devidos, e não através da entrega do qualquer outra 
prestação, nomeadamente da entrega do bem cuja 
aquisição aquele crédito visou financiar, mesmo que 
haja sido clausulada a reserva de propriedade sobre 
esse bem. 
III – Neste contexto, intentada pelo financiador ação 
executiva para cobrança coativa do valor mutuado em 
dívida, se a penhora incidir sobre o bem sobre o qual 
recaiu reserva de propriedade, a ação executiva nunca 
poderá prosseguir para as fases de concurso de credores 
e da venda, sem que este promova e comprove a 
inscrição, no registo automóvel, da extinção da referida 
reserva. Se a penhora incide sobre outro qualquer bem 
do executado, a reserva de domínio extingue-se pelo 
pagamento e a propriedade transfere-se para o 
comprador, por se ter verificado o evento de que 
dependia a sua cessação. 
IV – Inexiste por isso fundamento para deduzir à 
quantia exequenda, o valor do veículo sobre que incide a 
reserva de propriedade a favor do financiador. 
 
Apelação nº      173/11.7TBMDB-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 18/04/2013 
Vieira (Relator) 
Joana Salinas (em substituição do 1º Adjunto) 
Carlos Portela (2º Adjunto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1509 
 
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA 
ACIDENTE EM AUTO-ESTRADA 
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA 
 
Sumário 
Os tribunais administrativos são materialmente 
competentes para conhecer de acções fundadas em 
responsabilidade civil extracontratual emergente de 
acção ou omissão imputada à concessionária de uma 
auto-estrada. 
 
Apelação nº      342/12.2TJPRT.P1 – 3ª Sec. 

Data – 18/04/2013 
Teresa Santos 
Maria Amália Santos 
Aristides Rodrigues de Almeida) 
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1510 
 
DESTITUIÇÃO DE AGENTE DE EXECUÇÃO 
 
Sumário 
I- No regime processual da reforma da acção 
executiva de 2003, a destituição do agente de 
execução só pode ser decretada pelo juiz de 
execução e pressupõe sempre a existência de justa 
causa: actuação dolosa ou negligente ou violação 
grave de dever estatutário. 
II- Não configura tal actuação ou violação a falta de 
diligência no cumprimento do acordo de delegação 
de poderes. 
 
Apelação nº      5220/05.9YYPRT-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 18/04/2013 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 

 
 
 
 
1511 
 
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL 
REEMBOLSO DA INDEMNIZAÇÃO 
REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A  
LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA 
 
 
Sumário 
I- O FGA não tem possibilidade de demonstrar o tipo 
de despesas em que vai incorrer. 
II- Na ação em que o FGA pede o reembolso da 
indemnização e juros pode igualmente pedir o 
reembolso das despesas que vier a ter com a 
liquidação e cobrança, considerando a aplicação 
conjugada do artigo 661.º, n.º 2 do CPC e artigo 
25.º, n.º 1 do DL n.º 522/85, de 31/12. 
 
Apelação nº      13301/09.3TBVNG.P1 – 5ª Sec. 

Data – 22/04/2013 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 
José Eusébio de Almeida 

 
 
 
 
1512 
 
DIVÓRCIO 
RUPTURA DEFINITIVA DO CASAMENTO 
NECESSIDADE DE DECURSO DO TEMPO 
 
Sumário 
I- A verificação da gravidade e reiteração de factos 
demonstrativos de que objectivamente e com 
carácter definitivo deixou de haver comunhão de 
vida entre os cônjuges permite concluir pela ruptura 
definitiva do vínculo matrimonial independentemente 
do tempo durante o qual a mesma já se verifica. 
II- Quando importa apurar se os títulos dados à 
execução se destinavam a reformar a letra dada à 
execução, o que assenta nos comportamentos 
negociais das partes, a prova oral é o meio 
adequado para apurar tais factos sendo inadequada 
e desnecessária para tanto a prova pericial. 
 
Apelação nº      2610/10.9TMPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 22/04/2013 
Ana Paula Carvalho 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 

1513 
 
ACESSO AO DIREITO 
CONTROLO INCIDENTAL DA  
CONSTITUCIONALIDADE 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 
 
Sumário 
A garantia de acesso aos tribunais para defesa dos 
direitos fundamentais, demais direitos e interesses 
legalmente protegidos não significa que o legislador 
ordinário esteja vinculado a uma irrestrita 
admissibilidade de que toda e qualquer pretensão seja 
accionável judicialmente, independentemente da 
verificação de determinados requisitos ou pressupostos. 
 
Apelação nº      16842/04.5TJPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 22/04/2013 
Carlos Gil 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 

 
 
 
 
1514 
 
TÍTULO EXECUTIVO 
MÚTUO NULO POR VÍCIO DE FORMA 
OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO CAPITAL  
MUTUADO 
 
Sumário 
O contrato de mútuo nulo por vício de forma em que o 
mutuário confessa o recebimento do capital mutuado 
constitui título executivo para realizar coercivamente a 
obrigação legal de restituir o capital mutuado derivada 
da declaração de nulidade por vício de forma do aludido 
contrato. 
 
Apelação nº      733/12.9TBPFR.P1 – 5ª Sec. 

Data – 22/04/2013 
Carlos Gil 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 

 
 
 
 
1515 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO LEGAL 
SEGURADORA 
DIREITO DE REGRESSO 
ÓNUS DA PROVA 
NEXO DE CAUSALIDADE 
 
Sumário 
I - A seguradora, para fazer valer o direito de regresso 
no caso de condução sem habilitação legal, tem de 
alegar e provar os pressupostos da responsabilidade civil 
e a condução sem habilitação legal, mas não tem de 
provar o nexo de causalidade adequada entre a falta de 
carta e a verificação do acidente. 
II - Mesmo para quem defenda que o direito de regresso 
da seguradora, em caso de condução sem habilitação, 
deve ter por base um nexo de causalidade, não se exige 
a exclusividade da culpa do condutor não habilitado na 
produção do acidente. 
 
Apelação nº      21/09.8TBMCN.P1 – 5ª Sec. 

Data – 22/04/2013 
Rui Moura 
José Eusébio de Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
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1516 
 
ARRENDAMENTO URBANO 
DESOCUPAÇÃO 
ENTREGA DE CHAVES 
EFEITO EXTINTIVO DO CONTRATO 
OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DA RENDA 
MORA 
PAGAMENTO DE RENDAS 
INDEMNIZAÇÃO MORATÓRIA 
IMPUGNAÇÃO 
 
Sumário 
I – Em contexto de arrendamento urbano a prova da 
desocupação do espaço arrendado pelo inquilino e 
do envio das chaves do mesmo ao senhorio, que as 
recebe, acarreta efeito extintivo do contrato por via 
de revogação real (artigos 1079º, início, e 1082º, do 
Código Civil); 
II – Com a cessação do arrendamento deixam de se 
produzir todos os efeitos a que ele era vocacionado; 
incluindo a obrigação de entrega da renda pelo 
inquilino, a contar do dia da ocorrência extintiva;  
III – Estando o inquilino em mora com o pagamento 
das rendas mas entregando periodicamente quantias 
ao senhorio, de que este lhe dá quitação e imputa 
apenas ao crédito de rendas incumpridas, em 
singelo, não é de acolher a contabilização que este 
faça, em subsequente acção judicial, realizando as 
imputações das mesmas quantias, mas agora 
também, à indemnização moratória; IV – Esta 
indemnização moratória, concedida pela lei 
substantiva, não é cumulável com a extinção do 
arrendamento por via de resolução, exactamente 
fundada no incumprimento das rendas (artigo 
1041º, nºs 1 e 4, do Código Civil); 
V – Quando na acção judicial o senhorio opte pela 
alternativa resolutiva e peça, tão-só, os valores das 
rendas vencidas e não pagas, não deve o tribunal 
superar os valores de tais rendas, em singelo, que 
julgue serem devidas. 
 
Apelação nº      4217/09.4TBSTS.P2 – 5ª Sec. 

Data – 22/04/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
 
 
 
1517 
 
IMPUGNAÇÃO PAULIANA 
ANTERIORIDADE DO CRÉDITO 
MONTANTE DAS DÍVIDAS 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I- Na acção pauliana a anterioridade do crédito, 
exigida na primeira parte da al. a) do artº 610º CC, 
deve aferir-se pelo momento da constituição da 
relação obrigacional e não pela data da decisão 
judicial que, em processo intentado para obter a 
condenação do devedor no respectivo pagamento, 
reconheça o crédito. 
II- O artigo 611.º do CC impõe ao credor o ónus de 
provar o montante das dívidas e não apenas da 
dívida de que é titular, mas tal só sucede quando se 
problematiza a existência de outras dívidas e outros 
credores. 
III- Ainda assim esse preceito tem de ser 
interpretado em termos hábeis, relacionando-o na 
sua apreciação, com o artigo 610.º al. b) do CC, 
pelo que, não se encontrando neste dispositivo 

consagrado o puro e simples requisito da insolvência ou 
o agravamento dela, em tal acção apenas compete ao 
credor fazer a prova, além dos requisitos previstos nas 
alíneas a) e b) do citado artigo 610.º, do montante da 
sua própria dívida. 
 
Apelação nº      11289/10.7TBVNG.P1 – 5ª Sec. 

Data – 22/04/2013 
Manuel Domingos Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1518 
 
SERVIDÃO DE PASSAGEM 
DESTINAÇÃO DE PAI DE FAMÍLIA 
USUCAPIÃO 
SINAL VISÍVEL E PERMANENTE 
 
Sumário 
I - Para a constituição de uma servidão de passagem por 
destinação de pai de família é além do mais essencial a 
presença de sinais inequívocos que revelem a existência 
de serventia de um prédio para outro no momento em 
que os mesmos, que haviam pertencido ao mesmo dono 
formando uma unidade, se venham a separar.  
II - A servidão de passagem por usucapião tem que ser 
aparente para que se possa constituir; verificado 
contudo o exercício da servidão através do corpus 
traduzido nos actos materiais correspondentes e o 
animus, traduzido na convicção de que se exerce um 
direito próprio, não deve ser grande a exigência dos 
vestígios externos de qualquer forma sempre 
consonantes com a amplitude do direito que se pretende 
exercer.  
III - Provando-se que as AA. acedem de pé aos seus 
prédios pelo prédio dos RR. através de uma abertura 
não inferior a 60 cm junto à sua confrontação e em toda 
a extensão da mesma numa largura não inferior a 60 
cm, há mais de 30 anos à vista de toda a gente, sem a 
oposição de ninguém e na convicção de exercitar um 
direito próprio com o fim de colherem azeitona e 
fazerem as vindimas, deverá considerar-se constituída 
por usucapião uma servidão de passagem sobre o prédio 
dos RR. e a favor do das AA.. 
IV - A existência da aludida abertura é suficiente para 
consubstanciar a existência de sinal visível e 
permanente exigido por lei, considerando os actos 
materiais praticados pelos titulares da A., integradores 
daquela figura. 
 
Apelação nº      444/10.0TBCHV.P1 – 5ª Sec. 

Data – 22/04/2013 
Rui Moura 
José Eusébio de Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
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1519 
 
EXECUÇÃO 
CHEQUE SACADO SOBRE CONTA DE UMA  
SOCIEDADE COMERCIAL 
ASSINATURA DA SÓCIA-GERENTE 
VINCULAÇÃO DA SOCIEDADE 
 
Sumário 
I - Num cheque que é sacado sobre uma conta de 
que é titular uma sociedade comercial, cujo nome se 
encontra pré-impresso no cheque, a aposição no 
local a tal destinado da assinatura da sócia gerente 
dessa sociedade, mesmo sem a indicação dessa 
qualidade, vincula a sociedade. 
II - Isto porque a indicação da qualidade de gerente, 
prescrita pelo art. 260°, n° 4 do Cód. das 
Sociedades Comerciais, pode ser deduzida de factos 
que, com toda a probabilidade, a revelem (Acórdão 
de Uniformização de Jurisprudência do Supremo 
Tribunal de Justiça n° 1/2002, de 6.12.2001). 
 
Apelação nº      384/09.5TBPRD-B.P1 – 2ª Sec. 

Data – 23/04/2013 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
1520 
 
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA 
ACÇÃO DE DIVISÃO DE COISA COMUM 
JAZIGO 
 
Sumário 
Os tribunais judiciais são materialmente 
competentes para conhecer da acção de divisão de 
coisa comum de um jazigo devendo a adjudicação 
ou venda ocorrer exclusivamente entre os consortes. 
 
Apelação nº      8113/12.0TBVNG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 23/04/2013 
Francisco Matos 
Maria João Areias 
Maria de Jesus Pereira 

 
 
 
 
1521 
 
CRÉDITOS DOS TRABALHADORES 
CRÉDITOS DO FUNDO DE GARANTIA SALARIAL 
PREFERÊNCIA 
 
Sumário 
Concorrendo créditos salarias dos trabalhadores com 
crédito do FGS, originado pela satisfação parcial de 
créditos daqueles trabalhadores, dada a sua 
primordial interligação e mútua complementaridade, 
não se pode ter em consideração a preferência 
resultante do nº 2 do art. 593º do C. Civil, devendo 
tais créditos ser atendidos em plena igualdade de 
circunstâncias e assim sujeitos a rateio. 
 
Apelação nº      357/2000.P2 – 2ª Sec. 

Data – 23/04/2013 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
Maria Cecília Agante 

 
 
 
 
 

1522 
 
CONTRATO DE SEGURO 
DESLIZAMENTO DE VIATURA PARA O RIO 
COBERTURA 
 
Sumário 
I- O contrato de seguro invocado como causa de pedir 
define as obrigações da seguradora. 
II- Os riscos e as coberturas abrangidas constam da 
apólice, constituída pelas condições particulares, 
especiais e gerais. 
III- Não integra os conceitos de choque, colisão ou 
capotamento o mero deslizamento de uma viatura para 
o rio. 
IV- A cláusula que define esses conceitos, inserta nas 
condições especiais e referida nas condições 
particulares, não padece de invalidade 
V- Não estando abrangida pelo seguro obrigatório, nem 
pela cobertura facultativa acordada, a indemnização 
reclamada jamais pode ser coberta pelo seguro 
contratado. 
 
Apelação nº      4103/11.8TBVNG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 23/04/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  

 
 
 
 
1523 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 
OMISSÃO DE PAGAMENTO DAS RETRIBUIÇÕES  
PREVISTAS 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES  
CONTRATUAIS 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO CLIENTE 
 
Sumário 
I - Num contrato de prestação de serviços (de 
manutenção de elevadores), a que se aplicam as regras 
do mandato por remissão do art. 1156° do C. Civil, é 
licito ao prestador do serviço suspender a execução de 
algumas das prestações contratuais a que estaria 
contratualmente obrigado quando o cliente omite 
sucessivamente a obrigação de pagamento das 
retribuições previstas e estas se elevam a valores 
significativos; 
II - Nessas circunstâncias, a omissão do prestador do 
serviço não consubstancia um incumprimento culposo do 
contrato, passível de justificar a sua denúncia pelo 
cliente; 
III - Uma resolução do contrato, pelo cliente, com 
fundamento em tal omissão é desprovida de justa causa, 
gerando responsabilidade contratual, nos termos 
previstos no próprio contrato; 
 
Apelação nº      6903/11.0TBMTS.P1 – 2ª Sec. 

Data – 23/04/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sumários de Acórdãos 
Boletim nº 45 

 

 61 

1524 
 
INSOLVÊNCIA 
RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS 
CRÉDITO PRIVILEGIADO 
CRÉDITO SUBORDINADO 
 
Sumário 
I - O crédito que é privilegiado não pode ser 
subordinado. 
II - Um crédito que, pela sua natureza objectiva, 
beneficie de privilégio não pode ser, por outra via, 
classificado como subordinado porque o privilégio já 
define uma relação credor/devedor que afasta, ou, 
pelo menos desconsidera um eventual 
«relacionamento especial». 
 
Apelação nº      8610/10.1TBMAI-L.P1 – 5ª Sec. 

Data – 29/04/2013 
José Eusébio de Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil 

 
 
 
 
 
 
1525 
 
TÍTULO EXECUTIVO 
CONTRATO-PROMESSA 
OBRIGAÇÃO 
PRESTAÇÃO DE FACTO 
CONTRATO PROMETIDO 
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PROMETIDO 
 
Sumário 
I - Do contrato-promessa emerge para as partes 
outorgantes uma obrigação de prestação de facto 
positivo, que se traduz e concretiza na obrigação de 
contratar, de emitir a declaração de vontade 
correspondente ao contrato prometido. 
II - Da natureza preliminar, instrumental, 
preparatória e provisória do contrato-promessa, 
resulta que, celebrado o contrato definitivo, o 
contrato-promessa se esgota enquanto fonte de 
obrigações para as partes. 
III - Após a celebração do contrato prometido, o 
contrato-promessa deixa de reunir condições de 
exequibilidade. 
 
Apelação nº      2763/11.9TBVLG-A.P1– 5ª Sec. 

Data – 29/04/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 

 
 
 
 
 
 
1526 
 
REGULAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES  
PARENTAIS 
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL 
TRIBUNAL DE UM ESTADO-MEMBRO 
RESIDÊNCIA HABITUAL 
CRITÉRIO DE PROXIMIDADE 
 
Sumário 
I - Em sede de aferição da competência 
internacional do tribunal de um Estado-Membro para 
conhecer de uma acção de regulação das 
responsabilidades parentais, as regras comunitárias 
não deverão ser aplicadas de uma forma mecânica, 

simplista, antes se impõe que a regra geral do nº 1, do 
artº 8º, seja aplicada sob reserva, não olvidando nunca 
o superior interesse da criança e o critério de 
proximidade. 
II - Assim, a residência em França há escassos dias à 
data da propositura da acção não determina a 
incompetência internacional do Tribunal português para 
tal acção se os menores sempre viveram anteriormente 
em Portugal. 
 
Apelação nº      1083/12.6TBSJM.P1 – 5ª Sec. 

Data – 29/04/2013 
Maria José Simões 
Abílio Costa 
Augusto de Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
1527 
 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA 
PERDA OU DETERIORAÇÃO DA COISA 
RISCO 
CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPRIEDADE 
CONDIÇÃO SUSPENSIVA 
ENTREGA DE COISA AO COMPRADOR 
 
Sumário 
I - No contrato de compra e venda de mercadorias o 
risco de perecimento ou deterioração da coisa vendida 
toca tanto ao comprador quanto ao vendedor. 
II - Verificado o perecimento ou deterioração da coisa 
vendida o comprador perde a possibilidade de utilizar a 
coisa e a possibilidade de, no futuro, ainda que a pague 
integralmente, adquirir a sua propriedade plena. 
III - Verificado o perecimento ou deterioração da coisa 
vendida o vendedor não é directamente prejudicado com 
o desaparecimento da coisa, mas deixa de gozar da 
garantia de pagamento do preço ainda em débito, ainda 
que mantendo o direito ao recebimento do preço 
integral. 
IV - Tal significa que o risco de perda ou deterioração da 
coisa é suportado por vendedor e comprador, ainda que 
com valorações diferentes. 
V - A cláusula de reserva de propriedade funciona como 
condição suspensiva quanto á transferência da 
propriedade do bem vendido sendo, na maioria dos 
casos ajustada com um mero efeito de garantia, 
principalmente quando acordada nos contratos de 
compra e venda de bens móveis, com espera de preço. 
VI - Sempre que tenha havido entrega da coisa ao 
comprador deve entender-se que o risco de perda ou 
deterioração da coisa se transferiu para o comprador. 
 
Apelação nº      4337/11.5TBGDM.P1 – 5ª Sec. 

Data – 29/04/2013 
Abílio Costa 
Augusto de Carvalho 
Anabela Luna de Carvalho 
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1528 
 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
PRAZO DE PRESCRIÇÃO 
 
Sumário 
I- Dada a natureza subsidiária do instituto do 
enriquecimento sem causa (artigo 474° do CC), o 
prazo de prescrição de três anos previsto no art. 
482° CC, não se inicia enquanto o empobrecido pode 
invocar causa concreta para o respectivo 
empobrecimento, que o mesmo é dizer enquanto 
tiver à sua disposição outro meio ou fundamento 
que justifiquem a restituição.  
II- Nos termos do art. 4730 CC o que caracteriza o 
enriquecimento sem causa é a inexistência de 
qualquer negócio ou facto a justificar a apropriação 
de valores cuja restituição é pedida, e que essa 
apropriação seja obtida à custa de quem pede a 
restituição. 
 
Apelação nº      826/11.0TBGDM.P1 – 5ª Sec. 

Data – 29/04/2013 
Ana Paula Amorim 
Soares Oliveira 
Ana Paula Carvalho 

 
 
 
 
 
 
1529 
 
CONTRATO DE SOCIEDADE 
LIVRE TRANSMISSIBILIDADE DAS ACÇÕES 
LIMITAÇÕES À LIVRE TRANSMISSIBILIDADE  
DAS ACÇÕES 
RESTRIÇÕES À LIMITAÇÃO À  
TRANSMISSIBILIDADE DAS ACÇÕES 
 
Sumário 
I- O contrato de sociedade pode impor limitações à 
livre transmissibilidade das acções, dando-se, assim, 
corpo às situações nas quais a sociedade anónima 
opera na base de uma especial ligação entre os seus 
membros, visando-se impedir a entrada de terceiros 
potencialmente nocivos à vida da sociedade;  
II- As limitações à negociabilidade não podem ser 
totais (artº 328°, nº 1, do CSC); 
III- Restringem-se às hipóteses previstas no artº 
328°, nº 2, designadamente de “estabelecer um 
direito de preferência dos outros accionistas e as 
condições do respectivo exercício, no caso de 
alienação de acções nominativas”. 
IV- Assim, a sociedade ré, emitente das acções, ao 
não viabilizar o registo das acções, por falta da 
prévia comunicação da intenção de venda daquelas, 
em conformidade com o estabelecido no pacto 
social, cumpriu o estabelecido no contrato de 
sociedade anónima, agindo licitamente. 
 
Apelação nº      776/09.0TBMDL.P1 – 5ª Sec. 

Data – 29/04/2013 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Oliveira Abreu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1530 
 
INSOLVÊNCIA 
EXONERAÇÃO DO PASSIVO RESTANTE 
INDEFERIMENTO LIMINAR 
DOAÇÃO DE IMÓVEL DO INSOLVENTE 
DOAÇÃO COM RESERVA DO DIREITO DE USO E  
HABITAÇÃO 
 
Sumário 
“O pedido de exoneração é liminarmente indeferido se 
constarem já do processo, ou forem fornecidos até ao 
momento da decisão, pelos credores ou pelo 
administrador da insolvência, elementos que indiciem 
que a situação de insolvência foi agravada por ter 
ocorrido doação com reserva do direito de uso e 
habitação, para si e sua mulher, feita pelo Insolvente e 
mulher a uma filha do casal, de um imóvel urbano de 
casa de habitação – ver artigo 186º, 1, 2, d), e 4, do 
CIRE.” 
 
Apelação nº      768/12.1TBMCN-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 29/04/2013 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 
Manuel Domingos Fernandes 

 
 
 
 
 
 
 
1531 
 
ALTERAÇÃO OFICIOSA DA MATÉRIA DE FACTO  
PELA RELAÇÃO 
FALTA DE RESPOSTA 
NOTIFICAÇÃO DAS PARTES 
 
Sumário 
I- A consequência jurídica para uma eventual deficiência 
da fundamentação da decisão da matéria de facto é a 
baixa à 1ª instância para adequada fundamentação, só 
sendo esta consequência jurídica accionada quando 
assim a parte o requeira (artigo 712º, nº 5, do Código 
de Processo Civil). 
II - A falta de resposta positiva ou negativa do tribunal a 
quo sobre matéria alegada na contestação-reconvenção 
onde foram alegados sinais visíveis e permanentes de 
uma servidão de passagem, determina a necessidade de 
ampliação da matéria de facto que, quando constarem 
do processo todos os elementos de prova que serviram 
de base à decisão recorrida, ainda que por mera 
gravação áudio, permite que o tribunal da Relação, 
depois de ouvidas as partes sobre a possibilidade de se 
proceder à ampliação da matéria de facto em segunda 
instância, ouça a gravação da prova pessoal produzida 
em audiência em ordem a suprir aquela omissão, se 
possível. 
 
Apelação nº      67/11.6TBMCD.P1 – 5ª Sec. 

Data – 29/04/2013 
Carlos Gil  
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
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1532 
 
ERRO NA FORMAÇÃO DA VONTADE 
ERRO-MOTIVO 
ERRO VÍCIO 
 
Sumário 
Se o A., por via da actuação do R. declarou o que 
queria, mas não teria aceite o que, realmente, quis e 
declarou querer, se não fosse o erro em que 
incorreu, trata-se de um erro na formação da 
vontade de contratar, um erro-motivo ou erro vício. 
 
Apelação nº      2238/11.6TBPRD.P1 – 5ª Sec. 

Data – 29/04/2013 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil 
Luís Lameiras 

 
 
 
 
1533 
 
CASO JULGADO 
EXCEPÇÃO 
AUTORIDADE DE CASO JULGADO 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I- Não tendo o STJ ordenado a restituição por 
sucedâneo em consequência da declaração de 
nulidade de um acordo verbal que alterou as 
fracções a entregar no âmbito de uma permuta, por 
a contraparte se ter mostrado disposta a entregar as 
fracções decorrentes desse acordo, apesar da 
nulidade, o caso julgado formado nessa acção não 
impede que, posteriormente, seja intentada uma 
acção em que se peça o valor das fracções não 
entregues por estas entretanto terem sido vendidas.  
II- A nossa lei consagra o princípio do caso julgado 
rebus sic stantibus no artigo 673.º, CPC, que dispõe 
«A sentença constitui caso julgado nos precisos 
limites e termos em que julga». 
 
Apelação nº      993/08.0TJVNF.P1 – 2ª Sec. 

Data – 30/04/2013 
Márcia Portela  
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 

 
 
 
 
1534 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
PRESCRIÇÃO 
INVOCAÇÃO PELO FGA 
 
Sumário 
O demandado FGA, enquanto devedor solidário 
perante o lesado, não pode invocar a prescrição 
quando esta se encontra interrompida relativamente 
a si, nem beneficiar dela quando o obrigado principal 
não a invocou. 
 
Apelação nº      7697/10.1TBMAI-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 30/04/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  

 
 
 
 
 
 

1535 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
SINAL STOP 
OBRIGAÇÃO DE CEDER PASSAGEM 
CULPA NA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE 
ACIDENTE SIMULTANEAMENTE DE VIAÇÃO E DE  
TRABALHO 
FIXAÇÃO DA INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
I- O condutor do veículo que se depare com um sinal 
Stop, porque este implica a obrigação de ceder a 
passagem a todos os veículos que transitem na via onde 
vai entrar, só logrará ver excluída ou diminuída a sua 
responsabilidade no acidente, se lograr demonstrar que 
o veículo prioritário circulava em excesso de velocidade 
ou em contravenção a algum preceito estradai. 
II- Tratando-se de acidente qualificável 
simultaneamente como de viação e de trabalho, o facto 
de já ter sido atribuída ao sinistrado uma indemnização 
por IPP em sede de direito de trabalho, não obsta a que 
na acção movida contra a seguradora do terceiro 
responsável pelo acidente de viação, seja calculado o 
valor a que teria direito por tal dano de acordo com as 
regras gerais da responsabilidade civil, subtraindo-se 
posteriormente a tal valor o já recebido pelo lesado para 
ressarcimento de tal dano. 
 
Apelação nº      347/10.8TBBGC.P1 – 2ª Sec. 

Data – 30/04/2013 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 

 
 
 
 
1536 
 
COMPRA E VENDA 
VENDA DE COISA DEFEITUOSA 
DIREITOS DO COMPRADOR 
 
Sumário 
I- Na venda de imóvel com defeitos, o regime do 
contrato de empreitada só é aplicável aos casos em que 
os vendedores sejam também construtores, ainda que 
por intermédio de terceiros. 
II- Sendo apenas vendedores, aplica-se o regime da 
venda de coisa defeituosa. 
III- Este regime específico confere ao comprador da 
coisa defeituosa o direito de exigir do vendedor a 
reparação- dela ou a sua substituição, os direitos de 
anulação do contrato e de redução do preço e, ainda, o 
de resolução e o direito à indemnização do interesse 
contratual negativo, sem qualquer precedência. 
IV- Para além destes direitos, o comprador goza do 
direito de indemnização nos termos gerais da 
responsabilidade civil pelo interesse contratual positivo 
decorrente do cumprimento defeituoso ou inexacto da 
prestação. 
 
Apelação nº      2830/11.9TJVNF.P1 – 2ª Sec. 

Data – 30/04/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
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1537 
 
TRANSPORTE INTERNACIONAL RODOVIÁRIO 
PRESCRIÇÃO 
 
Sumário 
O direito de indemnização pela entrega da 
mercadoria fora de prazo convencionado, no âmbito 
de um contrato de transporte internacional 
rodoviário, e fora os casos de dolo, prescreve no 
prazo de um ano a contar da entrega da mercadoria, 
suspendendo-se, no entanto, a sua contagem entre 
a data em que o lesado apresentar uma reclamação 
escrita com vista à indemnização e a data em que a 
transportadora declinar a responsabilidade, sendo, 
todavia, irrelevantes para o efeito as reclamações 
posteriormente apresentadas ou renovadas com o 
mesmo objectivo. 
 
Apelação nº      693/10.0TBVRL.P1 – 3ª Sec. 

Data – 02/05/2013 
Aristides Rodrigues de Almeida (Relator; 
Rto 58) 
José Amaral 
Pinto de Almeida 

 
 
 
 
1538 
 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
NULIDADE 
ABUSO DE DIREITO 
 
Sumário 
I- O tribunal comum é competente para conhecer da 
invalidade de uma deliberação camarária, a título de 
questão incidental ou prejudicial, embora a 
respectiva decisão tenha apenas força de caso 
julgado formal. 
II- A falta de declaração na sequência da notificação 
prevista no n.º 1 do art.º 856.º do CPC gera apenas 
uma presunção da existência do crédito, ilidível pelo 
devedor na oposição à execução contra ele 
instaurada nos termos do n.º 3 do art.º 860.º do 
mesmo código. 
III- Não configura a excepção do abuso de direito a 
invocação pelo executado da nulidade de uma 
deliberação que aprovou a concessão de um subsídio 
a um terceiro, por não estar em contradição com 
qualquer comportamento anteriormente por ele 
assumido perante o exequente, ainda que tenha 
aprovado o projecto de construção e emitido a 
respectiva licença. 
IV- Os efeitos putativos de um acto nulo são apenas 
os derivados da sua efectivação prática por um 
período prolongado de tempo. 
 
Apelação nº      71/07.9TBMCN-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 02/05/2013 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Carlos Portela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1539 
 
INCOMPETÊNCIA MATERIAL 
 
Sumário 
O tribunal comum é incompetente em razão da matéria 
para conhecer de uma acção fundada num contrato de 
prestação de serviços que foi precedido de um concurso 
público e em que é pedido o pagamento do preço dos 
serviços prestados no âmbito desse contrato, por ser do 
foro administrativo. 
 
Apelação nº      38162/12.1YIPRT-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 02/05/2013 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Carlos Portela 

 
 
 
 
1540 
 
PROVA TESTEMUNHAL 
INQUIRIÇÃO POR INICIATIVA DO TRIBUNAL 
 
Sumário 
I - A inquirição por iniciativa do tribunal prevista no nº 1 
do artigo 645º do Código de Processo Civil é um poder-
dever que se impõe ao juiz sempre que, com base em 
elementos objectivos colhidos nos autos 
(nomeadamente outras provas), haja razões para 
presumir que determinada pessoa tem conhecimento de 
factos importantes para a boa decisão da causa 
II - O que interessa é que se verifique o referido 
circunstancialismo, sendo indiferente que tal tenha sido 
decidido face a requerimento de uma das partes e que 
esta tenha ou não requerido atempadamente produção 
de prova  
III - Não é impeditivo da utilização de tal poder-dever o 
facto de a testemunha ter sido arrolada e de, 
posteriormente, ter sido prescindida pela parte que a 
indicou. 
 
Apelação nº      16295/11.7YIPRT-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 02/05/2013 
José Manuel de Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 

 
 
 
 
1541 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
VERIFICAÇÃO ULTERIOR DE CRÉDITO 
CRÉDITOS LABORAIS 
 
Sumário 
A competência em razão da matéria do tribunal de 
comércio que decretou a insolvência de uma sociedade 
estende-se, por conexão, à acção proposta por apenso 
aos autos de insolvência, nos termos dos art.ºs 146.º a 
148.º do CIRE, por um trabalhador da insolvente para 
verificação ulterior de crédito emergente de acidente de 
trabalho. 
 
Apelação nº      624/10.8TYVNG-W.P1 – 3ª Sec. 

Data – 02/05/2013 
Judite Pires 
Teresa Santos 
Maria Amália Santos  
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1542 
 
CONTRATO DE MÚTUO 
NULIDADE 
 
Sumário 
I- A declaração de nulidade do contrato de mútuo, 
por falta de forma, tem como consequência a 
restituição, pelo mutuário, de tudo o que tiver sido 
prestado pelo mutuante, nos termos dos art.º 289.º, 
n.º 1, do Código Civil, e não por via do 
enriquecimento sem causa. 
II- Na sequência dessa declaração de nulidade, por 
serem verdadeiros frutos civis, são também devidos 
juros de mora, contados desde a citação e até 
integral restituição. 
III- Por força da declaração de nulidade, não pode 
deixar de ser devolvido ao mutuário o que ele pagou 
ao mutuante a título de juros devidos pelo valor 
mutuado. 
 
Apelação nº      1785/11.4TBVFR.P1 – 3ª Sec. 

Data – 02/05/2013 
Carlos Portela 
Joana Salinas  
Pedro Lima da Costa 

 
 
 
 
1543 
 
CONTRATO-PROMESSA 
PROVA 
RESOLUÇÃO 
INCUMPRIMENTO DEFINITIVO 
 
Sumário 
I- As regras do ónus da prova intervêm apenas na 
decisão de mérito e não devem interferir com a 
decisão de facto, a qual depende da prova 
efectivamente produzida. 
II- Só o incumprimento definitivo – e não a simples 
mora – justifica a resolução do contrato-promessa e 
a exigência do sinal em dobro ou a perda do sinal 
passado. 
III- A cláusula resolutiva expressa deve referir-se a 
prestações e a modalidades de adimplemento 
determinadas com precisão, sendo as “cláusulas de 
estilo” desprovidas de utilidade para efeitos de 
resolução. 
IV- Uma cláusula que se limita a remeter para a 
regulamentação legal da resolução por 
incumprimento é uma “cláusula de estilo”, como tal, 
desprovida de utilidade resolutiva. 
V- A declaração inequívoca, categórica e definitiva 
de não querer ou não poder cumprir configura um 
incumprimento e é pressuposto suficiente de 
consequências jurídicas imediatas, como a 
exigibilidade do cumprimento ou a resolução do 
contrato, sem passar pelo art.º 808.ºdo Código Civil. 
VI- As situações de perda de interesse na prestação 
e interpelação admonitória constituem meios de 
conversão da mora em incumprimento definitivo. 
VII- A perda de interesse não pode resultar de 
simples capricho do credor, já que se impõe uma 
perda subjectiva do interesse com justificação 
objectiva, a qual deve resultar da mora no 
cumprimento e não de outra circunstância. 
VIII- A interpelação admonitória não tem como 
pressuposto a perda de interesse do credor na 
prestação. 
IX- Na declaração de resolução só são relevantes os 
motivos realmente invocados, e não quaisquer 
outros, havendo que ter em conta princípios básicos 
como o da boa fé e da proporcionalidade, por forma 
a evitar que qualquer incumprimento contratual 

possa ditar, de forma potestativa e imediata, o fim do 
contrato. 
X- A demora na execução de correcções devidas e o 
relevo, objectivamente reduzido, das anomalias, não 
frustrando a utilidade esperada pelo credor com a 
aquisição do imóvel, não pode justificar a perda de 
interesse na prestação e na conclusão do contrato 
definitivo. 
XI- A declaração de resolução infundada e ilegítima 
corresponde a uma recusa de execução do contrato, 
equivalendo a uma declaração séria e firme de não 
cumprir, a qual deve ser equiparada a uma declaração 
antecipada e irreversível de incumprimento definitivo. 
XII- Quando, para esse incumprimento, concorrerem as 
condutas de ambos os contraentes, é pertinente o 
recurso ao regime previsto no art.º 570.º do Código Civil 
para a valoração da indemnização, com base na 
gravidade das culpas, e, se as culpas forem iguais, a 
indemnização deve ser excluída, devendo o accipiens 
restituir o sinal em singelo. 
 
Apelação nº      1434/10.8TBGDM.P1 – 3ª Sec. 

Data – 02/05/2013 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 

 
 
 
 
1544 
 
COMPROPRIEDADE 
PRÉDIO COMUM 
USO HABITACIONAL SIMULTÂNEO PELOS  
COMPROPRIETÁRIOS 
 
Sumário 
Permitindo o prédio comum o uso habitacional 
simultâneo dos dois comproprietários, na falta de 
acordo, há que permitir o seu uso por parte de qualquer 
dos comproprietários. 
 
Apelação nº      1161/11.9TJPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 06/05/2013 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 
José Eusébio Almeida 

 
 
 
 
1545 
 
EXECUÇÃO 
PENHORA 
CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
REGISTO 
 
Sumário 
I- penhorada uma expectativa de aquisição de um 
imóvel, a mesma é registável – art.2º, nº1, al. n), do 
CRPredial; 
II- e uma vez consumada a aquisição, a penhora passa a 
incidir automaticamente sobre o bem transmitido, 
convertendo-se aquele registo, oficiosamente, em 
registo da penhora do próprio bem transmitido, uma vez 
efectuado o registo daquela aquisição. 
Pelo que o recurso não merece provimento. 
 
Apelação nº      2095/11.2TJVNF.P1 – 5ª Sec. 

Data – 06/05/2013 
Abílio Costa 
Augusto Carvalho 
Anabela Luna de Carvalho 
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1546 
 
CONTAS EM PROCESSO DE INSOLVÊNCIA 
APROVAÇÃO DO PLANO 
INCUMPRIMENTO DO PLANO DE INSOLVÊNCIA 
DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA NOUTRO  
PROCESSO 
HONORÁRIOS E DESPESAS ANTES DA  
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE INSOLVÊNCIA 
HONORÁRIOS E DESPESAS DEPOIS DA  
HOMOLOGAÇÃO 
 
Sumário 
I- Tendo a sociedade devedora sido declarada 
insolvente num processo, após o que foi aprovado 
um plano de insolvência, que não cumpriu, vindo a 
ser declarada a insolvência definitiva noutro 
processo, o Juiz do 1.º processo não pode demitir-se 
do julgamento das contas previsto no artigo 64.º do 
CIRE, até porque tal julgamento implica uma 
actividade processual imperativamente praticada nos 
autos a que as contas se reportam, como seja: a 
audição da comissão de credores; a audição do 
insolvente; a notificação dos credores e devedor 
insolvente com publicação de éditos à porta do 
tribunal e de anúncio no DR; e a “produção de prova 
que se torne necessária” (art. 64/2 CIRE). 
II- Apresentadas as contas pelo administrador da 
insolvência, num momento em que já foi declarada a 
insolvência da sociedade devedora noutro processo, 
há que distinguir dois regimes diferentes: o regime 
aplicável ao pagamento de honorários e despesas 
relativos ao período anterior à homologação do 
plano de insolvência; e o regime aplicável ao 
pagamento de honorários e despesas relativos ao 
período posterior à homologação do plano de 
insolvência. 
III- No que concerne aos honorários e despesas 
referentes ao período anterior à homologação do 
plano de insolvência, tendo o administrador da 
insolvência sido nomeado pelo juiz e verificando-se a 
inexistência de massa insolvente nos autos, nos 
termos do artigo 27.º do Estatuto do Administrador 
da Insolvência (Lei nº 32/2004, de 22.07) deverão 
ser suportados pelo Instituto de Gestão Financeira e 
de Infra-Estruturas da Justiça, I.P. 
IV- No que concerne aos honorários e despesas 
referentes ao período posterior à homologação do 
plano de insolvência, face ao disposto no n.º 5 do 
artigo 220.º do CIRE a responsabilidade pelo 
pagamento recai sobre a devedora, devendo o 
mesmo ser reclamado no processo onde foi 
declarada a insolvência definitiva, e onde o 
administrador da insolvência deverá apresentar 
como título executivo a decisão que julgou as contas 
nos termos do artigo 64.º do CIRE. 
 
Apelação nº      3667/04.7TJVNF-AF.P1 – 5ª Sec. 

Data – 06/05/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1547 
 
IMPUGNAÇÃO PAULIANA 
SIMULAÇÃO 
MÁ FÉ 
PRESUNÇÕES JUDICIAIS 
PRESUNÇÕES NATURAIS 
REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM 
CRÉDITO ADQUIRIDO POR SUB-ROGAÇÃO DO  
FIADOR 
 
Sumário 
I- Se bem que na apreciação dos factos reveladores da 
simulação ou da má fé (arts. 240º e 612º, do CC) as 
presunções judiciais ou juízos de experiência (artº 351º, 
do CC), e as naturais, tenham um papel muitas vezes 
decisivo, o certo é que tal não significa que o julgador 
pondere de forma irrazoável, imprudente, precipitada ou 
irracional as regras da experiência comum; 
II- incumbe ao credor a prova do montante das dívidas, 
e ao devedor ou a terceiro interessado na manutenção 
da acto a prova de que o obrigado possui bens 
penhoráveis de igual ou maior valor (artº 611º); 
III- o acto oneroso só está sujeito à impugnação 
pauliana se o devedor e o terceiro tiverem agido de má 
fé, ou seja, com consciência do prejuízo que o acto 
causa ao credor (artº 612º); 
IV- O crédito adquirido, por sub-rogação, pelo fiador que 
cumpre é o crédito do credor originário, pelo que, para 
efeitos de anterioridade em relação ao acto do devedor 
impugnado, tem de se atender à data da constituição do 
crédito do credor originário. 
 
Apelação nº      274/08.9TBLMG.P1 – 5ª Sec. 

Data – 06/05/2013 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Oliveira Abreu 

 
 
 
 
 
 
1548 
 
INSOLVÊNCIA 
QUANTIAS DEPOSITADAS EM PROCESSO DE  
EXECUÇÃO PENDENTE 
PENHORA DE VENCIMENTO 
TRANSFERÊNCIA DOS MONTANTES PARA O  
PROCESSO DE INSOLVÊNCIA 
 
Sumário 
I- Proferida decisão a declarar a insolvência de um 
devedor, contra o qual fora previamente instaurada ação 
executiva e penhoradas quantias sobre o seu 
vencimento, que foram depositadas à ordem desses 
autos de execução, independentemente de ter havido ou 
não oposição à penhora, pode e deve, no processo de 
insolvência, ser ordenada a transferência do produto do 
depósito para a massa insolvente. 
II- Tal quantia em dinheiro nunca radicou na esfera 
jurídica do exequente. 
 
Apelação nº      436/12.4TBPFR-F.P1 – 5ª Sec. 

Data – 06/05/2013 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 
José Eusébio de Almeida 
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1549 
 
INVENTÁRIO 
RECLAMAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE BENS 
SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO 
QUESTÃO PREJUDICIAL 
ADMISSIBILIDADE DO PROCESSO DE  
INVENTÁRIO 
DEFINIÇÃO DOS DIREITOS DOS  
INTERESSADOS 
 
Sumário 
I- O art. 1335°/1/2 CPC, na redacção do DL 227/94 
de 08/09 prevê a suspensão do processo de 
inventário, quando são suscitadas questões 
prejudiciais no processo, que atenta a sua 
complexidade não podem ser decididas nesta acção 
e bem, assim, a suspensão do processo nos casos 
em que se encontra pendente acção prejudicial.  
II- Contudo, a suspensão do processo de inventário, 
em qualquer das situações, apenas se justifica 
quando se suscitem questões de que dependa a 
admissibilidade do processo de inventário ou a 
definição dos direitos dos interessados directos na 
partilha.  
III- A decisão do incidente de reclamação contra a 
relação de bens, que relega para os meios comuns a 
discussão da propriedade de metade indivisa de três 
imóveis, excluídos da partilha, e a acção proposta 
com vista a reconhecer os bens, como parte do 
acervo da herança a partilhar, não constituem 
questão prejudicial ou acção prejudicial, que 
justifique a suspensão do processo de inventário, 
porque da respectiva decisão não depende a 
admissibilidade do processo de inventário ou a 
definição dos direitos dos interessados directos na 
partilha. 
 
Apelação nº      8/1978.P1 – 5ª Sec. 

Data – 06/05/2013 
Ana Paula Amorim 
Soares Oliveira 
Ana Paula Carvalho 

 
 
 
 
1550 
 
VIAGEM DE AVIÃO 
PERDA DE VAGAGEM 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
 
Sumário 
Se em virtude da perda da bagagem remetida por 
avião a A. passou parte das suas férias a comprar e 
lavar roupa para substituir a que estava nessa 
bagagem, o que lhe causou tristeza, angústia, 
sofrimento, desânimo e stress, tais danos revestem 
gravidade suficiente para merecerem a tutela do 
direito. 
 
Apelação nº      1040/09.0TJPRT.P1  – 5ª Sec. 

Data – 06/05/2013 
Abílio Costa 
Augusto de Carvalho 
Anabela Luna de Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1551 
 
PRESCRIÇÃO PRESUNTIVA 
PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO 
ALEGAÇÃO DO PAGAMENTO 
PROVA DA DÍVIDA 
CONFISSÃO DO DEVEDOR 
 
Sumário 
I - Na prescrição presuntiva o decurso do prazo não 
extingue a obrigação, mas origina a presunção do seu 
cumprimento. 
II - A alegação do pagamento é obrigatória. 
III - A possibilidade de o credor provar a dívida, apesar 
da prova só poder resultar de confissão do devedor, é 
uma possibilidade que não deve ser coarctada na 
ocasião do saneamento do processo, devendo este 
prosseguir para julgamento. 
 
Apelação nº      328521/10.0YIPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 06/05/2013 
Manuel Domingos Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
1552 
 
INSOLVÊNCIA 
CADUCIDADE DO DIREITO DE IMPUGNAR A  
RESOLUÇÃO 
NATUREZA DO PRAZO 
ERRO NA FORMA DO PROCESSO 
 
Sumário 
I- O prazo de três meses previsto nó art.° 125.° do 
CIRE, na redacção dada pela Lei n.° 16/2012, de 20/4, é 
um prazo de caducidade, de natureza substantiva e é 
aplicável às situações existentes na data da sua entrada 
em vigor, nos termos do art.° 297.°, n.°1, do Código 
Civil, importando o seu decurso a extinção do direito de 
impugnação da resolução. 
II- A sua aplicação não é retroactiva, nem padece de 
inconstitucionalidade. 
III- Formulando-se, juntamente com o pedido principal 
de impugnação de resolução, pedidos subsidiários a que 
corresponde o processo de verificação ulterior de 
créditos, existe erro na forma de processo relativamente 
a estes pedidos, que, por ser incompatível com a forma 
escolhida e a petição inicial ser completamente 
desajustada, determina a nulidade do processo, nesta 
parte, com a consequente absolvição da ré da instância. 
 
Apelação nº      5857/11.7TBMTS-E.P2 – 2ª Sec. 

Data – 07/05/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  

 
 
 
 
1553 
 
INSOLVÊNCIA 
EFEITO SOBRE AS EXECUÇÕES PENDENTES 
 
Sumário 
A declaração de insolvência do executado determina a 
suspensão da execução e não a sua extinção. 
 
Apelação nº      626/12.0TBGDM.P1 – 2ª Sec. 

Data – 07/05/2013 
Francisco Matos 
Maria João Areias 
Maria de Jesus Pereira 
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1554 
 
BENFEITORIAS 
VALOR DEDUTÍVEL 
LEVANTAMENTO 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
PEDIDO GENÉRICO 
ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA 
 
Sumário 
I - As benfeitorias feitas por um donatário que é, ao 
mesmo tempo, interessado na herança do doador, 
não são uma dívida da herança, mas antes um valor 
dedutível ao acesso dos bens doados, cujo valor 
deve ser o que tinham à data da abertura da 
sucessão (art° 2109° n°1 CCiv), menos o valor 
acrescentado pelo donatário. 
II - Não existindo acordo quanto à existência de 
benfeitorias no prédio doado ao Autor marido, em 
vida do "de cujus", sequer quanto ao respectivo 
valor, as partes devem ser remetidas para os meios 
comuns. 
III - O conceito de detrimento que é o conceito-
chave para se apurar da possibilidade de 
levantamento, ou não, das benfeitorias úteis (art° 
1273° n°2 CCiv), não contende com uma abstracta 
noção de "valor", mas antes com o aumento ou a 
diminuição da potencialidade de gozo da coisa 
benfeitorizada, o aumento do valor "comum" da 
coisa ou a "beneficiação" ou "valorização" do 
objecto, levando em linha de conta o próprio destino 
da coisa, v.g., a construção para habitação. 
IV - O resultado pedido de "condenação do R. a 
pagar o valor daquilo que os AA. despenderam a 
título de benfeitorias" é inviável, à luz da norma que 
regula o objecto da obrigação de restituir, por 
enriquecimento sem causa (art° 479° n°s 1 e 2 
CCiv) e que exigia se ponderasse "empobrecimento" 
e "enriquecimento", a fim de se achar a medida da 
obrigação de restituição. 
V - O convite ao aperfeiçoamento dos articulados, 
previsto no art° 508° n°3 CPCiv, constitui uma 
faculdade ou um simples poder discricionário do 
Juiz, cuja inércia ou não aplicação concreta é 
insusceptível de sindicância pelo tribunal "ad quem". 
VI - A consequência para a formulação de um pedido 
genérico, em infracção da previsão legal do art° 
471° CPCiv, é a absolvição da instância, por se 
tratar de um pressuposto processual inominado que 
impede a apreciação do mérito da causa, nos termos 
dos art°s 288° e 493° n°2 e da previsão não 
taxativa do art° 494° n°1 CPCiv. 
 
Apelação nº      3434/10.9TJVNF.P2 – 2ª Sec. 

Data – 07/05/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
1555 
 
PRESTAÇÕES SOCIAIS POR MORTE DO  
COMPANHEIRO 
BENEFICIÁRIOS DE REGIMES ESPECIAIS DA  
SEGURANÇA SOCIAL 
PENSÃO DE SOBREVIVÊNCIA 
MOMENTO A PARTIR DO QUAL DEVE SER  
ATRIBUÍDA 
 
Sumário 
As pessoas que vivem em união de facto, nas 
condições previstas na lei, têm direito à protecção 
social por morte de beneficiário da segurança social 
por aplicação quer do regime geral quer de regimes 
especiais desta sendo neste último caso, mesmo 

tratando-se de regime não abrangido pelo OGE, devida 
pensão de sobrevivência a partir de 1/1/2011, por força 
do art. 6º da lei nº 23/2010 de 30/8. 
 
Apelação nº      572/09.4TVPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 07/05/2013 
João Carlos Proença de Oliveira Costa 
Maria da Graça Mira 
António Martins 

 
 
 
 
1556 
 
HONORÁRIOS 
MANDATO FORENSE 
CRITÉRIOS PARA A RESPECTIVA FIXAÇÃO 
JUROS DE MORA 
MOMENTO A PARTIR DO QUAL SÃO DEVIDOS 
 
Sumário 
A fixação, pelo tribunal, dos honorários relativos ao 
mandato forense deve ter por base critérios ou “juízos 
de equidade” sendo que os juros de mora são devidos 
desde a data do trânsito em julgado da decisão judicial 
que os fixe. 
 
Apelação nº      265/05.5TBSJP-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 07/05/2013 
António Martins 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
 
1557 
 
EXPROPRIAÇÃO 
PARCELA DESTACADA DE PRÉDIO  
ANTERIORMENTE EXPROPRIADO 
CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
AUTORIDADE DE CASO JULGADO 
JUROS MORATÓRIOS 
 
Sumário 
I- Como a parcela expropriada foi destacada de um 
prédio anteriormente expropriado, a classificação do solo 
operada na primeira sentença que fixou a indemnização, 
proferida no âmbito do do processo constitutivo de 
expropriação, constitui um pressuposto a atender na 
decisão dos autos de expropriação relativos à parcela 
destacada, por efeito da autoridade de anterior caso 
julgado. 
II- Esse efeito positivo assenta numa relação de 
prejudicialidade, por forma a que o objecto da primeira 
decisão constitui questão prejudicial nestes autos, como 
pressuposto necessário da decisão de mérito a 
pronunciar. 
III- Incumbe à entidade expropriante o pagamento dos 
juros moratórios pela omissão da realização do depósito 
a que alude o artigo 20°, 6, a), do CE., salvo se provar 
que o atraso lhe não é imputável. 
 
Apelação nº      2167/11.3TBMAI.P1 – 2ª Sec. 

Data – 07/05/2013 
Cecília Agante 
José Carvalho 
Rodrigues Pires 
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1558 
 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
IMPUGNAÇÃO PAULIANA 
PRESUNÇÕES JUDICIAIS 
MÁ FÉ 
 
Sumário 
I- O funcionamento da presunção do artigo 674,°-B 
CPC não se basta com uma absolvição baseada na 
falta de prova, no princípio in dubio pro reo. Exige, 
antes, a prova de que o arguido não praticou os 
factos. 
II- Na impugnação pauliana, a prova consciência do 
prejuízo que o acto causa ao credor por parte dos 
intervenientes pode ser alcançado através da 
utilização de presunções judiciais. 
III- Os contratos de arrendamento não estão 
subtraídos ò impugnação pauliana, quando a 
existência de contrato de arrendamento faz baixar o 
valor de mercado do bem, por limitara 
disponibilidade do bem por parte do proprietário. 
IV- Os contratos de compra e venda, ainda que pelo 
justo valor, estão sujeitos à impugnação pauliana, 
dada a facilidade de ocultação e dissipação do 
dinheiro, o que dificulta a exequibilidade do crédito. 
V- Para efeito do artigo 612.° CC. a má fé é a 
consciência da impossibilidade ou agravamento da 
impossibilidade de satisfação do crédito. 
 
Apelação nº      123/05.0TBMDB.P1 – 2ª Sec. 

Data – 07/05/2013 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 

 
 
 
 
1559 
 
PROPRIEDADE HORIZONTAL 
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
IMPUGNAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES 
 
Sumário 
I- A preterição dos requisitos previstos no n.º 1 do 
art.º 1432.º do Código Civil não constitui 
fundamento de anulação das deliberações da 
assembleia de condóminos desde a alteração 
introduzida ao art.º 1433.º, n.º 2, do mesmo 
Código, pelo DL n.º 267/94, de 25/10. 
II- Para limitar os danos daí decorrentes, o único 
direito do condómino que faltou e que pode invocar 
aquela preterição na sua convocação é o de requerer 
nova assembleia, em conformidade com o disposto 
no n.º 2 do citado art.º 1433.º. 
 
Apelação nº      2064/09.2TJPRT.P1 – 3ª Sec. 

Data – 09/05/2013 
Pedro Lima da Costa 
José Manuel de Araújo Barros 
Judite Pires 

 
 
 
 
 
 
 
1560 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL  
EXTRACONTRATUAL 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
INCOMPETÊNCIA INTERNACIONAL 
PRESCRIÇÃO 
LEI APLICÁVEL 

 
Sumário 
I- Os tribunais portugueses são competentes para 
conhecer de uma acção de indemnização emergente de 
acidente de viação ocorrido em Espanha, instaurada por 
lesado com residência em Portugal, após 1/3/2002, na 
vigência do Regulamento CE n.º 44/2001, do Conselho, 
de 22/12/2000. 
II- Relativamente aos acidentes ocorridos antes de 
11/1/2009, a determinação da lei aplicável quanto à 
prescrição é feita de acordo com as regras estabelecidas 
no art.º 45.º do Código Civil que, no seu n.º 1, prevê 
como regra geral a lei do Estado onde decorreu a 
principal actividade causadora do prejuízo – lex loci. 
 
Apelação nº      1782/06.2TBAMT.P1 – 3ª Sec. 

Data – 09/05/2013 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 

 
 
 
 
1561 
 
LIVRANÇA 
CO-AVALISTA 
TÍTULO EXECUTIVO 
 
Sumário 
O co-avalista de uma livrança que tenha pago o 
respectivo montante ao beneficiário da mesma não pode 
exigir o pagamento de parte desse montante aos demais 
co-avalistas, numa execução, por a livrança não 
constituir título executivo relativamente a eles, como 
título de crédito nem como quirógrafo. 
 
Apelação nº       9029/06.4YYPRT-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 09/05/2013 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Carlos Portela 

 
 
 
 
1562 
 
EXPROPRIAÇÃO 
DESVALORIZAÇÃO DA PARTE SOBRANTE 
SERVIDÃO NON AEDIFICANDI 
 
Sumário 
Por força do preceituado nos artigos 8º, nºs 1 e 2, alínea 
a), e 23º, nº 1, do Código das Expropriações, tendo a 
parcela sobrante de prédio expropriado ficado 
desvalorizada em 50%, pela constituição de servidão 
non aedificandi, tal restrição dá lugar a indemnização, 
por referência ao seu valor à data da publicação da 
declaração de utilidade pública e independentemente de 
essa parcela vir mais tarde a ser vendida, seja por que 
preço o for 
 
Apelação nº       417/06.7TBMTS.P1 – 3ª Sec. 

Data – 09/05/2013 
José Manuel de Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 
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1563 
 
INSOLVÊNCIA 
PLANO DE INSOLVÊNCIA 
PLANO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO 
PLANO DE RECUPERAÇÃO 
 
Sumário 
I - O processo especial de revitalização visa 
viabilização ou recuperação do devedor; 
II - Num CIRE cujo fim precípuo era a satisfação dos 
direitos dos credores, o aditamento introduzido pela 
referida Lei na sua sistemática traduz uma mitigação 
de tal finalidade e um retorno ou colagem à anterior 
legislação falimentar na qual se previam figuras 
tendentes à consecução de tais propósitos 
(recuperação de empresa); 
III - Plano de Recuperação e Plano de Insolvência 
são realidades jurídicas perfeitamente distintas, 
detendo cada um deles regras próprias e específicas 
e pressupostos e finalidades distintas; 
IV - Não tem, pois, aplicação, no PER, o estatuído no 
artº 195º, do CIRE. 
 
Apelação nº       4257/12.6TBVFR-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 13/05/2013 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Oliveira Abreu 

 
 
 
 
 
1564 
 
DIREITOS DE AUTOR 
PROCEDIMENTO CAUTELAR 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
UTILIZAÇÃO PÚBLICA DE FONOGRAMAS 
PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA DE  
FONOGRAMAS 
UTILIZAÇÃO PÚBLICA DE VIDEOGRAMAS 
PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA DE  
VIDEOGRAMAS 
EXECUÇÃO PÚBLICA DE FONOGRAMAS 
 
Sumário 
I - São os produtores fonográficos/videográficos os 
titulares do direito de autorizar ou proibir a execução 
pública e a difusão de fonogramas/videogramas – 
artigo 184º, 2, do CDADC. 
II – O representante do produtor, encontrando-se 
registado na IGAC, tem legitimidade para exercer, 
pelas vias administrativas e judiciais, os direitos 
confiados à sua gestão, incluindo cobrança das 
tarifas pelo licenciamento “Passmusica” – artigos 6º, 
1, 8 e 9, da Lei n.º 83/01, de 3-8, 73º e 184º, 2 e 3, 
do CDADC. 
 
Apelação nº       4336/10.4TBMTS.P1 – 5ª Sec. 

Data – 13/05/2013 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 
Manuel Domingos Fernandes 

 
 
 
 
 
1565 
 
PARTILHA EXTRAJUDICIAL 
INVENTÁRIO JUDICIAL 
IMPUGNAÇÃO DA PARTILHA 
ÓNUS DA PROVA 
SIMULAÇÃO 
HERDEIRO PRETERIDO 

 
Sumário 
I - À impugnação da partilha extrajudicial são aplicáveis 
as disposições referentes aos contratos em geral e à 
impugnação dos negócios jurídicos. 
II - Para que se possa falar de negócio simulado, impõe-
se a verificação simultânea de três requisitos: a 
intencionalidade da divergência entre a vontade e a 
declaração, o acordo simulatório e o intuito de enganar 
terceiros (que se não deve confundir com o intuito de 
prejudicar). 
III - O ónus da prova dos factos integradores de tais 
requisitos (os elementos que constituem o instituto 
jurídico da simulação), porque constitutivos do 
respectivo direito, cabe, segundo as regras gerais nesta 
matéria, a quem invoca a simulação. 
IV - Não se tendo provado a alegada aparência de 
partilha – e consistindo a partilha na divisão entre os 2º 
e 3ª Réus e seu pai (1º Réu) dos bens que faziam parte 
do património deste, no qual se continha o seu quinhão 
hereditário e a sua meação no casal, recebendo tornas 
em dinheiro, com as quais preencheu, inteiramente, o 
seu direito –, não se poderá concluir que a situação se 
converteu num qualquer outro negócio (dissimulado), 
sendo que tal partilha não carecia de ser autorizada pelo 
A., filho não matrimonial do 1º Réu, e irmão 
consanguíneo dos restantes Réus, mas que não era 
herdeiro da esposa de seu pai. 
V - Não se havendo demonstrado os requisitos 
constitutivos da impugnação da partilha, o A. goza da 
faculdade de, na qualidade de herdeiro legitimário de 
seu pai, requerer inventário judicial para partilha dos 
seus bens, não se sujeitando ao que os restantes 
herdeiros, seus irmãos consanguíneos, possam, 
eventualmente, ter outorgado em seu prejuízo. 
 
Apelação nº       804/10.6TBCHV.P1 – 5ª Sec. 

Data – 13/05/2013 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 

 
 
 
 
 
 
1566 
 
IMPUGNAÇÃO PAULIANA 
SIMULAÇÃO 
MÁ FÉ 
PRESUNÇÕES JUDICIAIS 
PRESUNÇÕES NATURAIS 
REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM 
CRÉDITO ADQUIRIDO POR SUB-ROGAÇÃO DO  
FIADOR 
 
Sumário 
Não pode ser tido como acessão industrial imobiliária o 
mero desaterro e abertura de estradão em terra batida 
por deles não resultar uma ligação material, definitiva e 
permanente entre a coisa acrescida (obra) e o prédio. 
Não estamos perante uma obra nova e definitiva, antes 
trabalhos inacabados e facilmente modificáveis. 
 
Apelação nº       852/09.9TBPRG.P1 – 5ª Sec. 

Data – 13/05/2013 
Rui Moura 
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1567 
 
CONTRATO-PROMESSA 
VÍCIO DE FORMA 
NULIDADE DO CONTRATO 
PROMESSA UNILATERAL 
CUMPRIMENTO DE NEGÓCIO NULO 
 
Sumário 
I - Provando-se que as partes celebraram 
verbalmente um contrato-promessa de compra e 
venda, o mesmo enferma de nulidade por omissão 
de formalidade ad substantiam. 
II - Encontrando-se junta aos autos uma carta em 
que o autor “promitente-comprador” manifesta a 
intenção de pagar a parte do preço em falta, tal 
documento não constitui promessa unilateral. 
III - Concluindo-se que o contrato discutido nos 
autos é sinalagmático e verbal, e que a aludida carta 
não constitui promessa unilateral, não haverá que 
tomar posição quanto à questão controvertida na 
doutrina, de saber se o contrato-promessa bilateral 
assinado apenas por um dos promitentes é ou não, 
objectivamente, divisível em partes, com aplicação 
do instituto da redução – tese segundo a qual o vício 
de forma afecta apenas uma das declarações, 
ficando o contrato amputado da parte nula e 
mantendo-se a vinculação do promitente que o 
assinou. 
IV - Tendo-se provado que o autor entregou à ré a 
quantia de € 62.278,35, no pressuposto do 
cumprimento do negócio nulo, a exigência da 
devolução do que prestou não excede 
manifestamente os limites impostos pela boa fé, 
pelos bons costumes ou pelo fim social ou 
económico desse direito. 
 
Apelação nº       1618/11.1TBSTS.P1 – 5ª Sec. 

Data – 13/05/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 

 
 
 
 
1568 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
DANOS MORAIS 
EQUIDADE 
 
Sumário 
Tendo o A. ficado afectado com IPG de 100%, para 
o exercício da sua actividade profissional habitual, e 
ainda, com uma IPP de 53,21% com limitações 
funcionais, que determinam o auxílio de 3ª pessoa, 
nas tarefas básicas da sua vida, quando se trata de 
um homem que era saudável, trabalhava como 
armador de ferro com suficiente autonomia para 
trabalhar e gerir a sua pessoa, a indemnização por 
danos morais de 50 000,00€ encontra-se dentro dos 
limites normais e afigura-se equilibrado e ajustado 
de acordo com os critérios de equidade. 
 
Apelação nº       582/07.6TBBAO.P1 – 5ª Sec. 

Data – 13/05/2013 
Ana Paula Amorim  
Soares Oliveira 
Ana Paula Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
 

1569 
 
ADVOGADO 
DOENÇA DO MANDATÁRIO 
JUSTO IMPEDIMENTO 
APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO 
 
Sumário 
I- Tidas em conta as condições de garantia do exercício 
do direito em causa, considera-se que a doença do 
mandatário constitui justo impedimento, quando tenha, 
objectivamente, gravidade bastante para impossibilitar a 
prática do acto. 
II- O justo impedimento deve aferir-se com relação à 
parte, seu representante ou mandatário. Só com relação 
a estes, num plano de responsabilidade ou 
censurabilidade, estritamente pessoal ou subjectiva. 
 
Apelação nº       4733/11.8TBVFR-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 13/05/2013 
Augusto de Carvalho 

 
 
 
1570 
 
DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO 
DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DA MATÉRIA DE  
FACTO 
DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO FINAL 
ANÁLISE CRÍTICA DA PROVA 
NULIDADE DE SENTENÇA 
DEFESA DEDUZIDA NA CONTESTAÇÃO 
DEFESA DEDUZIDA POSTERIORMENTE À  
CONTESTAÇÃO 
FACTOS DE CONHECIMENTO OFICIOSO 
 
Sumário 
I- O dever de fundamentação da matéria de facto, 
previsto nos artigos. 653.° nº 2 e 659.º nº 3 do 
C.P.Civil, não se confunde com o dever de 
fundamentação da decisão final nos termos do art. 668° 
b) do mesmo diploma legal. 
II- Assim nem a falta de fundamentação da decisão de 
facto nem a omissão de análise crítica da prova 
constituem fundamento para nulidade da sentença.  
III- Uma das excepções de que toda a defesa deve ser 
deduzida na contestação que o artigo 489.º nº 2 do 
C.P.Civil contempla é núcleo de casos integrado pelos 
meios de defesa de que o tribunal pode conhecer 
oficiosamente (defesa retardável). 
IV- Assim desde que, como sucede com o comum da 
excepções dilatórias-artigo 495.º do C.P.Civil)-se trata 
de meios de defesa de que o juiz pode conhecer ex 
officio as partes podem obviamente invocá-las depois da 
contestação e em qualquer altura do processo. 
 
Apelação nº       996/11.7TBMAI.P1 – 5ª Sec. 

Data – 13/05/2013 
Manuel Domingos Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
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1571 
 
PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO 
PLANO DE RECUPERAÇÃO 
HOMOLOGAÇÃO 
NOTIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO 
NULIDADE 
 
Sumário 
I- A recusa de homologação do Plano de 
Recuperação, em processo de revitalização, à luz do 
CIRE revisto, não prescinde das regras aplicáveis ao 
plano de insolvência, para efeitos do disposto no 
art° 215° CIRE, encontrando-se entre as razões não 
negligenciáveis das regras procedimentais a violação 
injustificada da igualdade entre os credores - art° 
194° n°1 CIRE. 
II- A invocação de que um dos créditos comuns se 
integra na totalidade de um crédito (em parte 
garantido) que é "substancialmente superior aos 
demais e fundamental para a viabilização do plano 
de recuperação" e que "se trata de um crédito 
comum residual" não é suficiente para fundamentar 
objectivamente a diferenciação entre credores 
comuns, a maior parte abrangida por perdão de 
juros vincendos (entre eles o do Apelante), e esse 
crédito comum que continuará a vencer juros. 
III - A declaração de vontade relativa a modalidades 
de pagamento postas à disposição de credores 
comuns deve ser transmitida pela forma escrita, à 
semelhança do que ocorre em matéria de votação 
do Plano (art° 17°-F n°4 CIRE). 
IV - A notificação da aprovação do Plano de 
Recuperação, em processo de revitalização, ocorre 
em momento pré-judicial; a ausência dessa 
notificação consubstancia uma nulidade 
procedimental, sujeita a reclamação da parte 
prejudicada, nos termos dos art°s 210° e 202° 
CPCiv, no prazo a que alude o art° 153° n° 1 CPCiv 
(a contar da data em que a parte teve conhecimento 
da nulidade, no momento da notificação da sentença 
homologatória do Plano), e não apenas no momento 
das alegações de recurso do despacho que 
homologou o referido Plano. 
 
Apelação nº       1172/12.7TBMCN.P1 – 2ª Sec. 

Data – 14/05/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  
 

 
 
 
 
1572 
 
LIVRANÇA 
PREENCHIMENTO ABUSIVO 
CONSEQUÊNCIAS 
 
Sumário 
I - A excepção do preenchimento abusivo, oposta 
pelo subscritor da livrança em branco ao respectivo 
tomador inicial [aquela foi entregue a este apenas 
com a sua assinatura do subscritor/emitente], não 
interfere com a totalidade da dívida, confinando-se à 
parte que excede o que foi acordado entre aqueles 
[parte que viola o pacto de preenchimento]. 
II - Se o subscritor inicial entregou a livrança em 
branco [na parte relativa à quantia] e o tomador 
imediato a preencheu por quantia superior ao 
acordado, a livrança vale pela quantia efectivamente 
convencionada [inferior], por aplicação do regime da 
redução dos negócios jurídicos parcialmente 
inválidos, previsto no art. 292° do CCiv.. 
 
Apelação nº       844/10.5TJVNF-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 14/05/2013 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 
Maria João Areias  

 
 
 
 
1573 
 
LOTEAMENTO 
HIPOTECA 
REVERSÃO DOS BENS HIPOTECADOS 
PACTO COMISSÁRIO 
 
Sumário 
A cláusula pela qual se convencione que os terrenos da 
entidade loteadora, hipotecados a favor da Câmara 
Municipal como garantia da boa e regular execução das 
obras de urbanização, revertam para esta em caso de 
não execução daquela obra configura um pacto 
comissório proibido por lei. 
 
Apelação nº       12628/95.4TVPRT-AF.P1 – 2ª Sec. 

Data – 14/05/2013 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 

 
 
 
 
1574 
 
IMPUGNAÇÃO PAULIANA 
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR  
INSOLVENTE 
 
Sumário 
O devedor, declarado insolvente, tem legitimidade 
passiva para estar em juízo, por si e desacompanhado 
do administrador da insolvência, numa acção de 
impugnação pauliana, por o resultado desta acção não 
influir no processo de insolvência e aproveitar apenas ao 
credor impugnante.  
 
Apelação nº        289/11.0TJVNF.P1 – 2ª Sec. 

Data – 14/05/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  

 
 
 
 
1575 
 
EXECUÇÃO 
CITAÇÃO PRÉVIA 
REALIZAÇÃO DA PENHORA 
 
Sumário 
Na execução com citação prévia durante o prazo que a 
lei concede para pagar ou deduzir oposição a penhora 
não deve ser realizada. 
 
Apelação nº        927/12.7TBMTS-B.P1 – 2ª Sec. 

Data – 14/05/2013 
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 
Rui Moreira 
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1576 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 
DE ÁGUA OU SANEAMENTO 
 
Sumário 
I - A competência da jurisdição afere-se em função 
da natureza da relação material em litígio, a qual 
deve ser configurada em função do alegado pelo 
autor ria petição inicial. 
II - A competência para a acção de cobrança de 
dívida, respeitante ao preço pela prestação de 
serviços de fornecimento de água, encontra-se 
atribuída aos tribunais comuns na medida em que se 
trata de um acção de cobrança de dívida, sujeita às 
regras de direito privado. 
 
Apelação nº         2946/12.4TBMTS.P1 – 2ª Sec. 

Data – 14/05/2013 
José Igrejas Matos 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 

 
 
 
 
1577 
 
EXECUÇÃO 
RECONHECIMENTO DA DÍVIDA 
NEGÓCIO CAUSAL 
ALEGAÇÃO DA RELAÇÃO FUNDAMENTAL 
PRESUNÇÃO DA SUA EXISTÊNCIA 
 
Sumário 
I - A declaração de reconhecimento de dívida ou de 
promessa de cumprimento previstos no art. 458º do 
CC, não configura um negócio abstracto, mas um 
negócio causal. 
II - A causa do negócio não é constituída pelo 
reconhecimento da dívida ou promessa de 
cumprimento, mas pela relação fundamental que lhe 
subjaz.  
III - O regime contido no art. 458º do CC, apenas 
dispensa o credor da prova da existência da relação 
fundamental, que se presume até prova em 
contrário pelo executado/oponente. 
IV - O credor de uma obrigação causal, cuja causa 
não conste do título exequendo, deverá alegá-la no 
requerimento executivo, sob pena de ineptidão 
inicial, nos termos do art. 193º, nº1 do CPC. 
V - Apenas tal alegação permitirá ao executado a 
prova de que tal relação fundamental não existe, 
sob pena de ter de ser defender contra uma 
infinitude de causas possíveis. 
VI - Para a procedência da oposição, bastará ao 
executado a demonstração da inexistência da causa 
debendi invocada pelo exequente, não se tornando 
indispensável a demonstração de que a declaração 
de reconhecimento de dívida foi obtida mediante um 
vício de vontade (erro, dolo ou coação). 
 
Apelação nº      180/08.7TBAMT-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 14/05/2013 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira (com voto de 
vencido) 
José Igreja Matos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1578 
 
EXECUÇÃO 
PENHORA DE ELEVADOR DE IMÓVEL 
ADMISSIBILIDADE 
 
Sumário 
I - As partes integrantes dos imóveis (art° 204° n°s 1 
al.e) e 3 CCiv) contrapõem-se às partes componentes, 
coisas que fazem parte da estrutura dos prédios e sem 
as quais os mesmos não estão completos. 
II - A existência de elevadores, como forma de 
comunicação vertical entre todos os pisos de acesso aos 
fogos, nas edificações de grande altura e de numerosos 
andares, é indispensável, em termos reais, fácticos e até 
jurídicos, para que o edifício desenvolvido em altura 
possa satisfazer os fins ou usos a que é destinado. 
III - Sendo os elevadores componentes da 
essencialidade do imóvel, não é possível a respectiva 
execução mobiliária ou penhora, separada do imóvel que 
integram. 
 
Apelação nº         1220/11.8TBGDM-B.P1 – 2ª Sec. 

Data – 14/05/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
1579 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
RESTAURAÇÃO NATURAL 
PRIVAÇÃO DO USO 
INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
I – O lesante só pode opor-se à restauração natural 
quando houver manifesta desproporção entre o interesse 
do lesado e o custo que a reparação natural envolve 
para si. 
II – A privação de uso de uma coisa (inibindo o 
proprietário ou detentor de exercer sobre a mesma os 
inerentes poderes) constitui uma perda que deve ser 
considerada e objecto de indemnização autónoma. 
 
Apelação nº         1008/12.9TBPNF.P1 – 2ª Sec. 

Data – 14/05/2013 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
Maria Cecília Agante  

 
 
 
 
1580 
 
OPOSIÇÃO À PENHORA 
BINGO 
 
Sumário 
Em execução movida contra associação desportiva de 
utilidade pública que explora, como concessionária, o 
jogo do bingo, está isenta de penhora a receita bruta da 
venda de cartões encontrada na sala de jogos. 
 
Apelação nº         2269/12.9YYPRT-C.P1 – 3ª Sec. 

Data – 16/05/2013 
José Amaral  
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 
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1581 
 
DIREITO DE REGRESSO 
CONDENAÇÃO SOB EFEITO DO ÁLCOOL 
NEXO DE CAUSALIDADE 
 
Sumário 
I- No domínio do DL n.º 291/2007, de 21/8, 
continua a ser exigível a alegação e prova pela 
seguradora que exerce o direito de regresso do nexo 
de causalidade adequada entre o estado de 
etilização e a ocorrência do acidente de que 
resultaram os danos de terceiro indemnizados por 
ela. 
II- No entanto, não é imperioso que esse nexo 
causal esteja espelhado na matéria de facto 
provada, podendo resultar de presunções judiciais 
ou naturais, desde que o respectivo conteúdo não 
haja sido recusado em resposta negativa à matéria 
perguntada na base instrutória. 
III- Uma etilização de 1,5g/l permite concluir que o 
acidente foi determinado pelo álcool, pois justifica, 
numa pessoa normal, a perda da noção de que deve 
cumprir as regras estradais. 
 
Apelação nº    7382/11.7TBMAI.P1 – 3ª Sec. 

Data – 16/05/2013 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 
Leonel Serôdio 

 
 
 
 
1582 
 
ACÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
JUNÇÃO DE DOCUMENTO 
 
Sumário 
I- Mesmo quando são juntos com as alegações de 
recurso, os documentos são meios de prova de 
factos e a utilidade da sua junção depende de os 
factos que visam demonstrar poderem ainda ser 
atendidos em juízo, porquanto se os factos não 
puderem já ser atendidos, designadamente por não 
terem sido alegados em devido tempo, os 
documentos não têm mais qualquer interesse para a 
lide e não devem ser admitidos. 
II- A circunstância de um documento poder ter sido 
esquecido pela parte e se encontrar oculto no 
interior de uma gaveta junto de outros documentos 
deriva do grau de diligência e atenção da própria 
parte na gestão dos seus assuntos e, por isso, é-lhe 
imputável, não constituindo uma situação de 
impossibilidade de apresentação do documento 
antes das alegações de recurso. 
III- Na acção de prestação de contas, as contas a 
apresentar compreendem apenas as receitas e 
despesas relativas à relação jurídica que motivou o 
pedido de prestação de contas, não sendo possível 
relacionar despesas oriundas de outra relação 
jurídica nem operar a sua compensação com as 
verbas da receita. 
 
Apelação nº    2877/09.5TBPRD.P3 – 3ª Sec. 

Data – 16/05/2013 
Aristides Rodrigues de Almeida (Relator; 
Rto 62) 
José Amaral 
Teles de Menezes  

 
 
 
 
 
 
 

1583 
 
FACTOS CONCLUSIVOS 
CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL 
CONTRATO DE AGÊNCIA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
CLIENTELA 
INDEMNIZAÇÃO DE CLIENTELA 
BENEFÍCIOS NO PATRIMÓNIO DO CONCEDENTE 
 
Sumário 
I- Pese embora o art. 646.º, n.º 4, do CPC, não 
contemple, expressamente, a situação de sancionar 
como não escrito um facto conclusivo, tem sido 
sustentada pela jurisprudência a sua aplicação a 
situações em que esteja em causa um facto de tal 
natureza, por encerrar a formulação de um juízo de 
valor que se deve extrair de factos concretos objecto de 
alegação e prova, e desde que a matéria se integre no 
thema decidendum. 
II-O direito à indemnização de clientela nasce após a 
extinção do contrato, independentemente de qualquer 
outra indemnização de que o agente seja titular, com a 
qual será cumulável, desde que concorram os requisitos 
enunciados no n.º 1 do art. 33º do DL n.º 178/86; 
III- Tal direito não tem como finalidade proceder à 
reparação de danos sofridos pelo agente, mas, antes, de 
o compensar pelos benefícios ou vantagens que, extinto 
o contrato, o principal vai continuar a obter com a 
clientela angariada ou desenvolvida por aquele; 
IV- A indemnização de clientela surge, assim, como que 
uma "retribuição diferida" destinada a repor o equilíbrio 
contratual interrompido. 
V- A lei não exige que tenha havido efectiva verificação 
dos benefícios no património do principal, bastando-se 
com um juízo de prognose sobre a verosimilhança da 
respectiva ocorrência. 
VI- Mas, por outro lado, não se contenta com a 
formulação desse juízo de obtenção de benefícios a 
partir da prova da angariação de novos clientes ou do 
aumento do volume de negócios.  
VII- É necessário que se demonstre que os benefícios 
muito provavelmente auferíveis sejam consideráveis, 
conceito a preencher ou densificar com recurso a 
elementos como a natureza e quantidade dos benefícios 
e ganhos que previsivelmente obterá o principal 
atribuíveis à actuação do agente. 
VIII- Exigível, pois, para a atribuição da indemnização, a 
demonstração de factos atinentes à prognose relativa à 
manutenção dos benefícios e ao seu carácter 
considerável, demonstração que cabe naturalmente ao 
agente como matéria constitutiva do direito que 
reclama. 
Apelação nº    2394/06.5TBVCT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 20/05/2013 
Manuel Domingos Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
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1584 
 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR 
AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO NO PROCESSO  
PRINCIPAL 
PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA 
INUTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE 
 
Sumário 
A proximidade da audiência de julgamento do 
processo principal face à data aprazada para o 
julgamento da providência cautelar, sendo as 
mesmas testemunhas, não pode constituir causa de 
inutilidade superveniente da lide. 
 
Apelação nº    775/09.1TBPVZ-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 20/05/2013 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 
José Eusébio Almeida 

 
 
 
 
1585 
 
EXECUÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE FACTO 
PRAZO 
PROCEDIMENTO PRELIMINAR 
FIXAÇÃO DE PRAZO 
PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO 
SANÇÃO PECUNIÁRIA COMPULSÓRIA 
EXCESSO DE PRONÚNCIA 
OPOSIÇÃO 
 
Sumário 
I – Em quadro de execução para a prestação de 
facto (positivo), não estando determinado no título 
executivo o prazo para a prestação, a instância inicia 
por um procedimento preliminar tendente a fixá-lo 
(artigos 939º, nº 1, início, e 940º, nº 1, do Código 
de Processo Civil); e, uma vez fixado, segue-se a 
oportunidade de, no período de tempo assim 
estabelecido, o devedor ainda poder 
espontaneamente cumprir; 
II – Apenas se o não fizer, a instância segue para o 
momento executivo, propriamente dito, o qual 
carece do impulso do exequente, optando então (se 
a prestação for fungível) pela prestação por outrem 
ou pela indemnização do dano com a sua não 
realização (artigos 940º, nº 2, início, e 933º, nº 1, 
início, do Cód Proc Civ);  
III – Se, a respeito de uma prestação positiva e 
fungível, o exequente, no requerimento inicial, e 
entre mais, logo põe a questão da fixação de prazo, 
da realização da prestação por outrem e formula 
pedido de sanção pecuniária compulsória, é 
permitido ao tribunal sanear esse requerimento e 
mandar seguir a instância apenas pelo que seja 
adequado à respectiva regularidade (artigos 812º-E, 
nº 2, e 265º, nº 1, do Cód Proc Civ); 
IV – E se, nessa mesma execução, o executado é 
citado para, a coberto dos artigos 933º, nº 2, e 
939º, nº 1, do Cód Proc Civ, se opor à execução e se 
pronunciar quanto a fixação do prazo, torna-se 
notório que se está em quadro típico do 
procedimento preliminar referido em I –, 
viabilizando ao tribunal a respectiva decisão, logo 
que findo o tempo concedido pela citação e tomadas 
as diligências a isso adequadas (artigo 940º, nº 1, 
do Cód Proc Civ); 
V – Opondo-se o executado à execução e, na petição 
para tanto apresentada, sendo feita menção ao 
prazo da prestação, não há obstáculo algum à 
tomada da decisão subsequente, referida em IV; 
VI – Ainda que pareça que essa tomada de decisão 
deva ter lugar no contexto dos autos de execução, 
se o tribunal optar por a proferir na própria sentença 

que julga a oposição à execução, e a manda seguir, não 
há lugar a irregularidade que seja, apenas por isso, 
relevante (artigos 940º, nº 1, início, e 201º, nº 1, final, 
do Cód Proc Civ);  
VII – Se, em quadro de prestação fungível, a sentença 
referida em VI –, além do mais, ainda fixa quantia a 
título da sanção pecuniária compulsória que, em 
requerimento inicial, os exequentes haviam peticionado, 
o vício emergente não é o estritamente formal 
consistente em excesso de pronúncia (artigos 939º, nº 
1, final, 660º, nº 2, final, e 668º, nº 1, alínea d), final, 
do Cód Proc Civ); 
 
Apelação nº    606/06.4TBARC-D.P1 – 5ª Sec. 

Data – 20/05/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
1586 
 
INTERDIÇÃO 
INABILITAÇÃO 
INTERROGATÓRIO DO ARGUIDO 
PROVA PERICIAL 
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO 
 
Sumário 
I- No âmbito do processo de interdição ou inabilitação 
com fundamento em anomalia psíquica, o interrogatório 
e exame pericial, realizados ao abrigo dos art. 950º, 
951º CPC, destinam-se a averiguar da existência e grau 
de incapacidade do requerido.  
II- O interrogatório observou o critério e fim previsto na 
lei, face ao teor da acta, na medida em que versou 
sobre factos que permitem avaliar da capacidade de 
discernimento e de agir. por si, da requerida.  
III- Nas situações em que o perito conclui pela 
necessidade de interdição ou inabilitação, o relatório 
pericial tem que observar o disposto no art. 951°/3 CPC, 
o que significa que no relatório, o perito deve precisar 
sempre que possível a espécie de afecção de que sofre o 
requerido, a extensão da sua incapacidade, a data 
provável do começo desta e os meios de tratamento 
propostos.  
IV- A perícia permite concluir que a requerida sofre de 
doença do foro psiquiátrico, actual e permanente, que a 
impossibilita de reger a sua pessoa e bens 
convenienteniente. o que justifica a sua inabilitação.  
V- Não se mostrando contestada a acção. o 
interrogatório e exame da requerida, forneciam os 
elementos suficientes para ao abrigo do art. 952°/l CPC 
o juiz decretar de imediato a inabilitação da requerida. 
 
Apelação nº    1206/11.2TJPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 20/05/2013 
Ana Paula Amorim 
Soares Oliveira  
Ana Paula Carvalho 
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1587 
 
TRESPASSE 
CESSÃO DE EXPLORAÇÃO 
ARRENDAMENTO 
COMUNICAÇÃO AO SENHORIO 
EXTINÇÃO DO ARRENDAMENTO 
 
Sumário 
I – O negócio jurídico de trespasse tem sempre por 
objecto mediato um estabelecimento comercial e 
importa a respectiva compra e venda, pela qual o 
direito de propriedade sobre ele se transfere do 
vendedor para o comprador (artigos 874º e 897º do 
Código Civil); 
II – Se do estabelecimento comercial vendido fizer 
parte uma situação jurídica de arrendamento, o 
trespasse acarreta a mutação subjectiva desta, a 
respeito da posição de locatário (artigo 1112º, nº 1, 
do Cód Civ); 
III – O estabelecimento comercial, como bem 
jurídico patrimonial constituído por uma agregação 
de coisas e de direitos unitariamente vocacionados a 
uma certa aptidão funcional, tem uma compleição 
que ultrapassa a da mera posição jurídica de 
locatário; 
IV – É lícito ao dono de um estabelecimento, ainda 
que dele faça parte a posição arrendatícia, poder 
ceder a sua exploração, em locação, a terceiro, à 
margem da vontade do senhorio no arrendamento 
(artigo 1109º, nº 2, início, do Cód Civ);  
V – A cessão de exploração, assim válida, deve 
porém ser comunicada ao senhorio no prazo de um 
mês, sob pena de ser, quanto a ele, ineficaz (artigos 
1109º, nº 2, final, e 1083º, nº 2, alínea e), do Cód 
Civ); 
VI – Essa ineficácia repercute-se apenas na relação 
jurídica do arrendamento, permite ao senhorio a 
defesa da sua posição nessa relação de acordo com 
as faculdades que a lei lhe concede e não comporta, 
para além dos limites assim recortados, qualquer 
outra incidência ou afectação do estabelecimento 
comercial objecto da cessão; 
VII – Efectuada a cessão de um estabelecimento, 
integrado de um espaço arrendado, que não foi 
comunicada ao senhorio, se este toma a atitude de 
em tal espaço soldar as portas e as janelas, 
impedindo qualquer acesso ao mesmo, essa conduta 
tem repercussão, não só no local, mas na 
integridade do próprio estabelecimento que, diante 
da impressividade e carisma do acto, não pode 
deixar de ser considerado suprimido e extinto, por 
virtude dele; 
VIII – Nessa hipótese, o senhorio incorre em 
responsabilidade civil (não apenas contratual, mas 
ainda extracontratual) para com o proprietário do 
estabelecimento destruído, cuja falta de 
comunicação da cessão de exploração tida lugar não 
permite preterir ou afastar; 
IX – O conteúdo dessa indemnização, integrada da 
medida contracção patrimonial gerada na esfera do 
lesado, pode ser constituído pelo valor de mercado 
do estabelecimento comercial atingido e, também, 
pelo das rendas que previsivelmente o inquilino viria 
a auferir do cessionário a quem temporariamente 
transmitira a sua exploração (artigos 562º a 564º do 
Cód Civ); 
X – Ainda que no processo se venham a evidenciar 
elementos que permitam, desde logo, aí poder 
quantificar o dano, se o lesado, autor da acção, tiver 
formulado pedido ilíquido, a coberto da faculdade 
que lhe concede o artigo 569º, início, do Cód Civ, 
não pode o juiz deixar de proferir sentença de 
condenação também ilíquida, relegando para mais 
tarde a concretização, sob pena de estar a proferir 
decisão ultra petitum (artigo 661º, nº 1, do Código 
de Processo Civil). 
 

Apelação nº    3555/10.8T2OVR.C1.P1 – 5ª Sec. 
Data – 20/05/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido  
Fonte Ramos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1588 
 
INVENTÁRIO 
TESTAMENTO 
TÍTULO EXECUTIVO 
NULIDADE DE TESTAMENTO 
LEGADO DE PRESTAÇÃO PERIÓDICA 
DEDUÇÃO DO PASSIVO NO ACTIVO DA HERANÇA 
 
Sumário 
I. Tendo o autor da herança, numa sucessão legitimária, 
constituído por testamento um legado de prestação 
periódica a favor de um dos herdeiros, tal legado 
configura-se como encargo da herança, devendo ser 
reclamado e relacionado como passivo no processo de 
inventário. 
II. Não tendo a beneficiária do legado em apreço 
reclamado o seu direito no inventário, antes defendendo 
nesse processo a nulidade do testamento, não pode o 
mesmo testamento servir como título executivo, com 
vista à cobrança contra um dos herdeiros legitimários, 
do valor proporcional do crédito correspondente ao seu 
quinhão. 
III. O valor da dívida deveria ter sido abatido ao activo 
da herança, o que implicaria que o preenchimento dos 
quinhões dos herdeiros legitimários (sem excluir a 
exequente), seria inevitavelmente condicionado, em 
termos quantitativos, por essa prévia operação dedutiva. 
IV. A não preclusão do eventual direito da legatária 
(exequente), face ao disposto no n.º 2 do artigo 1331.º 
do CPC, não afasta a necessidade incontornável de a 
exequente lançar mão de uma acção declarativa, com 
vista à integral discussão (e quantificação) do seu 
direito, cujo conteúdo, a existir, terá que ser definido 
tendo em conta as regras da partilha, nomeadamente a 
definição dos quinhões em função do remanescente que 
resultar do prévio abatimento do passivo sobre o activo 
da herança. 
 
Apelação nº    2248/12.6YYPRT-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 20/05/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 
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1589 
 
LIBERDADE CONTRATUAL 
CONTRATOS TÍPICOS 
REGULAMENTAÇÃO SUPLETIVA 
CLÁUSULAS DIVERGENTES DA  
REGULAMENTAÇÃO  
LEGAL 
NORMA INTERPRETATIVA 
 
Sumário 
I- As partes têm a possibilidade de, na 
regulamentação convencional dos seus interesses, 
se afastarem dos contratos típicos ou 
paradigmáticos disciplinados na lei ou de incluírem 
em qualquer destes contratos paradigmáticos, 
cláusulas divergentes da regulamentação supletiva 
contida no Código Civil (art. 405º CC). 
II- Mas o regime legal típico ou paradigmático 
vigora, sempre que as partes não tenham usado a 
faculdade de fixar um diferente conteúdo contratual 
ou, perante situações reguladas por normas de cariz 
imperativo. 
 
Apelação nº     48972/11.1YIPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 20/05/2013 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 
José Eusébio Almeida 

 
 
 
 
1590 
 
MANDATO FORENSE 
HONORÁRIOS 
FIXAÇÃO 
 
Sumário 
Nem a lei nem o EAO estabelecem uma forma de 
matematicamente fixar os honorários do advogado, 
estabelecendo antes critérios referenciais de 
caracter deontológico, complementados por um juízo 
equitativo sobre a matéria em litígio. 
 
Apelação nº     4974/06.0TBVFR.P1 – 2ª Sec. 

Data – 21/05/2013 
António Martins 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
 
1591 
 
INSOLVÊNCIA 
VENDA POR NEGOCIAÇÃO PARTICULAR 
NULIDADE 
 
Sumário 
Em processo de insolvência, a venda por negociação 
particular nas situações em que as alienações 
constituam actos de especial relevo, sem prévia 
comunicação ao devedor e sem o prévio 
consentimento da assembleia de credores, não se 
encontra, em princípio, ferida de nulidade. 
 
Apelação nº     757/09.3TYVNG-P.P1– 2ª Sec. 

Data – 21/05/2013 
José Carvalho  
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 

 
 
 
 

1592 
 
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA 
OBRIGAÇÕES DO MEDIADOR 
INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS 
 
Sumário 
I - A actividade do mediador consiste, 
fundamentalmente, em aproximar dois ou mais sujeitos, 
futuros contraentes num eventual negócio cuja 
celebração se procura, razão pela qual surge como uma 
actividade preparatória da contratação. 
II - O mediador está obrigado a desenvolver a sua 
actividade com imparcialidade de modo a evitar danos 
para qualquer das partes, devendo, por isso, avisá-las 
quando conheça alguma circunstância, relativa ao 
negócio, capaz de influenciar a decisão de contratar - ou 
não. 
III - O mediador responde pelos danos causados a 
qualquer uma das partes, em virtude da violação dos 
deveres de cuidado e de informação previstos no art. 
16°, n° 1 do Dec. Lei n° 211/2004, de 20.8. 
 
Apelação nº     1061/10.0TBPVZ.P1 – 2ª Sec. 

Data – 21/05/2013 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
1593 
 
CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
RESOLUÇÃO 
ESTABELECIMENTO DE LAR DE IDOSOS 
FALTA DE LICENCIAMENTO 
INCUMPRIMENTO DEFINITIVO 
 
Sumário 
I - A questão da vinculação do contrato promessa de 
compra e venda de um imóvel a um fim retira-se, entre 
outros, do disposto no art° 792° nº2 CCiv e tem por 
base o entendimento das partes sobre a matéria. 
II - Se a convenção sobre o fim não tem a ver com o 
cumprimento exacto por parte do devedor, mas se 
relaciona apenas com a adequação do que deve ser 
prestado a certa utilização ou fim do credor para o 
imóvel prometido, tal convenção não se repercute nas 
obrigações a cargo do devedor (não as aumenta) e, no 
máximo, conduz à exoneração do devedor, nos termos 
do art° 790° n°1 CCiv. 
III - Não é de impossibilidade objectiva, nem de 
exoneração do credor, o encerramento administrativo de 
um estabelecimento de lar de idosos que funcionava no 
imóvel prometido comprar, e cuja exploração se visava, 
se os fundamentos do encerramento apontam para que 
não constituíssem uma barreira inultrapassável ao 
credor e que, se o credor se tivesse conformado com as 
normas técnicas necessárias ao licenciamento da 
actividade de "lar de idosos" (necessidade de que se 
encontrava ciente), o referido licenciamento poderia ter 
ocorrido. 
 
Apelação nº     58/11.7TVPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 21/05/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença 
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1594 
 
SERVIDÃO DE ESCOAMENTO 
EXERCÍCIO DA SERVIDÃO 
ALTERAÇÃO 
OBRA DE USO OU CONSERVAÇÃO 
 
Sumário 
I - Constituída uma servidão de escoamento de 
águas sujas ou de esgoto, por destinação do pai de 
família, consubstanciada por um sistema de 
tubagem e caixas de visita instalado no subsolo de 
uma passagem do prédio serviente, que serve, em 
simultâneo, ambos os prédios (dominante e 
serviente), não pode considerar-se compreendido no 
exercício dessa servidão o direito à colocação, no 
subsolo da mesma passagem, de um novo sistema, 
com nova tubagem e caixas de visita respectivas, 
destinado autonomamente ao serviço do prédio 
dominante. 
II - A colocação de um tal novo e autónomo sistema 
de saneamento não constitui obra de uso ou 
conservação do sistema anterior, nem uma alteração 
do modo de exercício da servidão anterior 
consentida nos termos do art. 1568°, n° 3 do C. 
Civil. 
 
Apelação nº     4185/09.2TBDGM.P1 – 2ª Sec. 

Data – 21/05/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 

 
 
 
 
1595 
 
INTERVENÇÃO PRINCIPAL PROVOCADA 
ACÇÃO PARA EFECTIVAÇÃO DE  
RESPONSABILIDADE CIVIL 
INTERVENÇÃO DA SEGURADORA 
 
Sumário 
I - O incidente de intervenção processual provocada 
é o expediente processual adequado a que o réu, 
demandado em acção para efectivação de 
responsabilidade civil por danos provocados por uma 
inundação, convoque para a causa uma companhia 
de seguros para a qual alega ter transferido a 
obrigação de indemnização desses danos, através de 
um contrato de seguro de responsabilidade civil não 
obrigatório. 
II - Tal incidente é subsumível ao disposto no art. 
329°, n° 1 do CPC, pelo que deve ser 
obrigatoriamente deduzido no prazo de oferecimento 
da contestação. 
 
Apelação nº     297/12.3TBARC-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 21/05/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 

 
 
 
 
 
 
1596 
 
PROVA PERICIAL 
ADMISSIBILIDADE 
 
Sumário 
Não é de admitir a prova pericial quando os factos a 
provar não suponham conhecimentos especiais que 
não estejam ao alcance do julgador. 

Apelação nº     8354/11.7TBMAI-A.P1 – 2ª Sec. 
Data – 21/05/2013 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 
Maria João Areias  

 
 
 
 
1597 
 
EMBARGO DE OBRA NOVA 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
Na providência cautelar de ratificação de embargo de 
obra nova não tem o requerente de alegar e provar o 
justo ou fundado receio de lesão grave e de difícil 
reparação do direito invocado. 
 
Apelação nº     2862/12.0TBOAZ.P1 – 2ª Sec. 

Data – 21/05/2013 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
Maria Cecília Agante  

 
 
 
 
 
 
1598 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA OU  
SANEAMENTO 
CONTRATO DE DIREITO PRIVADO 
 
Sumário 
I - A competência dos tribunais administrativos e fiscais 
é reportada aos litígios emergentes de "relações 
jurídicas administrativas". 
II - A minuciosa regulamentação de direito público a que 
se encontra sujeita a prestação do serviço público de 
fornecimento de água ou saneamento, respeita à própria 
exploração e gestão de tais serviços por parte da 
concessionária ou do próprio município, e não às 
relações contratuais entre a entidade gestora e utentes 
dos respectivos serviços. 
III - O contrato celebrado entre uma concessionária de 
serviços público (ou pelo próprio município) e o utente, 
para prestação de serviços de fornecimento de água ou 
saneamento, encontrando-se abrangido pela lei dos 
serviços públicos essenciais (Lei nº 23/96,06.08), é um 
contrato de direito privado, gozando da protecção legal 
concedida aos contratos de consumo. 
IV - A competência para a acção de cobrança de dívida 
respeitante ao preço pela prestação de serviços de 
fornecimento de água, encontra-se, como tal, atribuída 
aos tribunais comuns. 
 
Apelação nº     148811/12.0YIPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 21/05/2013 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 
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1599 
 
INSOLVÊNCIA 
EXONERAÇÃO DO PASSIVO RESTANTE 
INDEFERIMENTO LIMINAR 
RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS 
DOCUMENTOS JUNTOS 
NOTIFICAÇÃO 
OMISSÃO DE ACTO COM INFLUÊNCIA NA  
DECISÃO 
 
Sumário 
Feita a junção aos autos de insolvência dos 
articulados das reclamações de créditos e respetivos 
documentos, elementos esses em que os credores 
oponentes à exoneração do passivo restante fundam 
essa oposição, os insolventes (requerentes da 
exoneração) devem ser notificados, de modo a 
poderem exercer o contraditório, previamente à 
decisão que indefere ou defere liminarmente a 
exoneração. 
 
Apelação nº     5016/12.1TBMTS-C.P1 – 5ª Sec. 

Data – 27/05/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil 

 
 
 
 
1600 
 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR SEM AUDIÊNCIA DO 
REQUERIDO 
PRODUÇÃO DA PROVA 
RESTRIÇÃO 
RECURSO 
 
Sumário 
I – Decretada uma providência cautelar sem audição 
do requerido e deduzindo este oposição, não lhe 
pode ser restringida a produção de prova apenas aos 
factos exceptivos e aos instrumentais de 
impugnação, que alegue, com exclusão de todos os 
demais (artigos 3º, nº 3, 3º-A e 388º, nº 1, alínea 
b), do Código de Processo Civil); 
II – O despacho que, além do mais invocando o 
mecanismo do artigo 265º-A do Código de Processo 
Civil, assim expressamente lhe circunscreva o 
objecto da prova, é passível de ser impugnado, em 
recurso que se interponha da decisão do incidente 
da oposição (artigos 691º, nº 2, alínea l), nº 3, e 
712º, nº 4, do Código de Processo Civil); 
 
Apelação nº      832/12.7TVPRT-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 27/05/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
1601 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
PRAZO DE PRESCRIÇÃO 
OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA 
OBRIGAÇÃO DE INDEMNIZAR 
DANOS MATERIAIS 
CONDUÇÃO PERIGOSA 
 
Sumário 
I- O alongamento do prazo prescricional, previsto no 
n.º 3 do artigo 498.º do CC, decorrente da 
tipificação criminal da conduta do lesante como 

ofensa à integridade física, apenas se repercute na 
obrigação de indemnizar o lesado que sofreu tal ofensa, 
não sendo extensivo à obrigação de indemnizar o dono 
do veículo interveniente no acidente, credor 
exclusivamente de indemnização por danos materiais do 
veículo. 
II- Provando-se, no entanto, que a conduta do lesante 
se traduz em facto ilícito susceptível de subsunção no 
tipo legal de condução perigosa de veículo rodoviário, a 
que corresponde pena de prisão até 3 anos ou pena de 
multa, ocorre por essa via o alongamento do prazo 
prescricional da obrigação de indemnização por danos 
materiais do veículo. 
 
Apelação nº      139/09.7TJVNF.P1 – 5ª Sec. 

Data – 27/05/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 

 
 
 
 
1602 
 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
INDEMNIZAÇÃO 
INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO 
INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO 
 
Sumário 
I- Numa situação de resolução ilícita de um contrato, a 
parte que cumpriu tem direito a ser ressarcida pelo 
interesse contratual negativo, ou seja, na expressão do 
artigo 908º do C.C., pelo prejuízo que não sofreria se tal 
contrato não tivesse sido celebrado. 
II- Operada a extinção dos contratos por resolução à 
indemnização pelos danos negativos não acresce a 
indemnização com base naquilo que seria expectável vir 
a receber se o contrato tivesse sido cumprido – dano 
positivo. 
 
Apelação nº     811/11.1TVPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 27/05/2013 
Augusto de Carvalho 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 

 
 
 
 
1603 
 
CITAÇÃO ANULADA 
EFEITOS 
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO 
ERROS E OMISSÕES 
ACTO DA SECRETARIA 
DEMORA IMPUTÁVEL AO TRIBUNAL 
 
Sumário 
Havendo demora excedente a 30 dias imputável ao 
tribunal na realização de citação depois de a primeira 
efectuada haver sido anulada, tal não pode prejudicar os 
efeitos interruptivos da citação posta em crise. 
 
Apelação nº     716/10.3TJVNF-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 27/05/2013 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 
José Eusébio Almeida 
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0604 
 
INJUNÇÃO 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
FUNDAMENTOS 
INCONSTITUCIONALIDADE 
 
Sumário 
A norma do art. 814°/2 CPC, na redacção do DL 
226/2008 de 20/11, limita, efectiva e 
injustificadamente, os fundamentos de oposição à 
execução baseada em requerimento de injunção a 
que foi aposta fórmula executória, motivo pelo qual 
padece do vício de inconstitucionalidade, por 
violação do princípio da proibição da indefesa, 
enquanto acepção do direito de acesso ao direito e 
aos tribunais consagrado no art. 20° n° 1 da CRP. 
 
Apelação nº     2891/10.8TBGDM-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 27/05/2013 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 

 
 
 
 
1605 
 
RESPONSABILIDADES PARENTAIS 
MEDIDAS PROVISÓRIAS 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
INTERVENÇÃO PRECOCE 
PROPORCIONALIDADE 
RESPONSABILIDADE PARENTAL 
PREVALÊNCIA DA FAMÍLIA 
 
Sumário 
I- Considera-se “situação de emergência” para 
efeitos de aplicação das “medidas provisórias” 
previstas no artigo 37.º da Lei n.º 147/99 de 1 de 
Setembro, toda a situação que requeira uma 
intervenção imediata, ainda que a título precário e 
provisório, de modo a remover tempestivamente o 
perigo detectado a que está sujeito o menor. 
II- Na ponderação de qualquer medida provisória 
deverão ter-se em conta, para além do “interesse 
superior do menor” enunciado no n.º 1 do artigo 
148.º do Decreto-Lei n.º 314/78, de 27 de Outubro 
e na alínea a) do artigo 4.º da Lei n.º 147/99 de 1 
de Setembro, todos os restantes princípios eleitos 
nas várias alíneas do citado artigo 4.º, 
nomeadamente: o da “intervenção precoce”, 
traduzida no imperativo da intervenção do tribunal 
logo que a situação de perigo seja conhecida [alínea 
c)]; o da proporcionalidade e actualidade - a medida 
só deve interferir na vida do menor e da sua família, 
na medida do que for estritamente necessário à 
finalidade pretendida [alínea d)]; o da 
responsabilidade parental, traduzido na imposição 
aos pais do respeito pelos deveres parentais [alínea 
f)]; e o da prevalência da família - optando por 
soluções que promovam e aprofundem a integração 
dos jovens na família [alínea g)]. 
 
Apelação nº     824/10.0TMPRT-C.P1 – 5ª Sec. 

Data – 27/05/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 

 
 
 
 
 
 
 
 

1606 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ 
CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE 
ENTIDADE REGULADORA 
COMUNICADOS DA ENTIDADE REGULADORA 
NULIDADE DO CONTRATO 
 
Sumário 
A nulidade do contrato resulta do preenchimento dos 
requisitos previstos no artº 280º do Código Civil, 
apreciados em sede jurisdicional, e não da informação 
ou teor de qualquer comunicado emitido pela entidade 
reguladora. 
 
Apelação nº     1569/11.0TJPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 27/05/2013 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil  
Luís Lameiras 

 
 
 
 
1607 
 
INSOLVÊNCIA 
VEÍCULO AUTOMÓVEL 
CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPRIEDADE 
NULIDADE DA CLÁUSULA 
ACÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA  
CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPRIEDADE 
 
Sumário 
Quando no processo de insolvência exista uma reserva 
de propriedade a favor de um credor sobre um veículo 
apreendido para a massa insolvente e, citado este para 
os efeitos do artº 119º, nº 4 do Código de Registo 
Predial haja declarado que o veículo lhe pertence, devem 
as partes ser remetidas para os meios comuns para aí se 
apurar ou não da invocada nulidade da reserva de 
propriedade. 
 
Apelação nº     1181/12.6TBPFR-E.P1 – 5ª Sec. 

Data – 27/05/2013 
Maria José Simões 
Abílio Costa 
Augusto Carvalho 

 
 
 
 
1608 
 
PENHORA 
LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES PARA O EXERCÍCIO  
DA ACTIVIDADE DE RÁDIO 
IMPENHORABILIDADE 
 
Sumário 
As licenças e autorizações para o exercício da actividade 
de rádio são intransmissíveis e inalienáveis, pelo que são 
impenhoráveis. 
 
Apelação nº     4060/10.8TBVNG-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 28/05/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
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1609 
 
DESPACHO DE APERFEIÇOAMENTO 
ARTICULADOS 
OMISSÃO 
CONSEQUÊNCIAS 
 
Sumário 
I - A prova da propriedade faz-se através da 
alegação e prova de uma forma de aquisição 
originária da propriedade ou da presunção resultante 
do registo. 
II - Os documentos destinam-se a provar factos, tal 
como o depoimento das testemunhas, sendo 
suposto que os factos tenham sido alegados no 
articulado respectivo, ou resultem da discussão da 
causa, dentro do circunstancialismo previsto no 
artigo 264.° CPC. 
III - A omissão de despacho de aperfeiçoamento dos 
factos alegados, nos termos do artigo 508.°, n.° 3, 
não integra nulidade, por se tratar de despacho 
discricionário. 
 
Apelação nº     2273/10.1TBAMT.P2 – 2ª Sec. 

Data – 28/05/2013 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 

 
 
 
 
1610 
 
REGIME DE BENS DO CASAMENTO 
REGIME DE COMUNHÃO DE ADQUIRIDOS 
BEM COMUM 
 
Sumário 
I - Quando os cônjuges eram casados no regime da 
comunhão de adquiridos e procederam à construção 
de uma casa em prédio próprio da mulher, que 
integrou uma casa que anteriormente aí existia, é 
aplicável a este bem o regime previsto no art. 1726° 
do Cód. Civil. 
II - Verificando-se que a prestação dos bens comuns 
é superior à prestação dos bens próprios na 
contribuição para a aquisição/construção da casa 
deve esta ser considerada como bem comum. 
III - Porém, o proprietário do prédio, ao abrigo do n" 
2 do art. 1726° do Cód. Civil, deve ser compensado 
pela deslocação que foi feita do seu património 
próprio para o património comum do casal. 
 
Apelação nº     3255/08.9TJVNF-B.P1 – 2ª Sec. 

Data – 28/05/2013 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
1611 
 
COMPROPRIEDADE 
DEFINIÇÃO DA QUOTA 
ESTIPULAÇÃO ESSENCIAL 
NULIDADE 
ABUSO DE DIREITO 
 
 
Sumário 
I - A definição, na compropriedade, da quota de 
cada um dos comproprietários, quando ela não se 
compagina com o critério supletivo previsto no art. 
1403°, n° 2 do Cód. Civil, constitui estipulação 
essencial, devendo observar, tratando-se de compra 

e venda de bem imóvel, a forma legalmente prescrita 
para este acto, sob pena de nulidade. 
II - Os efeitos da invalidada por vício de forma podem 
ser afastados mediante a invocação do abuso de direito, 
desde que as circunstâncias apontem para uma 
clamorosa ofensa do princípio da boa fé e do sentimento 
geralmente perfilhado pela comunidade. 
III - Nestes casos, o abuso de direito será a forma 
adequada de impedir a verificação de situações de 
manifesta injustiça, ao tornar válido acto formalmente 
nulo, como sanção do acto abusivo. 
 
Apelação nº     12311/09.5TBVNG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 28/05/2013 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
1612 
 
EXONERAÇÃO DO PASSIVO RESTANTE 
LEGITIMIDADE PARA O PEDIDO 
 
Sumário 
I - Qualquer pessoa singular pode pedir a exoneração do 
passivo restante, incluindo aquelas que exerçam a 
actividade de comerciantes, ainda que detenham 
empresas em nome individual. 
II - Perante a distinção que deve ser feita entre a pessoa 
singular, comerciante, e a empresa de que a mesma é 
única proprietária, uma vez determinada qual delas 
(pessoa singular ou empresa) requereu a insolvência, 
deverá decidir-se sobre a possibilidade de dedução do 
pedido de exoneração do passivo restante, o qual, no 
primeiro caso, deve ser admitido e apreciado. 
 
Apelação nº     1282/12.0TYVNG-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 28/05/2013 
José Igreja Matos 
Rui Moreira  
Henrique Araújo 

 
 
 
 
1613 
 
CHEQUE 
TÍTULO EXECUTIVO 
RELAÇÕES IMEDIATAS 
EXEQUIBILIDADE 
 
Sumário 
I – O cheque invocável no âmbito das relações imediatas 
e complementado com a exposição dos factos que 
fundamentam o pedido executivo reúne as condições de 
exequibilidade. 
II – Além da exequibilidade extrínseca exige-se ainda a 
exequibilidade intrínseca da pretensão ou seja a validade 
ou eficácia do acto ou negócio incorporado no título 
exequendo. 
 
Apelação nº     3216/11.0TBVLG-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 28/05/2013 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
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1614 
 
TÍTULO EXECUTIVO 
RELAÇÃO SUBJACENTE 
MÚTUO NULO POR FALTA DE FORMA 
INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO 
 
Sumário 
I - O título executivo - documento donde consta a 
obrigação cuja prestação coactiva se pretende - não 
se confunde com a causa de pedir na acção 
executiva - facto jurídico de onde emerge a 
pretensão deduzida pelo exequente. 
II - Sendo o título executivo condição necessária da 
execução, a afirmação de que é condição suficiente - 
no sentido de dispensar qualquer indagação prévia 
sobre a real subsistência do direito a que se refere - 
não se pode afirmar em termos absolutos. 
III - Quando a lei substantiva exija certo tipo de 
documento para a sua constituição ou prova, não se 
pode admitir execução fundada em documento com 
menor valor probatório para o efeito de 
cumprimento de obrigações correspondentes ao tipo 
de negócio em causa. 
IV - Consistindo o título executivo numa declaração 
de reconhecimento de uma obrigação resultante de 
um mútuo nulo por falta de forma, tal título é 
inexequível, não podendo o juiz, conhecendo de tal 
nulidade, reconhecer ao exequente o direito à 
restituição da quantia mutuada com fundamento no 
art. 289º do Código Civil. 
 
Apelação nº     2390/11.0TBPRD-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 28/05/2013 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 

 
 
 
 
1615 
 
PROCESSO URGENTE 
COMPROVATIVO 
PEDIDO DE APOIO JUDICIÁRIO 
JUSTIFICAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO 
 
Sumário 
I - Embora a lei não enumere as situações de 
urgência que justificam a recepção da petição inicial 
com a simples comprovação de haver sido requerido 
o pedido de apoio judiciário, as situações de 
urgência deverão ser aferidas pelos efeitos da 
citação. 
II - A citação é urgente quando obste à preclusão do 
direito que com ela se visa acautelar. 
 
Apelação nº      129/12.2TBCDR.P1 – 2ª Sec. 

Data – 28/05/2013 
Francisco Matos 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1616 
 
IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO 
PRESSUPOSTOS 
MANDATO FORENSE 
OBRIGAÇÃO DE MEIOS 
PERDA DE CHANCE 
INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
I - Deve ser rejeitada de imediato a impugnação da 
decisão sobre a matéria de facto, com recurso a 
depoimentos, prestados e gravados, quando o 
recorrente não faz uma identificação precisa e separada 
desses depoimentos e não indica com exactidão as 
passagens da gravação em que funda a sua discordância 
ou não procede à sua transcrição. 
II - O cumprimento do mandato forense traduz-se numa 
obrigação de meios e não de resultado. 
III - A perda de chance ou de oportunidade de vencer 
uma acção constitui um dano autónomo e indemnizável, 
independentemente da sua classificação, sendo o 
montante indemnizatório determinado, na falta de 
elementos, segundo juízos de equidade. 
IV - Existe nexo de causalidade adequada entre a 
omissão de apresentação de uma petição corrigida, em 
conformidade com o despacho de aperfeiçoamento, e o 
dano da perda de oportunidade de vencer a acção 
quando a probabilidade de a ganhar for elevada. 
 
Apelação nº       672/08.8TVPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 28/05/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  

 
 
 
 
1617 
 
COMPRA E VENDA COM MÚTUO 
ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 
Sumário 
Num contrato de compra e venda de veículo automóvel, 
pactuado em simultaneidade com um contrato de mútuo 
ao comprador, por parte de financiadora escolhida pelo 
vendedor, que imediatamente entregou a este a quantia 
mutuada, não tendo sido imediatamente facultados ao 
adquirente os documentos do veículo, para que a 
financiadora registasse a reserva de propriedade que 
ficou a garantir o mútuo, impende tanto sobre o 
vendedor como sobre a mutuante a obrigação de 
entrega desses documentos, sendo ambos responsáveis 
perante o comprador pelos prejuízos que para ele 
advenham do não cumprimento da referida obrigação. 
 
Apelação nº     4354/07.0TBGDM.P1 – 3ª Sec. 

Data – 30/05/2013 
José Manuel de Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 
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1618 
 
EXPROPRIAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
 
Sumário 
I - A descrição da parcela expropriada constante da 
vistoria ad perpetuum rei memoriam prevalece 
sobre o que em contrário resulte da efectuada pelos 
peritos 
II - Não está abrangido pela previsão da alínea c) do 
nº 2 do artigo 25º do Código das Expropriações, não 
sendo assim de considerar solo apto para 
construção, o que, de acordo com o Plano Director 
Municipal em vigor à data da declaração de utilidade 
pública, não estava destinado a possuir as 
características necessárias a tal classificação 
 
Apelação nº     4354/07.0TBGDM.P1 – 3ª Sec. 

Data – 30/05/2013 
José Manuel de Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 

 
 
 
 
1619 
 
CONTRATO DE FRANQUIA 
PROVA 
 
Sumário 
I- É válida a convenção, exarada no contrato de 
franquia, que limita a natureza e o objecto da prova 
que possa vir a produzir-se sobre factos e cláusulas 
do mesmo contrato. 
II- Essa restrição à produção de prova estabelece 
obstáculo à admissibilidade da prova testemunhal e 
por confissão, instituindo como único elemento de 
prova atendível o texto escrito que suporta o 
contrato de franquia. 
III- A convenção de prova, válida à luz do art.º 
345.º do Código Civil, tanto pode excluir meios de 
prova como objecto da prova. 
 
Apelação nº     2577/10.3TBGDM-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 30/05/2013 
Pedro Lima da Costa 
José Manuel de Araújo Barros 
Judite Pires 

 
 
 
1620 
 
CASO JULGADO 
 
Sumário 
I- O caso julgado é uma excepção dilatória, de 
conhecimento oficioso, que dá lugar à absolvição da 
instância. 
II- Pressupõe a repetição de uma causa, depois de a 
primeira ter sido decidida por sentença transitada 
em julgado, sob uma tríplice identidade: sujeitos, 
pedidos e causas de pedir. 
III- Com essa excepção não se confunde a força e 
autoridade do caso julgado que apenas pressupõe 
uma decisão transitada em julgado e visa evitar que 
a relação jurídica por ela definida seja apreciada de 
modo diferente por outra decisão, com ofensa da 
segurança jurídica. 
 
Apelação nº     1042/10.3TBCHV.P1 – 3ª Sec. 

Data – 30/05/2013 
Judite Pires 
Teresa Santos 
Maria Amália Santos  

1621 
 
PROVA PERICIAL 
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA 
CASO JULGADO 
 
Sumário 
I- A produção antecipada de prova é um incidente com 
natureza cautelar que tem como requisito específico o 
receio da impossibilidade ou da dificuldade de realização 
da prova no momento normal e, através da sua 
produção, procura evitar-se que essa actividade se torne 
impossível por não ter sido realizada no momento 
oportuno. 
II- O caso julgado formado com a prolação de uma 
decisão que indeferiu a produção antecipada de prova 
não impede a produção antecipada de prova assente 
noutros fundamentos que tornem necessária a sua 
antecipação, nem a produção de prova idêntica no 
momento processual próprio sem o requisito da 
antecipação. 
 
Apelação nº     313/08.3TBGDM.P1 – 3ª Sec. 

Data – 30/05/2013 
Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 

 
 
 
 
1622 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL 
OBRAS EM AUTO-ESTRADA 
EMPREITADA 
 
Sumário 
Compete aos tribunais comuns o julgamento das acções 
que tenham por objecto a apreciação de pedidos de 
indemnização com fundamento em responsabilidade civil 
extracontratual, por danos decorrentes de acidentes em 
auto-estrada em manutenção, com sinalização 
temporária e dispositivos a cargo da ré, a quem, por 
contrato de empreitada celebrado com a 
subconcessionária, haja sido cometida a obra de 
reabilitação dos respectivos lanços, e que consistam em 
embates com os cones existentes na faixa de rodagem. 
 
Apelação nº     1385/12.1TBVRL.P1 – 3ª Sec. 

Data – 30/05/2013 
José Amaral  
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 

 
 
 
 
1623 
 
INUTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE 
INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR 
 
Sumário 
A declaração de insolvência, com carácter pleno, do 
devedor determina a extinção da instância por 
inutilidade superveniente da lide em acção declarativa 
em que foi demandado para efeitos de condenação no 
reconhecimento de um crédito. 
 
Apelação nº     960/10.3TVPRT.P1 – 3ª Sec. 

Data – 30/05/2013 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo (vencida consoante voto que 
segue em anexo) 
Deolinda Varão 
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1624 
 
EXECUÇÃO 
OPOSIÇÃO 
TÍTULO EXECUTIVO 
CHEQUE 
CHEQUE ASSINADO EM BRANCO 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I- Quem voluntariamente emite um título cambiário 
assinado e em branco, entregando-o a terceiro, 
dever suportar o risco inerente a essa actuação. 
II- A assinatura aposta no cheque em branco e a sua 
posterior entrega a terceiro determinam para o 
signatário um vínculo jurídico, traduzido na 
manifestação de vontade de constituição da 
obrigação cambiária, completada, definida e 
quantificada com o preenchimento. 
III- Tendo o portador imediato (aquele que recebeu 
o título directamente do subscritor – in casu, o pai 
da executada), informado o tomador (exequente) de 
que recebera autorização da executada para 
entregar um cheque por ela assinado e em branco, 
bem como para o preenchimento nos termos 
acordados entre este portador e o mandatário da 
exequente, o cheque tem plena validade e eficácia 
como título executivo. 
IV- Tal como se conclui no acórdão uniformizador do 
STJ, de 14.05.1996, a questão deverá ser resolvida 
à luz dos princípios gerais consignados nos artigos 
342.º e 343.º do Código Civil, dado que, sendo o 
preenchimento abusivo do cheque, segundo o artigo 
13.º da LUC, motivo de oposição ao tomador, e 
tendo a procedência de tal oposição, como 
consequência, julgar-se o cheque nulo, extinguindo 
ou impedindo o direito de acção do tomador, 
materialmente, tal preenchimento tem a natureza de 
excepção peremptória, sendo certo que o facto de 
essa excepção dever ser invocada em processo de 
execução por meio de oposição não lhe retira ou 
altera essa natureza.  
V- Decorre do exposto que recai sobre a executada, 
subscritora e emitente do cheque, o ónus de provar: 
que o portador imediato do título, seu pai, entregou 
o cheque contra a vontade da executada, com 
conhecimento desse facto por parte da exequente; 
ou que a exequente preencheu abusivamente o 
cheque, não respeitando o acordo celebrado com o 
portador imediato (pai da executada). 
 
Apelação nº      355/11.1TBPVZ-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 03/06/2013 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 

 
 
 
 
1625 
 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
TÍTULO EXECUTIVO 
SENTENÇA 
FACTO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO 
FACTO MODIFICATIVO DA OBRIGAÇÃO 
OPOSIÇÃO À PENHORA 
BENS PENHORADOS DO EXECUTADO 
BENS PENHORADOS DE TERCEIRO 
 
Sumário 
I- Na oposição à execução o opoente, quando o 
título executivo é uma sentença, apenas pode aduzir 
os fundamentos taxativamente indicadas nas várias 
alíneas do nº 1 do artigo 814.º do C.P.Civil. 

II- A alínea g) do citado nº 1 exige, a posterioridade do 
facto extintivo, sem atenção a que ele tenha ou não sido 
invocado na acção declaratória. 
III- Todavia, ainda assim, isso não impede, que o facto 
extintivo seja anterior e tenha mesmo sido alegado no 
processo declaratório, mas que não tenha sido provado 
aí convenientemente por só mais tarde aparecerem 
documentos, não exibidos, que o provem. 
IV- Acontece que, quando assim se verifica, esses factos 
não podem ser usados na oposição que se deduza à 
execução, terá que ser escolhida outra via, qual seja, o 
recurso de revisão nos termos estatuídos na alínea c) do 
artigo 771.º do C.P.Civil. 
V- O executado apenas pode deduzir oposição à penhora 
nos termos do artigo 863.º -A do C.P.Civil quando 
tenham sido penhorados bens da sua pertença e não de 
terceiros, relativamente a estes carece, em absoluto, de 
legitimidade para o efeito. 
 
Apelação nº      504/10.7TBVRL-C.P1 – 5ª Sec. 

Data – 03/06/2013 
Manuel Domingos Fernandes  
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
 
1626 
 
EXECUÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE FACTO 
OPOSIÇÃO 
FACTO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO 
ACORDO VERBAL 
 
Sumário 
I- Resulta do artigo 933º, nº 2, do CPC, que a prova de 
qualquer facto extintivo da obrigação exequenda, como, 
por exemplo, um acordo posterior entre as partes, 
desobrigando uma delas ao cumprimento de parte da 
prestação de facto constante de sentença, continua a ter 
de ser efectuada por via documental; 
II-Relativamente à obrigação exequenda, os 
opoentes/apelados não alegaram o cumprimento, mas 
um acordo verbal, correspondendo a um facto extintivo 
da obrigação distinto do cumprimento, sendo certo que 
os executados não juntaram aos autos, até ao 
encerramento da discussão em 1ª instância, qualquer 
documento que, sequer, indicie tal acordo; 
III-Por isso, o mencionado acordo verbal (e a prova 
testemunhal do mesmo), só por si, não releva enquanto 
fundamento de oposição à execução de sentença para 
prestação de facto, face ao estatuído nos artigos 814º, 
nº 1, al. g), e 933º, nº 2, do CPC. 
 
Apelação nº      159/09.1TBMDB-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 03/06/2013 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Oliveira Abreu 
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1627 
 
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR 
SENTENÇA PROFERIDA 
TRIBUNAL DE UM ESTADO-MEMBRO 
RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA  
SENTENÇA 
DISPENSA DE DECLARAÇÃO DE  
EXECUTORIEDADE 
DECISÕES PROVISÓRIAS 
 
Sumário 
I - O Regulamento (CE) nº 4/2009 do Conselho de 
18 de Dezembro de 2008, apelando a uma tutela 
urgente e eficaz das decisões em matéria de 
obrigações alimentares, prevê o reconhecimento 
automático das mesmas, alterando expressamente o 
Regulamento (CE) n.º 44/2001, substituindo as 
disposições desse regulamento relativamente a tal 
matéria. 
II - Não só o reconhecimento ou declaração de 
executoriedade estão dispensados, como o facto de 
a decisão ter caráter provisório não impede a sua 
eficácia executiva. 
 
Apelação nº      1707/11.2TBPVZ-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 03/06/2013 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 
José Eusébio Almeida 

 
 
 
 
1628 
 
MÚTUO 
DECLARAÇÕES EM ESCRITURA PÚBLICA 
VALOR PROBATÓRIO 
DECLARAÇÃO DO DEVEDOR 
 
Sumário 
As declarações do devedor (a executada) 
consignadas nas escrituras públicas. na medida em 
que são dirigidas a terceiro que não a parte 
contrária no apenso de reclamação, não têm força 
probatória plena, como resulta do disposto no art. 
358°/2 CC. Daqui decorre que as declarações da 
devedora apenas podem ser livremente apreciadas 
pelo tribunal e não fazem prova plena dos mútuos 
ou das entregas de dinheiro (art. 3580/4 CC). 
 
Apelação nº      12036/09.1TBVNG-C.P1 – 5ª Sec. 

Data – 03/06/2013 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 

 
 
 
 
1629 
 
DAR POR REPRODUZIDOS DOCUMENTOS 
FIANÇA 
GARANTIA AUTÓNOMA 
GARANTIA AUTÓNOMA SIMPLES 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I - Constitui técnica deficiente dar por reproduzidos 
documentos - simples meios de prova - em vez de 
indicar os factos julgados estabelecidos por esse 
meio. 
II - A diferença entre garantia autómoma e fiança 
reside no facto daquela garantia, diferentemente da 
fiança, não ter natureza acessória em relação à 

obrigação garantida, gozando de uma certa autonomia 
em relação a esta. 
III - A garantia autónoma (habitualmente, garantia 
bancária), contrato em que o garante não se obriga a 
satisfazer uma dívida alheia mas a assegurar ao 
beneficiário determinado resultado (traduzido no 
recebimento de certa quantia em dinheiro), comporta 
graus, podendo ser simples ou à primeira solicitação. 
IV - Garantia simples é aquela em que o beneficiário ao 
recorrer à sua execução tem de justificar ou 
fundamentar a sua pretensão à luz dos pressupostos de 
funcionamento da garantia estabelecidos nos respectivos 
contratos, normalmente relacionados com o 
incumprimento ou cumprimento defeituoso de 
determinadas obrigações a que o devedor estava 
vinculado, podendo o garante exigir do beneficiário a 
prova do facto gerador do seu direito (v. g., a produção 
do dano ou o inadimplemento por parte do obrigado 
principal). 
V - Na garantia à primeira solicitação o garante assume 
a obrigação de pagar uma determinada quantia com 
base numa simples solicitação do beneficiário, que pode 
ser escrita ou não, mas sem que essa solicitação tenha 
de ser justificada ou fundamentada (garantia 
automática). 
VI - Se as partes acordaram que o banco oferecia “todas 
as garantias bancárias” até ao montante “inerente ao 
depósito de garantia de 10 % do valor da empreitada” 
(contrato base), “respondendo por fazer a entrega de 
quaisquer importâncias que se tornem necessárias até 
àquele limite, se a adjudicatária, faltando ao 
cumprimento do seu contrato, com elas não entrar em 
devido tempo”, estamos perante uma garantia 
autónoma simples. 
VII - Neste caso, cabe ao credor/beneficiário provar os 
factos que integram o não cumprimento ou o 
cumprimento defeituoso. 
 
Apelação nº      70/08.3TBMAI.P1 – 5ª Sec. 

Data – 03/06/2013 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 

 
 
 
 
1630 
 
INVENTÁRIO 
RELAÇÃO DE BENS 
 
Sumário 
Se o cabeça de casal aceita a existência de determinado 
bem imóvel que os demais interessados querem ver 
relacionado e apenas o não relaciona por entender que 
ele era propriedade exclusiva da sua mãe, cônjuge do 
inventariado e falecida antes deste, tem que o 
relacionar, e nem sequer deve haver produção de prova, 
nomeadamente testemunhal, para indagar da existência 
desse bem 
 
Apelação nº      951/09.7TBMCN.P1 – 5ª Sec. 

Data – 03/06/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Ana Paula Amorim 
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1631 
 
EMPREITADA 
PREÇO DA OBRA 
PAGAMENTO FASEADO 
INTERPELAÇÃO 
EXCEPÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO  
CONTRATO 
 
Sumário 
I – A nulidade emergente do vício consistente em 
deficiente registo áudio dos depoimentos das 
testemunhas só existe na medida em que essa 
deficiência se possa repercutir relevantemente no 
exame ou decisão da causa (artigos 9º do Decreto-
Lei nº 39/95, de 15 de Fevereiro, e 201º, nº 1, do 
Código de Processo Civil); 
II – Em contrato de empreitada é válida a cláusula 
nos termos da qual o dono da obra pagará o 
ajustado preço ao empreiteiro parcelarmente e em 
conformidade com o andamento dela (artigo 1211º, 
nº 2, do Código Civil);  
III – Se, na empreitada que contém essa cláusula, 
se apura um certo volume de obra, cujo valor 
supera já o preço até então entregue, e o 
empreiteiro solicita ao respectivo dono o pagamento 
do acréscimo como condição para o seu 
prosseguimento, vale esse pedido como interpelação 
cujo efeito é o do vencimento da respectiva fatia de 
preço (artigos 777º, nº 1, e 805º, nº 1, Cód Civ); 
IV – E porque no contrato opera o nexo do 
sinalagma, se o dono da obra recusar essa entrega 
do preço, é facultado ao empreiteiro não a 
continuar, e nem a retomar, enquanto o respectivo 
pagamento não tenha lugar (artigo 428º, nº 1, do 
Código Civil). 
 
Apelação nº      204/1999.P2 – 5ª Sec. 

Data – 03/06/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
1632 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL 
FUNCIONÁRIOS 
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 
REGIME JURÍDICO DO FUNCIONALISMO  
PÚBLICO 
CONTRATO DE TRABALHO 
DIREITO PÚBLICO 
RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS 
 
Sumário 
I - Insere-se no domínio da responsabilidade 
contratual, reportada a um contrato de trabalho 
submetido ao direito público, a acção que a B… 
move contra uma sua empregada em virtude de 
esta, violando deveres funcionais, ter permitido o 
pagamento de um cheque que não deveria ter sido 
cobrado por ser flagrante a dissemelhança entre a 
assinatura da sacadora e a inserta na ficha da 
cliente”; 
II - Esse litígio nasce de uma relação jurídica 
administrativa, preenchendo, mais especificamente, 
a hipótese prevista na alínea f), do nº 1, do artº 4º, 
do ETAF, de modo que a sua apreciação há-de ter 
lugar no contexto de uma acção administrativa 
comum (artº 37º) do Código de Procedimento dos 
Tribunais Administrativos, da competência dos 
Tribunais Administrativos. 
 

Apelação nº      830/12.0T2OVR.P1 – 5ª Sec. 
Data – 03/06/2013 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Oliveira Abreu 

 
 
 
 
1633 
 
ACÇÃO DE INDEMNIZAÇÃO 
PREJUÍZOS 
LEGITIMIDADE 
CRÉDITOS SUPERVENIENTES À LIQUIDAÇÃO 
CORRECÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL 
ALEGAÇÃO DE NOVOS FACTOS 
 
Sumário 
I - Para que os antigos sócios de uma sociedade 
comercial, entretanto dissolvida e liquidada, intentem 
ação de indemnização por prejuízos por aquela sofridos 
antes da liquidação, deverão alegar e provar os factos 
de que resultem a sua legitimidade substancial, 
nomeadamente que nessa liquidação lhes foi atribuído 
esse direito ou que este é superveniente. 
II – A nova P.I. apresentada em consequência de 
despacho-convite pode incluir factos novos em relação à 
anterior, mas não pode ultrapassar os termos daquele 
despacho e deve manter-se no âmbito da mesma causa 
de pedir. 
III – Ao despacho-convite previsto no artigo 508º-A do 
CPC aplica-se supletivamente a regulamentação prevista 
no artigo 508º do CPC. 
 
Apelação nº      2093/09.6TVPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 03/06/2013 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 
Manuel Domingos Fernandes 

 
 
 
 
1634 
 
EXECUÇÃO 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA 
CONFISSÃO DA DÍVIDA 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I – O cariz alternativo da obrigação supõe que, no seu 
conteúdo, hajam duas prestações possíveis e que 
qualquer uma delas tenha a aptidão de desonerar o 
devedor, embora sendo realizada apenas aquela que, 
por escolha, para tal seja indicada (artigo 543º, nº 1, do 
Código Civil); 
II – Um documento particular de confissão de dívida, 
assinado pelo devedor, faz presumir a existência de uma 
relação fundamental geradora do crédito confessado 
(artigo 458º, nº 1, do Código Civil); 
III – Em oposição à execução, fundada em tal 
documento, é ao executado que incumbe provar os 
factos reveladores de que essa relação fundamental não 
existe e de que, portanto, o crédito se não gerou; 
ficando a subsistir, na falta dessa prova, a presunção 
emergente do título executivo (artigos 344º, nº 1, 350º, 
do Código Civil e 46º, nº 1, alínea c), 516º e 816º, do 
Código de Processo Civil); 
 
Apelação nº      1912/09.1TBVLG-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 03/06/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
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1635 
 
APOIO JUDICIÁRIO 
CANCELAMENTO 
CONSEQUÊNCIAS 
 
Sumário 
A retirada da protecção jurídica opera ex nunc não 
afectando, por isso, os actos praticados pelo patrono 
antes dela. 
 
Apelação nº      3051/03.0TBPVZ-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 04/06/2013 
Maria da Graça Mira 
António Martins  
Anabela Dias da Silva 

 
 
 
 
1636 
 
CAMINHO PÚBLICO 
REQUISITOS 
 
Sumário 
I - O reconhecimento de um caminho como público 
depende da verificação de dois requisitos [a provar 
por quem quer vê-lo declarado como tal]: que a sua 
utilização por um número significativo de pessoas 
ocorre desde tempos imemoriais e que o seu uso se 
destine à satisfação de fins de utilidade pública ou 
colectiva relevantes. 
II - Não preenche o primeiro requisito a prova de 
que o caminho ou passagem em questão é utilizado 
há mais de 80 anos pelas pessoas de um 
determinado lugar. 
III - E o segundo também não se mostra verificado 
pela prova de que esse caminho ou passagem dá 
acesso ou serve de acesso a diversos prédios 
rústicos. 
 
Apelação nº      690/09.9TBCHV.P1 – 2ª Sec. 

Data – 04/06/2013 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 
Maria João Areias  

 
 
 
 
1637 
 
SOCIEDADE COMERCIAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA 
EXTINÇÃO 
SUBSTITUIÇÃO PELOS SÓCIOS 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I. Em acção instaurada contra uma sociedade 
comercial de responsabilidade limitada, uma vez 
extinta, só pode haver substituição pelos seus sócios 
se o credor, visando a responsabilidade destes, 
alegar que a sociedade tinha bens e que esses bens 
foram partilhados entre os sócios, em detrimento da 
satisfação do seu crédito. 
II. A falta de observância desse ónus de alegação, 
por sua iniciativa, após o encerramento da 
liquidação e em articulado superveniente, ou na 
sequência da notificação feita nesse sentido, importa 
a extinção da instância por inutilidade superveniente 
da lide. 
 
Apelação nº      5475/11.0TBMTS.P1 – 2ª Sec. 

Data – 04/06/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 

Maria Eiró  
 
 
 
 
1638 
 
INJUNÇÃO 
PAGAMENTO 
TAXA DE JUSTIÇA 
PROCEDIMENTO 
 
Sumário 
I - Num procedimento de injunção que segue como 
acção, o prazo de 10 dias para o pagamento da taxa de 
justiça conta-se da data da distribuição (artigo 7º, nº 4, 
do RCP); 
II - Não é aplicável o disposto no artigo 145º, nº 5, do 
CPC, a esse pagamento ou à junção do correspondente 
documento comprovativo; 
III - Decorrido o prazo sem que o autor comprove o 
pagamento da taxa de justiça e/ou multa devidos 
devem, antes do mais, funcionar os mecanismos 
sucessivamente previstos no nº 3 do artigo 486º-A, do 
CPC; 
IV - Só esgotados esses mecanismos, opera o 
desentranhamento da peça processual, a que se refere o 
artigo 20º do Regime Anexo ao DL nº 269/98, de 1 de 
Setembro. 
 
Apelação nº      9008/12.2YIPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 04/06/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 

 
 
 
 
1639 
 
CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
NULIDADE DO CONTRATO 
ABUSO DE DIREITO NA INVOCAÇÃO DA NULIDADE 
 
Sumário 
I - O abuso do direito, na modalidade de venire contra 
factum proprium, pressupõe uma situação objectiva de 
confiança, com base na qual a contraparte realiza 
investimentos, que ficam irreversivelmente 
comprometidos com a conduta contrária àquela que 
gerou a confiança.  
II - Admite-se, em princípio, a possibilidade de 
neutralização da arguição nulidade do contrato com 
fundamento em abuso do direito (normalmente 
invocando-se o venire contra factum proprium; 
inalegabilidades formais para Menezes Cordeiro), com a 
devida contenção, desde que verificados os respectivos 
pressupostos. 
III - É relevante para a apreciação do abuso do direito 
que a nulidade seja imputável à parte que a invoca. 
IV - A aplicação do abuso de direito contra nulidades 
formais é residual, devendo ser utilizada apenas quando 
não exista outra possibilidade de reposição da justiça.  
V - As consequências da neutralização da arguição da 
nulidade têm tem de ser aferidas em função do interesse 
contratual positivo. Não se trata de atribuir efeitos 
jurídicos ao acto nulo, como à primeira vista poderia 
parecer. Embora na prática possa ser coincidente, não 
se trata de uma responsabilidade ex contractu, mas sim 
responsabilidade pela confiança (Batista Machado, op. 
cit., pg. 392-3) 
 
Apelação nº      1018/10.0TBCHV.P1 – 2ª Sec. 

Data – 04/06/2013 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 
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1640 
 
INSOLVÊNCIA 
RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS 
IMPUGNAÇÃO 
OFERECIMENTO DOS MEIOS DE PROVA 
PRECLUSÃO 
PRINCÍPIO DO INQUISITÓRIO 
 
Sumário 
I - Na reclamação e verificação de créditos no 
processo de insolvência, o impugnante (qualquer 
interessado - art. 130º) no acto de impugnação, e o 
reclamante na resposta à impugnação (art. 131º) 
devem oferecer imediatamente os meios de prova 
de que disponham ou requerer aqueles que tiverem 
por convenientes.  
II - A sediação desse ónus no próprio acto em que 
as partes desenvolvem a sua argumentação tem 
uma razão óbvia: a celeridade, presente, de resto, 
ao longo de todo o processo de insolvência. 
III - Apesar de os arts. 25º n.º 2 e 134º do CIRE 
não o referirem expressamente, tal como resulta dos 
princípios da preclusão e da auto responsabilidade, 
caso as partes não indiquem os meios de prova nos 
respectivos articulados quando tal lhes é legalmente 
imposto, com observância dos prazos peremptórios 
a que estes estão sujeitos (cf.art.145º n.º 3 do CPC) 
fica precludido esse direito. 
IV - O princípio do inquisitório, de que é expressão a 
regra do nº 3 do art. 265º do C.P.C., válido no 
processo de insolvência por efeito da remissão do 
art. 17º do CIRE, não compreende um dever, para o 
tribunal, de acolher qualquer pretensão instrutória 
de uma das partes, sob a mera invocação da 
relevância dos meios que aponta, facultando-lhe a 
produção de prova que tempestivamente deixou de 
requerer, obliterando com isso o regime 
especificamente prescrito para esse efeito e, em 
igualdade, para ambas as partes.  
V - Só em concreto, isto é, perante concretas 
circunstâncias da actividade instrutória desenvolvida 
ou a desenvolver conforme tempestivamente 
proposto pelas partes, é que o tribunal poderá 
considerar a necessidade de outros meios de prova, 
que se revelem necessários "ao apuramento da 
verdade e à justa composição do litigio". E isso, 
poderá acontecer no decurso da audiência de 
julgamento, ou mesmo antes, logo que, na situação 
concreta, o tribunal entenda ser essencial à 
realização desses objectivos a produção de qualquer 
meio de prova que as partes não requereram 
oportuna e regularmente. 
VI - Tal decisão, oficiosa ou proferida a 
requerimento de qualquer das partes, referida ao 
disposto no nº 3 do art. 265º do CPC, sempre terá 
de se justificar em razões que permitam concluir 
pela necessidade desses meios de prova. 
 
Apelação nº      490/10.3TYBNG-O.P1 – 2ª Sec. 

Data – 04/06/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 

 
 
 
1641 
 
TRIBUNAL ARBITRAL 
SENTENÇA ARBITRAL 
OMISSÃO DE PRONÚNCIA 
ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO 
 
Sumário 
I – Nos termos do art.42º, nº3 da Lei n.º 63/2011, 
de 14/12 (Lei da Arbitragem Voluntária), a sentença 
arbitral deve ser fundamentada. 

II – No âmbito de um processo por acidente de viação, a 
omissão do tratamento pelo juiz arbitral da questão dos 
“salvados” concernentes ao veículo automóvel 
sinistrado, em caso de perda total do mesmo, implica 
uma omissão de pronúncia conducente a uma anulação 
da decisão com base nos fundamento de anulação 
referidos no n.º 3 do art.46º da LAV. 
III – Porém, na medida em que esta matéria omitida é 
dissociável do resto da decisão, a anulação pelo Tribunal 
da Relação da decisão arbitral deve ser determinada de 
modo parcial, mantendo-se o demais decidido. 
 
Apelação nº      119/13.8YRPRT – 2ª Sec. 

Data – 04/06/2013 
José Igreja Matos 
Rui Moreira  
Henrique Araújo 

 
 
 
1642 
 
INSOLVÊNCIA 
LEGITIMAÇÃO 
CRÉDITO LITIGIOSO 
 
Sumário 
I- Ainda que o crédito seja litigioso, o credor pode 
requerer a declaração de insolvência do devedor, e esta 
ser decretada, desde que o credor faça prova da 
existência do crédito no processo de insolvência. 
II- A sentença proferida noutra acção que reconheça a 
existência do crédito e da qual foi interposto recurso 
com efeito meramente devolutivo é suficiente para a 
prova sumária do crédito exigível no processo de 
insolvência e para efeitos de legitimação do credor 
requerente. 
 
Apelação nº      670/12.7TYVNG.P1 – 3ª Sec. 

Data – 06/06/2013 
Aristides Rodrigues de Almeida  
José Amaral 
Teles de Menezes  

 
 
 
1643 
 
EXONERAÇÃO DO PASSIVO RESTANTE 
INDEFERIMENTO LIMINAR 
 
Sumário 
I- Na exoneração do passivo restante, a circunstância de 
nenhum dos credores se ter pronunciado e, portanto, se 
ter queixado de que foi prejudicado pela não 
apresentação tempestiva do devedor à insolvência, não 
obsta a que o tribunal possa retirar dos factos apurados 
no processo de insolvência, ainda que não alegados 
pelos credores, a conclusão de que, para efeitos da 
alínea d) do n.º 1 do art.º 238.º do CIRE, essa não 
apresentação lhes causou prejuízo. 
II- Se, já depois de se encontrar numa situação de 
insolvência, o devedor encerra um dos seus 
estabelecimentos e não impede que o outro seja objecto 
de despejo, sem previamente se apresentar à 
insolvência para permitir que o respectivo administrador 
pudesse conservar esses estabelecimentos e o seu valor, 
causa aos credores prejuízo relevante para efeitos da 
alínea d) do n.º 1 do art.º 238.º do CIRE. 
 
Apelação nº      193/12.4TYVNG-C.P1 – 3ª Sec. 

Data – 06/06/2013 
Aristides Rodrigues de Almeida  
José Amaral 
Teles de Menezes  
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1644 
 
CONTRATO DE SEGURO 
NULIDADE DA CLÁUSULA 
ÓNUS DA PROVA 
INVALIDEZ ABSOLUTA E DEFINITIVA 
 
Sumário 
I- Num contrato de seguro, enquanto contrato de 
adesão, cabe ao destinatário da cláusula que 
pretende afastá-la, ou a quem beneficia desse 
afastamento, o ónus de alegação, competindo ao 
predisponente, face a tal alegação, alegar e provar o 
efectivo cumprimento dos deveres de comunicação e 
informação. 
II- Padece de nulidade a cláusula que estabelece que 
a pessoa segura só é considerada em estado de 
invalidez absoluta e definitiva quando necessite de 
recorrer, de modo contínuo, à assistência de uma 
terceira pessoa para efectuar os actos normais da 
vida diária, por limitar excessivamente as obrigações 
assumidas na contratação pela seguradora, violando 
o princípio da boa fé. 
III- Mas já não padece daquele vício a cláusula que 
considera a pessoa segura em estado de invalidez 
absoluta e definitiva quando, em consequência de 
doença susceptível de constatação médica objectiva, 
fique total e definitivamente incapacitada de exercer 
qualquer profissão. 
IV-Uma invalidez absoluta e definitiva refere-se, 
segundo um declaratário normal, a um estado de 
incapacidade para todo e qualquer trabalho e para o 
resto da vida. 
 
Apelação nº      30077/08.7TBVCD.P1 – 3ª Sec. 

Data – 06/06/2013 
Leonel Serôdio 
José Ferraz 
Amaral Ferreira 

 
 
 
 
1645 
 
PLANO DE INSOLVÊNCIA 
RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO 
 
Sumário 
I- O CIRE permite a inclusão no plano de insolvência 
de providências com incidência no passivo do 
devedor que afectem os privilégios creditórios e as 
garantias reais que incidam sobre quaisquer créditos 
de que sejam detentores quaisquer credores com 
excepção dos referidos no n.º 2 do art.º 196.º, pelo 
que não é necessário o consentimento dos visados 
para que tal afectação se verifique. 
II- No entanto, com o aditamento do n.º 3 ao art.º 
30.º da LGT pelo art.º 125.º da Lei n.º 55-A/2010, 
de 31/12, entrada em vigor a 1/1/2011, deixou de 
ser possível, por vontade dos credores, reduzir ou 
extinguir créditos tributários em plano de 
insolvência, pelo que tais modificações por eles 
aprovadas não vinculam a Fazenda Nacional nem a 
Segurança Social. 
III- Ainda assim, pode ser homologado o plano de 
insolvência que observe as condições de pagamento 
dos créditos do Estado previstas nos art.ºs 196.º e 
seguintes do CPPT, devendo a homologação ser 
recusada oficiosamente quando elas não se 
verifiquem, nos termos do art.º 215.º do CIRE. 
 
Apelação nº       349/12.0TBVLC-D.P1 – 3ª Sec. 

Data – 13/06/2013 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Carlos Portela 

 

1646 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
INSOLVÊNCIA DE PESSOA SINGULAR 
TRIBUNAL DE COMÉRCIO 
 
Sumário 
I- A competência do tribunal de comércio, em razão da 
matéria, para preparar e julgar o processo de 
insolvência de pessoa singular, depende de a respectiva 
massa insolvente integrar uma empresa. 
II- Esse pressuposto deve verificar-se à data da 
declaração de insolvência (artº 46º, do CIRE). 
III- Para o efeito, releva a noção de empresa constante 
do artº 5º do CIRE. 
IV- Se outrora a pessoa singular foi titular de uma 
empresa e exerceu a actividade de empresária em nome 
individual, mas, segundo o por ela própria alegado, tal 
organização já não existe na massa insolvente e 
nenhuma actividade actualmente desenvolve, tal não 
releva para efeitos do artº 89º, nº 1, alínea a), da 
LOFTJ, ainda que a situação de insolvência remotamente 
se relacione com aquela actividade. 
V. A declaração de incompetência material não implica, 
por regra, a remessa do processo para o tribunal 
competente. 
 
Apelação nº       489/13.8TYVNG.P1 – 3ª Sec. 

Data – 13/06/2013 
José Amaral  
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  

 
 
 
 
1647 
 
VÍCIOS DA VONTADE 
ERRO-VÍCIO 
ERRO SOBRE O OBJECTO 
CADUCIDADE 
 
Sumário 
I- O erro como vício na formação da vontade, também 
chamado erro-vício ou erro motivo, consiste na 
ignorância ou falsa representação de uma realidade que 
poderia ter intervindo ou interveio nos motivos da 
declaração negocial. 
II- O erro sobre o objecto do negócio torna este anulável 
nos termos dos art.ºs 251.º e 247.º do Código Civil. 
III- O prazo de um ano para arguição da anulabilidade, 
no caso de erro e dolo, começa a contar-se a partir do 
momento em que o declarante se apercebeu deles. 
IV- Trata-se de um prazo de caducidade que tem de ser 
alegado e provado pelo réu. 
V- Deve considerar-se suscitada, de forma atendível, a 
excepção da caducidade, invocada réu na contestação, 
embora destinada a enquadramento legal diferente do 
que foi feito pelo Tribunal. 
 
Apelação nº       296/09.2TBVRL.P2 – 3ª Sec. 

Data – 13/06/2013 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 
Leonel Serôdio 
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1648 
 
RESPONSABILIDADE DOS GERENTES 
CREDORES DE SOCIEDADE EXTINTA 
 
Sumário 
I- A responsabilização dos gerentes da sociedade 
nos termos do art.º 78.º do CSC está dependente da 
verificação, para além dos requisitos específicos ali 
previstos, dos requisitos da responsabilidade civil 
delitual constantes dos art.ºs 483.º e seguintes do 
Código Civil, não sendo, por isso, de considerar 
qualquer presunção de culpa, seja por referência ao 
disposto no art.º 799.º, n.º 1, deste Código, seja 
por referência ao n.ºs 1 do art.º 72.º do CSC que foi 
excluído na remissão feita para este preceito pelo 
n.º 5 daquele art.º 78.º. 
II- A responsabilização dos sócios gerentes de 
sociedade por quotas nos termos do art.º 78.º, n.º 
1, do CSC, por referência à violação do disposto no 
art.º 18.º do CIRE, para além da alegação e prova 
dos factos que evidenciem a existência de uma 
situação de insolvência e da violação do dever de 
apresentação imposto por este último preceito, 
pressupõe que seja alegado e comprovado que 
dessa omissão resultaram danos para a sociedade, 
em termos de permitir estabelecer um nexo causal 
entre os danos e a omissão de apresentação à 
insolvência. 
III- Tendo a sentença condenatória responsabilizado 
os réus, enquanto sócios gerentes, com fundamento 
no disposto no art.º 78.º, n.º 1, do CSC, por 
referência à violação dos deveres impostos pelo art.º 
18.º, n.º 1, do CIRE e pelo art.º 35.º do CSC, se os 
recorrentes não puserem em causa, no recurso, este 
último segmento da decisão, está vedado ao tribunal 
ad quem sindicar a mesma nessa parte. 
 
Apelação nº       1918/10.8TJPRT.P1 – 3ª Sec. 

Data – 13/06/2013 
Freitas Vieira (Relator) 
Joana Salinas (1º Adjunto) 
Carlos Portela (2º Adjunto) 

 
 
 
 
1649 
 
EXPROPRIAÇÃO 
JUROS MORATÓRIOS 
FALTA DE VISTORIA AD PERPETUAM REI  
MEMORIAM 
RESPONSABILIDADE DO EXPROPRIANTE 
 
Sumário 
I - Mesmo antes de tal ter sido expressamente 
previsto no nº 7 do artigo 20º do Código das 
Expropriações, com as alterações a este introduzidas 
pela Lei nº 56/2008, de 4 de Setembro, do não 
depósito da indemnização no prazo previsto na 
alínea a) do nº 6 daquele artigo, decorria para o 
expropriante a obrigação de pagar ao expropriado 
juros de mora  
II – Se, por qualquer motivo anómalo, a entrada na 
posse da parcela expropriada por parte do 
expropriante ocorrer antes da publicação da 
declaração de utilidade pública, será às 
circunstâncias e condições de facto existentes 
naquela data que se terá de reportar o cálculo do 
valor real do bem expropriado, nomeadamente as 
atinentes à classificação do solo de acordo com o 
destino efectivo e possível 
III - A constatação da não realização da vistoria ad 
perpetuam rei memoriam, quando a mesma já não é 
viável, em virtude de a parcela expropriada ter sido 
completamente desfigurada pela expropriante, não 
importa a anulação de todo o processado posterior 

ao momento em que deveria ter sido efectuada a 
omitida vistoria, mas tão só a reconstituição da 
descrição da parcela, dentro do possível 
IV - A responsabilidade do expropriante que, não 
respeitando os preceitos legais, viole o direito de 
propriedade do expropriado sobre a parcela a 
expropriar, causando-lhe danos, não deve ser conhecida 
no processo de expropriação, apenas destinado ao 
ressarcimento do prejuízo que para ele advém da 
expropriação, correspondente ao valor real e corrente do 
bem expropriado. 
 
Apelação nº       258/07.4TBMTS.P1– 3ª Sec. 

Data – 13/06/2013 
José Manuel de Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 

 
 
 
 
1650 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
CONCESSIONÁRIA DA AUTO-ESTRADA 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
 
Sumário 
Os tribunais administrativos têm competência para 
apreciar acções que tenham por objecto 
responsabilidade civil extracontratual de concessionárias 
de auto-estradas e suas empreiteiras, por actos 
praticados com a construção de auto-estradas, ainda 
que sejam invocados direitos reais e formulados pedidos 
de condenação no seu reconhecimento. 
 
Apelação nº        1399/12.1TBAMT.P1 – 3ª Sec. 

Data – 13/06/2013 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 
Leonel Serôdio 

 
 
 
 
1651 
 
LEGADO 
FORMA DE PROCESSO 
 
Sumário 
I - A acção com processo comum em que os herdeiros, 
sem terem ainda procedido à partilha dos bens ou 
instaurado inventário para o efeito, deduzem o pedido 
de declaração de invalidade quanto à substância de um 
legado deixado por testamento do de cujus, não 
enferma de erro na forma de processo. 
II - O regime do artigo 1685.º do Código Civil aplica-se 
a todas as disposições mortis causa de bens certos e 
determinados integrados na comunhão conjugal do 
cônjuge disponente, nomeadamente nas situações em 
que o casamento já se dissolveu mas o património 
comum do casal, onde se integra o bem objecto da 
disposição, continua por partilhar, independentemente 
de o testamento com a disposição ter sido celebrado 
antes ou depois da dissolução do casamento. 
 
Apelação nº        159/12.4TBALJ.P1 – 3ª Sec. 

Data – 13/06/2013 
Aristides Rodrigues de Almeida  
José Amaral 
Teles de Menezes  
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1652 
 
CONTRATO DE SEGURO 
DANO PRÓPRIO 
FURTO DE VEÍCULO 
VALOR DO BEM 
ÓNUS DA PROVA 
PRIVAÇÃO DO USO 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
 
Sumário 
I - Nada impede que as partes estipulem o valor do 
bem objecto do contrato de seguro e, quando isso 
ocorrer, ainda que não tenha sido acordado que esse 
era o valor a indemnizar em caso de furto, o 
segurado não tem de provar qual o valor do bem, 
bastando-lhe provar, como elemento constitutivo do 
seu direito, que o valor do bem objecto do seguro foi 
fixado por acordo ou pela seguradora. 
II - O segurado só tem de provar o valor do bem na 
data do sinistro quando o valor tenha sido indicado 
por ele aquando da celebração do contrato. 
III - Sendo o valor fixado pelo agente da 
seguradora, recai sobre esta o ónus de provar que, 
na data do furto, o valor real do bem era inferior ao 
valor constante da apólice. 
IV - Não havendo convenção das partes em 
contrário, a seguradora não suporta os danos 
causados com a privação do bem ou com os lucros 
cessantes decorrentes do sinistro. 
V - A afectação psicológica sem determinação das 
suas concretas consequências não assume gravidade 
que mereça atribuição de indemnização a título de 
dano não patrimonial. 
 
Apelação nº        4438/11.0TBVNG.P1 – 3ª Sec. 

Data – 13/06/2013 
Leonel Serôdio 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 

 
 
 
 
1653 
 
CASO JULGADO 
IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR 
 
Sumário 
Não ocorre caso julgado por identidade de causa de 
pedir quando na 1ª ação consta como causa de pedir 
da demolição de uma churrasqueira o ter sido 
edificada em espaço, em parte, propriedade dos 
recorrentes e suportada (sustentada/apoiada) na 
parede destes e na 2ª ação ter sido pedida a 
demolição da churrasqueira porque foi construída 
encostada ao muro dos recorrentes, além de na 2ª 
ter sido invocada a presunção da existência do 
direito de propriedade dos AA. sobre os imóveis por 
estar a seu favor inscrito na conservatória do registo 
predial esse direito, o que não fora alegado na 1ª, 
não havendo sido também alegados factos 
suscetíveis de permitir a aquisição por usucapião, 
contrariamente ao ocorrido na 2ª ação. 
 
Apelação nº        358/12.9TBVPA.P1 – 5ª Sec. 

Data – 17/06/2013 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 
Manuel Domingos Fernandes 

 
 
 
 
 
 
 

1654 
 
DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES  
JUDICIAIS 
REAPRECIAÇÃO DA PROVA 
PODERES DE INVESTIGAÇÃO OFICIOSA DO  
TRIBUNAL 
PRINCÍPIO DA AQUISIÇÃO PROCESSUAL 
 
Sumário 
I - Num estado de direito democrático, em que os 
tribunais têm o dever constitucional de fundamentar as 
suas decisões (artigo 205º, nº 1, da Constituição da 
República Portuguesa) e, particularmente, a decisão 
sobre a matéria de facto, a motivação dessa decisão de 
facto não deve consistir num qualquer “feeling” 
irracionalizável, inverbalizável e, por isso, insusceptível 
de ser transmitido aos outros, pois que deste modo nem 
os destinatários da decisão judicial percebem as razões 
que levaram o tribunal a decidir num certo sentido, nem 
os mesmos estão habilitados a criticar as razões da 
decisão não reveladas. 
II - O artigo 685°-B, do Código de Processo Civil aponta 
no sentido do tribunal ad quem, em princípio, se 
debruçará sobre as provas e as passagens 
concretamente invocadas pelo recorrente e pelo 
recorrido, ainda que sem prejuízo dos poderes de 
investigação oficiosa do tribunal.  
III - A atenção exclusiva às passagens indicadas pelas 
partes acaba por ser pouco frutuosa para a formação de 
uma convicção própria do tribunal de recurso 
relativamente à matéria objecto de impugnação. 
IV - E tal não o desonera nunca de um labor autónomo 
na reapreciação da prova, nunca perdendo de vista o 
alcance do princípio da aquisição processual (artigo 515° 
do Código de Processo Civil).  
V - Por isso, exceptuando os casos em que as provas 
pelo seu objecto são de todo estranhas à matéria 
impugnada, deverá proceder à audição da generalidade 
da prova pessoal produzida a fim de obter uma 
convicção própria, relativamente à matéria impugnada.  
VI - O n° 3, do artigo 685°-B do Código de Processo 
Civil não limita os poderes de investigação oficiosa do 
tribunal, ao invés do que sucede no n° 2, do artigo 712° 
do mesmo diploma legal, em que os aludidos poderes 
oficiosos se cingiriam aos outros elementos probatórios 
que hajam servido de fundamento à decisão sobre os 
pontos da matéria de facto impugnados, parecendo fazer 
depender o uso oficioso dos poderes de investigação da 
fundamentação aduzida pelo tribunal a quo para 
sustentar a sua convicção probatória relativamente a 
tais factos. 
 
Apelação nº        489/10.0TBMDL.P1 – 5ª Sec. 

Data – 17/06/2013 
Carlos Gil  
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
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1655 
 
ACÇÃO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO 
PLANO DE RECUPERAÇÃO 
CRÉDITOS FISCAIS 
INDISPONIBILIDADE DOS CRÉDITOS FISCAIS 
 
Sumário 
I - Só ao estado compete, em conformidade com o 
princípio da legalidade lançar impostos e proceder à 
sua cobrança. 
II - O princípio da indisponibilidade dos créditos 
fiscais é aplicável ao processo de insolvência. 
 
Apelação nº        2836/12.0TJVNF.P1 – 5ª Sec. 

Data – 17/06/2013 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil  
Luís Lameiras 

 
 
 
 
 
 
1656 
 
USURA 
PREÇO COBRAÇO EXCESSIVO 
LUCRO OBTIDO INJUSTIFICADO 
PREÇOS FIXADOS PELO MERCADO 
 
Sumário 
I - A legitimidade afere-se pela configuração da ação 
proposta e é parte legítima quem é demandado para 
pagar o preço devido pela prestação de um serviço 
fúnebre que contratou, independentemente do custo 
desse serviço ser encargo da herança. 
II - A usura exige a demonstração, além do mais, 
que o preço cobrado ou o lucro obtido são 
excessivos e injustificados e nessa demonstração 
não pode esquecer-se a variabilidade dos preços, se 
estes não forem administrativamente tabelados, 
mas resultarem da ação concorrencial do mercado. 
 
Apelação nº        1013/10.0TJPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 17/06/2013 
José Eusébio Almeida 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil 

 
 
 
 
1657 
 
INSOLVÊNCIA 
COMPETÊNCIA 
TRIBUNAL DE COMÉRCIO 
EMPRESA 
PATRIMÓNIOS AUTÓNOMOS 
 
Sumário 
I - O art. 89°/1 a) da Lei Orgânica dos Tribunais 
Judiciais, na redacção do DL 8/2007 de 17/01, prevê 
que são da competência dos tribunais de comércio a 
preparação e julgamento do processo de insolvência 
se o devedor for uma sociedade comercial ou a 
massa insolvente integrar uma empresa.  
II - . Nos termos do art. 5° do Código da 
Insolvência, para efeitos do processo de insolvência, 
‘empresa” constitui toda a actividade económica 
desenvolvida, desde que assente numa organização 
que conjugue capital e trabalho e por isso, não 
constitui condição que a actividade seja exercida por 
urna pessoa colectiva, pois os próprios patrimónios 
autónomos, podem ser objecto de processo de 
insolvência (art., 2° do CIRE), como também não se 

exige que a actividade exercida vise a obtenção do lucro 
e por isso, estão incluídas neste conceito as associações 
com fim altruístico ou de solidariedade social.  
 
Apelação nº        1387/13.0TBGDM.P1 – 5ª Sec. 

Data – 17/06/2013 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 

 
 
 
 
1658 
 
ARRENDAMENTO COMERCIAL 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
LICENÇA 
LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
 
Sumário 
I – É ao dono do estabelecimento que, em princípio, 
compete congregar todos os elementos que o 
constituem e, bem assim, exercer todas as tarefas que 
se mostrem necessárias a garantir a sua genuinidade e 
adequado funcionamento; aí se incluindo a obtenção da 
licença administrativa que lhe permita o exercício da 
actividade lucrativa em certo local; 
II – A esta licença, que integra o estabelecimento, não é 
assimilável aquela outra, de utilização, cuja função é a 
de salvaguardar a obediência dos proprietários dos 
imóveis a certo tipo de normas legais, e que a estes 
onera (artigos 9º do RAU, 1070º, nº 1, do CC na versão 
do NRAU, e 5º do DL nº 160/2006, de 8 de Agosto). 
 
Apelação nº         139/10.4TJVNF.P1 – 5ª Sec. 

Data – 17/06/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
1659 
 
INSOLVÊNCIA 
DISPENSA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR 
FORMALIDADES ESSENCIAIS 
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO 
 
Sumário 
I - Admitindo o Código da Insolvência e da Recuperação 
de Empresas a possibilidade de dispensa de citação de 
devedor, não afastou o dever do tribunal diligenciar de 
forma adequada e nos termos previstos na lei para as 
demais situações, pela obtenção de elementos com vista 
ao apuramento do paradeiro do devedor. 
II - A audição das pessoas referidas no artº 12º, nº 2 do 
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
não pode deixar de ser entendida como uma formalidade 
essencial à dispensa de citação. 
 
Apelação nº         1814/12.4TJPRT-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 17/06/2013 
Maria Adelaide Domingos 
Carlos Gil  
Luís Lameiras 
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1660 
 
INSOLVÊNCIA 
REPÚDIO DA HERANÇA 
ACEITAÇÃO DA HERANÇA 
REQUISITOS 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I – Se uma pessoa, cujo património não chega para 
a cobertura das suas dívidas, repudia uma herança 
de que fazem parte bens penhoráveis, abre-se ao 
respectivo credor faculdade de a poder, ele, aceitar 
em nome do seu devedor (artigos 2067º, nº 1, do 
Código Civil, e 1469º, nº 1, do Código de Processo 
Civil); 
II – A investidura do credor nesse direito potestativo 
tem, porém, como requisito constitutivo, que o seu 
exercício seja essencial à satisfação ou garantia do 
direito de crédito (artigo 606º, nº 2, do Código 
Civil); 
III – Essa essencialidade significa que o credor, sem 
o exercício da substituição, ficará desprovido de 
poder ver satisfeito o seu crédito ou, pelo menos, 
numa situação de forte e séria probabilidade de o 
não poder ver; 
IV – Na acção sub-rogatória é ónus do credor a 
prova dos factos que evidenciem a situação referida 
em III –, mostrando, por um lado, a insuficiência 
patrimonial para a satisfação do crédito e, por outro, 
a solvência da herança rejeitada para a colmatar; 
V – Estando o crédito salvaguardado por alguma 
garantia real de obrigações, deve considerar-se, ao 
menos por princípio, arredada a constituição do 
direito potestativo à sub-rogação; e só assim não 
será se o credor provar que, mesmo accionando a 
garantia, não ficará a coberto da insuficiência 
patrimonial. 
 
Apelação nº         441/11.8TBOAZ.P1 – 5ª Sec. 

Data – 17/06/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
1661 
 
MARCAS 
ERRO OU CONFUSÃO DE MARCAS 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I - A interposição de recurso subordinado implica 
que ambas as partes recorrentes tenham ficado 
vencidas na causa. 
II - A susceptibilidade de erro ou confusão das 
marcas deve ser aferida pelo padrão do consumidor 
de atenção média, excluindo-se tanto os peritos na 
especialidade como o consumidor particularmente 
distraído ou descuidado. Devem, por isso, ser 
considerados confundíveis todos os sinais que dêem 
azo a que um consumidor médio só com especial 
vigilância possa distinguir a proveniência 
empresarial dos produtos ou serviços que lhe são 
propostos. 
III - Na comparação que se faz entre um sinal e a 
memória do outro, há que ter em conta a 
capacidade do sinal imitado para perdurar na 
memória do público, devido à sua força distintiva, à 
sua originalidade e/ou à sua notoriedade. 
IV - A marca constituída pelas letras “ms” e por dois 
sinais + alinhados verticalmente ou obliquamente 
não é susceptível de ser confundida com uma marca 
constituída também pelas letras “ms”, mas que se 
reporta a produtos que os consumidores conhecem 

como sendo da marca “B1…”, a qual está igualmente 
assinalada nas respectivas embalagens. 
 
Apelação nº         592/09.9TYVNG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 18/06/2013 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
1662 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
MANDATO 
PROCURAÇÃO 
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS 
 
Sumário 
I – Como decorre do disposto nos artºs 262º e 1157º 
CCiv, mandato e representação podem coexistir, mas 
não necessariamente: o mandato é um contrato; a 
procuração um acto unilateral; o mandato impõe a 
obrigação de celebrar actos jurídicos por conta de 
outrem, enquanto a procuração confere o poder 
(prorrogativa de exercício livre) de os celebrar em nome 
de outrem 
II – Em termos práticos, a procuração pressupõe um 
negócio, nos termos do qual os poderes atribuídos sejam 
exercidos, isto é, um negócio-base. 
III – O contrato subjacente à procuração não pode ser 
uma compra e venda de imóvel, não apenas por ser 
inválida, se verbal, como também por, do seu simples 
regime, não se extrair a necessidade de praticar actos 
jurídicos por conta de outrem. 
IV – Se o procurador devia realizar os negócios não 
abaixo de um determinado preço, em montante pré-
determinado entre as partes, montante esse que 
entregaria ao representado, sendo que aquilo que 
recebesse a mais constituiria receita dele procurador, 
encontramo-nos no âmbito do mandato (artº 1157º 
CCiv) e existe a obrigação de prestar contas – artº 
1161º al.d) CCiv. 
V – Se não se provou que a Requerida ex-mulher tivesse 
participado no acordo negocial relativo ao mandato e 
porque a responsabilização da Requerida pelas 
obrigações do mandato decorrentes sempre exigiria a 
prova positiva do consentimento respectivo, a cargo do 
credor, não pode a mesma Requerida ser abrangida pela 
obrigação de prestar contas, pese embora ter tomado 
parte em alguns actos jurídicos, em mera decorrência da 
procuração passada também a seu favor. 
 
Apelação nº         468/09.0TBPFR.P1 – 2ª Sec. 

Data – 18/06/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  
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1663 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
PERDA DO DIREITO À VIDA 
DANOS FUTUROS 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
CÔMPUTO DAS INDEMNIZAÇÕES 
 
Sumário 
I - A indemnização pela perda do direito à vida não 
depende da idade, do estatuto socioeconómico da 
vítima ou da sua importância para a sociedade. 
II - Afigura-se adequado o montante de € 70.000,00 
para este dano. 
III - A Portaria 377/2008, de 26 de Maio, não é 
vinculativa para os tribunais. 
IV - A indemnização dos danos futuros fixada de 
acordo com os critérios constantes do Código Civil, 
designadamente nos artigos 564.º, n.º 2, e 566.º, 
n.º 3. 
V - A jurisprudência dos tribunais superiores têm 
reiteradamente entendido, na esteira do acórdão do 
STJ, de 1979.01.09, BMJ 283.º/260, que a 
indemnização por danos futuros deve corresponder a 
um capital produtor de um rendimento que garanta 
as prestações periódicas correspondentes à 
capacidade de ganho perdida, e que se extinga (o 
capital) no termo do período provável de vida do 
lesado.  
VI - O limite temporal a considerar não será a 
presumível vida activa do falecido, mas a esperança 
de vida média, que era de 76,7 anos para os 
homens em 2010, segundo informação obtida no 
sítio PORDATA. 
VII - Do rendimento anual há que retirar, em caso 
de morte, uma parcela correspondente àquilo que o 
falecido gastaria consigo.  
VIII - Sendo a vítima casada e pai de dois filhos que 
estudam, afigura-se que a redução adequada será 
de ¼ e não de 1/3. 
IX - Sendo a indemnização paga de uma só vez, 
deve descontar-se o «benefício da antecipação». 
X - Afigura-se adequado o montante de € 30.000,00 
para compensação dos danos não patrimoniais 
sofridos pelo cônjuge e € 25.000,00 para cada filho. 
 
Apelação nº         1315/10.5TBVLG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 18/06/2013 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 

 
 
 
 
1664 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
RATIFICAÇÃO DE EMBARGO EXTRAJUDICIAL 
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA 
 
Sumário 
I - Os tribunais comuns – e não os administrativos - 
são os competentes para conhecer de um 
procedimento cautelar de ratificação de embargo 
extrajudicial que foi efectuado pelo requerente, em 
que este alega ter ocorrido ofensa do seu direito de 
propriedade na sequência de obras de requalificação 
urbana levadas a cabo por município. 
II - É que esta alegada ofensa do direito de 
propriedade do requerente, embora se conexione 
com uma relação jurídico administrativa, referente à 
realização de uma obra pública por parte de um 
município, não é disciplinada por normas de direito 
administrativo, mas sim por normas de direito 
privado. 
 
Apelação nº         54/13.0TBTBC.P1 – 2ª Sec. 

Data – 18/06/2013 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
1665 
 
ÓNUS DE IMPUGNAÇÃO 
DISPENSA 
CESSÃO FINANCEIRA 
ACÇÃO SUB-ROGATÓRIA 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I - No caso de pluralidade de réus, se todos 
contestarem, não há qualquer dispensa do ónus de 
impugnar, pelo que, contrariamente do que acontece na 
revelia, não aproveita ao não impugnante a impugnação 
feita por outro réu. 
II - Pode, assim, num mesmo processo, um facto ficar 
provado, por admissão, relativamente a um réu 
contestante que não o impugna e vir, a final, a ser dado 
como não provado, relativamente a outro que o 
impugnou. 
III - Para a procedência da ação sub-rogatória, não é 
necessário que o crédito sobre o seu devedor se 
encontre vencido, como se pode extrair do art. 607º do 
CC.  
IV - O credor sub-rogante tem de provar, para além da 
existência do seu crédito, igualmente a existência do 
crédito do seu devedor sobre o terceiro. 
V - A ação sub-rogatória pressupõe que o direito de 
crédito se encontre ainda na disponibilidade do devedor, 
uma vez que só a inação deste autoriza o credor a agir 
contra o terceiro.  
VI - Se o crédito do devedor sobre o terceiro tiver sido 
objeto de cessão financeira na modalidade de cessão de 
créditos com recurso e antecipação, encontrar-se-á 
vedada ao credor o recurso à figura da sub-rogação. 
VII - Na cessão financeira, na modalidade de cessão de 
créditos com recurso e antecipação, a entrega pelo fator 
ao cedente de adiantamentos sobre o valor das faturas 
objeto de cessão, não configura o pagamento das 
mesmas, correspondendo, tão só, a um mútuo. 
 
Apelação nº         1962/09.8TVPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 18/06/2013 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 

 
 
 
 
1666 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
VEÍCULO PERTENCENTE À ENTIDADE PATRONAL 
CONDUZIDO POR TRABALHADOR 
 
Sumário 
Compete aos tribunais comuns conhecer da acção 
intentada pela entidade patronal contra um seu 
trabalhador pedindo que este seja condenado a ressarci-
la dos danos provenientes de um acidente de viação em 
veículo seu que foi causado pelo dito trabalhador ao seu 
serviço. 
 
Apelação nº         1986/12.8TBOAZ.P1 – 2ª Sec. 

Data – 18/06/2013 
José Carvalho 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
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1667 
 
IMPUGNAÇÃO PAULIANA 
NEGÓCIO ONEROSO 
CARACTERÍSTICAS E PROVA DO ELEMENTO  
SUBJECTIVO 
 
Sumário 
I - Numa acção de impugnação pauliana a que se 
pretende que fique sujeito um negócio oneroso, é 
essencial a identificação do elemento subjectivo 
previsto no art. 612º, nºs 1 e 2 do C.Civil, 
designadamente a má fé do devedor e do terceiro. 
II - Esse elemento subjectivo basta-se com a 
consciência do prejuízo que o acto causa ao credor: 
impossibilidade ou agravamento da impossibilidade 
de satisfação integral do seu crédito; por maioria de 
razão, verifica-se esse requisito quando devedor e 
terceiro não só têm essa consciência, mas também 
esse objectivo; 
III - Tratando-se de um elemento subjectivo ou 
psicológico, ele é insusceptível de prova directa, 
havendo de resultar de prova indirecta, isto é, da 
demonstração de factos diversos do tema de prova, 
mas que permitem, com o auxílio de regras da 
experiência, uma ilação da qual se infere o facto a 
provar. 
IV - Tal elemento subjectivo ou psicológico tem-se 
por verificado quando, num determinado contexto, 
filha e genro outorgam escritura de confissão de 
dívida perante a mãe daquela, constituindo 
garantias reais sobre todo o seu património em 
benefício desse crédito, incluindo uma hipoteca 
sobre o prédio em que os três habitam, e quando 
nenhuma evidência da existência desse crédito se 
detecta, a não ser a declaração dos próprios 
outorgantes, em especial quando essa credora nem 
sequer revela a mínima capacidade para 
proporcionar tal crédito. 
Apelação nº         2657/08.5TBMAI.P1 – 2ª Sec. 

Data – 18/06/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 

 
 
 
1668 
 
INSOLVÊNCIA 
PESSOA SINGULAR 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I - A situação de insolvência a que alude o n.º 1 do 
art.º 3.º do CIRE depende da verificação da 
impossibilidade de o devedor cumprir a generalidade 
das suas obrigações vencidas. 
II - Os factos presuntivos elencados no n.º 1 do 
art.º 20.º do mesmo Código permitem ao credor 
desencadear o processo de insolvência, mas não o 
dispensam de alegar e provar, para além da 
obrigação incumprida, todas as circunstâncias em 
que esse incumprimento ocorreu, de modo a poder 
concluir-se pela impossibilidade de cumprimento do 
devedor resultante da sua incapacidade patrimonial 
generalizada. 
III - O pagamento em prestações de outros débitos, 
superiores ao do credor requerente, pontual e 
regularmente, em conformidade com o acordado, 
não permite concluir pela suspensão generalizada do 
pagamento das obrigações vencidas ou pela 
impossibilidade de o devedor satisfazer 
pontualmente a generalidade das suas obrigações 
em condições de determinar a declaração da sua 
insolvência. 

IV - Na declaração de insolvência de pessoas singulares 
apenas releva o critério do fluxo de caixa e nunca o do 
balanço ou do activo patrimonial. 
Apelação nº         3698/11.0TBGDM-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 18/06/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  

 
 
 
1669 
 
RESGATE DE PRODUTO FINANCEIRO 
ENTREGA DE QUANTIA SUPERIOR À APLICADA 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
 
Sumário 
I - Uma Companhia de Seguros que, por efeito de uma 
operação de resgate parcial de um produto financeiro 
(PPR/E), entrega ao seu cliente quantia superior àquela 
que aí se encontrava aplicada, registando tal operação 
no seu sistema informático, não pode afirmar que só 
anos depois teve conhecimento dessa operação; 
II - E não pode afirmá-lo designadamente quando o 
próprio sistema ali regista a operação, ali regista 
operações sucessivas em função das quais faz variar o 
saldo dessa aplicação, ali procede anualmente à 
liquidação de juros pelo saldo negativo que se mantém. 
III - Em tais circunstâncias, ainda que por razões 
orgânicas ou funcionais qualquer órgão competente não 
percepcione a existência desse saldo negativo e decida 
exigir a restituição do capital entregue indevidamente, a 
data em que o sistema regista a operação equivale à 
data em que a Companhia dela tem conhecimento. 
IV - O direito à restituição do indevidamente entregue, 
com que o cliente se enriqueceu, subsume-se ao 
instituto do enriquecimento sem causa, nos termos dos 
arts. 473º e 474º do C.Civil.  
V - Tal direito prescreve no prazo de três anos a contar 
da data do conhecimento da operação, nos termos do 
art. 482º do C. Civil. 
Apelação nº         6271/11.0TBMAI.P1 – 2ª Sec. 

Data – 18/06/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 

 
 
 
1670 
 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL 
FIXAÇÃO DA INDEMNIZAÇÃO 
RECURSO À EQUIDADE 
EMPREITADA 
ACEITAÇÃO DA OBRA 
 
Sumário 
I – Em caso de responsabilidade contratual, aquando da 
fixação do montante indemnizatório, o mesmo deve 
corresponder ao valor dos danos efectivamente sofridos 
pelo lesado. 
II - A possibilidade de recurso à equidade decorrente da 
aplicação do art. 494º do Código Civil existe apenas na 
responsabilidade extra-contratual. 
III – No âmbito de um contrato de empreitada, não 
ocorre a aceitação prevista no art.1218, nº5 do Código 
Civil, relativamente à verificação dos defeitos 
encontrados pelo dono da obra em momento posterior à 
sua aceitação, conquanto a denúncia ocorra logo que os 
defeitos sejam descobertos. 
Apelação nº         3457/11.0TBVLG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
José Igreja Matos 
Rui Moreira  
Henrique Araújo 
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1671 
 
EXECUÇÃO 
OPOSIÇÃO 
COMPENSAÇÃO 
LIQUIDAÇÃO DO CONTRA-CRÉDITO 
 
Sumário 
I - Encontrando-se o direito do executado, a 
compensar o seu contra crédito com o crédito do 
exequente, já reconhecido na sentença que se 
pretende executar, tem de se reconhecer ao 
executado a faculdade de invocar tal facto extintivo 
do direito do exequente. 
II - Se quiser exercitar a sua pretensão à 
compensação na ação executiva que contra si é 
movida – a fim de alcançar a extinção ou a redução 
do crédito exequendo –, o executado terá 
necessariamente de o fazer mediante a dedução de 
oposição à execução na qual invoque tal exceção. 
III - Encontrando-se o contra crédito a compensar, 
por liquidar, torna-se necessário proceder à 
respetiva liquidação no requerimento de oposição à 
execução, a fim de, na sentença a proferir na 
oposição, se determinar a extinção da execução ou o 
prosseguimento da mesma, conforme o crédito do 
executado venha a ser liquidado em montante igual 
ou superior ao crédito exequendo, ou em montante 
inferior. 
 
Apelação nº         151/12.9T2OVR-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira (com voto de 
vencido) 
José Igreja Matos 

 
 
 
 
1672 
 
INJUNÇÃO 
NOTIFICAÇÃO DO REQUERIMENTO INICIAL 
FALTA DE NOTIFICAÇÃO 
MEIOS DE OPOSIÇÃO 
INCONSTITUCIONALIDADE 
 
Sumário 
I - Inexiste falta de notificação do requerimento de 
injunção quando é expedida carta por via postal 
simples para a morada do notificando, com depósito 
na sua caixa do correio, após devolução da carta 
registada com aviso de recepção para lá enviada e 
que fora devolvida com a menção de que não 
atendeu, nos termos dos art.ºs 12.º, n.ºs 1 e 4 e 
12.º-A, n.º 3, ambos do anexo ao DL n.º 269/98, de 
1/9. 
II - O art.º 814.º, n.º 2, do CPC, na redacção dada 
pelo DL n.º 226/2008, de 20/11, ao restringir os 
meios de oposição aos elencados no seu n.º 1 e 
limitar o direito de defesa é materialmente 
inconstitucional por violação do art.º 20.º, n.º 1, da 
CRP. 
 
Apelação nº         105/12.5TBMSF-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  

 
 
 
 
 
 
 
 

1673 
 
CONTRATO DE SEGURO 
SEGURO DE INCÊNDIO 
COBERTURA 
EXCLUSÕES 
 
Sumário 
I - Da conjugação do disposto nos arts. 437º, nº3, 443º, 
nº1 e 439º do CComercial, resulta que no caso de 
seguro contra incêndio, mantem-se a responsabilidade 
da seguradora ainda que o incêndio tenha sido 
provocado por terceiro. 
II - Tratando-se de um seguro de risco facultativo, e 
dentro do princípio da liberdade contratual, podem as 
partes acordar em restringir a cobertura de tal seguro 
tão só ao incêndio acidental, ou seja, provocado por acto 
negligente e não doloso, do segurado ou seu 
representante, ou de um terceiro. 
III - Os danos resultantes para o segurado de um acto 
de vandalismo, consistente em atear fogo a uma viatura 
sem justificação aparente, ainda que praticado por 
desconhecidos, encontrar-se-ão excluídos da garantia do 
seguro em caso de existência de clausula segundo a qual 
“o contrato não cobre os prejuízos que derivem, direta e 
indiretamente, de, entre outros, actos de vandalismo ou 
maliciosos”. 
 
Apelação nº         7505/11.6TBVNG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 

 
 
 
 
1674 
 
INSOLVÊNCIA 
RESOLUÇÃO EM BENEFÍCIO DA MASSA 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I – A resolução do acto prejudicial à massa insolvente 
constitui uma declaração de vontade, a operar mediante 
comunicação legalmente tarifada, e é uma declaração 
receptícia, isto é, a respectiva eficácia depende do 
conhecimento do destinatário – artº 123º nº1 CIRE. 
II – Não tendo havido recepção da declaração de 
resolução da doação, como não existiu nos autos, por 
parte do donatário, a declaração só pode ser 
considerada eficaz quando só por culpa do destinatário 
não foi por ele oportunamente recebida – artº 224º nº2 
CCiv – facto que não ocorre quando a carta registada 
com a.r. não foi efectivamente entregue ao destinatário 
por “endereço insuficiente” (omissão de indicação do 
número da habitação dentro do prédio). 
III – Apesar de a resolução ter sido comunicada com 
êxito à doadora, dentro do prazo de caducidade do 
direito, tal facto não impede a caducidade do direito de 
resolução, por omissão de comunicação ao donatário 
nesse prazo, pois que, a aceitar-se o contrário, na 
prática deixava de se sujeitar a qualquer limitação 
temporal a comunicação da resolução a algum ou alguns 
dos intervenientes no negócio objecto de resolução, 
assim se ludibriando as finalidades da tutela jurídica da 
caducidade. 
 
Apelação nº         4832/10.3TBVFR-C.P1 – 2ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  
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1675 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
RESPOSTAS CONCLUSIVAS 
NATUREZA 
DANO 
PRIVAÇÃO DO USO DE VEÍCULO 
ABUSO DE DIREITO 
FIXAÇÃO 
CULPA DO LESADO 
CONHECIMENTO OFICIOSO 
APELAÇÃO 
ÂMBITO DO CONHECIMENTO DO RECURSO 
 
Sumário 
I - Do disposto no art. 646º, nº 4 do C.P.C. quando 
ali se prescreve que devem por ter-se por não 
escritas respostas que sejam conclusivas, decorre a 
proibição de que se resolva, em sede da decisão 
sobre a factualidade controvertida na causa, o 
tratamento jurídico que, num segundo momento, tal 
matéria deve merecer. A “conclusividade” que ali se 
previne, é aquela que compreende já uma 
apreciação jurídica de um facto, e não a que se 
reporta em exclusivo ao substrato fáctico em 
discussão.  
II - Na ponderação da indemnização do dano de 
privação do uso de um veículo automóvel, ter o 
veículo desaparecido, já ter sido reparado ou não 
poder sê-lo, sempre seriam factos impeditivos, 
modificativos ou extintivos do direito do lesado 
(autor). É, pois, à ré Seguradora que cabe alegá-los 
e demonstrá-los, sendo caso disso, em observância 
do disposto no art. 342º, nº 2 do Código Civil. 
III - Sendo a culpa do lesado pela verificação ou 
agravamento dos danos, um facto impeditivo, 
modificativo ou mesmo extintivo do direito à 
indemnização, pareceria que caberia à ré 
Seguradora invocá-lo em tempo oportuno, nos 
termos do nº 2 do art. 342º do C. Civil. No entanto, 
o art. 572º, estabelece uma excepção a esta regra: 
o tribunal deve conhecer da culpa do lesado, ainda 
que não tenha sido alegada. Porém, o que está aí 
previsto, suprindo-se a omissão da parte pelo 
conhecimento oficioso do tribunal, é a "conclusiva" 
invocação da culpa do lesado, pelo autor da lesão, e 
não uma actividade judicial mais ampla: não pode o 
tribunal indagar factos que jamais foram alegados 
ou discutidos, para conhecer oficiosamente da culpa 
do lesado. 
IV - um recurso de apelação, tal como está 
consagrado no nosso sistema processual civil, está 
formatado por um modelo de reponderação, 
destinado à reapreciação da decisão recorrida 
quanto às questões que lhe foram endereçadas, e 
não à reformulação da decisão perante novo 
contexto e novas questões. Porém, ainda que novas, 
sempre poderão ser apreciadas pelo tribunal de 
recurso questões que sejam objecto de 
conhecimento oficioso. É o caso da apreciação da 
culpa do lesado, se houver factualidade que o 
sustente, do abuso de direito ou da verificação de 
pressupostos processuais. 
V - para que se conclua que o exercício do direito à 
indemnização pela privação do uso de um veículo 
consubstancia abuso de direito, os autos deverão 
revelar elementos em face dos quais se possa 
concluir que essa pretensão excede 
"manifestamente" os "limites impostos pela boa fé, 
pelos bons costumes ou pelo fim social e económico 
desse direito" (art. 334º do C. Civil). Tal poderá 
ocorrer, por exemplo, no caso de se verificar que o 
lesado, com facilidade, poderia ter ordenado a 
reparação do veículo, com o que deixaria de estar 
privado dele, por tal lhe ser acessível em razão das 
suas posses, em razão do reduzido valor da 
reparação, em razão da possibilidade que tinha de, 
por qualquer outra forma, ter suprido essa privação. 

Se nada disso se constata no processo, não se pode 
concluir por abuso de direito. É ao responsável civil, e 
não ao lesado, que compete agir, e de forma diligente, 
para que o dano seja reparado, de modo a prevenir o 
seu agravamento pelo decurso do tempo. 
 
Apelação nº         161/09.3TBGDM.P2 – 2ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 

 
 
 
 
1676 
 
DIREITO DE PREFERÊNCIA 
PROPRIETÁRIO 
TERRENO CONFINANTE 
PRÉDIO MISTO 
INCIDÊNCIA DA PREFERÊNCIA 
 
Sumário 
I - Embora a lei civil não conheça a figura do prédio 
misto e esta seja uma qualificação fiscal, não se poderá 
negar que o prédio misto – necessariamente composto 
de uma parte rústica e de uma parte urbana – traduz 
uma só realidade económica e constitui um só prédio e, 
como tal, a sua natureza jurídico-civil (rústica ou 
urbana), do todo e não dos respectivos componentes, 
há-de ser encontrada com recurso aos critérios 
estabelecidos pela lei civil (artº 204, nº2, do CC).  
II – O direito de preferência do proprietário de terreno 
confinante de um prédio rústico, quando este tenha uma 
parte rústica e uma parte urbana, incide sobre todo o 
prédio e não apenas sobre a parte rústica do mesmo. 
 
Apelação nº         99/08.1TBTMC.P1 – 2ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
Francisco Matos 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 

 
 
 
 
1677 
 
APOIO JUDICIÁRIO 
ACTO TÁCITO DE DEFERIMENTO 
REVOGAÇÃO 
EFEITOS DA REVOGAÇÃO 
 
Sumário 
Revogando-se o acto tácito de concessão do apoio 
judiciário por a sua subsistência não convir à 
Administração, ou por não se reputar justo ou oportuno, 
há que respeitar os efeitos produzidos no intervalo entre 
os dois momentos – o da prática do acto e o da 
revogação. 
 
Apelação nº         2807/11.4TBPVZ-B.P1 – 2ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
João Proença  
Maria da Graça Mira 
António Martins (Vencido, nos termos da 
declaração anexa) 
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1678 
 
TÍTULO EXECUTIVO 
DOCUMENTO 
 
Sumário 
Não obstante a nulidade do contrato de mútuo em 
consequência da preterição da forma legal (escritura 
pública) os exequentes munidos de documento 
escrito gozam de título executivo quanto à 
restituição do capital entregue. 
 
Apelação nº   2170/11.3TBVFR-B.P1 – 2ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
João Proença  
Maria da Graça Mira 
António Martins  

 
 
 
 
1679 
 
PROVA PERICIAL 
SEGUNDA PERÍCIA 
 
Sumário 
I - A faculdade concedida pelo nº 2 do artigo 589º 
do Código de Processo Civil, de o tribunal “ordenar 
oficiosamente e a todo o tempo a realização de 
segunda perícia, desde que a julgue necessária ao 
apuramento da verdade”, não depende da 
constatação de inexactidão dos resultados da 
primeira. 
II - Tal segunda vistoria pode ser ordenada, mesmo 
que o tribunal tenha anteriormente indeferido o 
requerimento da mesma pelas partes, com 
fundamento em falta de alegação de razões válidas 
de discordância relativamente ao relatório pericial 
apresentado. 
 
Apelação nº   2263/08.4TBVFR-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 28/06/2013 
José de Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 

 
 
 
 
1680 
 
ARRENDAMENTO RURAL 
RENDA SÓ EM GÉNEROS 
NULIDADE 
 
Sumário 
I - Se, em Fevereiro de 2000, autores e réus 
acordaram, verbalmente, explorar em conjunto 
prédios pertencentes aos autores, sendo que os réus 
semeariam os produtos agrícolas tradicionais na 
região, cultivando-os segundo as melhores artes da 
lavoura, pagando, autores e réus, em partes iguais, 
as sementes e demais produtos necessários às boas 
colheitas, repartindo também em partes iguais o 
produto dessa exploração, tal acordo não vale como 
contrato de arrendamento rural. 
II - O pagamento em géneros da renda que tal 
consubstancia é ilegal, sendo essa cláusula nula, 
nulidade que se propaga a todo o contrato, sem 
possibilidade de redução deste. 
 
Apelação nº    248/10.0TBRSD.P1 – 3ª Sec. 

Data – 28/06/2013 
José de Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 

 

1681 
 
PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO 
PLANO DE RECUPERAÇÃO 
HOMOLOGAÇÃO 
 
Sumário 
I - Após a alteração introduzida pela Lei n.º 55-A/2010, 
de 31/12, ao art.º 30.º da LGT, deixou de ser 
legalmente possível homologar um plano de 
revitalização que contemple redução, extinção ou 
moratória de créditos fiscais sem que o Estado o tenha 
votado favoravelmente. 
II - O plano de revitalização aprovado que preveja 
redução de crédito tributário, sem que tenha merecido o 
voto favorável da Autoridade Tributária, obriga a 
concluir que o respectivo conteúdo integra violação não 
negligenciável de normas respeitantes ao mesmo crédito 
e à prolação de sentença de recusa da sua homologação. 
 
Apelação nº    4944/12.9TBSTS-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 28/06/2013 
Maria Amália Santos  
Aristides Rodrigues de Almeida 
José Amaral (Com anexa declaração) 

 
 
 
 
1682 
 
TÍTULO DE CRÉDITO 
ALTERAÇÃO 
ÓNUS DA PROVA 
PRESCRIÇÃO 
 
Sumário 
I - O princípio da literalidade, segundo o qual a 
obrigação resultante de um título de crédito deve 
emergir do seu próprio texto, faz com que, caso haja 
alguma alteração ao teor originário da letra, impenda 
sobre quem dessa modificação pretende beneficiar a 
prova de que a mesma corresponde à vontade do 
obrigado cambiário contra o qual a pretende fazer valer. 
II - O prazo de prescrição de três anos previsto no artigo 
70º da LULL é aplicável à acção do portador contra o 
avalista do aceitante, que se encontra vinculado da 
mesma maneira que este. 
 
Apelação nº    230/10.7TBMAI-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 28/06/2013 
José de Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 

 
 
 
 
1683 
 
PROVA PERICIAL 
SEGUNDA PERÍCIA 
 
Sumário 
Não é admissível a realização da segunda perícia numa 
acção declarativa especial para cumprimento de 
obrigações emergentes de contratos, por não se 
coadunar com a tramitação simplificada prevista no 
capítulo I de anexo ao DL n.º 269/98, de 1/9. 
 
Apelação nº   299710/11.4YIPRT-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 28/06/2013 
Judite Pires 
Teresa Santos 
Maria Amália Santos  
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1684 
 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
OMISSÃO DE PRONÚNCIA 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 
CAUSA PREJUDICIAL 
DECISÃO SURPRESA 
INCONSTITUCIONALIDADE 
COMPENSAÇÃO 
 
Sumário 
I - Padece de nulidade, por omissão de pronúncia, a 
sentença em que o juiz deixa de tomar posição 
expressa sobre questões que deva abordar e 
resolver. 
II - Não pode suspender-se a instância executiva 
com fundamento em prejudicialidade. 
III - Apenas estamos perante uma decisão surpresa 
quando ela comporte uma solução jurídica que as 
partes não tenham obrigação de prever. 
IV - A norma do art.º 814.º, n.º 2, do CPC, quando 
interpretada no sentido de limitar a oposição à 
execução fundada em injunção à qual foi aposta 
fórmula executória, é inconstitucional por violação 
do direito de defesa. 
V - A compensação, enquanto facto extintivo das 
obrigações, constitui fundamento de oposição à 
execução e, não se baseando esta em sentença, 
pode ser invocada nos mesmos termos e nas 
mesmas circunstâncias em que poderia ser invocada 
no processo de declaração. 
 
Apelação nº   849/12.1TBVCD-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 28/06/2013 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 

 
 
 
 
 
 
 
1685 
 
TÍTULO EXECUTIVO 
SENTENÇA  
 
Sumário 
A sentença que se limita a fixar o valor de uma 
participação social, não sendo condenatória, não 
constitui título executivo. 
 
Apelação nº   117-E/1999.P1– 3ª Sec. 

Data – 28/06/2013 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1686 
 
CONTRATO DE CRÉDITO 
DEVER DE COMUNICAÇÃO 
CONSUMIDOR 
AVALISTA 
NULIDADE DO CONTRATO 
ENTREGA DE CÓPIA 
RELAÇÕES IMEDIATAS 
 

Sumário 
I - A falta de entrega da cópia do contrato de crédito ao 
outorgante consumidor constitui vício gerador da 
nulidade do contrato, sendo esta enunciada 
consideração também válida quanto ao avalista, 
subscritor do mesmo, porquanto também quanto a este 
se deve afirmar a necessidade de entrega do exemplar 
do escrito em que estão vazadas as cláusulas do 
contrato, desde logo porque só assim ficará o avalista a 
conhecer o alcance e os termos da sua responsabilidade. 
II - Tendo o avalista subscrito o contrato que está na 
origem da emissão da livrança, e sendo nele 
interveniente, pode este opor ao beneficiário da livrança 
a nulidade do negócio causal, na medida em que o 
avalista ao intervir no ajuizado contrato é sujeito de tal 
relação e, como tal, estamos no domínio das relações 
imediatas entre si e o credor do avalizado. 
III - Impõe-se ao credor a prova de que aos avalistas 
foram criadas as condições para ler e compreender as 
cláusulas contratuais gerais, sendo que para satisfação 
deste ónus não basta a mera menção aposta no próprio 
contrato, onde os avalistas não discutiram nem 
intervieram na feitura do seu clausulado e das menções 
nele apostas. 
 
Apelação nº   9494/07.2YYPRT-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 01/07/2013 
Oliveira Abreu 
António Eleutério  
Maria José Simões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1687 
 
EXECUÇÃO 
ACÇÃO EXECUTIVA 
CITAÇÃO 
CITAÇÃO PRÉVIA 
DISPENSA 
RECURSO DO DESPACHO 
OPOSIÇÃO 
 
Sumário 
I - O artº 812º-F, do CPC, dispõe sobre a citação prévia 
e dispensa de citação prévia na acção executiva; 
II -Inexiste qualquer norma onde se preveja a 
possibilidade de o executado deduzir oposição ao 
despacho que ordenou a dispensa de citação prévia. 
III - Não há, pois, qualquer lacuna na lei processual 
reguladora da acção executiva, concretamente no 
âmbito da dispensa de citação prévia do executado, a 
superar através da aplicação analógica do disposto no 
artº 388º, do CPC; 
IV - O executado tem ao seu dispor, com vista ao 
regular exercício do contraditório, a dedução de oposição 
à execução e/ou oposição à penhora. 
 
Apelação nº   6083/12.3YYPRT-D.P1 – 5ª Sec. 

Data – 01/07/2013 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Oliveira Abreu 
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1688 
 
PRESUNÇÃO DE CUMPRIMENTO 
PRESCRIÇÃO PRESUNTIVA 
CONFISSÃO 
CONFISSÃO DA DÍVIDA 
ACTOS INCOMPATÍVEIS 
 
Sumário 
I - A presunção de cumprimento pelo decurso do 
prazo só pode ser ilidida por confissão. 
II - Considera-se confessada a dívida se o devedor 
praticar em juízo actos incompatíveis com a 
presunção do cumprimento. 
III - A declaração em depoimento de parte de haver 
pago parte da dívida é um actos incompatíveis com 
a presunção do cumprimento. 
 
Apelação nº   355/11.1TBSTS.P1 – 5ª Sec. 

Data – 01/07/2013 
António Eleutério  
Maria José Simões 
Abílio Costa 

 
 
 
 
1689 
 
UTILIZAÇÃO 
CASA DA MORADA DE FAMÍLIA 
REGIME PROVISÓRIO 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR 
INCIDENTE DE ATRIBUIÇÃO 
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 
FALTA DE PROVA 
CONVITE PARA INDICAR MEIOS DE PROVA 
FACTOS NOTÓRIOS 
 
Sumário 
I- A providência de fixação do regime provisório de 
utilização da casa de morada de família prevista no 
art. 1407.º nº 7 do CPC distingue-se, no plano 
processual ou adjectivo, do incidente de atribuição 
da casa de morada de família, regulado no 
art.1413.º do mesmo diploma, destinando-se, 
apenas, a acautelar a protecção da habitação de um 
dos cônjuges durante a pendência do processo de 
divórcio. 
II- Situando-se no âmbito da jurisdição voluntária, 
na sua decisão o juiz possui a máxima amplitude, 
tanto na aplicação do direito, como na investigação 
e avaliação fáctica. 
III- A questão da pretensa falta de provas deve ser 
suprida pelo Tribunal, atenta a natureza dos 
interesses em jogo, devendo, assim, oficiosamente, 
"ordenar a realização das diligências que considerar 
necessárias", nelas se incluindo o convite ao 
requerente para indicar meios de prova, se as 
apresentadas não forem convincentes. 
 
Apelação nº   3835/11.5TJVNF-B.P1 – 5ª Sec. 

Data – 01/07/2013 
Manuel Domingos Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1690 
 
CAMINHO PÚBLICO 
MELHORAMENTO DO CAMINHO PÚBLICO 
OBRAS REALIZADAS POR PARTICULARES 
UTILIZAÇÃO 
 
Sumário 
I - Um caminho não perde a sua natureza pública em 
consequência de obras realizadas por particulares 
visando directamente a satisfação de interesses destes. 
II - Realizadas as obras, os demais utentes do caminho 
poderão utiliza-lo se, como e quando quiserem, atentas 
as suas actuais características e possibilidades. 
 
Apelação nº   333/2001.P1 – 5ª Sec. 

Data – 01/07/2013 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 

 
 
 
 
1691 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
INDEMNIZAÇÃO 
DANO BIOLÓGICO 
A FAVOR DO FINANCIADOR 
MORA DO DEVEDOR 
RECIBO DE QUITAÇÃO 
ASSINATURA 
PAGAMENTO 
 
Sumário 
I – Se o lesado, à data do acidente, tinha a idade de 36 
anos, ficou a padecer de uma IPG de 5 pontos, sem 
incapacidade para o trabalho, e, além disso, suportou 
traumatismos e tratamentos, esteve internado durante 
dois dias e suportou, e suporta, dores avaliáveis em 3 
pontos (na moldura de 1 a 7), com sequelas de memória 
e de mal-estar, ponderados os padrões correntes na 
jurisprudência, é ajustada a indemnização, para 
superação do dano biológico, aproximada aos doze mil 
euros, e, para superação do dano não patrimonial, 
aproximada aos dez mil euros (artigos 496º, nº 3, início, 
e 566º, nº 3, do Código Civil); 
II – Não ocorre mora do credor se a seguradora, embora 
admitindo pagar uma parte da indemnização, a título de 
prejuízo material, que o lesado também aceita, porém, 
só se dispõe a fazer-lhe a respectiva entrega depois de 
ele enviar uma quitação assinada onde consta já ter 
recebido e, além disso, ainda, que renuncia 
expressamente aos direitos que lhe correspondem 
derivados do sinistro (artigo 813º do Código Civil). 
 
Apelação nº   2870/11.8TJVNF.P1 – 5ª Sec. 

Data – 01/07/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 
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1692 
 
MEDIADOR IMOBILIÁRIO 
DANOS CAUSADOS 
TERCEIRO 
INDEMNIZAÇÃO 
MEDIDA DA INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
I - O mediador imobiliário é civilmente responsável 
pelo ressarcimento dos danos patrimoniais causados 
a terceiro (adquirente de imóvel compreendido no 
contrato de mediação) em consequência da violação 
do dever de informação e/ou do incumprimento 
doutras obrigações resultantes do exercício da 
actividade de mediação. 
II - A medida da indemnização deverá traduzir o 
dano/prejuízo causado pela dita actuação da 
mediadora imobiliária, causalmente ligado ao 
incumprimento dos deveres que sobre si recaíam 
enquanto mediadora imobiliária. 
 
Apelação nº   2764/11.7TBVNG.P1 – 5ª Sec. 

Data – 01/07/2013 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 

 
 
 
 
1693 
 
INSOLVÊNCIA 
PLANO DE PAGAMENTOS 
TAXA DE JUSTIÇA 
 
Sumário 
O plano de pagamentos é incindível em relação ao 
pedido de insolvência sendo que a única taxa de 
justiça devida é a imposta pela apresentação da 
petição inicial do processo de insolvência. 
 
Apelação nº   27/13.2TBVRL-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 02/07/2013 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 

 
 
 
 
1994 
 
EXAME HEMATOLÓGICO 
RECUSA DA PARTE A SUBMETER-SE AO EXAME 
VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO 
 
Sumário 
I – Em tese geral, a função do recurso ordinário é, 
no direito português, a reapreciação da decisão 
recorrida e não um novo julgamento da causa. 
II - A recusa ilegítima da parte em submeter-se a 
exame hematológico constitui violação do dever de 
colaboração consagrado no art.º 519º, nº 1 do CPC. 
 
Apelação nº   4047/08.0TBMTS.P1 – 2ª Sec. 

Data – 02/07/2013 
José Igreja Matos 
Rui Moreira  
Henrique Araújo 

 
 
 
 
 
 
 

1695 
 
CRÉDITO HIPOTECÁRIO 
CRÉDITO DA SEGURANÇA SOCIAL 
GRADUAÇÃO 
 
Sumário 
O crédito hipotecário deve ser graduado à frente do 
crédito da segurança social porquanto a este é atribuído 
apenas um privilégio imobiliário geral. 
 
Apelação nº   157/12.8TBESP-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 02/07/2013 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 

 
 
 
 
1696 
 
INSOLVÊNCIA 
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DA MATÉRIA DE FACTO 
PRESSUPOSTOS 
RESOLUÇÃO A FAVOR DA MASSA INSOLVENTE 
ÓNUS DA PROVA 
VERIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I - O recorrente não cumpre o ónus da al. a) do nº 1 do 
art. 685º-B do CPC quando, nas conclusões das 
alegações, não especifica os factos concretos que 
considere incorrectamente decididos pelo Tribunal «a 
quo» e queira ver reapreciados pelo Tribunal da Relação; 
tal omissão determina o não conhecimento do recurso 
na parte relativa à impugnação da decisão de facto. 
II - O não conhecimento dessa parte do recurso não 
impede a apreciação da parte restante – questão de 
direito – quando o mesmo foi interposto no prazo 
adicional previsto no nº 7 do art. 685º do CPC. 
III - Mais que às razões de direito [ou aos preceitos 
legais] invocadas pelo administrador de insolvência na 
declaração de resolução extrajudicial, é às razões de 
facto [aos factos concretos] por ele ali relatados que o 
destinatário da declaração [e o Tribunal] deve[m] 
atender. 
IV - A acção de impugnação da resolução operada pelo 
AI a favor da massa insolvente é de simples apreciação 
negativa [visa a demonstração da inexistência ou a não 
verificação dos pressupostos legais da resolução 
declarada pelo AI], cabendo à massa insolvente o ónus 
da prova da verificação dos pressupostos da resolução 
operada. 
V - Na resolução condicional, prevista no art. 120º do 
CIRE, cabe à ré, massa insolvente, a prova de que os 
actos/negócios objecto da resolução levada a cabo pela 
AI foram prejudiciais à massa insolvente [nos termos do 
nº 2] e que os intervenientes nos negócios em causa 
agiram de má fé [nos termos indicados em alguma das 
alíneas do nº 5 do mesmo preceito]. 
 
Apelação nº   462/10.8TBVFR-P.P1 – 2ª Sec. 

Data – 02/07/2013 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 
Maria João Areias  
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1697 
 
PRESCRIÇÃO 
FACTO CONTINUADO 
 
Sumário 
O prazo de prescrição não decorreu se o facto ilícito 
ainda se mantém no momento em que a acção é 
proposta (facto continuado). 
 
Apelação nº   1567/09.3TBAMT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 02/07/2013 
António Martins 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
 
1698 
 
ACIDENTE DE TRABALHO 
RESPONSABILIDADE 
MÉDICO 
SEGURADORA 
 
Sumário 
A responsabilidade do médico que trata o sinistrado 
em acidente laboral é de natureza extracontratual 
respondendo aquele perante este a título de culpa 
efectiva. 
 
Apelação nº   7515/06.5TBVNG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 02/07/2013 
João Proença  
Maria da Graça Mira 
António Martins 

 
 
 
 
1699 
 
INTERVENÇÃO ACESSÓRIA PROVOCADA 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
A intervenção acessória provocada sucessiva pode 
ser suscitada alegados que sejam os pressupostos 
de uma acção de regresso. 
 
Apelação nº   658/09.5TBPFR-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 02/07/2013 
José Carvalho  
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 

 
 
 
 
1700 
 
CONTRATO DE AGÊNCIA 
DIREITO À COMISSÃO 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I - No contrato de agência, a aquisição do direito à 
comissão pelo agente depende da verificação de 
uma das seguintes circunstâncias: (i) cumprimento 
do contrato pelo principal, (ii) da obrigação do 
principal cumprir o contrato, por força do acordo 
concluído pelo terceiro, (iii) do cumprimento do 
contrato pelo terceiro. 
II – Concluído o contrato pelo agente, este mantém 
o direito às comissões ainda que o principal ou o 
terceiro não cumpram o contrato, sendo necessário 

que, em caso de incumprimento deste último, o principal 
tenha cumprido a sua obrigação. 
 
Apelação nº   984/10.0TVPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 02/07/2013 
Francisco Matos 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 

 
 
 
 
1701 
 
EXECUÇÃO 
MÚTUO 
FIANÇA 
RESPONSABILIDADE DOS FIADORES 
 
Sumário 
A fiança tem o conteúdo da obrigação principal e cobre 
as consequências legais e contratuais da mora ou culpa 
do devedor. 
 
Apelação nº   2262/12.1YVPRT-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 02/07/2013 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 

 
 
 
 
1702 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
DISTRIBUIÇÃO 
ENERGIA ELÉCTRICA 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I - A distribuição de energia elétrica é uma atividade 
perigosa por natureza, e, como tal, sujeita ao regime 
previsto no nº2 do art. 493º do CC, que estabelece uma 
presunção de culpa por danos causados no exercício de 
uma atividade perigosa por sua própria natureza ou 
pelos meios utilizados. 
II - Tal atividade encontra-se ainda sujeita ao regime de 
responsabilidade objetiva previsto no art. 509º pelos 
danos causados pela da condução ou entrega da 
eletricidade ou do gás. 
III - Para a aplicação de tal regime necessário se torna a 
prova de que o incidente causador do dano tenha 
ocorrido no âmbito das atividades aí previstas: 
produção, condução ou entrega (distribuição) de energia 
elétrica, cuja prova incumbe ao lesado, nos termos do 
nº1 do art. 342º do CC. 
IV - Não se provando que o incêndio tenha ocorrido na 
rede pública de distribuição de eletricidade, ou seja, no 
sistema de condução e entrega até à origem, mas tão só 
que a parte ardida se situa após o ponto de entrega – 
cabo de fornecimento de energia elétrica situado entre o 
contador e o quadro elétrico existente no interior da 
habitação dos autores – excluída fica a responsabilidade 
da Ré. 
 
Apelação nº   32/12.6TBMDB.P1 – 2ª Sec. 

Data – 02/07/2013 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 
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1703 
 
ARRENDAMENTO URBANO 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
EXCEPÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO 
 
Sumário 
I - A excepção de não cumprimento do contrato tem 
como pressuposto a correspectividade das 
prestações a que as partes estão vinculadas. 
II - No contrato de arrendamento existe 
correspectividade entre a prestação do senhorio de 
proporcionar ao inquilino o gozo da coisa locada e a 
prestação do inquilino de pagar o valor da renda. 
III - Para que o inquilino possa deixar de pagar a 
renda com base na excepção de não cumprimento 
do contrato pelo senhorio, tem de alegar e provar 
que ficou privado do gozo do locado e que existe um 
nexo de causalidade entre a privação desse gozo e a 
falta de pagamento da renda. 
IV - Não existe privação do gozo da coisa locada se 
o inquilino continua a utilizá-la para sua habitação 
permanente, ainda que sem condições de 
habitabilidade. 
 
Apelação nº   858/12.0TJPRT.P1  – 3ª Sec. 

Data – 04/07/2013 
Aristides Rodrigues de Almeida 
José Amaral 
Maria Amália Santos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1704 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA  
CONCESSIONÁRIA 
ACIDENTE EM AUTO-ESTRADA 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I - O art.º 12.º, n.º 1, da Lei n.º 24/2007, de 18/7, 
impõe à concessionária de uma auto-estrada o ónus 
da prova do cumprimento das obrigações de 
segurança que sobre si impendem, relativamente à 
ocorrência de alguma das situações nele previstas. 
II - Para cumprir tal ónus não basta à concessionária 
fazer a prova de que foi diligente no cumprimento 
genérico dos seus deveres, devendo provar qual foi 
o evento concreto que não lhe deixou realizar o 
cumprimento. 
III - A causa ignorada da intromissão de um animal 
na auto-estrada não exonera o devedor. 
 
Apelação nº   3238/11.1TBGMR.P1 – 3ª Sec. 

Data – 04/07/2013 
Aristides Rodrigues de Almeida 
José Amaral 
Maria Amália Santos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1705 
 
PARCERIA AGRÍCOLA 
ARRENDAMENTO RURAL 
NULIDADE 
 
Sumário 
I - Não padece de nulidade, por omissão de pronúncia, a 
sentença em que o juiz se pronuncia negativamente 
sobre a pretensão deduzida pelo autor, julgando-a 
improcedente por entender que não demonstrou, como 
deveria, a sua qualidade de possuidor ou mero detentor, 
necessária ao reconhecimento do direito de 
compensação pelas benfeitorias que realizou. 
II - Inexiste violação do princípio do dispositivo quando 
aquele pedido se baseia na alegação de uma posse 
precária, invocada e reconhecida na sentença proferida 
noutra acção, que o autor juntou e deu como 
reproduzida. 
III - A inobservância da forma escrita é causa de 
nulidade do contrato, atípica ou especial, uma vez que 
não é de conhecimento oficioso, pode ser sanada 
mediante notificação de uma das partes à outra para a 
sua formalização e só pode ser invocada pela parte a 
quem a falta de forma não seja imputável. 
IV - A falta de junção de um exemplar do contrato ou de 
alegação, para posterior prova, de que a não redução a 
escrito é imputável à parte contrária constitui excepção 
dilatória inominada que determina a extinção da 
instância, nos termos do art.º 35.º, n.º 5, do DL n.º 
385/88, de 25/10. 
 
Apelação nº   75/09.7TBMUR.P1 – 3ª Sec. 

Data – 04/07/2013 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 

 
 
 
 
1706 
 
PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 
PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO PAGAS 
LEGITIMIDADE PARA AS RECLAMAR 
 
Sumário 
I - O filho maior e o progenitor convivente gozam de 
legitimidade, substantiva e processual, para reclamar as 
prestações vencidas e não pagas durante a menoridade 
do filho: o filho maior, como titular do direito a 
alimentos “jure proprio”; o progenitor convivente, no 
caso de invocação de que prestou alimentos para além 
do que lhe cumpria, por sub-rogação.  
II - Porém, se o filho esteve confiado à guarda e 
cuidados da avó paterna a legitimidade para reclamar as 
prestações alimentares vencidas e não pagas durante a 
sua menoridade caberá, por sub-rogação, à avó paterna 
e não a qualquer dos progenitores, uma vez que ambos 
estavam obrigados a prestar alimentos. 
 
Apelação nº   1353/06.2TMLSB-D.P1 – 2ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 
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1707 
 
UNIÃO DE FACTO 
COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE BENS 
ÓNUS DA PROVA 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
 
Sumário 
I - É em face da pretensão deduzida pelo autor que 
deverá ser apreciada a propriedade da forma de 
processo e não por referência à pretensão que 
deveria ter sido deduzida. 
II - Pretendendo o autor o reembolso da sua 
comparticipação na aquisição dos bens adquiridos 
durante o período em que viveram em união de 
facto, a forma de processo adequada é a comum e 
não o processo especial de divisão de coisa comum.  
III - Se, na pendência da união de facto, os bens são 
adquiridos apenas m nome de um deles e ambos 
contribuíram para a sua aquisição, o companheiro 
que não consta do título como proprietário poderá 
reaver a sua comparticipação financeira na aquisição 
do bem através do instituto do enriquecimento sem 
causa. 
IV - Face à inexistência de qualquer presunção de 
compropriedade, o membro da união de facto que se 
considere empobrecido relativamente aos bens em 
cuja aquisição participou, terá que provar a 
existência de um património comum resultante da 
união de facto. 
 
Apelação nº   2273/11.4TJVNF.P1 – 2ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Maria João Areias  
Maria de Jesus Pereira 
José Igreja Matos 

 
 
 
 
1708 
 
DIREITO DE RESPOSTA 
SITE DE EMISSORA DE RÁDIO 
 
Sumário 
Dá direito de resposta (ao abrigo da lei da rádio ou 
da lei de imprensa) a notícia divulgada através da 
internet no site de uma emissora de rádio. 
 
Apelação nº   5937/12.1TBVFR.P1 – 2ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
João Proença  
Maria da Graça Mira 
António Martins 

 
 
 
 
1709 
 
EXECUÇÃO CONTRA TERCEIRO DEVEDOR 
INCIDENTE DA ACÇÃO EXECUTIVA 
COMPETÊNCIA 
TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES 
 
Sumário 
I - A execução movida contra o terceiro devedor, 
nos termos do artigo 860.º, n.º 3, CPC, se configura 
como incidente da primitiva acção executiva, dela 
estando estritamente dependente, pois as 
vicissitudes desta, designadamente a sua extinção 
ou o pagamento parcial do crédito exequendo, não 
deixam, de se repercutir naquela. 
II - A acessoriedade da execução movida ao abrigo 
do disposto no artigo 860.º, n.º 3, CPC, justifica que 
corra no mesmo tribunal onde se desenrola a 
execução principal (cfr. artigo 96.º CPC). 

III - É da competência do Juízo de Família e Menores, e 
não do Juízo de execução, a execução instaurada nos 
termos do artigo 860.º, n.º 3, CPC, em que o título que 
a suporta é um despacho do Juízo de Família e Menores. 
 
Apelação nº   1067/12.4T2AGD.P1 – 2ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 

 
 
 
 
1710 
 
ARRENDAMENTO 
FALTA DE PAGAMENTO DE RENDAS 
DIREITOS À RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
CADUCIDADE 
 
Sumário 
I - No caso de resolução extrajudicial do contrato de 
arrendamento por falta de pagamento de renda, o 
arrendatário pode afastar a resolução se puser termo à 
mora no prazo de três meses (artigo 1084.º, n.º 3, CC). 
II - No caso de ser intentada acção judicial para 
resolução do contrato de arrendamento por falta de 
pagamento de rendas, o arrendatário pode fazer caducar 
o direito de resolução através do pagamento, depósito 
ou consignação em depósito das somas devidas e da 
indemnização prevista no artigo 1041 (50% do valor da 
renda), até ao termo do prazo para contestação. 
III - Para paralisar o direito à resolução do contrato de 
arrendamento o arrendatário tem de pagar as rendas 
que se vencerem até à contestação, e não apenas as 
vencidas até à propositura da acção. 
 
Apelação nº   99/09.4TBVLG-A.P1 – 2ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Márcia Portela 
M. Pinto dos Santos 
Francisco Matos 

 
 
 
 
1711 
 
ARRENDAMENTO 
FINS NÃO HABITACIONAIS 
NECESSIDADE DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 
NULIDADE DO CONTRATO 
CESSAÇÃO DO CONTRATO 
ACORDO 
RENDAS CORRESPONDENTES AO PRÉ-AVISO 
 
Sumário 
I – A invocação da nulidade do contrato de 
arrendamento após a cessação do mesmo e depois de se 
ter usado o local durante algum tempo integra uma 
situação de abuso de direito. 
II – Caso o contrato cesse por acordo das partes não é 
devido o pagamento das rendas correspondentes ao 
período de pré-aviso em falta. 
 
Apelação nº   1921/11.0TJVNF.P1 – 2ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
José Carvalho  
Rodrigues Pires 
Márcia Portela 
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1712 
 
PENSÃO DE SOBREVIVÊNCIA 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
Para obter o direito à pensão de sobrevivência, no 
âmbito da Lei 7/2001, de 11.5, a lei não exige que 
seja o beneficiário falecido, seja o/a requerente dos 
alimentos, fossem divorciados, solteiros ou viúvos 
há mais de 2 anos relativamente à data do óbito do 
beneficiário. 
 
Apelação nº   6792/12.7TBVNG.P1 – 2ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
José Igreja Matos 
Rui Moreira  
Henrique Araújo 

 
 
 
 
1713 
 
INSOLVÊNCIA 
PLANO DE REVITALIZAÇÃO 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
INDISPONIBILIDADE 
 
Sumário 
I - A Lei n.º 55-A/2010 de 31 de Dezembro (Lei do 
Orçamento do Estado para 2011), incluiu uma 
norma - art. 125º - com o seguinte teor: "O disposto 
no n.º 3 do artigo 30.º da LGT é aplicável, 
designadamente aos processos de insolvência que se 
encontrem pendentes e ainda não tenham sido 
objecto de homologação, sem prejuízo da 
prevalência dos privilégios creditórios dos 
trabalhadores previstos no Código do Trabalho sobre 
quaisquer outros créditos." Esta norma só consente 
uma interpretação: a extinção ou redução dos 
créditos fiscais não podem ser impostas por um 
acordo dos credores, contra a vontade do Estado. 
II - Dos arts. 30º, nºs 2 e 3 e 36º, nº 3 da LGT 
resulta uma absoluta indisponibilidade dos créditos 
tributários. Um Plano de Revitalização que 
compreenda soluções ofensivas dessa 
indisponibilidade (ex moratória, reduções do crédito 
quanto a juros, previsão de um plano prestacional 
inadmissível e ausência de garantias), com voto 
desfavorável da Fazenda Nacional, não pode ser 
admitido, por essas soluções redundarem na 
"infracção de normas legais imperativas 
representativa de violação não negligenciável das 
regras aplicáveis ao seu conteúdo" (art. 215º, nº 1, 
aplicável por remissão do art. 17º-F, nº 5, do CIRE). 
 
Apelação nº   257/12.4TBMCD-C.P1 – 2ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Rui Moreira 
Henrique Araújo 
Fernando Samões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1714 
 
ABUSO DE DIREITO 
PRESSUPOSTOS 
CLÁUSULA PENAL 
REDUÇÃO 
 
Sumário 
I - Não é de alterar a matéria de facto sempre que se 
mostre apreciada e decidida segundo as regras e os 
princípios do direito probatório. 
II - O abuso de direito, na modalidade do venire contra 
factum proprium, manifesta-se pela violação do princípio 
da confiança e a sua proibição reclama uma actuação 
pautada por regras éticas, de decência e respeito pelos 
direitos da contraparte. 
III - Não abusa do direito o credor que condescende com 
a inexecução do contrato, durante cerca de três anos, e 
pede a indemnização estipulada como cláusula penal 
decorrente da resolução do contrato com base no 
incumprimento do devedor. 
IV - O uso da faculdade de redução equitativa da 
cláusula penal, concedida pelo art.º 812.º do Código 
Civil, depende do pedido do devedor da indemnização 
que também tem o ónus de alegar e provar os factos 
que eventualmente integrem desproporcionalidade entre 
o valor da cláusula estabelecida e o valor dos danos a 
ressarcir ou um excesso da cláusula em relação aos 
danos efectivamente causados, podendo o juiz, se 
provados, reduzir, mas não invalidar ou suprimir, a 
cláusula penal manifestamente excessiva. 
 
Apelação nº   821/10.6TVPRT.P1 – 2ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Fernando Samões 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  

 
 
 
 
1715 
 
ÁGUAS PÚBLICAS 
SERVIDÃO DE AQUEDUTO 
 
Sumário 
I - O Decreto 5787-IIII, de 10/5/1919, previa que a 
água pública captada em correntes não navegáveis nem 
flutuáveis só podia ser objecto de apropriação privada, 
em irrigação de prédios rústicos particulares, mediante 
concessão do Estado, sem possibilidade de delegação de 
poderes de concessão ou de subconcessão a entidades 
particulares. 
II - Não revela qualquer concessão a intervenção de 
juntas de agricultores ou juntas de regantes que 
efectivamente auxiliaram o Estado na fixação do 
universo de concessionários em perímetros de rega e na 
regulação do uso da água, por fluxos horários 
proporcionais às áreas irrigadas e por outras regras de 
distribuição, e continuaram a ser, por vezes durante 
dezenas de anos, as interlocutoras privilegiadas do 
Estado nos assuntos que respeitam ao conjunto dos 
concessionários. 
III - Sem o título administrativo da concessão de água 
pelo Estado não é possível o reconhecimento da servidão 
legal de aqueduto. 
 
Apelação nº   98/11.6TBSJP.P1 – 3ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Pedro Lima da Costa 
José Manuel de Araújo Barros 
Judite Pires 
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1716 
 
ACÇÃO DE REIVINDICAÇÃO 
CEDÊNCIA VERBAL 
 
Sumário 
A cedência meramente verbal de parcelas de prédios 
não é fundamento que o cessionário possa 
validamente invocar para recusar a restituição dos 
mesmos aos proprietários que os reivindicam, 
mesmo que, nessa cedência, o cedente se tenha 
apresentado como proprietário desses prédios e 
comungue na propriedade de um deles. 
 
Apelação nº   126/06.7TBTMC.P1– 3ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
José Manuel de Araújo Barros 
Judite Pires 
Teresa Santos 

 
 
 
 
1717 
 
ALIMENTOS A EX-CONJUGE 
 
Sumário 
I - A situação de carência económica do ex-cônjuge 
deve ser analisada no momento em que a pensão de 
alimentos é pedida. 
II - Se o ex-cônjuge não conseguir prover à sua 
subsistência e o outro ex-cônjuge reunir condições 
económicas suficientes, deve ser decretada a pensão 
de alimentos a favor daquele, quantificada de acordo 
com os critérios legais previstos nos art.ºs 2003.º, 
2004.º, 2016.º e 2016.º-A, todos do Código Civil. 
 
Apelação nº   304/11.7TMPRT-A.P1 – 3ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Aristides Rodrigues de Almeida 
José Amaral 
Maria Amália Santos  

 
 
 
 
1718 
 
INCOMPETÊNCIA MATERIAL 
REGIME DE ARGUIÇÃO 
 
Sumário 
Em providência cautelar não especificada, estando já 
em curso a audiência final a que aludem os artºs 
386º e 388º, nº 1, alínea b), CPC, e tendo nesta 
sido inquiridas testemunhas, não pode já, 
oficiosamente, ao abrigo do artº 102º, nº 2, 
conhecer-se da excepção de incompetência material 
do Tribunal. 
 
Apelação nº   540/13.1TBPVZ.P1 – 3ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
José Amaral 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  

 
 
 
 
1719 
 
CONTRATO DE SEGURO 
TRABALHO TEMPORÁRIO 
DIREITO DE REGRESSO 
SUB-ROGAÇÃO 
PRESCRIÇÃO 
RESPONSABILIDADE CIVIL  

EXTRACONTRATUAL 
 
Sumário 
I - O direito previsto no n.º 4 do art.º 31.º da Lei n.º 
100/97, de 13/9, apesar da letra do preceito, não 
constitui um verdadeiro direito de regresso, mas de sub-
rogação legal da entidade patronal ou da seguradora nos 
direitos do sinistrado contra o causador do acidente, na 
medida em que tiver pago a indemnização. 
II - O prazo de prescrição é de três anos, contados a 
partir da data do pagamento, por aplicação analógica do 
n.º 2 do art.º 498.º do Código Civil. 
III - A seguradora da entidade empregadora que pagou 
ao sinistrado, cedido no âmbito de um contrato de 
trabalho temporário, a indemnização decorrente de um 
acidente por ele sofrido no exercício de funções para a 
empresa utilizadora, pode exigir desta o que pagou, 
desde que se verifiquem os respectivos pressupostos 
para ser responsabilizada extracontratualmente pelos 
danos sofridos pelo aludido trabalhador. 
IV - Deve ter-se como uma actividade perigosa, para 
efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 493.º do Código 
Civil, a utilização de um empilhador em meio industrial, 
no transporte e colocação de material, quer pelos riscos 
inerentes à própria máquina, quer pelo local em que é 
utilizado, onde circulam várias pessoas. 
 
Apelação nº   2541/11.5TBVLG.P1 – 3ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 

 
 
 
 
1720 
 
DESPACHO DE ADMISSÃO DE MEIOS DE PROVA 
DESPACHO DE REJEIÇÃO 
RECURSO 
 
Sumário 
I - Nos termos do art.º 691º, n.º s 2, alínea i) e 5, do 
CPC, o despacho de admissão ou de rejeição de meios 
de prova (v. g., o despacho que admite ou manda 
desentranhar determinados documentos) é 
imediatamente recorrível (prazo de 15 dias). 
II - A decisão sobre a legitimidade das partes, reunidos 
os pressupostos gerais da recorribilidade, não admite 
recurso imediato mas poderá ser impugnada no âmbito 
do recurso a interpor da decisão final (art.º 691º, n.º 2, 
a contrario, e 3, do CPC) ou, se não houver recurso 
desta decisão, nos termos do n.º 4 do art.º 691, do CPC. 
III - Sendo a legitimidade um mero pressuposto 
processual positivo, uma condição da instância (cuja 
existência é essencial para que o tribunal se pronuncie 
sobre o mérito da causa), nas situações de litisconsórcio 
necessário ela está assegurada a partir do momento em 
que os vários interessados na relação controvertida são 
chamados ao processo, independentemente da posição 
que venham a assumir a respeito do fundo da causa. 
IV - Por via da autonomia privada, em determinadas 
circunstâncias, o preço a pagar no contrato de compra e 
venda poderá ser estipulado com referência a 
factores/elementos ainda desconhecidos, sendo depois 
concretizado pelas partes. 
 
Apelação nº   1029/10.6TVPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 
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1721 
 
MEDIDAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO 
INTERESSE DO MENOR 
ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO 
PREVALÊNCIA DA FAMÍLIA 
PRINCÍPIO DA PROBIDADE PROCESSUAL 
PRINCÍPIO DA ACTUALIDADE 
 
Sumário 
I - O interesse da criança (ou jovem) constitui o 
parâmetro material básico de qualquer política de 
protecção de crianças e jovens. 
II - Pese embora a preferência do legislador por 
medidas de promoção e protecção que facultem a 
integração das crianças e jovens em ambientes 
familiares (família natural ou família adoptiva), o 
acolhimento em instituição, ponderadas as 
circunstâncias do caso, poderá constituir adequada 
forma de protecção da criança ou jovem privada de 
conveniente acompanhamento e cuidados familiares. 
III - Justifica-se a medida de promoção de protecção 
de acolhimento em instituição a menor (de 16 anos 
de idade) cuja educação, formação e 
desenvolvimento se encontram comprometidas, por 
omissão ou inadequada actuação de seus 
progenitores, que ao longo dos anos revelaram 
manifesta incapacidade para assumir as 
responsabilidades parentais. 
 
Apelação nº   9458/11.1TBVNG-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 

 
 
 
 
1722 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 
CONTRATO DE CONSUMO 
RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
 
Sumário 
I - O Tribunal só deve reconhecer a obrigação de 
prestação de contas quando os Autores, satisfazendo 
a alegação e prova que lhes pertencem, 
demonstrarem nos autos que os Réus administraram 
bens alheios, pertença dos demandantes.  
II - A vinculação traduzida na prestação de contas é, 
inquestionavelmente uma obrigação patrimonial, e, 
neste sentido, transmissível. 
III - Reconhecido que a herança encerra o conjunto 
de princípios jurídicos que disciplinam a transmissão 
do património (bens, direitos e obrigações), de uma 
pessoa que morreu, a seus sucessores legais, e 
demonstrado que a falecida administrou bens 
alheios, sendo esta uma vinculação patrimonial, 
incumbirá à herança da administradora, 
representada pelo cabeça de casal, prestar as contas 
relativas à administração dos bens alheios. 
 
Apelação nº   1519/11.3TBPVZ.P1 – 5ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Oliveira Abreu 
António Eleutério  
Maria José Simões 

 
 
 
 
 
 
 
 

1723 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 
CONTRATO DE CONSUMO 
RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
 
Sumário 
I – A menção, tabelar e genérica, contida em despacho 
saneador, de que “o tribunal é competente em razão da 
matéria” não permite fazer operar caso julgado (formal) 
sobre o assunto (artigo 510º, nº 3, início, do Código de 
Processo Civil);  
II – O recorte de competência material da ordem 
administrativa dos tribunais, fixado na constituição e na 
lei, assenta, primordialmente, no conceito de relação 
jurídica administrativa; concebida esta como a situação 
em que se note relevante e impressiva a configuração 
dos efeitos (vantagens e vínculos) a partir de normas 
jurídicas atributivas materiais de direito público (artigos 
212º, nº 3, da Constituição da República, 1º, nº 1 e 4º, 
nº 1, alínea f), do Estatuto dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais); 
III – Ao contrato pelo qual uma entidade (pública ou 
privada) acerta com um utente em lhe prestar o serviço 
(público) de fornecimento de água, não assenta essa 
matriz publicista; constituindo, esse, um contrato de 
consumo, primordialmente regido por regras 
substantivas de direito privado (artigos 1º, nº 1, nº 2, 
alínea a), e nº 4, e 10º, nº 4, da Lei nº 23/96, de 26 de 
Julho, 2º, nº 2, e 9º, nº 3, da Lei nº 24/96, de 31 de 
Julho, e 3º, alínea c), do Decreto-Lei nº 446/85, de 25 
de Outubro); 
IV – Em vista dessa natureza privatística da relação 
estabelecida, à acção pela qual o prestador do serviço 
(público) de fornecimento de água reclame do utente o 
pagamento da quantia relativa ao custo do que, por 
este, foi consumido, corresponde a competência, em 
razão da matéria, dos tribunais judiciais (artigos 18º, nº 
1, da Lei de Organização Judiciária, e 66º, do Código de 
Processo Civil). 
 
Apelação nº   99770/12.3YIPRT.P1 – 5ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Luís Lameiras 
Carlos Querido 
Fonte Ramos 

 
 
 
 
1724 
 
INSOLVÊNCIA 
HERANÇA 
HERDEIROS LEGITIMÁRIOS 
LEGITIMIDADE 
 
Sumário 
Os herdeiros legitimários, por não revestirem a 
qualidade dos legitimados a requerer a insolvência do 
devedor, de acordo com o critério do art. 20º do CIRE, 
não têm legitimidade para requerer a insolvência da 
herança. 
 
Apelação nº   2698/12.8TBPVZ-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 
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1725 
 
GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA FINAL 
APRESENTAÇÃO 
REQUERIMENTO 
PROCEDIMENTO 
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA 
DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA 
DOCUMENTOS 
 
Sumário 
I - Existe um momento processual adequado para as 
partes apresentarem o requerimento da gravação da 
audiência final. 
No tocante aos procedimentos destinados a exigir o 
cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes 
de contratos de valor não superior a € 15.000, tal 
requerimento deverá ser apresentado até ao início 
da produção dos depoimentos em audiência de 
discussão e julgamento [cf. art.º 1º do DL n.º 
269/98, de 01.9 e art.º 3º do regime anexo ao 
mesmo DL, na redacção conferida pelo DL n.º 
303/2007, de 24.8]. 
II - Não tendo sido oportunamente requerida ou 
oficiosamente determinada a gravação da audiência, 
a eventual repetição parcial do julgamento para 
melhor fundamentação da decisão sobre a matéria 
de facto e/ou visando a supressão de deficiências 
dessa mesma decisão, não possibilitará que então se 
requeira ou determine o registo dos 
depoimentos/gravação da prova, sob pena de 
violação da lei processual quanto à tempestividade 
desse acto e da falta de uniformidade na forma de 
produção da prova em audiência de discussão e 
julgamento (na primeira audiência e na audiência de 
repetição). III - A testemunha pode servir-se, no 
seu depoimento, de documentos (que não apresente 
para serem juntos ao processo) ou de apontamentos 
(inclusivamente de datas) que a auxiliem nas 
respostas, como resulta da remissão do art.º 638º, 
n.º 7, para o art.º 561º, n.º 2, do CPC. 
 
Apelação nº   70778/11.7YIPRT.P2 – 5ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 

 
 
 
 
 
 
 
 
1726 
 
SEGUNDA PERÍCIA 
PONTOS DE DISCÓRDIA 
APRECIAÇÃO 
RECLAMAÇÃO CONTRA O RELATÓRIO 
REQUERIMENTO 
 
Sumário 
I - Nos termos do art.º 587º, do CPC, a segunda 
perícia só terá lugar se o requerente alegar 
fundadamente as razões da sua discordância 
relativamente ao relatório pericial apresentado. 
II - A parte deverá indicar os pontos de discordância 
(as inexactidões a corrigir, na terminologia do art.º 
589º, n.º 3, in fine, do CPC) e justificar a 
possibilidade de uma distinta apreciação técnica. 
III - Não cabe ao Tribunal aprofundar o bem (ou 
mal) fundado da argumentação apresentada, 
embora já possa indeferir o requerimento com 
fundamento no carácter impertinente ou dilatório da 
segunda perícia. 

IV - A reclamação contra o relatório e o requerimento de 
segunda perícia têm objectivos diversos. A reclamação é 
o meio de reacção contra qualquer deficiência, 
obscuridade ou contradição detectadas no relatório e 
visa levar o(s) perito(s) que o elaborou(raram) a 
completá-lo, esclarecê-lo ou dar-lhe coerência (art.º 
587º, do CPC); a segunda perícia é o meio de reacção 
contra inexactidão do resultado da primeira e procura 
que outros peritos confirmem essa inexactidão e a 
corrijam (art.º 589º, n.º 3, do CPC). 
 
Apelação nº   1357/12.6TBMAI-A.P1 – 5ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Fonte Ramos 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1727 
 
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DA MATÉRIA DE  
FACTO 
PRAZO DE RECURSO 
INTERPOSIÇÃO FORA DE PRAZO 
REJEIÇÃO 
MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 
REGISTO 
ORDEM DE BOLSA 
 
Sumário 
I - Impugnando a decisão sobre a matéria de facto e 
socorrendo-se para tanto de prova que tenha sido 
gravada, o recorrente dispõe de um prazo suplementar 
de dez dias para interpor o recurso e apresentar as suas 
alegações. 
II – Todavia se o recorrente, apesar de ter usado aquele 
prazo e de manifestar o inequívoco propósito de 
impugnar a decisão proferida sobre os factos, não o faz, 
porém, em moldes que permitam apreciar o seu mérito, 
por não ter dado cumprimento às exigências de natureza 
formal impostas por lei, não se estará perante uma 
interposição fora de prazo geradora da inadmissibilidade 
do recurso, mas perante uma impugnação que, na parte 
atinente à matéria de facto, será objecto de rejeição. 
III - A exigência do registo, escrito ou fonográfico, da 
ordem de bolsa está ligada aos princípios da 
transparência e da confiança, essenciais a todo o tráfico 
mercantil, e visa permitir o confronto, se tal se mostrar 
necessário, entre a ordem e os termos da sua execução, 
para protecção dos interesses do intermediário, do 
ordenador e de terceiros, e garantir a transparência e 
correcto funcionamento do mercado. 
 
Apelação nº   391/11.8TBCHV.P1 – 5ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Manuel Domingos Fernandes 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
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1728 
 
PREÇO AFIXADO POR COMERCIANTE 
OBRIGAÇÃO DE EMITIR FACTURA 
PREÇO A QUE ACRESCE  
IMPOSTO SOBRE VALOR ACRESCENTADO 
 
Sumário 
Ao preço apresentado ou afixado por comerciante 
obrigado a passar fatura presume-se que acresce o 
IVA, nos termos das disposições combinadas dos 
artigos 1º, 1, a), 4º, 1, 29º, 1, b), e 37º, 1, do 
CIVA. 
 
Apelação nº   4/12.0TBMSF.P1 – 5ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Soares de Oliveira 
Ana Paula Carvalho 
Manuel Domingos Fernandes 
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CRIME 
 
 
 
 
 
 
1729 
 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL 
LIMITE DA INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
Os danos indemnizáveis em processo penal são os 
que decorrem da prática do crime, pelo que terão de 
ser excluídos todos os demais, mesmo que os 
requerentes a eles tenham direito por outra razão 
que não a criminal. 
 
Rec. Penal nº   342/10.7TACHV.P1 – 1ª Sec. 

Data – 09/01/2013 
José Carreto 
Joaquim Gomes 

 
 
 
 
1730 
 
PRINCÍPIO DA INVESTIGAÇÃO 
PRINCÍPIO DA NECESSIDADE 
 
Sumário 
I - A rejeição do pedido de audição de novas 
testemunhas não consubstancia uma omissão de 
diligência essencial para a descoberta da verdade, 
nem dá origem ao vício de insuficiência para a 
decisão da matéria de facto provada, do art. 410.º, 
n.º 2, al. a) do CPP. 
II - Em processo penal não há um ónus de prova: o 
princípio da investigação obriga o tribunal a reunir 
as provas necessárias à decisão. 
 
Rec. Penal nº   499/11.0GBVNG.P1 – 1ª Sec. 

Data – 09/01/2013 
Melo Lima 
Francisco Marcolino  

 
 
 
 
1731 
 
AMEAÇA 
CRIME PÚBLICO 
CÚMULO MATERIAL DE PENAS 
 
Sumário 
I - O crime de Ameaça agravado, do art. 155.º do 
CP, tem natureza pública.  
II - As penas de multa (pena principal ou pena 
alternativa à prisão) e de multa de substituição (à 
pena principal de prisão) não se cumulam 
juridicamente. 
 
Rec. Penal nº    160/11.5GEVNG.P1 – 1ª Sec. 

Data – 09/01/2013 
Alves Duarte 
Castela Rio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1732 
 
QUESTÃO DE DIREITO 
IDENTIFICAÇÃO DE SUSPEITO 
CONDUÇÃO DE SUSPEITO AO POSTO POLICIAL 
 
Sumário 
I - As expressões “detida” e “detenção” usadas nos 
factos provados de uma sentença ao descrever a ação 
do arguido que disse à demandante que estava detida, a 
conduziu à viatura policial e a empurrou para dentro 
daquele traduzem matéria de facto (e não matéria de 
direito). 
II - Os órgãos de polícia criminal podem proceder à 
identificação de qualquer pessoa encontrada em lugar 
público, aberto ao público ou sujeito a vigilância policial 
se 1) sobre ela recaírem fundadas suspeitas da prática 
de crimes, ou 2) contra ela pender processo de 
extradição ou expulsão, ou 3) tenha penetrado ou 
permaneça irregularmente no território nacional, ou 4) 
tenha sido emitido contra si mandado de detenção. 
III - Só pode ser conduzido ao posto policial, para 
identificação, quem é suspeito da prática de um crime. 
IV - A Lei n.º 5/95, de 21 de fevereiro [que estabeleceu 
a obrigatoriedade do porte de documento de 
identificação] foi revogada pela Lei n.º 59/98, de 25 de 
agosto [que aprovou a reforma do processo penal e a 
nova redação do art. 250.º, do CPP]. 
 
Rec. Penal nº    22/09.6GAPNF.P1 – 1ª Sec. 

Data – 09/01/2013 
Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 

 
 
 
 
1733 
 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
 
Sumário 
I - O bem jurídico tutelado pelo art. 152.º do CP, é 
plural e complexo, visando, essencialmente, a defesa da 
integridade pessoal (física e psíquica) e a proteção da 
dignidade humana no âmbito de uma particular relação 
interpessoal. 
II – Este tipo legal de crime previne e pune condutas 
perpetradas por quem afirme e atue, dos mais diversos 
modos, um domínio ou uma subjugação sobre a pessoa 
da vítima, sobre a sua vida ou (e) sobre a sua honra ou 
(e) sobre a sua liberdade e a reconduz a uma vivência 
de medo, de tensão e de subjugação. 
III - O crime de violência doméstica não pode ser 
cometido em reciprocidade. 
 
Rec. Penal nº    31/09.5GCVLP.P1 – 1ª Sec. 

Data – 09/01/2013 
Maria Manuela Paupério 
Melo Lima 
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1734 
 
CRIME DE DANO 
QUALIFICATIVA 
PREJUÍZO 
 
Sumário 
Para efeitos de qualificação do crime de dano p. e p. 
pelo art.º 213º do C. Penal o valor referente (valor 
elevado ou valor consideravelmente elevado) é o do 
prejuízo sofrido e não o do valor da coisa na sua 
totalidade. 
 
Rec. Penal nº     10/11.2GATBC.P1 – 1ª Sec. 

Data – 09/01/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
 
1735 
 
PROVA PROIBIDA 
INTERCEÇÃO DE CONVERSAÇÃO TELEFÓNICA 
AMEAÇA 
COACÇÃO 
 
Sumário 
I - Não integra o conceito de prova proibida, por 
intromissão numa comunicação telefónica, o 
depoimento de quem ouviu o teor de uma 
conversação telefónica entre o arguido e a vítima, 
por esta ter colocado o sistema sonoro do seu 
telemóvel em “alta voz”.  
II – O critério distintivo entre o crime de ameaça e o 
crime de coação deve contar, para além do 
parâmetro formalista da temporalidade da 
intimidação [cominação de um mal futuro na 
ameaça; e ação intimidadora iminente ou atual na 
coação], com o enfoque de um critério teleológico 
segundo o qual constituirá crime de ameaça a ação 
que afete a liberdade de formação da vontade ou a 
segurança e a tranquilidade da pessoa visada, e 
integrará um crime de coação a conduta do agente 
em resultado da qual vier a ocorrer um 
constrangimento da liberdade de agir ou de ação da 
vítima. 
 
Rec. Penal nº     1516/08.6PBGMR.P1 – 1ª Sec. 

Data – 09/01/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
1736 
 
DOCUMENTOS 
LEITURA EM JULGAMENTO 
 
Sumário 
I - A prova documental constante dos autos e os 
meios de obtenção de prova, igualmente inseridos 
no processo, podem ser valorados pelo tribunal para 
formação da convicção quanto à matéria de facto 
provada, ainda que não debatidos e formalmente 
examinados em sede de audiência de julgamento, 
uma vez que a sua força probatória pode ser 
questionada e apreciada pelos sujeitos processuais a 
quem se encontra acessível e a quem fica 
assegurado o exercício do princípio do contraditório. 
II - O Tribunal Constitucional (Acórdão n.° 87/99, de 
10-2-99), pronunciando-se sobre a interpretação da 
norma do artigo 355° do Código Processo Penal, 
considerou que “não é indispensável à satisfação da 
exigência de que processo assegure todas as 

garantias de defesa a leitura de toda a prova 
documental pré-constituída e junta ao processo”. 
 
Rec. Penal nº   220/08.0GEETR.P1 – 4ª Sec. 

Data – 09/01/2013 
Maria dos Prazeres Silva 
Coelho Vieira 

 
 
 
 
1737 
 
TELECÓPIA 
ORIGINAL 
DESCONFORMIDADE 
 
Sumário 
I – Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 28/92 de 27 
de fevereiro, a apresentação em juízo de atos 
processuais escritos (incluindo o processo penal) pode 
ser feita através de telecópia.  
II - O ato que pode ser praticado por telecópia é 
exatamente o mesmo que o sujeito processual podia 
praticar pelo correio ou por entrega pessoal dos originais 
na secretaria judicial; a peça processual recebida por 
telecópia é pois a peça que deverá ser considerada no 
processo, para absolutamente todos os efeitos. 
III – A eventual desconformidade entre a telecópia e o 
original é resolvida por recurso àquela. 
 
Rec. Penal nº     356/11.0PPPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 09/01/2013 
Fátima Furtado 
Elsa Paixão 

 
 
 
 
1738 
 
CAÇA POR MEIOS PROIBIDOS 
 
Sumário 
I - O art. 6°, n.° 1 al. c) da Lei n.° 173/99, de 21 de 
setembro [Lei de Bases Gerais da Caça], deve ser 
interpretado em harmonia com o art. 2°, al. c) do 
mesmo diploma, considerando proibido o "exercício da 
caça" isto é, a captura, espera ou perseguição de 
espécies cinegéticas fora dos respetivos períodos de 
caça.  
II – São suscetíveis de integrar a prática de um crime 
contra a preservação da fauna e das espécies 
cinegéticas, do art. 30.º da Lei n.º 173/99, de 21 de 
setembro, por referência ao art. 6.º, n.º 1, al. c), do 
mesmo diploma, os arguidos que, de comum acordo e 
segundo plano previamente delineado, circulam, à noite, 
num veículo automóvel conduzido por um deles 
enquanto o outro empunha uma espingarda, com o 
objetivo de caçar coelhos que fiquem encadeados pela 
luz do veículo. 
 
Rec. Penal nº     61/11.7GAAMM.P1 – 1ª Sec. 

Data – 16/01/2013 
Élia São Pedro 
Donas Botto  
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1739 
 
FURTO 
VESTÍGIO DIGITAL 
REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM 
 
Sumário 
O facto de um vidro quebrado na porta do 
estabelecimento comercial ter sido encontrado, 
durante as diligências logo efetuadas pela PSP, num 
caixote do lixo muito próximo e conter a impressão 
digital do arguido é, no caso, bastante para, em 
conjugação com as regras da experiência, afirmar 
que é o arguido o autor do furto. 
 
Rec. Penal nº     277/10.3PASTS.P1 – 1ª Sec. 

Data – 16/01/2013 
Élia São Pedro 
Donas Botto  

 
 
 
 
1740 
 
PRISÃO POR DIAS LIVRES 
JUSTIFICAÇÃO DA FALTA 
DOENÇA 
 
Sumário 
I – Uma doença só será causa justificativa do não 
cumprimento de um período de prisão por dias livres 
quando essa circunstância seja superveniente e 
totalmente impeditiva de ser executada através da 
privação da liberdade, em virtude desta e das 
condições do seu cumprimento se revelarem como 
um tratamento cruel, degradante ou desumano.  
II - Tal posicionamento mostra-se proporcional com 
os direitos fundamentais do condenado, mormente 
com o direito à sua integridade física e moral, 
colocando-o ainda em plano de igualdade (25.° e 
13.° Constituição), com os demais condenados em 
regime de prisão, mas executado de modo contínuo. 
 
Rec. Penal nº     4678/10.9TXPRT-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 16/01/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
1741 
 
REABERTURA DA AUDIÊNCIA 
APLICAÇÃO RETROACTIVA DA LEI MAIS  
FAVORÁVEL 
FACTOS A APURAR 
 
Sumário 
I - A abertura da audiência para aplicação 
retroactiva de lei penal mais favorável, nos termos 
do artigo 371.º-A do CPP, não implica – e nem 
poderia implicar - um segundo julgamento pela 
prática do(s) mesmo(s) crime(s) uma vez que a 
condenação já transitou em julgado e a tal sempre 
se oporia o princípio do ne bis in idem consagrado 
no n° 5 do art. 29° da CRP. 
II - Essa audiência destina-se exclusiva e 
cirurgicamente a apurar ou complementar a 
factualidade que revela para a ponderação 
concernente à aplicabilidade do regime mais 
favorável instituído pela lei nova. 
III - Na ponderação acerca da substituição da pena 
de prisão por suspensão da execução da pena, o 
tribunal não pode estar limitado ao que, a respeito, 
já havia sido apurado no anterior julgamento, nem 
de modo algum condicionado a apreciar apenas o 

que de favorável ao recorrente se viesse a apurar, pois o 
juízo de prognose cuja formulação se requer que 
pondere não pode assentar nem numa ficção, nem numa 
meia-realidade cuja incompletude redundaria na viciação 
dos dados que devem ser objecto de tal ponderação. 
IV – O juízo de ponderação deve ser actual, reportado 
ao circunstancialismo existente no momento em que é 
formulado, considerando nomeadamente toda a 
evolução da conduta do condenado posterior à prática 
do crime, no que ela revela de positivo ou de negativo. 
 
Rec. Penal nº     1552/04.1PBMTS-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 16/01/2013 
Maria Leonor Esteves 
José Carreto 

 
 
 
 
1742 
 
FURTO 
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I - O facto de o arguido ter falsificado e utilizado 
cheques furtados é insuficiente para concluir, para além 
de toda a dúvida razoável, que tenha sido ele o autor do 
furto de que tais cheques (entre outros bens) foram 
objeto. 
II – Não é necessária a apresentação de qualquer outra 
versão dos factos (alternativa à que consta da sentença) 
para suscitar dúvidas do julgador a respeito da prática 
do crime de furto pelo arguido: não é sobre o arguido 
que recai o ónus de provar que os bens furtados 
estavam na sua posse por outro motivo que não a 
autoria dos furtos, é sobre a acusação que recai o ónus 
de provar o contrário. E a dúvida que a esse respeito se 
suscita não pode prejudicar o arguido, deve beneficiá-lo. 
 
Rec. Penal nº     4/02.9TBLMG.P1 – 1ª Sec. 

Data – 16/01/2013 
Pedro Vaz Pato 
Eduarda Lobo 

 
 
 
 
1743 
 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
PESSOA COLECTIVA 
ÓRGÃO 
 
Sumário 
I – Para efeitos de responsabilização das pessoas 
colectivas, o art.º 7º, n.º 2 do RGCO, consagra um 
conceito amplo de órgão, nele se englobando toda 
aquela pessoa física que age em nome e em 
representação da pessoa colectiva, no exercício das 
funções que lhe foram cometidas, e cujos efeitos se 
repercutem na esfera jurídica daquela. 
II – Consequentemente, a pessoa colectiva é 
responsável pela actuação do seu trabalhador, que agiu 
em exercício de funções, sob a sua subordinação e 
segundo as instruções recebidas. 
 
Rec. Penal nº     5454/11.7TBMAI.P1 – 1ª Sec. 

Data – 16/01/2013 
José Carreto 
Joaquim Gomes 
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1744 
 
ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS FACTOS 
ALTERAÇÃO NÃO SUBSTANCIAL DOS FACTOS 
 
Sumário 
I - Para mais facilmente se determinar qual o tipo de 
comunicação de alteração de factos a efectuar (arts. 
358º e 359º do CPP), deve o tribunal do julgamento 
ter também em atenção a forma como a acusação 
pública foi estruturada, distinguindo a matéria que 
se relaciona com cada um dos crimes imputados ao 
arguido, ponderando em relação a cada um deles as 
consequências e repercussões decorrentes da 
modificação de factos a introduzir, resultante da 
prova produzida em julgamento. 
II - Tendo a acusação sido estruturada a partir da 
alegação de que foi a arguida que falsificou as notas 
de honorários que apresentou ao IEFP, IP, onde 
inveridicamente declarou ter ministrado aulas de 
formação, que não deu, relativas a determinado 
período de tempo, sendo com esse artifício prévio, 
que congeminou e executou, que conseguiu enganar 
o lesado e, dessa forma, o determinou a entregar-
lhe determinadas quantias em dinheiro e, apurando-
se em julgamento, que o artifício usado foi, antes, 
através da falsificação de sumários de aulas de 
formação, assim fazendo crer ao ofendido que a 
formação havia sido dada, verifica-se uma alteração 
não substancial de factos quanto ao crime de burla e 
uma alteração substancial de factos quanto ao crime 
de falsificação de documento. 
III - A modificação de factos efectuada, no que se 
relaciona com o crime autónomo de burla, tinha de 
ser comunicada à defesa nos termos do art. 358º, 
nº 1, do CPP, por se tratar nesse âmbito de 
alteração de factos da acusação não substancial. 
IV - Já a modificação de factos, no que se relaciona 
com o crime autónomo de falsificação de 
documento, consubstancia crime diverso e, por isso, 
face ao estabelecido no art. 1º, al. f), do CPP, 
integra alteração substancial dos factos, impondo-se 
a comunicação nos termos do art. 359º do CPP, que, 
por não ter sido feita, ocorre a nulidade do acórdão 
prevista no art. 379º, nº 1, al. b), do CPP. 
 
Rec. Penal nº     4928/08.1TDPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 16/01/2013 
Maria do Carmo Silva Dias  
Ernesto Nascimento 

 
 
 
1745 
 
ALTERAÇÃO NÃO SUBSTANCIAL DOS FACTOS 
OMISSÃO DE PRONÚNCIA 
EXAME CRÍTICO DA PROVA 
 
Sumário 
I - Constitui alteração não substancial dos factos 
relevante, que impõe que seja efectuada a 
comunicação aludida no art. 358º, nº 1, do CPP, dar 
como provado «que a arguida disse ao assistente 
“você é um ladrão, apanhou-me a 1.200km para me 
roubar”, quando na acusação fora alegado que lhe 
havia dito “você roubou-me, apanhou-me a 1.200km 
para me roubar”, tendo em atenção o contexto em 
que tal frase fora proferida. 
II - Decorrendo da contestação que há uma 
contenda (entre por um lado a arguida e marido e 
por outro lado a Junta de Freguesia) quanto à 
propriedade do terreno em que a Junta de Freguesia 
tem vindo a fazer intervenções, realizando diferente 
tipo de obras, impunha-se ao tribunal pronunciar-se 
sobre os factos subjacentes às questões colocadas 
naquela peça. 

III - Ao não proceder a essa averiguação, ocorre 
nulidade da sentença (art. 379º, nº 1, al. c), do CPP) 
por omissão de pronúncia quanto a factos pertinentes 
alegados pela defesa e questões dela decorrentes. 
IV - A falta de exame crítico da prova impede a 
sindicância da decisão proferida sobre a matéria de facto 
uma vez que se desconhece qual foi o processo lógico e 
racional que o julgador seguiu na apreciação que fez, 
constituindo nulidade da sentença (art. 379º, nº 1, 
alínea a), do CPP). 
V- As fórmulas genéricas e tabelares utilizadas pelo 
tribunal da 1ª instância na motivação da decisão 
proferida sobre a matéria de facto, a propósito da forma 
como o assistente (que teria sido “peremptório”) e as 
testemunhas (que teriam deposto de “forma credível, 
verosímil e congruente”) prestaram declarações e 
depoimentos respectivamente em julgamento, não 
substituem o exame crítico das provas produzidas em 
julgamento, que é exigido pelo art. 374º, nº 2, do CPP, 
e nem satisfazem a exigência legal. 
 
Rec. Penal nº     72/10.0TAAMM.P1 – 4ª Sec. 

Data – 16/01/2013 
Maria do Carmo da Silva Dias  
Ernesto Nascimento 

 
 
 
1746 
 
DESOBEDIÊNCIA 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR 
NOTIFICAÇÃO 
 
Sumário 
I – Com a redacção do art.º 391º do CPC, operada pelo 
DL 329-A/95, de 12/12, visou o legislador conferir tutela 
penal às decisões proferidas em procedimento cautelar, 
pondo termo a hesitações jurisprudenciais nesta 
matéria. 
II - Porque o não acatamento da ordem constante da 
sentença proferida na providência cautelar é agora 
punido com as penas do crime de desobediência 
qualificada, desnecessário se torna que, na comunicação 
– notificação – da ordem constante da sentença se 
advirta o requerido de que o não acatamento é 
cominado com a pena de desobediência, bastando que a 
decisão lhe seja comunicada nos termos legais. 
 
Rec. Penal nº     373/10.7TABGC.P1 – 4ª Sec. 

Data – 16/01/2013 
Maria Dolores da Silva e Sousa  
Fátima Furtado 

 
 
 
1747 
 
SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA 
PROVA PROIBIDA 
 
Sumário 
I – Não constitui crime a obtenção de imagens, mesmo 
sem consentimento do visado, sempre que exista justa 
causa para tal procedimento, designadamente quando 
sejam enquadradas em lugares públicos, visem a 
protecção de interesses públicos ou hajam ocorrido 
publicamente. 
II – Não é proibida a prova obtida por sistemas de 
videovigilância colocados em locais públicos, com a 
finalidade de proteger a vida, a integridade física, o 
património dos respectivos proprietários ou dos próprios 
clientes perante furtos ou roubos. 
 
Rec. Penal nº     201/10.3GAMCD.P1 – 4ª Sec. 

Data – 16/01/2013 
Ernesto Nascimento 
Artur Oliveira 
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1748 
 
CHEQUE SEM PROVISÃO 
CHEQUE POST-DATADO 
CRIME DE BURLA 
CRIME DE FALSIFICAÇÃO 
CONCURSO EFECTIVO 
 
Sumário 
I - O crime de emissão de cheque sem provisão 
constitui, tradicionalmente, uma modalidade de 
burla. 
II - O crime de burla é um crime contra o 
património, em geral. 
III – No crime de emissão de cheque sem provisão, 
o elemento prejuízo patrimonial faz hoje parte 
integrante da sua definição, tornando-o um crime de 
dano. 
IV - No crime de emissão de cheque sem provisão o 
interesse público da circulação do cheque como meio 
de pagamento continua a ter relevância. 
V - Entre ambos os crimes há, ainda hoje, apesar da 
progressiva aproximação, diferenças essenciais. 
VI - Entre o crime de emissão de cheque sem 
provisão e o de burla não há concurso aparente de 
infracções pois que são distintos e autónomos os 
interesses tutelados por cada uma das incriminações 
e também não coincidem os respectivos elementos 
constitutivos. 
VII - A norma do artigo 11°/3 do DL 454/91, de 
28/12, ao dizer que se não aplica o n.° 1 quando o 
cheque seja postdatado, apenas pretende afastar o 
relevo criminal das condutas enumeradas 
anteriormente, quando o cheque seja postdatado. 
Nada mais.  
VIII - Não se pode defender que se pretenda, com 
tal formulação, afastar o relevo criminal do cheque 
postdatado, em absoluto, em relação ao 
ordenamento jurídico, entendido na sua globalidade, 
reportado à lei geral. 
IX - Se o crime de emissão de cheque sem provisão 
não pode ser cometido através de um cheque 
postdatado, tal facto não impede que através dele 
possa ser cometido, quer o crime de burla, quer o de 
falsificação - desde que naturalmente se verificam 
todos os seus restantes elementos típicos. 
 
Rec. Penal nº     4337/11.5TAMTS.P1 – 4ª Sec. 

Data – 16/01/2013 
Ernesto Nascimento 
Artur Oliveira 

 
 
 
 
1749 
 
AUDIÊNCIA NA AUSÊNCIA DO ARGUIDO 
PRAZO DE RECURSO 
ERRO DO TRIBUNAL 
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA 
 
Sumário 
I - Nos casos previstos nos n.ºs 1 e 2 do art.º 334º 
do CPP, em que a audiência tem lugar na ausência 
do arguido, este é representado, para todos os 
efeitos possíveis, pelo defensor. 
II - Consequentemente, o arguido é notificado da 
sentença condenatória na pessoa do defensor 
oficioso, iniciando-se, a partir daí, o prazo para a 
interposição de recurso. 
III - Todavia, se por erro do Tribunal, o arguido foi 
notificado “de que tem o prazo de 20 dias, a contar 
da presente notificação, para exercer o direito de 
recurso da referida sentença”, atento o princípio da 
confiança e o disposto no art.º 161º, n.º 6 do CPC, o 
prazo para a interposição do recurso conta-se a 
partir da notificação da sentença. 

 
Rec. Penal nº     3858/08.1TDPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 16/01/2013 
Álvaro Melo 
Augusto Lourenço 

 
 
 
 
1750 
 
SUSPENSÃO DO PROCESSO PENAL TRIBUTÁRIO 
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL 
QUESTÃO PREJUDICIAL 
 
Sumário 
I - Para a suspensão do processo penal tributário não 
releva saber se a impugnação judicial foi previamente 
intentada ao processo criminal ou o seu contrário, mas 
apenas que se encontre pendente quando o tribunal 
tenha de decidir acerca da suspensão deste. 
II - A pendência de impugnação judicial no Tribunal 
Administrativo e Fiscal não determina, ipso facto, a 
suspensão do processo penal tributário, sendo 
necessário que a questão nela suscitada seja prejudicial 
relativamente ao objeto deste processo. 
 
Rec. Penal nº      5090/05.7TDPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 23/01/2013 
Alves Duarte 
Castela Rio 

 
 
 
 
1751 
 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
BUSCA 
APREENSÃO DE BENS 
 
Sumário 
I - Os meios de obtenção da prova só podem ser 
autorizados se, após juízo de ponderação dos direitos 
conflituantes feito à luz do princípio da concordância 
prática, se concluir que o sacrifício dos direitos lesados é 
necessário, adequado e proporcional à salvaguarda do 
direito do direito a preservar. 
II – O art.º 4º da Lei 112/2009, de 16 de Setembro, 
reconhece à vitima de violência doméstica o direito de 
retirar da residência de família todos os seus bens de 
uso pessoal e exclusivo e ainda, sempre que possível, os 
seus bens móveis próprios, bem como os dos filhos ou 
adoptados menores de idade. 
III – Se o arguido retém e sonega bens à ofendida, 
sobre a qual mantinha uma prática de violência 
psicológica, que é objecto do processo, deve ser 
ordenada a busca para efeitos de apreensão desses 
bens. 
IV – A medida tem de ser considerada como meio 
necessário, adequado e proporcional à salvaguarda dos 
direitos da vítima. 
 
Rec. Penal nº      3513/10.2TAMTS-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 23/01/2013 
Melo Lima 
Francisco Marcolino  
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1752 
 
PROVA INDICIÁRIA 
VESTÍGIO DIGITAL 
 
Sumário 
I - A prova indiciária, devidamente valorada, permite 
fundamentar uma condenação criminal. 
II - Não faz prova direta da participação do arguido 
no facto criminoso [crime de furto] a existência de 
uma única impressão digital sua, na face interna do 
placard publicitário de uma máquina de tabaco 
localizada no interior de um estabelecimento 
comercial de onde foram retirados diversos bens e 
objetos, se o arguido refere que, vendo a porta do 
estabelecimento arrombada e a máquina de tabaco 
estroncada, entrou, inseriu a mão na máquina pela 
abertura rasgada e retirou dois maços de tabaco. 
 
Rec. Penal nº      720/11.4PJPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 23/01/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
 
1753 
 
NOTIFICAÇÃO 
PRAZO PROCESSUAL 
CONTAGEM 
 
Sumário 
Para efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 113º do 
CPP (segundo o qual as notificações efetuadas por 
via postal registada se presumem feitas no 3º dia 
útil posterior ao do envio), o que releva é apenas a 
circunstância do 3º dia ser dia útil, de nada 
importando que qualquer um ou mesmo os dois dias 
antecedentes tenham sido sábado, domingo ou 
feriado. 
 
Rec. Penal nº      4305/09.7TAMTS-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 23/01/2013 
Alves Duarte 
Castela Rio 

 
 
 
 
1754 
 
SEGURANÇA PRIVADA 
SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA 
AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
Sumário 
I - A recolha de imagens por particulares através do 
sistema de vídeo vigilância consta do Decreto-Lei 
35/2004 de 21/2, diploma que regula a actividade 
de segurança privada. 
II – Considera-se actividade de segurança privada, 
para este efeito, a organização, por quaisquer 
entidades e em proveito próprio, de serviços de 
autoprotecção, com vista à protecção de pessoas e 
bens, bem como à prevenção da prática de crimes. 
III – As câmaras de vídeo vigilância funcionam 
também como factor de dissuasão. 
IV – Ao limitar o direcionamento das câmaras de 
vídeo vigilância para as caixas registadores visa-se 
proteger os códigos dos clientes relativos a cartões 
de débito ou de crédito. 
V – A existência, ou não, de licença concedida pela 
CNPD para a colocação da(s) câmara(s) de 
videovigilância no estabelecimento comercial 
poderá, eventualmente, desrespeitar a legislação de 
protecção de dados, designadamente a Lei n° 67/98, 

mas não define a licitude ilicitude penal da recolha ou 
utilização das imagens. 
 
Rec. Penal nº      932/07.5TAVRL.P1 – 1ª Sec. 

Data – 23/01/2013 
Lígia Figueiredo 
Vítor Morgado 

 
 
 
 
1755 
 
ACUSAÇÃO PARTICULAR 
INSTRUÇÃO 
CRIME PARTICULAR 
CRIME SEMI-PÚBLICO 
 
Sumário 
I - O assistente não pode requerer a abertura da 
instrução se o procedimento depender de acusação 
particular [art. 287.º, n.º 1, al. b), do CPP]. 
II - Denunciado o cometimento de um crime que, 
relativamente a algum ou alguns dos arguidos reveste 
natureza particular e relativa-mente a outro ou outros 
natureza semipública (crime de Dano cometido por 
irmãos do denunciante e por um terceiro estranho ao 
círculo de familiares e de parentes), se o MP se absteve 
de acusar, arquivando o processo, o assistente deverá 
deduzir acusação particular relativamente aos irmãos e, 
caso entenda que deveria ter sido deduzida acusação 
pública, poderá requerer a abertura de instrução quanto 
ao "terceiro" denunciado.  
III - A instrução não se destina a completar, ampliar ou 
prolongar o inquérito nem à realização de uma outra 
investigação dos factos, levada a cabo pelo juiz de 
instrução. 
 
Rec. Penal nº      1594/07.5TASTS-F.P1 – 1ª Sec. 

Data – 23/01/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
 
1756 
 
INQUÉRITO 
EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL 
RECLAMAÇÃO HIERÁRQUICA 
INSTRUÇÃO 
 
Sumário 
I – O despacho do Ministério Público que, no inquérito, 
declare extinto o procedimento criminal, por prescrição, 
pode apenas ser sindicado no âmbito da intervenção 
hierárquica, ao nível seguinte da hierarquia do MP. 
II - A estrutura e a dinâmica da fase da instrução não 
são compatíveis com um exercício de verificação da 
legalidade de um des-pacho que declare extinto o 
procedimento criminal. 
 
Rec. Penal nº      1007/08.5TAMAI.P1 – 4ª Sec. 

Data – 23/01/2013 
Artur Oliveira 
José Piedade (voto vencido conforme 
declaração) 
António Gama  
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1757 
 
PROCESSO ABREVIADO 
INQUÉRITO 
INTERROGATÓRIO DO ARGUIDO 
 
Sumário 
I – A norma do art.º 391º-A do CPP impõe, no 
processo abreviado, que, não assentando a 
imputação dos factos em auto de notícia, se realize 
inquérito, ainda que sumário. 
II – Em processo abreviado não há a 
obrigatoriedade legal de interrogar o arguido. 
 
Rec. Penal nº      4515/11.7TAMTS-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 30/01/2013 
Maria Manuela Paupério 
Melo Lima 

 
 
 
 
1758 
 
ABUSO DE CONFIANÇA CONTRA A SEGURANÇA 
SOCIAL 
DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA 
RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS 
LITISPENDÊNCIA 
 
Sumário 
Dada a diferente natureza das responsabilidades 
acionadas, a pendência de um processo em que foi 
declarada a insolvência de um dos demandados e no 
qual já foram reclamados os créditos das instituições 
da segurança social relativos às contribuições 
devidas e não entregues e legais acréscimos, não 
configura, no âmbito de um pedido de indemnização 
civil deduzido em processo penal, a exceção dilatória 
da litispendência conducente à absolvição da 
instância de todos os demandados. 
 
Rec. Penal nº      192/10.0TAESP.P1 – 1ª Sec. 

Data – 30/01/2013 
Maria Leonor Esteves 
José Carreto 

 
 
 
 
1759 
 
ARMA PROIBIDA 
MATERIAL PIROTÉCNICO 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
 
Sumário 
I - Um artigo pirotécnico não é um “engenho 
explosivo civil” nem um “engenho explosivo ou 
incendiário improvisado”, nos termos da para efeitos 
da Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro [regime 
jurídico das armas e suas munições].  
II - A falta de indicação, na acusação e na sentença 
proferida, dos fins a que os arguidos destinavam os 
referidos artigos de pirotecnia afasta a possibilidade 
de integração de qualquer ilícito contraordenacional. 
 
Rec. Penal nº      354/10.0TACHV.P1 – 1ª Sec. 

Data – 30/01/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
 
 
 

1760 
 
JUSTO IMPEDIMENTO 
REQUISITOS 
 
Sumário 
Para além da prova de evento impeditivo da prática do 
ato dentro do prazo estabelecido por lei ou por despacho 
da autoridade judiciária que dirigir a fase do processo a 
que ele respeitar, oferecida juntamente com a alegação, 
a verificação do justo impedimento depende da 
comprovação da inexistência de culpa, negligência ou 
imprevidência da parte, seu representante ou 
mandatário na produção desse evento, aferida por 
comparação com o procedimento que um bom pai de 
família teria adotado se colocado perante as mesmas 
circunstâncias externas. 
 
Rec. Penal nº      856/11.1JAPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 30/01/2013 
Maria Leonor Esteves 
José Carreto 

 
 
 
 
1761 
 
PROCESSO ABREVIADO 
SENTENÇA ORAL 
CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM ESTADO DE  
EMBRIAGUEZ 
ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL 
ERRO NOTÓRIO NA APRECIAÇÃO DA PROVA 
 
Sumário 
I - Não padece da nulidade do art 389.º-A, n.º 1, al. a) 
do CPP (aditado pelo art 2 da Lei 26/2010 de 30/8) a 
Sentença prolatada oralmente em processo abreviado 
que enumera os factos provados mediante remissão 
para os factos constantes da Acusação e vários 
documentos do processo.  
II - Padece do vício de «erro notório na apreciação da 
prova» a sentença que à TAS lida não deduz o erro 
máximo admissível do alcoolímetro imposto pelo 
princípio do in dubio pro reo. 
III - O argumento resultante da «fiabilidade do resultado 
expelido pela legalização metrológica do instrumento 
expelidor» não obsta à relevância do EMA. 
IV - O argumento extraído do «valor da prova pericial» 
consignado no art.º 163º, n.º 1 do CPP também não 
obsta à relevância do EMA. 
V – Também alegado o argumento da «confissão do 
Arguido», ainda que seja livre e fora de qualquer 
coacção, integral e sem reservas, não obsta à relevância 
do EMA. 
VI – Não é ainda o facto de não ter sido requerida 
contraprova que obsta à relevância do Ema. 
VII – A pena acessória de proibição de conduzir abrange 
todos os veículos a motor durante todo o período de 
tempo aplicado. 
 
Rec. Penal nº      38/12.5PTBGC.P1 – 1ª Sec. 

Data – 30/01/2013 
Castela Rio 
Lígia Figueiredo 
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1762 
 
REGULAMENTO MUNICIPAL 
INCONSTITUCIONALIDADE 
MEDIÇÃO E CÁLCULO 
 
Sumário 
I – Não padece de inconstitucionalidade orgânica o 
Regulamento dos Sistemas Públicos e Prediais de 
Distribuição de Água e Drenagem de Águas 
Residuais Domésticas do Município …. 
- São distintos os conceitos de medição e de cálculo 
para efeitos de se apurar do total da água fornecida 
ao prédio. 
 
Rec. Penal nº      180/11.0TPPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 30/01/2013 
Maria Leonor Esteves 
José Carreto 

 
 
 
 
1763 
 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
INJÚRIA 
ALTERAÇÃO NÃO SUBSTANCIAL DOS FACTOS 
CRIME PARTICULAR 
 
Sumário 
I - Nada impediria, mesmo sem observância dos 
regimes previstos pelos art. 358° e 359° do CPP, a 
condenação do arguido pelos factos e qualificação 
jurídica já contidos, como um "minus" [injúria], nos 
factos e qualificação jurídica por que o arguido vinha 
acusado [violência doméstica]. 
II - Tratando-se, porém, de um crime de natureza 
particular e uma vez que, em momento oportuno, 
não foi deduzida acusação particular, impõe-se a 
absolvição do arguido também quanto a este crime. 
III - Se o assistente tivesse acompanhado a 
acusação pública [art. 284º do CPP] poderia 
considerar-se que esse acompanhamento contida 
implicitamente a acusação pela prática de crimes de 
injúria. 
 
Rec. Penal nº      1743/11.9TAGDM.P1 – 1ª Sec. 

Data – 30/01/2013 
Pedro Vaz Pato 
Eduarda Lobo 

 
 
 
 
1764 
 
GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E  
DEMOLIÇÃO 
GUIA DE ACOMPANHAMENTO 
DIRECTIVA COMUNITÁRIA 
REENVIO PREJUDICIAL 
 
Sumário 
I - A importância de toda a legislação relacionada 
com a Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição (RCD) prende-se com o “desempenho 
ambiental” e com compromissos internacionais e 
comunitários assumidos pelo Estado Português, 
estando em causa uma gestão sustentável, o elevar 
da qualidade ambiental, a qualidade de vida, o bem-
estar social, estabelecendo-se, por isso, uma cadeia 
de responsabilidades, que vincula todos os 
intervenientes no ciclo de vida da gestão do RCD. 
II - Tendo a arguida, em 3.1.2009, efectuado 
transporte de RCD sem a guia de acompanhamento 
específica prevista na Portaria nº 417/2008, de 
11.6, actuando negligentemente, cometeu a contra-

ordenação p. e p. nos arts. 12º e 18º, nº 2, al. h) do 
D.L. nº46/2008, de 12.3 e 22º, nº 3, alínea b), da Lei nº 
50/2006, de 29.8, na redacção da Lei nº 89/2009, de 
31.8 (por este ser regime mais favorável).  
III - A obrigação de transposição para o Direito interno 
da Directiva nº 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos e 
que revoga certas directivas – cujo prazo ainda decorria 
quando a arguida cometeu a apontada contra-ordenação 
– não interfere com o direito interno vigente, aplicável 
ao caso em análise e que, aliás, está em conformidade 
com o direito comunitário. 
IV - O que a Directiva nº 2008/98/CE veio estabelecer, 
considerando ainda o seu objecto e âmbito de aplicação, 
não colide, nem altera a legislação interna portuguesa, 
relacionada com guias específicas de acompanhamento 
para quem, como a arguida, transporte de RCD, como é 
fácil de verificar pela sua leitura integral (o mesmo 
sucedendo com o DL nº 73/2011, de 17.6, que transpôs 
essa Directiva para o direito interno). 
V - Não estando em causa, neste processo, a 
interpretação de qualquer norma da Directiva nº 
2008/98/CE (e, consequentemente, não existindo 
qualquer risco para uma aplicação uniforme do Direito 
Comunitário no interior da Comunidade), não há que 
accionar o mecanismo relativo à apresentação de 
processo prejudicial perante o Tribunal de Justiça, sendo 
certo que também não se verificam os respectivos 
pressupostos previstos v.g. no art. 267º do TUE. 
 
Rec. Penal nº      1848/11.6TBPRD.P2 – 4ª Sec. 

Data – 30/01/2013 
Maria do Carmo Silva Dias  
Ernesto Nascimento 

 
 
 
 
1765 
 
CRIME DE ESCRAVIDÃO 
ELEMENTOS DO TIPO 
ESCRAVIDÃO LABORAL 
 
Sumário 
I – O crime de escravidão previsto no art° 159° do C. 
Penal visou consagrar a que tal respeito se dispõe na 
Convenção de Genebra sobre a escravatura, assinada 
em 25/09/1926.  
II - Assim sendo, o tipo legal tem de ser interpretado e 
aplicado à luz dos conceitos e princípios constantes 
desse texto de Direito Internacional. 
III – Por escravatura entende-se «o estado ou condição 
de um indivíduo sobre o qual se exercem todos ou 
quaisquer atributos do direito de propriedade». 
IV- Consequentemente, é escrava toda e qualquer 
pessoa que tenha tal estado ou condição.  
V – No entanto, o conceito tem de ser densificado 
perante as circunstâncias sociais, históricas e políticas 
contemporâneas, e de acordo com as concepções ético-
filosóficas dominantes. 
VI – Por isso, cabe na previsão legal a escravidão 
laboral, nos casos em que a vítima é objecto de uma 
completa relação de domínio por parte do agente, 
vivenciando um permanente “regime de medo”, não 
tendo poder de decisão sobre o modo e tempo da 
prestação do trabalho e não recebendo qualquer parte 
da sua retribuição. 
 
Rec. Penal nº      1231/09.3JAPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 30/01/2013 
José Piedade 
Airisa Caldinho 
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1766 
 
CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
ASSISTENTE 
RECUSA A DEPOR 
 
Sumário 
I - Considerando a intenção do legislador ao criar a 
prorrogativa prevista no art. 134º do CPP, tendo 
igualmente presente que, nos termos do art. 145º, 
nº 3, do CPP determinou que as declarações do 
assistente ficam sujeitas ao regime de prestação da 
prova testemunhal - ressalvando apenas o que for 
manifestamente inaplicável e o que a lei dispuser em 
sentido diferente - é adequado defender-se que 
aquela prorrogativa é aplicável ao assistente que se 
encontre em qualquer das situações descritas no art. 
134º, nº 1, do CPP (quer por não se tratar de caso 
manifestamente inaplicável, quer por a lei não dispor 
em sentido diferente). 
II - O disposto no art. 134º do CPP, que permite 
confortar a consciência da pessoa que iria depor ou 
prestar declarações (na medida em que lhe confere 
o direito de recusar-se a prestar depoimento ou 
declarações), quando se encontre numa das 
situações taxativas previstas no nº 1 do mesmo 
preceito, significa igualmente que num Estado de 
direito a prova não pode ser obtida a qualquer 
preço. 
III - No nº 1 do art. 134º, do CPP o legislador deu 
prevalência à relação especial da pessoa em relação 
ao arguido e não propriamente ao seu estatuto 
processual, enquanto interveniente processual 
(ocorra essa intervenção processual como 
testemunha ou como assistente). 
IV - O facto do assistente estar impedido de depor 
como testemunha (art. 133º, nº 1, alínea b), do 
CPP), por ter adquirido o estatuto de sujeito 
processual, não interfere com a relação que tenha 
com o arguido, nos casos indicados no nº 1 do art. 
134º do CPP, que o legislador quis proteger. 
 
Rec. Penal nº      95/10.9GACPV.P1– 4ª Sec. 

Data – 30/01/2013 
Maria do Carmo Silva Dias  
Ernesto Nascimento 

 
 
 
 
1767 
 
APREENSÃO 
VALIDAÇÃO 
IRREGULARIDADE 
BUSCA DOMICILIÁRIA 
DEFENSOR 
 
Sumário 
I - O prazo de 72 horas referido no art. 178º n.º 5 
do CPP é um prazo de mera ordenação processual e 
a sua ultrapassagem não tem qualquer reflexo sobre 
a validade das apreensões levadas a cabo.  
II – A omissão não constitui sequer irregularidade 
para os efeitos do disposto no art. 123º do CPP, na 
medida em que não afeta o valor do ato de 
apreensão. 
III - Ainda que se entendesse estarmos perante uma 
irregularidade, o certo é que até ao momento da 
respetiva arguição pelo interessado, o Ministério 
Público (por estarmos na fase de inquérito) 
conservava o poder de a reparar [art. 123º n.º 2 do 
CPP]. E tendo sido validada pelo M° Público antes de 
ser arguida a sua irregularidade, desapareceu o 
pressuposto em que o recorrente assentou o 
fundamento da arguição na medida em que, na 
ocasião em que a veio suscitar, já a mesma, a 

existir, se mostrava reparada, porque validada não 
obstante a sua apresentação tardia. 
IV - Mesmo que o M° Público não tenha validado 
expressamente uma apreensão, podemos afirmar que 
fiscalizou a sua legalidade e considerou de forma tácita, 
mas inequívoca, que essa apreensão havia sido válida 
se, ao deduzir acusação, a incluiu nos meios de prova 
que indicou. 
V - A exigência de "validação pela autoridade judiciária" 
não passa necessariamente pela prolação de uma 
decisão expressa e autónoma acerca da validade da 
apreensão, admitindo-se a sua validação tácita sempre 
que houver no processo elementos que demonstrem, de 
forma inequívoca, que o Ministério Público fiscalizou a 
legalidade das apreensões efetuadas pelos órgãos de 
polícia criminal e as considerou válidas, caso em que se 
deve considerar cumprido o disposto no n.º 5 do art. 
178º do CPP. 
VI – Não constitui uma busca domiciliária, mas uma 
apreensão, a recolha de objetos num estabelecimento 
comercial de acesso não reservado e cujo interior e 
respetivo recheio é perfeitamente visível por qualquer 
pessoa que nele entre e permaneça. 
VII - A arguição de nulidades ou irregularidades 
constituem uma reação jurídica que pressupõe 
necessariamente conhecimentos técnico-jurídicos. A 
possibilidade de reação efetiva não se reduz a uma 
aparência de possibilidade de reação. Só o arguido 
acompanhado de advogado que o represente no 
processo, reúne as condições para poder reagir no 
próprio ato ou mesmo nos três dias subsequentes àquele 
em que tiver conhecimento do ato ilegal. 
VIII - Assim, não tendo os arguidos defensor antes da 
dedução da acusação, só depois da notificação que dela 
lhes foi feita estavam em condições de arguir, como 
arguiram, a referida irregularidade. 
 
Rec. Penal nº      6/07.9GABCL.P1 – 1ª Sec. 

Data – 06/02/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
 
1768 
 
FURTO 
CONSUMAÇÃO 
REINCIDÊNCIA 
 
Sumário 
I - Pratica um crime de furto, na forma consumada, o 
agente que, depois de se introduzir numa residência e 
de se apoderar de vários objetos em ouro e relógios, 
acaba por ser intercetado no exterior da vivenda. 
II - A agravante da reincidência, que jamais pode ser 
aplicada de forma automática, assenta, essencialmente, 
numa maior culpabilidade e censurabilidade do agente 
pelo facto de, apesar de já ter sido anteriormente 
condenado, insistir em praticar novo crime, persistindo 
em delinquir.  
III - Há que distinguir o reincidente do delinquente 
multiocasional: o primeiro tem personalidade propensa à 
prática de determinado tipo de factos ilícitos e típicos, 
sendo indiferente às condenações judiciais; o segundo 
reitera a conduta devido a causas meramente fortuitas 
ou exclusivamente exógenas, que não radicam na sua 
personalidade. 
 
Rec. Penal nº      623/12.5PPPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 06/02/2013 
Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 
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1769 
 
FRAUDE FISCAL 
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO 
CONCURSO APARENTE DE CRIMES 
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE 
PRINCÍPIO DA SUBSIDARIEDADE 
PRINCÍPIO DA CONSUMPÇÃO 
CONCURSO REAL DE CRIMES 
 
Sumário 
I - Pelo «princípio da especialidade», o (facto 
tipicamente ilícito e culpável conforme norma 
incriminadora do) RGIT afasta a aplicação (do facto 
tipicamente ilícito e culpável conforme norma 
incriminadora) do Código Penal, assim subsumindo-
se os factos provados apenas a crime (doloso) 
previsto no RGIT via disso ocorrendo apenas 
concurso legal (aparente ou impuro) de mero 
concurso de normas com o crime (doloso) previsto 
no Código Penal cuja aplicação se concretiza: 
II - Quando o RGIT exceciona a inaplicação do 
«princípio da consumpção», naquele caso 
subsumindo-se os factos provados aos crimes 
(dolosos) previstos no RGIT e no Código Penal (v.g. 
art. 87º n.º 4-II e 104-3-ll) ocorrendo concurso 
efetivo (verdadeiro ou puro) que importa 
quantificação da pena única com um critério mais ou 
menos benevolente conforme a medida da 
«sobreposição» dos desvalores ético-jurídicos 
violados ex vi os factos objetivos e subjetivos 
concretamente praticados, em vez de se 
subsumirem os factos provados apenas a crime 
(doloso) previsto no RGIT (v.g. art. 87º n.º 4-I e 
104º n.º 3-l); 
III - Quando o RGIT determina a aplicação do 
«princípio da subsidiariedade», então subsumindo-se 
os factos provados ao crime (doloso) previsto no 
Código Penal (v.g. a «Associação Criminosa» in art. 
299º) ou Legislação Extravagante (v.g. as 
«Organizações terroristas» in Lei n.º 52/2003 de 
22/8) em vez do crime (doloso) previsto no RGIT 
(v.g. a «Associação Criminosa» in art. 89º). 
IV - Estabelecidas as correlações abstratamente 
possíveis entre RGIT e Código Penal, a absolvição da 
pronunciada prática de um crime (doloso) de fraude 
fiscal qualificada, p.p. pelos art. 103º n.º 1 al. a) e 
b), 2 e 3 e 104º n.º 2 do RGIT, não impede a 
condenação do arguido pela prática dos factos 
provados constitutivos de um crime (doloso) de 
falsificação documento, p.p. pelo art. 256º n.º 1 al. 
a) do Código Penal que se encontrava em concurso 
legal (aparente ou impuro) ou mero concurso de 
normas com aquele, mercê da cessação do 
«princípio da especialidade». 
 
Rec. Penal nº      257/07.6IDPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 06/02/2013 
Castela Rio 
Lígia Figueiredo 

 
 
 
 
1770 
 
CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
 
Sumário 
I – O tipo legal de crime de violência doméstica visa 
proteger a pessoa individual e a sua dignidade 
humana.  
II - O seu âmbito punitivo abarca os 
comportamentos que, de forma reiterada ou não, 
lesam a referida dignidade.  
III - O bem jurídico protegido por este tipo legal de 
crime é a saúde, entendida esta enquanto saúde 

física, psíquica e mental e, por conseguinte, podendo ser 
afectada por uma diversidade de comportamentos que 
impeçam ou dificultem o normal desenvolvimento de 
uma pessoa e/ou afectem a dignidade pessoal e 
individual do cônjuge. 
 
Rec. Penal nº      2167/10.0PAVNG.P1 – 4ª Sec. 

Data – 06/02/2013 
Coelho Vieira 
Borges Martins 

 
 
 
 
1771 
 
INQUÉRITO 
ARQUIVAMENTO 
RECLAMAÇÃO HIERÁRQUICA 
REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO 
 
Sumário 
I - Perante a decisão de arquivamento determinado pelo 
Ministério Público titular do inquérito, em casos de 
investigação de crimes públicos ou semi-públicos, o 
assistente pode provocar a intervenção hierárquica (art. 
278º do CPP) ou pode requerer a abertura da instrução 
(art. 287º, nº 1, alínea b), do CPP). 
II - Decorre do art. 278º do CPP que a opção do 
legislador foi a de a intervenção hierárquica (ocorra 
oficiosamente ou de forma provocada, neste último caso 
a requerimento do assistente ou do denunciante com a 
faculdade de se constituir assistente, portanto, pela via 
da reclamação) ter lugar quando já não seja possível a 
fase de instrução. 
III - Face ao estabelecido no art. 287º, nº 1, alínea b), 
do CPP, o despacho de arquivamento é apenas o do 
titular do inquérito, o qual não carece de ser “integrado 
pela decisão do superior hierárquico”, nem necessita de 
qualquer “estabilização” para se tornar definitivo. Para 
efeitos da contagem do prazo aludido no referido art. 
287º, nº 1, al. b), apenas interessa a notificação do 
arquivamento proferido pelo órgão competente para o 
efeito, ou seja, pelo Ministério Público que, na altura em 
que for encerrado o inquérito, for o seu (do inquérito) 
titular. 
IV - As opções facultativas da apresentação de 
requerimento de abertura de instrução (apreciado pelo 
Juiz de Instrução) ou da apresentação de requerimento 
a suscitar a intervenção hierárquica (apreciado pelo 
superior hierárquico do titular do inquérito) são modos 
de reacção alternativos (e não cumulativos, nem 
sucessivos) ao despacho de arquivamento do titular do 
inquérito, que protegem os direitos do assistente e 
asseguram o direito a um processo justo e equitativo. 
V - Tendo o assistente optado por, no prazo aludido no 
art. 287º, nº 1, al. b), do CPP, em vez de requerer a 
abertura de instrução, requerer a intervenção do 
superior hierárquico ao abrigo do art. 278º do CPP, isso 
significa que renunciou a uma apreciação judicial 
daquele despacho de arquivamento do titular do 
inquérito. 
 
Rec. Penal nº      1759/11.5TAMAI.P1 – 4ª Sec. 

Data – 06/02/2013 
Maria do Carmo Silva Dias  
Ernesto Nascimento 
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1772 
 
REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO 
SUBSTITUIÇÃO 
 
Sumário 
O requerimento de abertura de instrução pode ser 
substituído por outro conquanto que seja 
apresentado dentro do prazo de abertura da 
instrução. 
 
Rec. Penal nº      281/11.4GAALJ.P1 – 4ª Sec. 

Data – 06/02/2013 
Artur Oliveira 
José Piedade 

 
 
 
 
1773 
 
INTERNAMENTO DE ININPUTÁVEIS 
SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DO INTERNAMENTO 
 
Sumário 
I - A suspensão de execução do internamento de 
inimputáveis não possibilita nem a cura do arguido, 
nem a defesa da sociedade. 
II – Trata-se de um regime pensado e estruturado 
como alternativa ao internamento, a ser executado 
com o inimputável inserido na sociedade e por isso 
mesmo menos intrusivo da liberdade individual do 
sujeito.  
III - Por este motivo, a suspensão da execução do 
internamento é privativa dos casos em que a 
perigosidade é menos acentuada. 
 
Rec. Penal nº      137/11.0PBMTS.P1 – 4ª Sec. 

Data – 06/02/2013 
Elsa Paixão 
Maria dos Prazeres Silva 

 
 
 
 
1774 
 
FURTO 
CONSUMAÇÃO 
DESISTÊNCIA 
PROVA INDICIÁRIA 
 
Sumário 
I - A prova indireta pode ter lugar e é admissível em 
processo penal desde que (i) o facto indiciário esteja 
totalmente demonstrado, (ii) exista entre o facto 
indício e o facto consequência ou presumido uma 
relação precisa e direta de acordo com as regras da 
experiência e (iii) a correspondente convicção 
probatória esteja suficientemente motivada através 
do respetivo processo relacioanal.  
II - Ocorrerá a consumação de um crime de furto 
quando o agente passa a ter, direta ou 
indiretamente, a disponibilidade da coisa subtraída.  
III - Sendo admissível, a desistência é relevante, 
tanto na tentativa como na consumação, quando for 
patente que o agente voluntariamente abandonou 
ou deixou de prosseguir a execução planeada (no 
caso da tentativa) ou efetivada (nas situações de 
resultado atípico não concretizado). 
IV - Mostra-se excluída a punibilidade, por ocorrer 
uma desistência relevante quanto à consumação do 
crime de Detenção de arma proibida, se o arguido, 
por sua livre e espontânea iniciativa, abandona a 
arma caçadeira que tinha subtraído sem que alguma 
vez a tivesse utilizado como um instrumento letal. 
 
Rec. Penal nº       243/10.9GBMBR.P1 – 1ª Sec. 

Data – 13/02/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
1775 
 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTA A JULGAMENTO 
PODER JURISDICIONAL 
INEXISTÊNCIA JURÍDICA 
 
Sumário 
Uma vez esgotado o poder jurisdicional, considera-se 
juridicamente inexistente o despacho do juiz que anula 
decisão anterior de condenação da testemunha em 
multa por falta injustificada de comparecimento à 
audiência de julgamento. 
 
Rec. Penal nº       2193/10.0TAMTS.P1 – 1ª Sec. 

Data – 13/02/2013 
Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 

 
 
 
 
1776 
 
RGIT 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
RESPONSABILIDADE SEM CULPA 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 
 
Sumário 
I - Na alínea a) do número 1 do art.º 8º do RGIT 
consagra-se a responsabilidade subsidiária dos sujeitos 
singulares desde que se prove que foi por culpa deles 
que o património da sociedade ou da pessoa coletiva se 
tornou insuficiente para pagamento. 
II - Na alínea b) do mesmo preceito legal prevê-se que 
essa responsabilidade existe quando se provar que a 
falta de pagamento da multa ou da coima lhes é 
imputável. 
III - A responsabilidade civil subsidiária dos 
administradores, dos gerentes e de outras pessoas que 
tenham exercido, ainda que apenas de facto, funções de 
administração, pressupõe sempre a prova de que a 
impossibilidade de pagamento derivou de uma atuação 
culposa desse agente. 
IV – A responsabilidade civil subsidiária a que alude o 
artigo 8° n° 1 do RGIT tem de ser declarada na sentença 
e atuada pelo mecanismo da reversão fiscal. 
V - O número 2 desse artigo 8º prevê ainda a 
responsabilidade solidária quando tenham sido várias as 
pessoas a exercer os cargos referidos e se prove que 
todas elas praticaram os atos ou omissões culposos que 
tenham determinado a insuficiência do património da 
pessoa coletiva. 
VI - O número 7 do art.º 8º do RGIT prescreve que 
quem colaborar dolosamente na prática de uma 
infracção tributária é solidariamente responsável pelas 
multas e coimas aplicadas pela sua prática, 
independentemente da sua responsabilidade pela 
infracção, quando for o caso. 
VII – É materialmente inconstitucional, por violação dos 
princípios da culpa, da igualdade e da proporcionalidade, 
a norma constante do n.º 7 do art.º 8º do RGIT. 
 
Rec. Penal nº       103/06.8TAMDL-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 13/02/2013 
Maria Manuela Paupério 
Melo Lima (Aderindo à argumentação 
expendida no Ac TC-1/2013, altero a posição 
que vinha assumindo na questão sob apreço) 
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1777 
 
ERRO DE ESCRITA 
IRREGULARIDADE 
 
Sumário 
I - A indicação, na impugnação judicial, do nome de 
sociedade diferente daquela que figurava como 
arguida no processo contraordenacional não 
constitui um mero erro de escrita [lapsus calami].  
II - Tratando-se de um erro que vem na sequência 
de um lapso de identidade reiterado nos autos a 
partir da apresentação da defesa escrita e até à 
chegada dos autos às mãos do juiz a quem a 
impugnação judicial foi distribuída, admitindo-se a 
intervir sociedade com designação muito semelhante 
à da arguida e ambas representadas pelo mesmo 
defensor, impõe-se considerar tal desvio como 
irregularidade enquadrável na previsão do art. 123.º 
n.º 2 do CPP que deverá ser reparada com a 
devolução dos autos pela 1ª instância à autoridade 
administrativa competente para que esta proceda à 
prolação de nova decisão em que seja levado em 
consideração o articulado de defesa a partir do qual 
se gerou o equívoco. 
 
Rec. Penal nº       261/12.2TPPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 13/02/2013 
Maria Leonor Esteves 
José Carreto 

 
 
 
 
1778 
 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
REGISTO DA PROVA 
 
Sumário 
I – A gravação da prova produzida em audiência 
visa, por um lado, o refrescar da memória para 
efeitos probatórios do próprio tribunal; e, por outro, 
“assegurar a correspondência entre a prova que é 
produzida e a que resulta do julgamento" (G. 
Marques da Silva, Curso de Processo Penal, III, 
Verbo, 2009, 3ª ed. pág. 264), como condição 
essencial para, em sede de recurso, se reapreciar a 
matéria de facto em caso de impugnação desta. 
II - O meio de documentação consiste na gravação 
da prova por meios de gravação magnetofónica ou 
audiovisual e/ou outros que visem a reprodução 
integral e substituiu o anterior sistema de redução a 
escrito das declarações prestadas. 
III – Atento o disposto nos art.ºs 66° do DL 433/82 
de 27/10 (RGCO) que estabelece expressamente 
que na audiência em 1ª instância não há “lugar à 
redução da prova a escrito", e no art° 75°, n.º 1 do 
mesmo Diploma Legal, que dispõe que “a 2" 
instância apenas conhecerá da matéria de direito”, 
não há lugar a documentação da prova produzida 
em audiência nos processos de impugnação judicial 
de coimas aplicadas pela autoridade administrativa. 
 
Rec. Penal nº       786/12.0TBSJM.P1 – 1ª Sec. 

Data – 13/02/2013 
José Carreto 
Joaquim Gomes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1779 
 
CRIME DE PROCURADORIA ILÍCITA 
ORDEM DOS ADVOGADOS 
ASSISTENTE 
 
Sumário 
O Conselho Distrital da Ordem dos Advogados tem 
legitimidade para se constituir assistente nos processos 
em que se investiga a prática de um crime de 
procuradoria ilícita. 
 
Rec. Penal nº       4746/09.0TAMTS-B.P1 – 4ª Sec. 

Data – 13/02/2013 
Elsa Paixão 
Maria dos Prazeres Silva 

 
 
 
 
1780 
 
ALCOOLÍMETRO 
PROVA 
REFORMA DE AUTOS 
 
Sumário 
I - A perda ou desaparecimento do talão do alcoolímetro 
não conduz a qualquer nulidade, mas apenas à sua 
reforma, nos termos do art. 102º do CPP. 
II - Na fase de recurso é manifestamente inútil proceder 
à reforma desse talão desaparecido ou subtraído quando 
existem nos autos outros documentos, contemporâneos 
daquele, onde consta o registo da TAS registada e de 
que a mesma foi, na ocasião, comunicada ao arguido. 
 
Rec. Penal nº       20/12.2GAALJ.P1 – 1ª Sec. 

Data – 20/02/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
1781 
 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA  
COMUNIDADE 
REVOGAÇÃO 
AUDIÇÃO DO CONDENADO 
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO 
 
Sumário 
A observância do princípio do contraditório antes da 
revogação da pena de prestação de trabalho a favor da 
comunidade é satisfeita com a notificação do defensor 
do arguido para se pronunciar sobre a questão, quando 
a audição do condenado não é viável, por este se ter 
ausentado sem comunicar a nova morada ao Tribunal e 
por não ser possível apurar tal morada. 
 
Rec. Penal nº       1426/08.7PRPRT-B.P1 – 1ª Sec. 

Data – 20/02/2013 
Pedro Vaz Pato 
Eduarda Lobo 
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1782 
 
CRIMES TRIBUTÁRIOS 
RESPONSABILIDADE DO GERENTE 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
JUÍZO DE PROGNOSE 
 
Sumário 
I - Há que distinguir entre a responsabilidade do 
arguido por dívidas tributárias da pessoa coletiva de 
que foi gerente, e a sua responsabilidade civil 
emergente da prática de crimes tributários, regulada 
de acordo com as regras do Código Civil, para a qual 
remetem os artigos 129º do Código Civil e 3º do 
Regime Geral das Infrações Tributárias; 
II - O artigo 14º, nº 1, do R.G.I.T., de onde decorre 
a obrigatoriedade da sujeição da suspensão da pena 
de prisão ao pagamento da prestação tributária e 
acréscimos legais e do montante dos benefícios 
indevidamente obtidos, independentemente da 
situação económica do condenado, não é 
inconstitucional por violação dos princípios da culpa, 
da igualdade e da necessidade e proporcionalidade 
da pena; 
III - O acórdão de fixação de jurisprudência nº 
8/2012 não permite ultrapassar a obrigatoriedade da 
sujeição da suspensão de execução da pena de 
prisão ao pagamento da prestação tributária e 
acréscimos legais e do montante dos benefícios 
indevidamente obtidos, nos termos do artigo 14º, nº 
1, do R.G.I.T.; 
IV - A necessidade do juízo de prognose a que se 
reporta o acórdão de fixação de jurisprudência nº 
8/2012 só se verifica quando o crime tributário em 
questão é punível com pena de prisão 
(eventualmente suspensa na sua execução, nos 
termos do artigo 14º, nº 1, do R.G.I.T.) ou outra 
pena não privativa da liberdade. 
 
Rec. Penal nº        131/08.9IDPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 20/02/2013 
Pedro Vaz Pato 
Eduarda Lobo 

 
 
 
 
1783 
 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL 
PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS 
 
Sumário 
Não procedeu à alteração substancial ou não 
substancial dos factos a decisão da impugnação 
judicial que se limitou a corrigir, ao nível da 
subsunção do direito, o erro de qualificação da 
decisão administrativa impugnada. 
 
Rec. Penal nº       5614/10.8TBVFR.P1 – 1ª Sec. 

Data – 20/02/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1784 
 
ESCUSA 
FALSIDADE DE TESTEMUNHO 
 
Sumário 
I - O labor jurisprudencial do TEDH vem proporcionando 
a caraterização e valorização do lado subjetivo da 
imparcialidade no sentido de determinar o que pensa o 
juiz no seu foro interior e se ele esconde qualquer razão 
para favorecer alguma das partes.  
II - A jurisprudência nacional tem-se revelado, a este 
propósito, assinalavelmente restritiva, colocando o 
acento tónico da salvaguarda da imparcialidade em sede 
objetiva. 
III - Não teriam, por si só, relevância as circunstâncias 
de, noutro processo, os depoimentos das testemunhas 
(agora arguidos), face ao seu conteúdo, não haverem 
sido considerados convincentes e de, segundo a 
acusação, nesse julgamento as referidas testemunhas 
terem deposto de modo diverso do que tinham feito em 
inquérito. 
IV - O que já merece toda a atenção é o facto de ter 
sido a própria magistrada judicial ora requerente quem 
ordenou a extração de certidão com vista à instauração 
de procedimento criminal contra as então testemunhas 
(e agora arguidos), por suspeita de terem praticado 
factos integradores do crime de falsidade de testemunho 
por que agora vêm acusadas. 
V - Como a peticionante se pronunciou expressamente 
sobre a falta de credibilidade dos depoimentos dos 
arguidos e tomou a iniciativa de mandar extrair certidão 
para procedimento criminal pelo crime de falsidade de 
depoimento, formulou um pré-juízo de tal modo intenso, 
marcado e objetivo que se deve considerar relevante o 
risco de a sua intervenção como julgadora poder ser 
suspeita. 
 
Rec. Penal nº       4032/08.2TDPRT-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 20/02/2013 
Vítor Morgado 
Raul Esteves 

 
 
 
 
1785 
 
ACUSAÇÃO 
NOTIFICAÇÃO 
SOCIEDADE COMERCIAL 
GERENTE 
REGISTO COMERCIAL 
 
Sumário 
I – A acusação deduzida pelo MP contra uma sociedade 
comercial por quotas deve ser notificada a quem 
efectivamente exerça a gerência a fim de lhe permitir o 
exercício do direito de defesa. 
II – A notificação feita a quem do registo comercial 
consta como gerente, mas que o não é, na realidade, 
por cessão de funções, configura irregularidade que, 
tempestivamente arguida, importa a anulação da 
notificação e actos subsequentes. 
 
Rec. Penal nº       237/10.4TABCL.P1 – 1ª Sec. 

Data – 20/02/2013 
Alves Duarte 
Castela Rio 
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1786 
 
PRAZO PARA O RECURSO 
ARGUIDO IMPOSSIBILITADO DE ESTAR  
PRESENTE EM JULGAMENTO 
ARGUIDO QUE SE AUSENTOU DO JULGAMENTO 
NOTIFICAÇÃO 
DEPÓSITO DA SENTENÇA 
 
Sumário 
I - Nas situações a que aludem os arts. 333° n°s 2, 
3 e 5 e 334° n° 6 do Código de Processo Penal, o 
arguido está física e processualmente ausente da 
audiência e, por isso, o legislador não prescindiu da 
comunicação da sentença ao arguido através da sua 
notificação pessoal; 
II – Neste caso, o prazo para a interposição do 
recurso conta-se a partir da data da notificação 
pessoal da sentença; 
III – Se o arguido esteve presente no julgamento, 
mas entretanto ausentou-se (justificada ou 
injustificadamente) e não assistiu à leitura da 
sentença, considera-se notificado com a leitura da 
sentença feita perante o seu defensor, nos termos 
do disposto no n° 3 do artigo 373° do Código de 
Processo Pena. 
IV – A disposição legal contida no art. 373° n° 3 do 
Código de Processo Penal é uma norma especial 
relativamente à contida no art. 113° n° 9 e, por 
isso, prevalece sobre esta. 
V- Aqui, o prazo para o recurso conta-se da data do 
depósito da sentença mesmo que a secretaria o 
tenha notificado da sentença pois que tal notificação 
configura acto inútil que não produz qualquer efeito. 
 
Rec. Penal nº       1922/10.6TAMTS.P1 – 4ª Sec. 

Data – 20/02/2013 
Elsa Paixão 
Maria dos Prazeres Silva 

 
 
 
 
1787 
 
CO-AUTORIA 
DOMÍNIO DO FACTO 
CRIME DE ROUBO 
BURLA INFORMÁTICA 
UNIDADE CRIMINOSA 
 
Sumário 
I – Para a co-autoria, a decisão conjunta pressupõe 
um acordo que pode bastar-se com a existência da 
consciência e vontade de colaboração dos vários 
agentes na realização de determinado tipo legal de 
crime; quanto à execução, não é indispensável que 
cada um dos comparticipantes intervenha em todos 
os actos ou tarefas tendentes ao resultado final, 
bastando que a actuação de cada um, embora 
parcial, se integre no todo e conduza à produção do 
resultado. 
II – Resultando da matéria de facto provada 
demonstra que o agente domina globalmente os 
factos, terá de ser co-responsabilizado pela 
totalidade da actuação conjunta, mesmo não se 
apurando ter sido ele quem pessoalmente exibiu e 
utilizou a navalha com que foi ameaçado o ofendido. 
III – O crime de burla informática é um delito contra 
o património e só secundariamente com ele se visa 
proteger o correcto funcionamento e a 
inviolabilidade dos sistemas informáticos com 
aptidão para o desempenho das funções em vista da 
satisfação do utente. 
IV - Trata-se de um crime de burla de execução 
vinculada pois exige para a sua consumação que a 
lesão do património se produza através da 

intromissão nos sistemas e da utilização em certos 
termos de meios informáticos. 
V – Se os arguidos, com recurso a acção de violência 
contra os ofendidos, constrangeram estes à entrega dos 
cartões multibanco e dos respectivos códigos que 
permitiram o acesso ao dinheiro, cuja apropriação 
constituía o único objectivo da utilização dos dados 
informáticos, tendo inclusivamente restituído aos 
titulares os cartões após os levantamentos de numerário 
que fizeram seu, cometeram apenas um crime de roubo, 
perdendo qualquer autonomia, ou estando mesmo 
tipicamente excluída, a integração do crime de burla 
Informática. 
 
Rec. Penal nº       493/11.0PIPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 20/02/2013 
Maria dos Prazeres Silva 
Coelho Vieira 

 
 
 
 
1788 
 
ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS FACTOS 
NOVO JULGAMENTO 
PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM 
 
Sumário 
Tendo o arguido sido julgado pela prática de factos 
subsumíveis ao tipo legal de burla qualificada p. e p. no 
217° e 218° n° 2 al. a), com referência ao art° 202° al. 
b) do Cód. Penal, tendo o Tribunal no decurso do 
julgamento comunicado ao arguido uma alteração 
substancial dos factos, sendo os novos factos 
subsumíveis ao crime de falsificação de documentos p. e 
p. no art° 256° do Cód. Penal, porque o arguido se opôs 
à continuação do julgamento pela prática dos novos 
factos, deve ser julgado em novo processo por estes 
novos factos já que a tal não obsta o princípio do ne bis 
in idem. 
 
Rec. Penal nº       1979/09.2TAMAI.P1 – 1ª Sec. 

Data – 27/02/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
 
1789 
 
PENA DE MULTA 
SUBSTITUIÇÃO 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA  
COMUNIDADE 
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO 
 
Sumário 
Não é intempestivo o requerimento de substituição da 
pena de multa por prestação de trabalho a favor da 
comunidade se apresentado para além do prazo a que 
se reportam os artigos 489º, nº 2, e 490º, nº 1, do 
Código de Processo Penal. 
 
Rec. Penal nº       534/09.1TDLSB-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 27/02/2013 
Pedro Vaz Pato 
Eduarda Lobo 
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1790 
 
ESCUTA TELEFÓNICA 
CONHECIMENTO FORTUITO 
EXTENSÃO 
LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA 
 
Sumário 
I - A escuta telefónica deve ter caráter excecional, 
senão mesmo residual, de última ratio: só se deve a 
ela recorrer se e quando os fins da prova não 
puderem ser alcançados com o uso de meios menos 
danosos para os direitos fundamentais, ou seja, 
quando constitua uma “medida necessária, 
adequada e proporcional numa sociedade 
democrática para salvaguardar a segurança 
nacional, a defesa, a segurança pública e a 
prevenção, a investigação, a deteção e a repressão 
de infrações penais” [art. 15º da Diretiva 95/46/CE].  
II - Ao JIC incumbe averiguar se estão reunidos os 
pressupostos gerais, os requisitos específicos e fazer 
o indispensável juízo de ponderação entre os direitos 
fundamentais conflituantes, devendo concluir pela 
prevalência do direito à administração da justiça. 
III - Concluindo pela imprescindibilidade da medida 
para a investigação, seja porque a diligência é 
indispensável para a descoberta da verdade de um 
dos crimes do catálogo, seja porque há razões para 
crer que a prova seria, de outra forma, impossível 
ou muito difícil de obter deve autorizar a interceção 
e gravação das comunicações telefónicas. 
IV - O controlo visa um objetivo triplo: em primeiro 
lugar, velar pela observância das prescrições e 
pautas incorporadas no auto autorizante, não se 
admitindo qualquer tipo de discricionariedade na sua 
execução; em segundo lugar, a escrupulosidade na 
receção do material gravado, garantindo-se a sua 
autenticidade e integridade; e, por último, a adoção 
de medidas necessárias para a advertência escrita 
das gravações obtidas e seleção de tudo o quanto 
possa ser importante. 
V - A II parte do n.° 7 do art.° 187° do CPP permite 
a utilização da gravação de conversações ou 
comunicações, quer se trate de conhecimentos de 
investigação ou fortuitos, em outro processo, em 
curso ou a instaurar, se, cumulativamente: (i) tiver 
resultado de interceção de meio de comunicação 
utilizado por pessoa referida no n.° 4 (suspeito ou 
arguido; pessoa que sirva de intermediário, 
relativamente à qual haja fundadas razões para crer 
que recebe ou transmite mensagens destinadas ou 
provenientes de suspeito ou arguido; ou vítima de 
crime, neste caso, mediante o respectivo 
consentimento, efectivo ou presumido); (ii) for 
indispensável à prova de crime; e (iii) o crime for 
um dos previstos no n.° 1 do art.° 187° (do 
catálogo). 
VI - Se permite o seu uso em outro processo, em 
curso ou a instaurar, por maioria de razão permite o 
uso no processo em curso, passando a haver novo 
suspeito e/ou arguido (modificação subjetiva). 
VII - Equiparável à escuta telefónica é o regime das 
comunicações transmitidas por correio eletrónico, 
abrangendo “qualquer mensagem textual, vocal, 
sonora ou gráfica enviada através de uma rede 
pública de comunicações que pode ser armazenada 
na rede ou no equipamento terminal do destinatário 
até este a recolher" [alínea h) do art.° 2° da 
Directiva 2002/58/CE], mesmo que guardadas em 
suporte digital. 
VIII - O regime é também estendido da voz humana 
e à imagem, ou seja, abrange também as 
comunicações vídeo ou qualquer outra forma técnica 
de captação de imagem. 
IX – Bem como à interceção de comunicações entre 
presentes, entre pessoas que estão de cara a cara, 
não podendo um deles gravar a conversa que tem 
com o outro, sob pena de não poder ser utilizada, 

para além de que sujeita o que executa a operação a 
procedimento criminal. 
X – Por último, regime das escutas telefónicas é também 
estendido à obtenção do registo de realização de 
conversações ou comunicações, à localização geográfica 
do aparelho técnico da comunicação e à recolha de 
dados de localização. 
XI - Transcritas em auto, as escutas telefónicas, só por 
si, de acordo com o princípio da livre apreciação da 
prova, poderão ser suficientes para condenar os 
arguidos. 
 
Rec. Penal nº       494/09.0GAVLG.P1 – 1ª Sec. 

Data – 27/02/2013 
Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 

 
 
 
 
1791 
 
DEVER DE COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO  
FISCAL 
DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO 
DECLARAÇÕES PRESTADAS NO PROCEDIMENTO  
INSPECTIVO 
APROVEITAMENTO NO PROCESSO PENAL 
 
Sumário 
I – O exercício do dever de colaboração do contribuinte 
com a administração fiscal e o direito à não auto-
incriminação não é, as mais das vezes, um problema 
contemporâneo mas apenas sequencial.  
II – Quando em confronto, não se está perante uma 
questão de prevalência de qualquer delas, mas de 
compatibilidade de soluções legais, em regra para 
momentos temporais e processuais diversos. 
III - Se na pendência do procedimento inspectivo se 
indiciar a prática de crime tributário, verificando-se os 
pressupostos do artigo 58° C. P. Penal, ex vi, artigo 3° 
alínea a), 2ª parte, do RGIT, o sujeito passivo tributário 
tem de ser constituído arguido, cessando o seu dever de 
colaboração. 
IV – A partir de então só colaborará se, livre e 
esclarecidamente, assim o entender, passando a 
beneficiar do catálogo de garantias constitucionais do 
artigo 32° da CRP assegurando-se-lhe o exercício de 
direitos e deveres legais constantes dos artigos 57° a 
67° C P Penal, nomeadamente do direito de não 
responder a perguntas feitas por qualquer entidade 
sobre factos que lhe forem imputados e sobre o 
conteúdo das declarações que acerca deles prestar. 
V – A falta de explicitação deste direito tem como 
consequência que as declarações, prestadas 
posteriormente, não podem ser utilizadas como prova, 
ocorrendo proibição de valoração, artigo 58°/2 e 5 C P 
Penal. 
VI - As declarações de que fala a lei não abrangem a 
prova documental. 
VII - Operada a transição do processo inspectivo 
tributário para o processo penal, a “Declaração” do 
sujeito passivo naquele processo enquanto depoimento 
nada vale; enquanto “documento”, se aportada ao 
processo inspectivo de modo legal, vale como prova 
documental no processo penal, não se vislumbrando 
obstáculo à sua aquisição processual. 
 
Rec. Penal nº       15048/09.1IDPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 27/02/2013 
Ernesto Nascimento 
Artur Oliveira 
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1792 
 
DESPACHO DE PRONÚNCIA 
FACTOS INDICIADOS 
NULIDADE 
 
Sumário 
I – O despacho de pronúncia tem de conter os factos 
que estão suficientemente indiciados sob pena de 
nulidade. 
II – Não constando tal nulidade do elenco das 
descritas nas alíneas a) a f) do artigo 119.° do 
Código de Processo Penal, tem de entender-se, 
tendo em vista a lógica do sistema, que se trata de 
nulidade “sui generis”, insanável e de conhecimento 
oficioso. 
III – Já no despacho de não pronúncia, a não 
descrição dos factos indiciados reconduz-se a uma 
nulidade sanável, dependente de arguição. 
 
Rec. Penal nº       1004/11.3TAVFR.P1 – 4ª Sec. 

Data – 27/02/2013 
Elsa Paixão 
Maria dos Prazeres Silva 

 
 
 
 
1793 
 
CRIME DE CONDUÇÃO PERIGOSA 
CRIME DE PERIGO CONCRETO 
 
Sumário 
I - O crime de Condução perigosa de veículo 
rodoviário, do art. 291º, do CP, é um crime de 
perigo concreto que abrange dois tipos de condutas 
capazes de determinar insegurança na condução: a 
falta de condições para a condução [alínea a) do n.º 
1] e a violação grosseira das regras de circulação 
rodoviária [alínea b) do n.º 1]. 
II - Este elenco de manobras (obedecendo à 
necessidade de tornar mais segura a interpretação 
do tipo de crime) consubstancia as mais graves 
violações das condições de segurança rodoviária, 
suscetíveis – elas mesmas só por si – de constituir 
violações grosseiras das regras de condução. 
III - Para a verificação do crime em apreço não 
basta que o agente viole as regras de trânsito 
especificadamente previstas no tipo, devendo 
atender-se às circunstâncias concretas da circulação, 
relacionando a violação das regras de circulação 
rodoviária com o perigo previsível. 
 
Rec. Penal nº       192/10.0TASJM.P1 – 1ª Sec. 

Data – 06/03/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
 
1794 
 
PREVENÇÃO GERAL 
 
Sumário 
A prevenção geral de integração assenta na ideia de 
que, primordialmente, a finalidade visada pela pena 
há de ser a da tutela necessária dos bens jurídico-
penais no caso concreto [a estabilização 
contrafáctica das expectativas comunitárias na 
validade da norma violada]. Tutela não num sentido 
retrospetivo, face a um crime já verificado, mas com 
um significado prospetivo, traduzido pela 
necessidade de tutela da confiança e das 
expectativas da comunidade na manutenção da 

vigência da norma violada e do restabelecimento da paz 
jurídica comunitária abalada pelo crime. 
 
Rec. Penal nº       425/12.9PDPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 06/03/2013 
Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 

 
 
 
 
1795 
 
ASSISTENTE 
LEGITIMIDADE PARA RECORRER 
INTERESSE EM AGIR 
 
Sumário 
I - A legitimidade para recorrer é subjetiva e valorada a 
priori, enquanto o interesse em agir é objetivo e terá 
que se verificar em concreto. 
II - O assistente tem legitimidade e interesse em agir 
para impugnar o despacho em que o tribunal recorrido 
decidiu não revogar a suspensão de execução da pena 
de prisão, por falta de cumprimento atempado do dever 
de pagamento da indemnização – dever imposto ao 
arguido como condição da suspensão. 
 
Rec. Penal nº       1540/06.3TAVCD-D.P1 – 1ª Sec. 

Data – 06/03/2013 
Vítor Morgado 
Nunes Esteves 

 
 
 
 
1796 
 
ARMA PROIBIDA 
ENGENHO EXPLOSIVO 
FABRICO ARTESANAL 
 
Sumário 
I - A construção, de modo artesanal, de artefactos, com 
uma bateria, uma garrafa de gás, uma extensão com 
dois fios eléctricos (usados para ignição) e um tubo de 
plástico transparente (usado para condução do gás da 
garrafa), com vista a, posteriormente, ser usado para 
fazer explodir caixas ATM embutidas nas instalações dos 
bancos, não integra o crime p. e p. pelo artigo 86 °, al. 
a), da Lei n.º 5/2006, de 23/02, com referência à al. n) 
do n.º 5 do art. 2°do mesmo diploma legal. 
II – O que caracteriza o engenho explosivo ou 
incendiário improvisado para efeitos de subsunção ao 
tipo legal é a utilização de substâncias ou produtos 
explosivos incendiários de fabrico artesanal não 
autorizado, ou seja, a natureza dos produtos utilizados 
(de fabrico artesanal não autorizado); e não o engenho 
em si, ou o modo como ele é utilizado. 
 
Rec. Penal nº        1697/11.1JAPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 06/03/2013 
Lígia Figueiredo 
Vítor Morgado 
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1797 
 
ARRESTO PREVENTIVO 
CAUÇÃO ECONÓMICA 
 
Sumário 
I - Conquanto o arresto preventivo, a que alude o 
artigo 228º do CPP, seja decretado “nos termos da 
lei do processo civil”, o certo é que se lhe aplicam as 
regras do processo penal em tudo o que não tenha 
especificidade própria. 
II – O prazo para interposição de recurso do 
despacho que o decretou é, por isso, de 20 dias, 
contados nos termos da lei processual penal. 
III – O arresto não tem natureza subsidiária ou 
supletiva relativamente à caução económica pelo 
que pode ser decretado independentemente dela. 
 
Rec. Penal nº       6138/12.4TDPRT-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 06/03/2013 
Alves Duarte 
Castela Rio 

 
 
 
 
1798 
 
CORRUPÇÃO ATIVA NO SETOR PRIVADO 
CORRUPÇÃO PASSIVA NO SETOR PRIVADO 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
 
Sumário 
O bem jurídico tutelado pelos crimes de Corrupção 
ativa no setor privado e de Corrupção passiva no 
sector privado, dos artigos 8º e 9º da Lei n.º 
20/2008, de 21 de abril, é a lealdade e a confiança 
imprescindíveis para as relações privadas, já que o 
núcleo do injusto reside na violação dos deveres 
funcionais por parte do trabalhador do sector 
privado. 
 
Rec. Penal nº        269/10.2TAMTS.P1 – 1ª Sec. 

Data – 06/03/2013 
Castela Rio 
Lígia Figueiredo 
Baião Papão (voto a decisão com a 
ressalva que consta da declaração em 
anexo) 

 
 
 
 
1799 
 
PROCESSO ABREVIADO 
RECURSO 
CONSTITUIÇÃO DE ASSISTENTE 
ACUSAÇÃO 
NOTIFICAÇÃO 
PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE E CELERIDADE 
PROCESSUAIS 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL 
NOTIFICAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO PIC 
 
Sumário 
I - Em processo abreviado, apenas é admissível 
recurso da sentença ou do despacho que puser 
termo ao processo (arts. 391º-G e 391º do CPP), 
por serem actos essenciais, que podem afectar 
direitos, v.g. dos sujeitos processuais. 
II - Não havendo imposição legal no sentido de ter 
de haver recurso de toda e qualquer decisão 
proferida num processo, em nome dos interesses da 
simplificação e da celeridade podia o legislador, no 
processo abreviado, criar regime especial (que 
prevalece sobre o regime geral), considerando 
assegurados os direitos ao recurso e a um processo 

justo e equitativo com a possibilidade de impugnação 
daqueles dois actos processuais (sentença ou despacho 
que puser termo ao processo). 
III - No processo abreviado, o requerimento a pedir a 
constituição de assistente segue o regime previsto no 
art. 68º do CPP, não dependendo de qualquer 
notificação prévia para o efeito quando estão em causa 
crimes públicos (em que seja admissível a constituição 
de assistente) ou semi-públicos. 
IV - O processo abreviado tem tramitação própria 
(prevista nos arts.391º-A a 391º-G do CPP, na redacção 
da Lei nº 26/2010, de 30.8), sendo apenas na falta de 
regulamentação específica que se aplica o regime geral; 
em matéria penal, os procedimentos relativos à 
acusação e remessa dos autos para julgamento estão 
especificamente regulados nos arts. 391º-B e 391º-C do 
CPP, prevalecendo sobre o regime geral. 
V - A eliminação da referência “à notificação da 
acusação” contida no art. 391º-C do CPP, na versão 
anterior à Lei nº 48/2007, de 29.8, é compreensível 
porque deixou de ser possível requerer a instrução (art. 
286º, nº 3, do CPP, tendo sido ultrapassada a questão 
da eventual inconstitucionalidade pela redacção 
entretanto dada ao art. 391º-D do CPP pela Lei nº 
26/2010, de 30.8), sendo esta forma de processo 
(abreviado) especial, de natureza urgente até à 
sentença em 1ª instância, o que é mais uma 
manifestação da primazia dada aos interesses da 
simplicidade e da celeridade. 
VI - A única conclusão a retirar das alterações 
introduzidas pelas Leis nº 48/2007, de 29.8 e nº 
26/2010, de 30.8 é que, a nível da acção penal (tal 
como resulta dos arts. 391º-B e 391º-C do CPP), 
deduzida a acusação em processo abreviado, os autos 
são remetidos para julgamento (à semelhança do que 
também sucede com o processo sumário) sem haver 
notificação nos termos do regime geral (arts. 283º, nº 5, 
277º, nº 3 e 113º, nº 9, do CPP). 
VII - Para efeitos de dedução do pedido de indemnização 
civil, não havendo regulamentação específica no 
processo abreviado (apesar de no art. 391º-E, nº 2, do 
CPP haver referência às partes civis), tem de aplicar-se 
o regime geral (arts. 71º a 84º, 283º, nº 5 e 277º, nº 3, 
do CPP). 
VIII - Tendo sido manifestado, na queixa apresentada, o 
propósito de deduzir pedido de indemnização civil, a 
denunciante deveria ter sido notificada pelo Ministério 
Público da acusação deduzida, face ao estatuído nos 
arts. 77º, nº 2, 283º, nº 5 e 277º, nº 3, parte final, do 
CPP (no que se refere à notificação a quem tiver 
manifestado o propósito de deduzir pedido de 
indemnização civil nos termos do art. 75º do mesmo 
código). 
IX - Cometida a irregularidade da falta de notificação da 
acusação para efeitos de dedução do pedido cível (que 
não é de conhecimento oficioso, nem obsta ao 
conhecimento do mérito da causa), a consequência é 
(por força do disposto no art. 72º, nº 1, al. i), do CPP) a 
sua dedução em separado (perante o tribunal civil) e 
não a anulação de todo o processado a partir da 
acusação (o direito à dedução do pedido de 
indemnização civil não tem a virtualidade de interferir na 
decisão penal, sendo certo que neste caso a sentença 
publicada até já transitou em julgado). 
 
Rec. Penal nº         155/11.9EAPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 06/03/2013 
Maria do Carmo Silva Dias (relatora) 
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1800 
 
REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA PENA 
AUDIÇÃO PRESENCIAL DO ARGUIDO 
NULIDADE 
 
Sumário 
I - O condenado tem de ser presencialmente ouvido 
em todos os casos em que possa estar em causa a 
revogação da suspensão da execução da pena. 
II – Ressalvam-se os casos em que o condenado se 
esquiva ao contacto ou não comparece após 
notificação. 
III – A falta de audição do arguido integra a nulidade 
a que alude a al. c) do n.º 1 do art.º 110º do CPP, 
de conhecimento oficioso. 
 
Rec. Penal nº        691/05.6PIPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 06/03/2013 
Moreira Ramos 
Maria Dolores Silva e Sousa 

 
 
 
 
1801 
 
CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES 
CONSUMO MÉDIO INDIVIDUAL 
GRAU DE PUREZA 
 
Sumário 
I - De acordo com o mapa anexo à Portaria 94/96, 
de 26 de março, para apurar os limites quantitativos 
máximos das plantas, substâncias ou preparações 
constantes das tabelas I as IV anexas ao DL n.º 
15/93, de 22 de janeiro, relevam tanto o princípio 
ativo (ou seja, a substância produtora dos efeitos do 
estupefaciente) como a sua concentração, entendida 
esta como a percentagem daquele por unidade de 
volume.  
II - A dose para consumo médio individual diário é 
um conceito dependente do grau de concentração do 
produto estupefaciente, diminuindo aquela na razão 
direta deste. 
III - No crime de consumo de estupefacientes é 
indispensável saber qual o grau de pureza do 
produto ou, por outras palavras, o grau de 
concentração do princípio ativo nele existente.  
IV - Por outro lado, é um dado das regras da 
experiência comum que nem todos os consumidores 
necessitam da mesma quantidade diária de 
estupefaciente, pelo que também se não poderá 
deixar de sopesar as necessidades diárias de cada 
concreto consumidor para o preenchimento do 
conceito de dose média diária individual de 
consumo, tarefa essa reservada ao juiz. 
 
Rec. Penal nº        330/10.3PWPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 13/03/2013 
Alves Duarte 
Castela Rio 

 
 
 
 
1802 
 
CONEXÃO DE PROCESSOS 
SEPARAÇÃO DE PROCESSOS 
 
Sumário 
A superveniência do conhecimento de circunstâncias 
que possam pôr em causa o arquivamento decidido 
pelo Ministério Público relativamente a matéria 
versada em inquérito incorporado noutros autos não 
implica a revisibilidade de todo o processo (unificado 

pela conexão), devendo ser ordenada a separação de 
processos. 
 
Rec. Penal nº        1015/10.6PBMTS.P1 – 1ª Sec. 

Data – 13/03/2013 
Vítor Morgado 
Raul Esteves 

 
 
 
 
1803 
 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL 
PRINCÍPIO DA ADESÃO 
EXTENSÃO DO CASO JULGADO 
DECISÕES CONTRADITÓRIAS 
FACTO CONCLUSIVO 
 
Sumário 
I - Nos tribunais da relação, considerando a competência 
decor-rente da lei para reapreciação da matéria de facto, 
nada obsta que, tendo sido interposto recurso restrito à 
matéria civil, se retirem da sua procedência as 
consequências relativamente a toda a decisão recorrida, 
inclusive, quanto à matéria penal. 
II - Não permitir que o responsável civil impugnasse a 
matéria de facto con-siderada provada na 1ª instância 
traduziria uma limitação ou mesmo uma restrição do 
exercício do direito ao recurso, constitucionalmente 
garantido, por mero efeito da inércia dos intervenientes 
processuais no que respeita à parte criminal ou da sua 
con-formação com o decidido. 
III - Os factos conclusivos são ainda matéria de facto 
quando constituem uma consequên-cia lógica retirada de 
factos simples e apreensíveis, apenas devendo 
considerar-se não escritos se integrarem matéria de 
direito que constitua o thema decidendum. 
 
Rec. Penal nº        400/09.0PAOVR.C1.P1 – 1ª Sec. 

Data – 13/03/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
 
1804 
 
CRIME DE COACÇÃO SEXUAL 
ACTO SEXUAL DE RELEVO 
 
Sumário 
I – Acto sexual é o comportamento que objectivamente 
assume um conteúdo ou significado reportado ao 
domínio da sexualidade da vítima, podendo estar 
presente um intuito libidinoso do agente, conquanto a 
incriminação persista sem esse intuito. 
II - Considera-se acto sexual de relevo o 
comportamento pelo qual um homem adulto dá beijos 
na boca, mexe nos seios, mexe na vagina de uma menor 
de doze anos, ainda que por sobre a roupa, e lhe exibe o 
pénis, perguntando-lhe se gostava do que tinha visto. 
 
Rec. Penal nº         1159/11.7JAPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 13/03/2013 
Alves Duarte 
Castela Rio 
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1805 
 
PROVA POR RECONHECIMENTO 
RECONHECIMENTO DE PESSOAS 
FORMALIDADES ESSENCIAIS 
 
Sumário 
I – O reconhecimento de uma pessoa é uma 
operação procedimental de identificação que 
comporta uma estrutura complexa, de modo a 
garantir um elevado grau de atendibilidade dessa 
identificação pessoal e, por outro lado, a desprender 
a mesma de influências sugestivas que podem viciar 
a sua integridade.  
II - Trata-se de um meio de prova formalmente 
vinculado, havendo que distinguir as formalidades 
essenciais ou primárias, cuja preterição levam à 
inutilização desse meio de prova (147.°, n.° 7 do 
CPP), daquelas outras que são não essenciais ou 
secundárias e que, por isso, se reconduzem a meras 
irregularidades (123.°, n.° 3 do CPP). 
III – Há três modalidades de reconhecimento: a) a 
descritiva (n.° 1); b) a presencial, mediante 
confronto directo (n.° 2) ou indirecto (n.° 3); e c) a 
documental (n.° 5). 
IV – O reconhecimento presencial assenta em três 
formalidades essenciais, que são: (i) a presença de 
mais duas pessoas do que a pessoa a reconhecer no 
painel de identificação; (ii) a existência de maiores 
semelhanças possíveis entre aquelas e esta última; 
(iii) a colocação de todas elas numa situação de 
paridade. 
V – A exigência das “maiores semelhanças possíveis, 
inclusive de vestuário”, não significa uma completa 
homogeneidade física ou mesmo uma completa 
parecença, porquanto isso seria completamente 
impossível ou de muito difícil exequibilidade.  
VI – Há, no entanto, com vista a salvaguardar a 
autenticidade do reconhecimento pessoal, que fazer 
duas exigências essenciais: (i) A primeira é que 
entre os participantes no reconhecimento não 
existam assimetrias acentuadas, mormente em 
razão do género, da raça e mesmo da sua aparência 
externa, como seja em relação ao vestuário, que 
viciem esse reconhecimento presencial. (ii) A 
segunda é que não sejam criadas ou induzidas 
circunstâncias, tanto no início como no decurso do 
reconhecimento, que possam falsear essa 
identificação individual. 
 
Rec. Penal nº         1886/11.9JAPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 13/03/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
1806 
 
CRIME DE FALSIDADE DE TESTEMUNHO 
PRAZO PRESCRICIONAL 
 
Sumário 
I - O facto de não ter sido possível apurar em qual 
dos dois momentos temporais o Depoente faltou à 
verdade, se quando foi inquirido durante o inquérito, 
se quando foi ouvido em julgamento, quando é certo 
que os dois depoimentos por ele prestados são 
contraditórios e absolutamente inconciliáveis e, por 
isso, um deles é necessariamente falso, não obsta a 
que se considere preenchido o tipo legal de crime de 
falsidade de testemunho. 
II - Como não foi possível apurar qual deles é, de 
facto, o depoimento falso, sabendo-se apenas, com 
a certeza exigível, que um deles é falso, a incerteza 
a este respeito tem de ser resolvida a favor do 
Depoente, através da consideração do primeiro 

depoimento como falso, e da data em que foi prestado 
como sendo a da consumação do crime para efeitos de 
contagem do prazo prescricional. 
 
Rec. Penal nº         169/10.6TAALJ.P1 – 1ª Sec. 

Data – 13/03/2013 
Maria Leonor Esteves 

 
 
 
 
1807 
 
PROVA DOCUMENTAL 
LEITURA E EXAME EM JULGAMENTO 
RECONHECIMENTO DE PESSOAS 
LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA 
 
Sumário 
I - A prova documental, junta aos autos na fase de 
inquérito e indicada como meio de prova na acusação 
deduzida, é acessível a qualquer sujeito processual e 
pode ser utilizada pelo tribunal de julgamento na 
avaliação das provas que faz, independentemente de ser 
ou não examinada em audiência de julgamento e de 
nada ficar a constar a esse propósito da respectiva acta. 
II - O mesmo se passa com reconhecimentos pessoais 
feitos na fase de inquérito, cujos autos constem do 
respectivo processo e que tenham observado o 
formalismo legal. 
III - Os autos de reconhecimento pessoal realizados na 
fase de inquérito, acessíveis aos sujeitos processuais, 
fazem fé quanto aos termos em que se desenrolaram 
esses mesmos actos processuais (art. 99º do CPP) e, 
desde que cumprido o formalismo legal (art. 147º do 
CPP), estão sujeitos a livre apreciação (art. 127º do 
CPP). 
IV - O Ministério Público pode indicar na acusação os 
autos de reconhecimento pessoal, como meio de prova, 
tendo, assim, o arguido a possibilidade de os sindicar na 
fase do julgamento, particularmente em audiência. 
V - O exame em audiência dos autos de reconhecimento 
pessoal justificar-se-á, designadamente, quando se 
suscitam dúvidas sobre o cumprimento do formalismo 
indicado no art. 147º do CPP, o que então compreenderá 
a produção de prova complementar pertinente. 
VI - Tendo sido assegurados todos os direitos de defesa 
(art. 32º, nº 1, nº 2, nº 5 e nº 8 da CRP), não há 
qualquer violação do disposto nos arts. 340º e 355º do 
CPP, nem dos princípios da verdade material, da 
imediação e do contraditório por a prova por 
reconhecimento pessoal não ter sido examinada, de 
forma particular, em audiência e nada ficar a constar da 
respectiva acta. 
VII - Diferente é discutir o valor (maior ou menor) que o 
tribunal atribuiu ao reconhecimento pessoal, v.g., 
quando acompanhado ou desacompanhado de outros 
meios de prova, para forma a sua convicção, o que só 
pode ser analisado caso a caso. 
 
Rec. Penal nº         147/11.8GEVNG.P1 – 4ª Sec. 

Data – 13/03/2013 
Maria do Carmo Silva Dias  
Ernesto Nascimento 
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1808 
 
PENAS ACESSÓRIAS 
CÚMULO MATERIAL 
 
Sumário 
A lei não permite a cumulação jurídica das penas 
acessórias que, por isso, devem ser cumuladas 
materialmente. 
 
Rec. Penal nº         1316/10.3PTPRT.P2 – 4ª Sec. 

Data – 13/03/2013 
Maria Dolores da Silva e Sousa  
Fátima Furtado 

 
 
 
 
1809 
 
PERDA DE OBJECTOS A FAVOR DO ESTADO 
CRIME DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
 
Sumário 
Mesmo no âmbito dos crimes de tráfico de 
estupefacientes, a declaração de perdimento de 
objetos a favor do Estado só deve acontecer quando 
do factualismo provado resulta que entre a utilização 
do objeto e a prática do crime existe uma relação de 
causali-dade adequada, de tal forma que sem essa 
utilização, a infração em concreto não teria sido 
praticada ou não o teria sido na forma e com a 
significação penal relevante verificada; e, de todo o 
modo, que a perda do instrumento do crime 
equacione, à luz do princípio da proporcionalidade, a 
gravidade da atividade levada a cabo e a serventia 
que ao objeto foi dada na sua execução, de forma a 
não se ultrapassar a “justa medida”. 
 
Rec. Penal nº         44/11.7PEMTS.P1 – 4ª Sec. 

Data – 13/03/2013 
Artur Oliveira 
José Piedade 

 
 
 
 
1810 
 
CONVERSÃO DA MULTA NÃO PAGA EM PRISÃO 
SUBSIDIÁRIA 
AUDIÇÃO DO ARGUIDO 
IRREGULARIDADE 
 
Sumário 
I - Articulando o disposto no art. 49º, nº 1, do CP 
com o estabelecido nos arts. 489º a 491º-A do CPP, 
não se pode concluir que o legislador tivesse 
estabelecido qualquer regime no sentido de o 
condenado ter de ser ouvido (para exercer o 
contraditório) antes de proferida a decisão que se 
limita a converter a pena de multa não paga em 
prisão subsidiária. 
II – O contraditório que fosse exercido antes de ser 
proferida a decisão aludida no art. 49º, nº 1, do CP, 
também não impedia a conversão da multa não 
paga em prisão subsidiária, verificados os 
respectivos pressupostos; o que podia suceder era o 
condenado, por antecipação, apresentar 
requerimento para efeitos do art. 49º, nº 3, do CP, 
altura em que então o Sr. Juiz seria obrigado a 
proferir ainda decisão nessa matéria. 
III - Mesmo a entender-se que o arguido/condenado 
deve ter a oportunidade de exercer o contraditório 
antes de ser proferida a decisão a que se refere o 
art. 49º, nº 1, do CP, o certo é que para esse efeito 
não é necessária a sua presença física. O direito de 
audição previsto no art. 61º, nº 1, al. b), do CPP, 

não se confunde com o direito de presença previsto na 
art. 61º, nº 1, al. a), do CPP e, tão pouco pode ser 
classificado, neste caso concreto (em que o Sr. Juiz 
apenas procedeu à aludida conversão da multa 
remanescente não paga em prisão subsidiária, nos 
termos do nº 1 do art. 49º do CP, não proferindo 
qualquer decisão no âmbito do nº 3 do mesmo artigo), 
como “omissão posterior de diligência que pudesse 
reputar-se essencial para a descoberta da verdade” 
(para efeitos do art.120º, nº 2, al. d), do CPP). 
IV - Ainda que se entenda que naquele momento (em 
que apenas foi aplicado o disposto no art. 49º, nº 1, do 
CP) foi negado ao condenado o direito do contraditório 
e, nessa medida, foi igualmente prejudicado nas suas 
garantias de defesa (ver arts. 61º, nº 1, al. b), do CPP e 
32º, nº 1 e nº 5 da CRP), a consequência é que apenas 
foi cometida uma irregularidade, a qual devia ter sido 
arguida na 1ª instância, de forma tempestiva (art. 123º, 
nº 1, do CPP). 
V - Não tendo sido deduzido o alegado vício perante a 1ª 
instância em tempo oportuno, é extemporânea a sua 
arguição em sede de recurso (sendo certo que, até 
agora, nem o próprio condenado apresentou 
requerimento na 1ª instância para que fosse proferida 
decisão ao abrigo do art. 49º, nº 3, do CP, o que podia 
ter feito em simultâneo com a interposição de recurso). 
VI - Resta ao arguido pagar a multa remanescente ou 
então accionar o mecanismo previsto no art. 49º, nº 3, 
do CPP, sobre o qual ainda não existe qualquer decisão 
(o condenado pode a todo o tempo evitar, total ou 
parcialmente, a execução da prisão subsidiária, se pagar 
a multa remanescente - art. 49º, nº 2, do CP - ou pode 
ver a sua execução suspensa se suscitar o incidente da 
suspensão da execução da prisão subsidiária, provando 
que a razão do não pagamento daquela multa lhe não é 
imputável - art. 49º, nº 3, do CP). 
 
Rec. Penal nº         1076/06.2PAESP.P1 – 4ª Sec. 

Data – 13/03/2013 
Maria do Carmo Silva Dias 

 
 
 
 
1811 
 
SEGREDO PROFISSIONAL 
DISPENSA DE SIGILO PROFISSIONAL MÉDICO 
 
Sumário 
I – No domínio da saúde, os direitos de reserva à vida 
privada e de autodeterminação informativa no domínio 
da saúde, têm, sob o ponto de vista legal, um duplo 
sentido: (i) o primeiro, enquanto direito dos doentes, 
visa respeitar a confidencialidade sobre os dados 
pessoais a que os utentes têm direito; (ii) o segundo, 
enquanto obrigação legal e deontológica dos médicos, 
visa preservar a vertente essencial da relação de 
confiança que se estabelece entre o médico e o doente. 
II – Apesar disso, pode ser dispensado o sigilo 
profissional médico desde que o interesse a 
salvaguardar seja considerado preponderante. 
 
Rec. Penal nº         605/10.1T3AVR-A.P1 – 4ª Sec. 

Data – 13/03/2013 
Álvaro Melo – Relator 
Augusto Lourenço – Adjunto 
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1812 
 
RECOLHA DE DADOS PESSOAIS 
SISTEMA JUDICIAL 
ACESSO A DADOS 
PESSOAS AUTORIZADAS 
 
Sumário 
I – A Lei 34/2009, de 14 de Julho, estabelece o 
regime jurídico aplicável ao tratamento de dados 
referentes ao sistema judicial adoptando regras 
sobre a recolha dos dados necessários ao exercício 
das competências dos magistrados e dos 
funcionários de justiça, bem como ao exercício dos 
direitos dos demais intervenientes nos processos 
jurisdicionais e da competência do Ministério Público. 
II - Esta lei impôs, nomeadamente, a segurança do 
tratamento desses dados fazendo recair sobre o 
responsável pelo tratamento o dever de pôr em 
prática as medidas técnicas e organizativas 
adequadas para os proteger, o que inclui impedir o 
acesso a pessoas não autorizadas. 
III – Etimologicamente, “aceder” significa 
aproximar-se, abordar, aportar, encontrar, chegar e, 
no caso concreto, há-de traduzir a ideia da 
possibilidade de se comunicar com um dispositivo, 
meio de armazenamento, unidade de rede, de 
memória, registo ou arquivo, visando receber ou 
fornecer dados. 
IV - O artigo 50° da Lei 34/2009, de 14 de Julho, 
pune o agente, pessoa não devidamente autorizada 
ou a quem o acesso está vedado, que aceda aos 
dados pessoais, definidos na lei, e que aja com dolo, 
em qualquer das suas modalidades. 
V - Nos termos do artigo 29° da Lei 34/2009, de 14 
de Julho, os técnicos superiores da Direcção Geral 
de Reinserção Social não constam do elenco das 
pessoas que têm acesso aos dados previstos no 
artigo 3° daquele acervo normativo, nomeadamente, 
a inquéritos em processo penal. 
VI - No âmbito da assessoria técnica que prestam 
aos Tribunais, os técnicos da DGRS, por força das 
suas atribuições profissionais, com vista a assegurar 
o apoio técnico na tomada de decisão em sede de 
processo penal, têm, no entanto, o direito, o dever, 
de obter um conhecimento alargado e aprofundado 
sobre a pessoa que é objecto de investigação 
criminal e, em alguns casos, sobre a pessoa 
ofendida/vítima, com o objectivo de contribuir para 
a individualização da reacção penal, por um lado; e, 
por outro, o de satisfazer a necessidade de garantir 
meios processuais e dados adequados à prossecução 
das finalidades judiciais de reinserção do agente no 
tecido social. 
VII - A prossecução desta finalidade implica a 
recolha prévia de um vasto conjunto de elementos, 
nomeadamente sobre aspectos subjectivos do crime, 
de elementos relacionados com a pessoa sobre a 
qual recai a investigação criminal, que depois se 
traduzirá ou através de relatórios sociais, de 
informação social ou de perícia sobre a 
personalidade. 
VIII - A intervenção dos serviços de reinserção 
social, neste, como em qualquer outro domínio, de 
resto, está integralmente submetida ao controlo 
jurisdicional exercido por autoridades judiciárias 
competentes, quer na fase pré-sentencial, quer na 
fase posterior, ali, pelos tribunais que proferem a 
condenação e aqui pelos tribunais de execução das 
penas. 
IX – Não comete o crime previsto no artigo 50° da 
Lei 34/2009 o técnico superior da Direcção Geral de 
Reinserção Social que elabora relatório social, a 
solicitação do Tribunal, no âmbito do conteúdo 
funcional inerente à sua condição de técnica da 
DGRS, do qual faz constar que no DIAP pendem 
inúmeros processos em que o assistente figura como 
suspeito ou como queixoso. 

X – De resto, porque tal informação foi obtida junto do 
funcionário do DIAP, nem sequer tem aptidão para 
configurar o ilícito acesso a dados pessoais já que a eles 
não acedeu, em sentido técnico-jurídico. 
 
Rec. Penal nº         11074/11.9TDPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 13/03/2013 
Ernesto Nascimento 
Artur Oliveira 

 
 
 
1813 
 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS COLETIVAS 
 
Sumário 
A responsabilidade das pessoas coletivas ou equiparadas 
por contraordenações praticadas pelos seus órgãos no 
exercício das suas funções [art. 7º, nº 2 do D.L. n.º 
433/82, de 27 de outubro (RGCOC)] depende da 
alegação e prova de que o facto tipicamente ilícito e 
culposo foi cometido por titular do órgão ou por outrem 
no estrito cumprimento de instruções ou ordens de 
serviço por aquele determinadas quer de modo geral e 
abstrato, quer individual e concretamente. 
 
Rec. Penal nº         6334/11.1TBMAI.P1 – 1ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Castela Rio 
Lígia Figueiredo 

 
 
 
1814 
 
LOCALIZAÇÃO CELULAR 
GPS 
 
Sumário 
A localização através da tecnologia GPS (Global 
Positioning System) está sujeita a autorização judicial, 
aplicando-se, por interpretação analógica, o disposto no 
artigo 187.° do Código de Processo Penal. 
 
Rec. Penal nº         246/12.9TAOAZ-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
1815 
 
GARANTIAS DE DEFESA DO ARGUIDO 
RECURSO DE SENTENÇA ANULADA 
IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO 
 
Sumário 
I – Anulada uma decisão por falta de fundamentação 
atendendo a que não foram indicadas as provas que 
serviram para a fundamentar, e bem assim por falta de 
exame crítico das mesmas, da nova decisão pode o 
condenado recorrer em termos amplos, de molde a 
assegurar-se-lhe todas as garantias de defesa 
constitucionalmente consagradas. 
II – Assim, tendo o arguido sido primitivamente 
condenado em pena de multa e, na nova sentença, 
condenado em pena de prisão, mesmo que substituída, 
em obediência ao aludido princípio pode o Arguido 
impugnar a decisão quanto à matéria de facto ainda que 
o não tenha feito no anterior recurso. 
 
Rec. Penal nº         314/09.4GAPVZ.P2 – 1ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Melo Lima 
Francisco Marcolino  
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1816 
 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
UNIÃO DE FACTO 
 
Sumário 
I - O conceito constitucional e legal de família não se 
circunscreve ao relacionamento que advém 
exclusivamente do casamento, abrangendo também 
as uniões de facto, quando estas constituírem uma 
relação estável e duradoura de modo a 
assemelharem-se, na sua integridade e 
funcionalidade, a uma união conjugal, surgindo 
ambas como autênticas garantias de instituto, ainda 
que com regulamentações legais distintas. 
II - O Código Civil ao disciplinar o regime da 
responsabilidade civil extracontratual por danos não 
patrimoniais em caso de falecimento da vítima e 
para determinação dos seus beneficiários partiu de 
um conceito alargado de família, pois todos os 
potenciais titulares desse direito têm em comum 
serem familiares do falecido. Por outro lado, 
escalonou essa titularidade dando primazia àqueles 
que, em princípio, teriam um relacionamento mais 
próximo com a vítima falecida e relativamente à 
qual estariam numa situação de economia comum. 
III - Perante a redação primitiva do disposto no 
artigo 496.°, n.° 2, do Código Civil, impõe-se uma 
interpretação orientada pela Constituição 
(Verfassungsorientierung) de modo a abranger as 
pessoas conviventes em união de facto, atenta a 
mens legislatoris originária e a evolução deste 
específico vínculo familiar que atualmente surge 
como uma autêntica garantia de instituto. 
 
Rec. Penal nº         9001/09.2TDPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
1817 
 
CONDIÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA  
PENA 
INDEMNIZAÇÃO 
PAGAMENTO PARCIAL 
 
Sumário 
I - A suspensão de execução da pena de prisão pode 
ficar condicionada ao pagamento parcial da 
indemnização dos danos causados pela prática do 
crime se tal se justificar face às finalidades da pena 
e a um critério de exigibilidade que atenda à 
concreta situação económica do condenado. 
II – São as finalidades da pena, não os interesses de 
reparação do ofendido e demandante civil, que, 
neste aspeto, devem prevalecer. 
 
Rec. Penal nº         506/10.3TAMCN.P1 – 1ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Pedro Vaz Pato 
Eduarda Lobo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1818 
 
NULIDADE DE SENTENÇA 
CONHECIMENTO OFICIOSO 
 
Sumário 
As nulidades de sentença não são de conhecimento 
oficioso. 
 
Rec. Penal nº    378/06.2GCSJM.P1 – 1ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Paula Guerreiro 
Pedro Vaz Pato (voto a decisão, com a 
indicação de que entendo, ao contrário do que 
se sustenta na motivação, que as nulidades de 
sentença são de conhecimento oficioso, como 
vem sendo entendido por alguma 
jurisprudência) 

 
 
 
 
1819 
 
AUTO DE NOTÍCIA 
DECLARAÇÕES DO ARGUIDO 
CONVERSAS INFORMAIS 
PROVIDÊNCIAS CAUTELARES QUANTO AOS MEIOS 
DE PROVA 
 
Sumário 
I - O art° 356°, n.º 7 do CPP, proíbe o depoimento por 
parte do agente de autoridade sobre o conteúdo de 
declarações por si recolhidas e cuja leitura não é 
permitida. 
II – Mas não proíbe a leitura das declarações prestadas 
voluntariamente pelo arguido, que fez constar do auto 
de notícia, desde que haja discrepâncias entre essas 
declarações e as que o arguido prestou em sede de 
julgamento. 
III – Não podem considerar-se as declarações 
constantes do auto de notícia como sendo conversas 
informais entre o arguido e o agente policial. 
IV - Conversa informal, e como tal de leitura proibida 
(conversa sem as formalidades da recolha de prova), 
será apenas o conhecimento investigatório obtido 
directamente e apenas do arguido, pelo agente policial, 
de modo deliberado e com violação das regras de 
produção de prova (principio da legalidade), após a 
existência de processo/ inquérito no âmbito deste e sem 
ser constituído arguido. 
V – Está excluído das conversas informais o 
conhecimento que adveio ao agente policial quer do 
arguido quer de outra fonte permitida, ou as prestadas 
espontaneamente pelo arguido limitando-se o agente 
policial a ouvir, pois que se o arguido tem o direito a não 
prestar informações (que o possam incriminar), nada o 
impede de o fazer voluntária e conscientemente. 
VI – Estão igualmente excluídas das conversas informais 
as recolhidas em sede de investigação pelo agente 
policial no âmbito das medidas cautelares referidas no 
art° 249° CPP, ainda que sejam do próprio arguido. 
 
Rec. Penal nº         183/10.1GTVRL.P1 – 1ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
José Carreto 
Joaquim Gomes 
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1820 
 
CRIME DE FURTO 
OFENDIDO 
DIREITO DE QUEIXA 
 
Sumário 
I - Para fins de exercício do direito de queixa por 
crime de furto, deve ser adoptado um conceito 
amplo de ofendido, entendendo-se como tal não 
apenas o titular do direito de propriedade mas 
também a pessoa que beneficia directamente da 
posse, uso e fruição da coisa, posto que não seja 
com um carácter meramente ocasional ou à margem 
do direito; 
II - No caso dos cônjuges (casados segundo o 
regime supletivo de bens: comunhão de adquiridos), 
o bem presume-se comum e pertença da comunhão 
conjugal pelo que qualquer um deles é titular do 
direito de queixa, a não que se demonstre que, por 
força do regime de bens ou modo do aquisição, é 
pertença exclusiva de um deles e apenas a ele 
pertence a sua administração, uso e fruição. 
 
Rec. Penal nº         530/10.6PAMAI.P1 – 1ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
José Carreto 
Joaquim Gomes 

 
 
 
 
1821 
 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL 
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL 
SUB-ROGAÇÃO LEGAL 
TÍTULO EXECUTIVO 
 
Sumário 
I – Instaurado pedido de indemnização civil contra o 
arguido e contra o Fundo de Garantia Automóvel 
(FGA), se o FGA pagar a quantia indemnizatória 
fixada na sentença, transferem-se para si os direitos 
do lesado na medida do pagamento efectuado. 
II – Consequentemente, nos termos e para os 
efeitos do artigo 56º do Código Processo Civil, o FGA 
sucede ao credor que figura no título executivo, 
assistindo-lhe, como tal, o direito de obter a 
cobrança coerciva do valor pago ao lesado. 
III - Nestas circunstâncias, serve de título executivo 
a sentença condenatória, não sendo necessária a 
instauração de acção declarativa que reconheça 
estar operada a transmissão do crédito, pelo 
pagamento efectuado, dado a sub-rogação operar 
por força da lei. 
 
Rec. Penal nº         1424/03.7PGMTS-A.P1 – 4ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Maria dos Prazeres Silva 
Coelho Vieira 

 
 
 
 
1822 
 
CRIME DE BURLA TRIBUTÁRIA 
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  
CONCURSO EFECTIVO 
 
Sumário 
I - O crime de burla tributária é um verdadeiro tipo 
de burla especial, cujo bem jurídico protegido é o 
património público, que se consuma quando se 
efetiva a indevida atribuição patrimonial de que vai 
resultar o enriquecimento ilegítimo do agente. 

II - No crime de branqueamento de capitais protege-se o 
circuito financeiro, económico e jurídico, resguardando-o 
de bens de origem criminosa que aí procuram a sua 
legitimação.  
III – Tendo em atenção a natureza do bem jurídico 
tutelado pelo crime de branqueamento de capitais, a 
simples introdução do capital em questão no circuito 
bancário e/ou financeiro, é já susceptível de integrar a 
sua prática 
IV - Os crimes de burla tributária e de branqueamento 
de capitais são estruturalmente autónomos entre si, 
sendo de notar que a utilização do dinheiro conseguido 
com a burla tributária constitui uma ação distinta e 
independente da consumação deste crime. 
V - Sendo estruturalmente autónomos e protegendo 
bens jurídicos diversos, os crimes de burla tributária e 
de branqueamento de capitais concorrem em 
acumulação real. 
 
Rec. Penal nº         127/06.5IDBRG.P1 – 4ª Sec. 

Data – 21/03/2013 
Maria Furtado 
Elsa Paixão 

 
 
 
 
1823 
 
DISTRIBUIÇÃO 
IRREGULARIDADE 
 
Sumário 
I - A irregularidade da distribuição não vem 
especificamente regulada no Código de Processo Penal 
e, por isso, segue as regras previstas no Código de 
Processo Civil. 
II - Por isso, a irregularidade da distribuição em 
processo penal não produz nulidade de nenhum acto do 
processo, mas pode ser reclamada por qualquer 
interessado ou suprida oficiosamente até à decisão final 
e só pode ser conhecida pela Relação em recurso dessa 
decisão. 
 
Rec. Penal nº         570/09.8TAVNF.P1 – 1ª Sec. 

Data – 03/04/2013 
Alves Duarte 
Castela Rio 

 
 
 
 
1824 
 
ACTO PROCESSUAL 
TELECÓPIA 
AUTENTICAÇÃO 
 
Sumário 
A carência de autenticação do equipamento de telecópia 
(alegadamente) utilizado na prática de ato processual 
implica a nulidade do ato. 
 
Rec. Penal nº       154/12.3TPPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 03/04/2013 
Melo Lima 
Francisco Marcolino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sumários de Acórdãos 
Boletim nº 45 

 

 133 

1825 
 
CRIME DE RECEPTAÇÃO 
DOLO 
 
Sumário 
I – O art° 231° do Cód. Penal apenas prevê e pune a 
recetação dolosa. 
II – No n.º 1 exige-se que o agente tenha 
conhecimento efetivo, de “ciência certa”, de que a 
coisa provém de um facto ilícito típico contra o 
património (dolo direto ou necessário; para o 
preenchimen-to do n° 2 basta que o agente admita 
a possibilidade de a coisa ter tal origem, 
conformando-se com a dita possibilidade, não se 
assegurando da sua proveniência legítima (dolo 
eventual). 
 
Rec. Penal nº       310/12.4TDPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 03/04/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
 
1826 
 
FALSIDADE DE TESTEMUNHO 
PROIBIÇÃO DE VALORAÇÃO DE PROVAS 
LEITURA PERMITIDA DE AUTO 
 
Sumário 
I - As declarações prestadas pelas testemunhas no 
inquérito não podem ser valoradas em julgamento 
fora do quadro em que a sua leitura é permitida. 
II - Mas nada impede que, enquanto prova 
documental, as mesmas declarações sejam 
valoradas no âmbito de outro processo em que se 
imputa aos declarantes a prática de um crime de 
Falsidade de testemunho, do artigo 360.º do Cód. 
Penal. 
 
Rec. Penal nº       140/08.8TAOAZ.P1 – 1ª Sec. 

Data – 03/04/2013 
Maria Leonor Esteves 
José Carreto 

 
 
 
 
1827 
 
PENAS ACESSÓRIAS 
CÚMULO JURÍDICO 
 
Sumário 
As penas acessórias, como penas que são, devem 
ser cumuladas juridicamente segundo o critério 
estabelecido no n.º 1 do art.º 77º do C. Penal 
 
Rec. Penal nº       151/11.6PTPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 03/04/2013 
Ernesto Nascimento 
Artur Oliveira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1828 
 
OFENSA A ORGANISMO 
SERVIÇO OU PESSOA COLETIVA 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
ELEMENTOS OBJECTIVOS DO TIPO 
DIREITO DE CRÍTICA 
 
Sumário 
I - O núcleo do bem jurídico protegido no crime de 
ofensa a organismo, serviço ou pessoa colectiva previsto 
no art. 187º do CP é, como diz Faria Costa, “a ideia de 
bom nome”, do sujeito passivo (que, desde a reforma de 
2007, é o organismo ou serviço que exerçam a 
autoridade pública, pessoa colectiva, instituição ou 
corporação), a qual se assume “como uma realidade 
dual”.  
II - O tipo objectivo do ilícito previsto no art. 187º do CP 
exige o preenchimento dos seguintes pressupostos: 
a) sem ter fundamento para, em boa fé, os reputar 
verdadeiros, afirmar ou propalar factos inverídicos; 
b) que esses facto inverídicos (que foram afirmados ou 
propalados pelo sujeito activo sem ter fundamento, 
para, em boa fé, os reputar verdadeiros) são capazes 
(aptos) de ofender a credibilidade, o prestígio ou a 
confiança que sejam devidos ao sujeito passivo. 
III – A credibilidade, o prestígio e a confiança do sujeito 
passivo aferem-se em função da sua actuação e modo 
como é visto pela comunidade (a partir do juízo feito 
pelo homem médio). A credibilidade exige cumprimento 
da lei, com seriedade, isenção e eficiência, o prestígio 
tem a ver com as qualidades do sujeito passivo, com o 
seu mérito designadamente quando comparado com 
outras entidades que desempenham idêntica actividade 
e a confiança com o reconhecimento do seu valor, 
atenta a forma correcta como actua. 
IV - “Afirmar ou propalar” factos inverídicos pressupõe 
que a ofensa seja feita verbalmente, tanto mais que, o 
nº 2 do art. 187º do CP não remete para o disposto no 
art. 182º do CP, o que significa que o legislador não quis 
que esta última referida norma fosse também 
correspondentemente aqui (art. 187º do CP) aplicável. 
Mesmo em relação aos crimes previstos nos arts. 180º e 
181º do CP, caso não existisse a equiparação 
consagrada no art. 182º do CP, a difamação ou injúria 
feitas, por exemplo, por escrito também não eram 
punidas. 
V - No crime previsto no art. 187º do CP, considerando a 
qualidade do sujeito passivo (“entidade abstracta”, com 
determinadas características que a distinguem da pessoa 
singular) a “ofensa” terá que assumir relevo bastante 
para se poder concluir que tem aptidão para afectar o 
bem jurídico protegido, o que igualmente significa que 
terá de existir maior tolerância perante a crítica feita a 
uma entidade abstracta. 
VI - Assim, um escrito dirigida a um concreto processo 
poderá, consoante o seu teor, ofender a honra e 
consideração, por exemplo, dos magistrados que 
decidiram o caso, mas não tem idoneidade bastante 
para afectar o bom nome do tribunal (“entidade 
abstracta”). 
VII - Também não integra o tipo objectivo de ilícito 
previsto no art. 187º do CP afirmar ou propalar “juízos ” 
inverídicos (mesmo sem ter fundamento, para, em boa 
fé, os reputar verdadeiros), ainda que esses juízos 
sejam capazes de ofender a credibilidade, o prestígio ou 
a confiança que sejam devidos ao sujeito passivo (que 
não se confunde com a pessoa singular). 
 
Rec. Penal nº       1354/12.1TAMTS.P1 – 4ª Sec. 

Data – 03/04/2013 
Maria do Carmo Silva Dias  
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1829 
 
SMS [SHORT MESSAGE SERVICE] 
PROVA PROIBIDA 
 
Sumário 
I - As SMS recebidas no equipamento de 
comunicação (telemóvel) da ofendida e por ela 
disponibilizadas estão a coberto de qualquer 
procedimento de validação judicial. 
II – Trata-se de um meio de prova fornecido de 
forma espontânea pelo receptor e seu legítimo 
detentor. 
III – O seu uso em processo não constitui meio de 
prova proibido. 
 
Rec. Penal nº       856/11.1PASJM.P1 – 4ª Sec. 

Data – 03/04/2013 
Artur Oliveira] 
José Piedade 

 
 
 
 
1830 
 
GRAVAÇÃO DA PROVA 
NULIDADE 
REABERTURA DA AUDIÊNCIA 
PERDA DE EFICÁCIA DA PROVA 
 
Sumário 
I - A reabertura da audiência com a finalidade de 
suprir nulidade resultante da falta de gravação da 
totalidade das declarações prestadas por um 
interveniente processual não pode ser encarada 
como uma nova sessão de julgamento em curso 
motivada por adiamento dos respectivos trâmites de 
produção da prova. 
II – Antes, e tão-só, trata-se de diligência necessária 
à reforma de actos que foram anulados e que pela 
sua específica natureza tinham que ser praticados 
com observância das solenidades inerentes à 
audiência. 
III – Esta situação escapa à previsão do art.º 328º, 
n.º 6 do CPP e, por isso, ainda que tenha lugar para 
além de 30 dias, a prova não perde eficácia. 
 
Rec. Penal nº       585/11.6PAVNG.P1 – 4ª Sec. 

Data – 03/04/2013 
Maria Deolinda Dionísio  
Moreira Ramos  

 
 
 
 
1831 
 
CÚMULO JURÍDICO 
CONHECIMENTO SUPERVENIENTE 
 
Sumário 
I - Pressuposto do conhecimento superveniente do 
concurso de penas (de acordo com o disposto nos 
arts. 77º e 78º, nºs 1 e 2, do CP) é a prática de 
diversos crimes pelo mesmo arguido antes de 
transitar em julgado a condenação por qualquer 
deles.  
II - Quando um arguido comete diversos crimes, por 
regra, podem ocorrer duas situações: 
a) - ou estamos perante concurso de penas, caso 
em que há um regime especial que visa a aplicação 
de uma pena única ao arguido/condenado; 
b) - ou estamos perante sucessão de crimes, o que 
significa que o arguido terá de cumprir 
sucessivamente as penas em que tiver sido 
condenado. 

III - O designado “cúmulo jurídico de penas” não é uma 
forma de execução de penas parcelares, mas antes um 
caso especial de determinação da pena.  
IV - A justificação para este regime especial de punição 
radica nas finalidades da pena, exigindo uma 
ponderação da culpa e das razões de prevenção 
(prevenção geral positiva e prevenção especial), no 
conjunto dos factos incluídos no concurso, tendo 
presente a personalidade do agente. 
V - Mesmo tratando-se de conhecimento superveniente 
de concurso de crimes, considerando o princípio da 
legalidade, a remissão do disposto no art. 78º nº 1 e nº 
2 para as regras do art. 77º, particularmente seu nº 3, 
todos do CP, apenas pode ser interpretado no sentido de 
que não há lugar à realização de cúmulo jurídico entre 
uma só pena de multa e várias penas de prisão (ainda 
que algumas destas tenham sido suspensas na sua 
execução e pelo menos numa delas a suspensão tenha 
sido entretanto revogada). 
VI - Encontram-se também na situação prevista nos 
arts. 78º, nºs 1 e 2 e 77º, nº 1, do CP as penas 
impostas ao arguido nos processos em que as 
respectivas sentenças (lidas em 10.11.2009, em 
3.11.2009 e em 17.11.2009) transitaram em julgado 
(respectivamente em 17.2.2010, em 19.1.2010, em 
19.1.2010) após da prática dos factos (cometidos entre 
25 e 27.11.2009) julgados no processo onde depois foi 
conhecido o concurso superveniente de penas e antes de 
aí ser proferida em (17.5.2012) a respectiva 
condenação, a qual transitou em 6.6.2012 (ou seja, 
quando o arguido praticou os crimes pelos quais foi 
condenado no processo que depois veio a conhecer 
supervenientemente do concurso de penas, ainda não 
tinha transitado em julgado a respectiva condenação por 
qualquer dos crimes julgados nos referidos processos). 
VII - Por sua vez, as condenações que transitaram em 
julgado antes do arguido cometer (entre 25 e 
27.11.2009) os crimes pelos quais foi condenado no 
processo onde depois foi conhecido supervenientemente 
o concurso de penas, encontram-se em situação de 
sucessão de crimes. 
 
Rec. Penal nº       1122/09.8JPPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 03/04/2013 
Maria do Carmo Silva Dias  
Ernesto Nascimento  

 
 
 
 
1832 
 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL 
TAXA DE JUSTIÇA 
 
Sumário 
I – O n.º 4 do art.º 8º do RCP obriga ao pagamento de 
taxa de justiça pela impugnação das decisões de 
autoridades administrativas no âmbito dos processos 
contra-ordenacionais, quando a coima não tenha sido 
previamente liquidada. 
II – Sendo esta a vontade expressa do legislador, 
entende-se que está revogada a norma do art.º 93º do 
RGCO, por incompatibilidade. 
 
Rec. Penal nº       5570/12.2TBSTS-A.P1 – 4ª Sec. 

Data – 03/04/2013 
Airisa Caldinho 
Cravo Roxo 
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1833 
 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA  
COMUNIDADE 
REVOGAÇÃO 
AUDIÇÃO PRESENCIAL DO CONDENADO 
NULIDADE INSANÁVEL 
 
Sumário 
I - A decisão de revogação da pena de prestação de 
trabalho a favor da comunidade (PTFC), deve ser 
notificada tanto ao condenado como ao seu defensor 
oficioso, nos termos do art. 113º, nº 10, do CPP 
como, de resto, sucede com a decisão de revogação 
da suspensão da execução da pena de prisão. 
II - A imposição da obrigatoriedade de notificação ao 
defensor e ao condenado justifica-se pela natureza 
da decisão e respectivas consequências, e ainda 
para assegurar as garantias de defesa do arguido, 
incluindo o direito ao recurso (art. 32º, nºs 1 e 5 da 
CRP). 
III - A exigência de audição presencial do condenado 
antes da decisão em que se coloca a possibilidade de 
revogação da PTFC, por falta de cumprimento do 
respectivo plano de execução, está prevista no art. 
495º, nº 2, do CPP, que é correspondentemente 
aplicável face ao estatuído no art. 498º, nº 3, do 
mesmo código. 
IV – A exigência de que o condenado se pronuncie 
pessoalmente na presença do técnico que apoia e 
fiscaliza o cumprimento da pena (PTFC), perante o 
Juiz, “traduz um especial acautelamento do 
contraditório”, dado o interesse em jogo (a 
liberdade), sendo a forma que o legislador encontrou 
de melhor garantir “um efectivo direito de defesa”. 
V - A audição do arguido/condenado, prevista nos 
arts. 495º, nº 2 e 498º, nº 3, do CPP, é pessoal e 
obriga à sua presença física, constituindo também 
um direito que lhe assiste (art. 61º, nº 1, al. a), do 
CPP). 
VI – Tendo o tribunal tomado conhecimento da nova 
morada do arguido/condenado, impunha-se a 
designação de nova data para a sua audição, sob 
pena de não o fazendo, cometer nulidade insanável, 
prevista no art. 119º, al. c), do CPP, que acarreta a 
invalidade da decisão de revogação da PTFC e de 
todos os demais actos dela dependentes, 
importando suprir o vício apontado. 
 
Rec. Penal nº       163/10.7GAVNG.P1 – 4ª Sec. 

Data – 03/04/2013 
Maria do Carmo Silva Dias  
Ernesto Nascimento  

 
 
 
 
1834 
 
CRIME DE ABUSO SEXUAL DE PESSOA INCAPAZ  
DE RESISTÊNCIA 
ACTO SEXUAL DE RELEVO 
PESSOA INCAPAZ 
 
Sumário 
I – O crime de abuso sexual de pessoa incapaz de 
resistência, previsto no art.º 165º do C. Penal, 
tutela a liberdade e autodeterminação de pessoas 
inconscientes ou incapazes de formularem a sua 
vontade para a prática de actos com relevo sexual. 
II – Acto sexual de relevo é, para o tipo legal, toda a 
acção que seja susceptível de condicionar a 
liberdade e autonomia sexual de outra pessoa a 
partir de actos relativamente aos quais a pessoa 
visada não consentiu (pessoa inconsciente) ou não 
tinha capacidade para consentir (pessoa incapaz). 
III – A pessoa só será incapaz de se opor a actos 
sexuais de relevo que lhe forem pessoalmente 

dirigidos por outrem, quando apresentar uma quase 
total diminuição das suas capacidades para avaliar o 
sentido e alcance de tais actos. 
 
Rec. Penal nº       2361/09.7TAVLG.P1 – 1ª Sec. 

Data – 10/04/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
1835 
 
EXTINÇÃO DA PENA SUSPENSA 
PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 
DIREITO À PAZ JURÍDICA 
 
Sumário 
Os princípios da adequação, da razoabilidade, bem como 
o direito à paz jurídica a que um cidadão tem direito, 
impedem se defira a promoção do MP no sentido de que 
a Secção apure fisicamente “se se encontram pendentes 
quaisquer processos de natureza penal em que o 
condenado figure como arguido/denunciado/suspeito”, 
incluindo os que corram nos serviços do MP, para efeitos 
de pronúncia sobre a extinção da pena declarada 
suspensa, volvidos que sejam 4 anos após o termo do 
período da suspensão. 
 
Rec. Penal nº       277/03.0PAVFR-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 10/04/2013 
Melo Lima 
Francisco Marcolino  

 
 
 
 
1836 
 
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA 
FALSIDADE MATERIAL 
FALSIDADE IDEOLÓGICA 
 
Sumário 
No caso de abuso da assinatura de outrem para elaborar 
um documento falso, tanto se pode estar no âmbito da 
alínea a) como da alínea b) do art. 256.º, do Cód. Penal: 
integram a alínea a), os casos em que o abuso da 
assinatura consta de um documento falso [falsificação 
material]; integraram a alínea b) os casos em que o 
documento em si corresponde a uma declaração 
verdadeira e em que apenas a assinatura é falsa – como 
sucede nas situações em que ocorre o preenchimento de 
um documento por quem de direito, mas ocorre o abuso 
da assinatura [falsificação ideológica]. 
 
Rec. Penal nº       1428/00.1TAVFR.P1 – 1ª Sec. 

Data – 10/04/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 
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1837 
 
PROIBIÇÃO DE VALORAÇÃO DE PROVAS 
REGRAS DA PRODUÇÃO DA PROVA 
 
Sumário 
I - Regras da produção de prova são meras 
prescrições ordenativas de produção da prova cuja 
violação não acarreta a proibição da valoração da 
prova. 
II - A falta do carimbo do estabelecimento de saúde 
e/ou da vinheta na colheita de sangue destinado à 
realização das análises para quantificação da taxa de 
álcool constituem meras inobservâncias de regras de 
procedimento que não colidem com qualquer direito 
de defesa do arguido. 
 
Rec. Penal nº       269/11.5GAALJ.P1 – 1ª Sec. 

Data – 10/04/2013 
Melo Lima 
Francisco Marcolino  

 
 
 
 
1838 
 
PRIMEIRO INTERROGATÓRIO JUDICIAL 
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 
CO-ARGUIDO 
 
Sumário 
O arguido tem legitimidade para arguir a nulidade do 
seu interrogatório na fase de instrução em que foi 
violada a regra da publicidade. 
 
Rec. Penal nº       21/11.8PEPRT-H.P1 – 1ª Sec. 

Data – 10/04/2013 
Pedro Vaz Pato 
Eduarda Lobo 

 
 
 
 
1839 
 
CRIME DE FURTO 
INDÍCIO SEGURO 
 
Sumário 
O facto de serem encontrados vestígios de 
impressões digitais de determinada pessoa no 
espelho retrovisor interior de um veículo automóvel, 
assim como na parte superior do vidro, lado interior, 
da porta destinada ao condutor, pode ser indício 
seguro de que essa pessoa foi autora de um furto 
desse veículo e dos objetos nele guardados. 
 
Rec. Penal nº       430/09.2GDSTS.P1 – 1ª Sec. 

Data – 10/04/2013 
Pedro Vaz Pato 
Eduarda Lobo 

 
 
 
1840 
 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
DIGITALIZAÇÃO 
REGISTO AUTOMÓVEL 
PRESUNÇÃO 
DOMICÍLIO 
 
Sumário 
I - A digitalização da fase administrativa do processo 
de contra-ordenação não acarreta a respetiva 
inexistência. 

II - No âmbito de um processo de contra-ordenação 
relativo à falta de pagamento de taxas de portagem 
devidas em infraestruturas rodoviárias, não se verifica a 
presunção inelidível de que o domicílio do arguido (onde 
deva ser notificado) é o que consta da Conservatória do 
Registo Automóvel. 
 
Rec. Penal nº       558/12.1TAVNF.P1 – 1ª Sec. 

Data – 10/04/2013 
Pedro Vaz Pato 
Eduarda Lobo 

 
 
 
1841 
 
SUBSTITUIÇÃO DE PENA DE PRISÃO 
PENA DE MULTA 
NÃO PAGAMENTO TEMPESTIVO 
 
Sumário 
Substituída a pena de prisão aplicada em medida não 
superior a um ano por pena de multa, paga esta, mesmo 
que tardiamente, o pagamento preserva a eficácia e 
assegura as finalidades da punição, não se configurando 
necessário o cumprimento da pena de prisão. 
 
Rec. Penal nº       762/07.4GAMCN.P1 – 4ª Sec. 

Data – 10/04/2013 
José Piedade 
Airisa Caldinho 

 
 
 
1842 
 
FURTO FORMIGUEIRO 
ELEMENTOS DO TIPO 
ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO 
 
Sumário 
I – O crime de furto da previsão do art° 207° al. b) do 
Cód. Penal depende da verificação simultânea dos 
seguintes pressupostos:  

• Incidência da subtração e apropriação sobre 
objetos, de pequeno valor e pequena 
quantidade (por isso, é vulgarmente 
denominado como “furto formigueiro”);  

• Imediatismo da utilização; e  
• Destinação à utilização pelo agente, cônjuge, 

ascendente, descendente, adotante, adotado, 
parente ou afim até ao 2° grau. 

II - Ao incluir a incriminação deste “crime formigueiro” 
na categoria dos crimes depen-dentes de acusação 
particular, o legislador teve em vista a premência da 
satisfação de necessidades básicas do agente, pelo que 
o tipo se refere, essencialmente, a coi-sas comestíveis, 
bebidas, em pequena quantidade e de pequeno valor, 
para utilização imediata pelo agente. 
III - No que respeita ao imediatismo da utilização, tem-
se entendido que a mesma não pode deixar de se 
relacionar com a premência e atualidade da necessidade 
a satisfazer. 
IV - Os arguidos que efetuaram uma ligação direta à 
rede de abastecimento públi-co de água, ligando uma 
bucha flexível metálica entre o tubo da rede de 
abastecimen-to de água e a canalização do apartamento 
em que habitavam e passaram a consumir água 
proveniente de tal rede, para seu uso doméstico, em 
quantidade não apurada, cometeram um crime de furto 
e não um crime de furto formigueiro pois que visaram a 
subtracção ao pagamento do preço do abastecimento 
contínuo e regular de água de consumo público. 
 
Rec. Penal nº       79/12.2TASJM.P1 – 1ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 
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1843 
 
ASSISTENTE 
LEGITIMIDADE PARA RECORRER 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL 
COMITENTE 
COMISSÁRIO 
 
Sumário 
I- A interposição de Recurso rege-se pelas 
prescrições formais e substanciais da lei processual 
penal vigente ao tempo da prolação da Decisão que 
o interessado pretende impugnar de facto e ou de 
Direito. 
II- O Assistente carece de legitimidade (legitimação 
objectiva) e de interesse em agir (legitimação 
subjectiva) para o pedido recursório de aumento do 
quantum de pena única de prisão principal aplicada 
a quo. 
III- Na quantificação da pena única de prisão deve 
ponderar-se a quantificação anteriormente 
concretizada das penas parcelares em concurso 
mormente quando reflexiva da instrumentalidade de 
uns crimes relativamente a outros em concurso 
determinado pela conjugação do número de vítimas/ 
ofendidos / lesados com os diversos tipos legais de 
actuação concretamente tidos pelo agente maxime 
quando constituam modos diversos de um 
desiderato dele embolsar de diferentes terceiros as 
quantias parcelares que lhe aprouve em cada 
circunstancialismo espácio-temporal. 
IV- A causa de pedir do pedido de indemnização civil 
objecto, posto que deduzível, em processo penal é 
única e exclusivamente o facto tipicamente ilícito e 
culpável integrado por todos os seus elementos 
objectivos e subjectivos constitutivos de um tipo 
legal previsto e punido como crime 
concomitantemente consubstanciador de um facto 
tipicamente ilícito civil extra contratual ou extra 
obrigacional culposo e causalmente danoso 
responsabilizante criminal e civilmente do agente 
singular ou dos comparticipantes que sejam autor/es 
ou seu/s cúmplices e responsabilizante apenas 
civilmente de outra/s pessoa/s então com uma 
responsabilidade meramente civil como a 
Seguradora no âmbito do seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel. 
V- Assim, padece da nulidade insanável «violação 
das regras de competência do tribunal» todo o 
processado desde o momento da dedução de pedido 
de indemnização civil, inclusive a Decisão Final 
condenatória que sobre ele recair, quando fundado 
em causa de pedir diversa daquela. 
VI- Tal nulidade insanável é processual penalmente 
conhecível pelo Tribunal Superior mercê do facto da 
interposição de Recurso pelo Autor Civil determinar 
a inexistência do facto peremptório de tal 
conhecimento que é o trânsito em julgado da 
Decisão Final absolutória cível. 
VII-A responsabilidade objectiva do comitente 
funda-se no facto tipicamente ilícito e culpável 
directa e necessariamente danoso causalmente do 
desempenho funcional ou profissional do comissário 
contratado daquele para actividade de risco da 
prática de tal facto adequadamente não imprevisível 
directa e imediatamente pelo comitente. 
VIII- Assim, inexiste responsabilidade objectiva do 
comitente por facto tipicamente ilícito e culpável 
directa e necessariamente danoso causalmente do 
desempenho funcional ou profissional de um 
comissário daquela quando a prática de tal facto não 
é objecto de risco de adequada previsibilidade 
directa e imediata pelo comitente mercê da 
actividade cujo desempenho este concretamente 
contratou. 
IX- Por isso, um comitente não é responsável 
civilmente pela actividade criminosa de um seu 
comissário quando ela constitua, relativamente à 

actividade contratada pelo comitente, uma actuação de 
tal modo paralela do comissário que não integradora do 
desempenho funcional ou profissional da prestação pelo 
comissário dos contratados serviços gerais de 
contabilidade e assessoria fiscal para o comitente. 
 
Rec. Penal nº       897/06.0TAOVR.P1 – 1ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
Castela Rio 
Lígia Figueiredo 

 
 
 
 
1844 
 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
VIOLAÇÃO GROSSEIRA DOS DEVERES 
REVOGAÇÃO 
 
Sumário 
I - Como emerge do art° 56°, n.º 1, al. a) do C. Penal, 
não basta o incumprimento da regra de conduta/deveres 
impostos, para levar á revogação da suspensão da pena, 
exigindo-se ainda que essa violação ocorra de modo 
grosseiro ou repetido, ou seja, que estejamos perante 
uma conduta dolosa (violação conscientemente querida) 
ou perante uma actuação temerária, que se traduz no 
fundo numa acção indesculpável, ou numa “... atitude 
particularmente censurável de descuido ou leviandade 
(...) A colocação intencional do condenado em situação 
de incapacidade de cumprir as condições da suspensão 
constitui violação grosseira dessas condições”- Paulo 
Pinto de Albuquerque, Comentário do Código Penal, pág. 
201-202. 
II – Infringe de forma grosseira os deveres impostos na 
sentença o arguido a quem foi declarada suspensa a 
execução da pena de prisão mediante o pagamento ao 
Estado da quantia devida a título de IVA, que a não paga 
e alega doença pois que, apesar da doença, sempre 
exerceu actividade e auferiu rendimentos, que lhe 
permitiam satisfazer a condição, ou originar poupanças 
para o mesmo fim já que menosprezou a condenação, 
menosprezo que manteve apesar da advertência contida 
na prorrogação do prazo. 
 
Rec. Penal nº       171/01.9IDPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
José Carreto 
Joaquim Gomes 

 
 
 
 
1845 
 
CONSTITUIÇÃO DE ASSISTENTE 
SOCIEDADE POR QUOTAS 
 
Sumário 
Os sócios de uma sociedade por quotas não têm 
legitimidade para intervirem como assistentes no 
processo em que é ofendida a sociedade. 
 
Rec. Penal nº       724/07.1TDPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
Vítor Morgado 
Raul Esteves 
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1846 
 
PROVA PROIBIDA 
CONVERSA INFORMAL 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER 
 
Sumário 
I – O n.º 7 do art° 356° do CPP proíbe o 
depoimento, por parte do agente de autoridade, 
sobre o conteúdo de declarações por si recolhidas e 
cuja leitura não é permitida. 
II - Conversa informal, e como tal proibida 
(conversa sem as formalidades da recolha de 
prova), será apenas o conhecimento investigatório 
obtido directamente e apenas do arguido, pelo 
agente policial, de modo deliberado e com violação 
das regras de produção de prova (principio da 
legalidade), após a existência de processo/inquérito 
no âmbito deste e sem ser constituído arguido. 
III - Está excluído das conversas informais o 
conhecimento que foi trazido ao agente policial por 
parte do arguido ou de outra fonte permitida, bem 
como o prestado espontaneamente pelo arguido 
limitando-se o agente policial a ouvir pois que, se o 
arguido tem o direito a não prestar informações (que 
o possam incriminar), nada o impede de o fazer 
voluntária e conscientemente; e está ainda excluído 
o recolhido em investigação, mesmo do arguido, no 
âmbito das medidas cautelares nos termos do art° 
249° CPP. 
IV – Todas estas situações não se enquadram na 
proibição do n° 7 do art° 356 do CPP. 
V – Ainda que se entenda que se trata de 
depoimento de “ouvir dizer”, não se está perante 
prova proibida. 
VI - O depoimento indirecto, de "ouvir dizer" é 
livremente apreciado pelo tribunal como os demais 
depoimentos desde que seja identificada a pessoa 
de quem se ouviu dizer e essa pessoa seja chamada 
a depor (art° 129°, n.º l do CPP e salvo a situação 
excepcional de impossibilidade de chamamento); e 
só não valerá como meio de prova se a pessoa não 
for chamada a depor, ou o depoente não identificar 
a fonte do seu conhecimento (art° 129°, n.º 3 CPP). 
VI – Como os agentes policiais indicaram a fonte, a 
arguida, e estando esta presente em audiência 
aquando dessa prestação o depoimento, não ocorre 
proibição de valoração do depoimento ainda que a 
arguida se tenha remetido ao silêncio. 
 
Rec. Penal nº       59/11.5SFPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
José Carreto 
Joaquim Gomes 

 
 
 
 
1847 
 
DOCUMENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES ORAIS 
DEFICIÊNCIA DA GRAVAÇÃO 
NULIDADE 
BURLA 
NEXO DE IMPUTAÇÃO 
 
Sumário 
I - Perante as alterações introduzidas pela Lei n.º 
48/2007, de 29 de agosto, ao art. 363.º do CPP, 
quer a omissão de documentação quer a 
documentação deficiente [que impossibilite a 
captação do sentido das declarações] constitui 
nulidade, a qual se tem por sanada se não for 
tempestivamente arguida, contando-se o prazo de 
dez dias (artigo 105.º, n.º 1) a partir da audiência, 
acrescido do tempo que mediou entre a entrega do 
suporte técnico pelo sujeito processual interessado 

ao funcionário e a entrega da cópia do suporte técnico 
ao sujeito processual que a tenha requerido. 
II - Não se tratando de nulidade da sentença (tanto mais 
que ocorreu antes de a mesma ter sido proferida), deve 
o aludido vício ser arguido perante a 1.ª instância e não 
em sede de recurso: “dos despachos recorre-se, das 
nulidades reclama-se”. 
III - A burla, delito de execução vinculada, pressupõe 
um duplo nexo de imputação objetiva: entre a conduta 
enganosa do agente e a prática pelo burlado, de atos 
tendentes a uma diminuição do património, próprio ou 
alheio e, depois, entre estes e a verificação do prejuízo. 
IV - O engano desencadeador ou provocante do prejuízo 
ou perda patrimonial há de ocorrer num momento 
temporal em que o sujeito passivo desarma a sua defesa 
intelectual e volitiva para se deixar enlear no artifício 
congeminado e posto em prática peio agente infrator. 
 
Rec. Penal nº       217/10.0GBPRD.P1 – 1ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
 
1848 
 
PENA DE MULTA 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE 
 
Sumário 
I - É ilegítima, porque em abuso do direito (venire 
contra factum proprium), reclamar a aplicação de uma 
norma e pedir a declaração da respetiva 
inconstitucionalidade. 
II - A diferenciação de tratamento dos arguidos em 
função da respetiva desigualdade de situações 
económicas não deve ser conseguida através da 
extensão da duração do cumprimento das penas de 
multa, mas a montante, na determinação da medida 
concreta das penas, ao estabelecer-se a razão diária das 
penas de multa e, residualmente, em derradeira 
instância, ao nível dos mecanismos de substituição 
previstos no artigo 49º, n.º 3, do Código Penal. 
 
Rec. Penal nº       292/06.1PDVNG-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
Vítor Morgado 
Raul Esteves 

 
 
 
 
1849 
 
DIFAMAÇÃO PRODUZIDA EM JUÍZO 
AUTORIA 
 
Sumário 
I - A difamação produzida em articulado processual é da 
autoria do advogado que o subscreveu e dos sujeitos 
processuais que lhe transmitiram os factos com o intuito 
de serem levados ao processo. 
II - Dizer-se que alguém explorou “negócio de 
verdadeiro proxenetismo” é suscetível de ofender a sua 
hora e consideração. 
 
Rec. Penal nº       14167/11.9TDPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
José Carreto 
Joaquim Gomes 
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1850 
 
CRIME DE RESISTÊNCIA E COAÇÃO SOBRE  
FUNCIONÁRIO 
VIOLÊNCIA 
ADEQUAÇÃO 
 
Sumário 
- Elemento objetivo do crime de resistência e coação 
sobre funcionário, p. e p. pelo artigo 347º, n.º 1 do 
Código Penal, é o emprego de violência. 
II - A violência inclui as formas de violência psíquica 
e de ofensa à integridade física, uma vez que, como 
flui do normativo, a ameaça grave (vis compulsiva) 
e a ofensa à integridade física (vis phisica) são 
mencionadas como modalidades da violência. 
III - Para a consumação do crime necessário se 
torna que a acção violenta ou ameaçadora seja 
idónea a atingir de facto o seu destinatário ou 
destinatários, isto é, que essa acção possa impedir o 
funcionário de concretizar a actividade por este 
prosseguida. 
IV - Não comete o crime de resistência e coação 
sobre funcionário o agente que, ao ser-lhe dada voz 
de detenção, empurra dois agentes da GNR, 
começando a debater-se, a empurrar e a esbracejar 
para evitar a detenção, ao mesmo tempo que grita: 
“seus filhos da puta, eu vou-vos foder, eu mato-vos, 
vocês vão pagar por isto, estão fodidos” já que tal 
conduta não é dotada de idoneidade suficiente para 
inviabilizar os actos funcionais dos agentes da GNR. 
 
Rec. Penal nº       597/12.2GCOVR.P1 – 1ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
Melo Lima 
Francisco Marcolino  

 
 
 
 
1851 
 
REGULAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS 
ACTO AVULSO 
NOTA DE DESPESAS 
PROTECÇÃO JURÍDICA 
ISENÇÃO DE CUSTAS 
 
Sumário 
I - Integra o conceito de “acto avulso” para efeitos 
do RCP, entre outros, a emissão pelo tribunal de 
certidões, traslados, cópias certificadas, extractos ou 
mesmo fotocópia simples (art. 9º, nºs 3 a 5 do 
RCP), correspondendo o respectivo custo (gastos 
para satisfação do acto pretendido) a uma taxa de 
justiça (como decorre do nº 4 do mesmo artigo 9º 
do RCP). 
II - Por regra (art. 9º, nº 6, do RCP) o custo dos 
actos avulsos é apurado e pago imediatamente, caso 
o interessado esteja presente; ou é pago no prazo 
de 10 dias após a notificação para o efeito, se o 
interessado não estiver presente. 
III - Em processo penal, os gastos, por exemplo, 
com fotocópias do processo tiradas pelo defensor 
oficioso do arguido para estudo do processo em que 
o representa e preparação da sua defesa, deverão 
ser discriminadas na nota de despesas que vier a 
apresentar, seguindo o regime previsto nos artigos 
8º, nºs 2 e 3 e 8º-D da Portaria nº 10/2008, de 3.1 
e respectivas alterações (introduzidas pelas Portarias 
nº 210/2008, de 29.2, nº 654/2010, de 11.8 e nº 
319/2011, de 30.12). 
IV - O art. 9º (Isenções) do Regime de Acesso ao 
Direito e aos Tribunais estabelece uma específica 
isenção de custos (v.g. impostos, emolumentos e 
taxas) relacionada com a obtenção dos elementos 
necessários para o requerente instruir o pedido de 
protecção jurídica em qualquer das modalidades 

previstas na lei. Por isso, a isenção estabelecida nessa 
norma não se estende à obtenção v.g. de documentos, 
certidões, cópias certificadas e fotocópias que sejam 
necessários para instruir o processo penal no qual a 
defensora oficiosa representa o arguido. 
V - Os encargos decorrentes da concessão de protecção 
jurídica, em qualquer das suas modalidades (incluindo o 
pagamento dos honorários e das despesas que sejam 
reembolsáveis dos profissionais forenses que participam 
no sistema de acesso ao direito) são levados a regra de 
custas a final, como resulta do art. 36º, do Regime de 
Acesso ao Direito e aos Tribunais, do art. 8º da 
mencionada Portaria nº 10/2008 e dos arts. 16º, nº 1, 
al. a), ii) e 30º do RCP. 
VI - Estando em causa o exercício do direito de defesa, 
assegurado constitucionalmente (art. 32º da CRP), 
importa garantir uma tutela jurisdicional efectiva ao 
arguido (art. 20º da CRP), pelo que beneficiando ele de 
apoio judiciário, na modalidade de dispensa de taxa de 
justiça e demais encargos do processo, está dispensado 
de pagar previamente a taxa de justiça aludida no art. 
9º, nºs 3 a 5, do RCP (não sendo aplicável o disposto no 
seu nº 6 quando o requerente beneficia do apoio 
judiciário na modalidade acima referida e esteja em 
causa o exercício de um direito fundamental), pelas 
concretas e individualizadas fotocópias simples que vier 
a pedir em requerimento dirigido à 1ª instância, 
entrando o respectivo valor total (que funciona como 
encargo) em regra de custas a final.  
VII - Não há nulidade, nem motivo para anular 
quaisquer termos do processo quando o defensor 
oficioso sempre ter ao seu dispor a possibilidade de 
pedir o exame gratuito do processo fora do tribunal e 
tirar as fotocópias que entender para assegurar a defesa 
do arguido. 
 
Rec. Penal nº       730/11.1JAPRT-A.P1 – 4ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
Maria do Carmo Silva Dias (relatora) 
Ernesto Nascimento (Adjunto) 

 
 
 
 
1852 
 
CRIME DE ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA 
CRIME CONTINUADO 
 
Sumário 
I - Não obstante os crimes sexuais serem cometidos 
contra a mesma pessoa e da mesma forma, apenas 
estaremos perante a figura do crime continuado se 
estiverem verificados os requisitos do n.º 2 do art.º 30º 
do C. Penal. 
II – Não se verifica a figura do crime continuado se é o 
próprio arguido quem providencia as condições para 
perpetrar o crime, aguardando pelo adormecimento da 
esposa, retirando o seu filho menor do quarto onde a 
ofendida dormia, para satisfazer os seus instintos 
libidinosos. 
III – O “êxito” da primeira “operação”, a diminuta 
resistência da ofendida e o facto de ela continuar a ir 
dormir a sua casa não podem determinar a diminuição 
da culpa do arguido. 
IV – Não pode considerar-se homogeneidade das 
condutas quando a última ocorreu num contexto 
diferente dos anteriores. 
 
Rec. Penal nº       269/11.5JAPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
Coelho Vieira 
Borges Martins 
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1853 
 
DECLARAÇÕES DO CO-ARGUIDO 
PERDA DE OBJECTOS 
 
Sumário 
I – Relativamente à valoração das declarações do 
arguido, incriminatórias do co-arguido, perfilam-se 
essencialmente duas posições: 
● A que admite a valoração de declarações de co-
arguido apenas quando acompanhadas de outros 
meios de prova (também denominada por teoria da 
corroboração); 
● Uma outra que sustenta a avaliação da 
credibilidade das declarações do co-arguido no 
concreto e de acordo com as regras de qualquer 
outro meio de prova, princípios da livre apreciação 
da prova e “in dúbio pro reo” (desde que tenha sido 
possível o exercício do contraditório). 
II - Pressuposto legal fundamental do perdimento de 
veículos a favor do Estado é o de que entre o veículo 
e a prática da infração exista uma relação de 
funcionalidade ou de instrumentalidade, em termos 
de causalidade adequada, pois se o veículo for 
indiferente para a realização do facto, não obstante 
a sua utilização, não se pode determinar a sua 
perda. 
III - No particular domínio dos crimes de tráfico de 
estupefacientes, concretamente quanto aos veículos 
automóveis, o entendimento jurisprudencial mais 
recente defende a necessidade de que a utilização 
de veículo automóvel se mostre relevante, não 
sendo imperioso que tenha como aplicação exclusiva 
a guarda, venda ou transporte, embora seja exigível 
que a sua relação com a prática do crime se revista 
de um carácter significativo, numa relação de 
causalidade adequada, para que a infração se 
verifique em si mesma ou na forma de que se 
revestiu, com convocação do princípio da 
proporcionalidade, de modo a que não seja 
ultrapassada a justa medida em relação à 
importância do facto. 
 
Rec. Penal nº       1/11.3GAOAZ.P1 – 4ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
Fátima Furtado 
Elsa Paixão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1854 
 
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA 
CULPA 
CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE 
 
Sumário 
I – Quem realiza consciente e voluntariamente um 
ilícito típico, sem admitir a verificação de uma causa 
que justifique o facto, sabe comummente que 
comete um ilícito, agindo com a consciência de que 
a sua conduta está juridicamente proibida (é 
materialmente ilícita), independentemente do 
conhecimento da disposição penal ou da punibilidade 
do facto (Wessels, in Derecho Penal, Parte Geral, 
Buenos Aires, Ediciones Depakna - 1980, p. 109). 
II – Se o arguido agiu sabendo e querendo incumprir 
a ordem recebida para se submeter à recolha de 
sangue, tendo perfeito conhecimento de que se 
tratava de uma ordem legítima de militar da GNR, 
com competência para tal, por imposição legal, da 
qual foi informado na forma legal, bem sabendo que 

lhe devia obediência, o que não impediu que a deixasse 
de cumprir, como fez e pretendeu, afim de evitar 
determinar a taxa de álcool com que conduta a sua 
viatura (agindo de forma livre, voluntária e consciente, 
bem sabendo que a sua conduta era proibida e punida 
por lei criminal), necessariamente se conclui de que agiu 
com culpa e que actuou com consciência da ilicitude do 
facto. 
 
Rec. Penal nº       16/10.9GNPRT.P3 – 4ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
Elsa Paixão 
Maria dos Prazeres Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
1855 
 
INTRODUÇÃO EM LUGAR VEDADO AO PÚBLICO 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
ELEMENTOS DO TIPO 
 
Sumário 
I - O bem jurídico protegido no crime de introdução em 
lugar vedado ao público (art. 191º do CP) é, como diz 
Costa Andrade, «a inviolabilidade de um conjunto 
heterogéneo de espaços que se estendem por um 
contínuo numa perspectiva de privacidade/publicidade.» 
II - O tipo objectivo de ilícito consiste na entrada ou 
permanência, sem consentimento ou autorização de 
quem de direito, nos espaços diversificados, indicados 
no art. 191º do CP, que estão fisicamente limitados; e o 
tipo subjectivo exige o dolo genérico, em qualquer das 
suas modalidades. 
III - Para se concluir que a conduta preenche a 
factualidade típica da incriminação prevista no art. 191º 
do CP haverá que analisar, por exemplo, as 
características do espaço em questão, o seu destino, a 
forma ou contexto em que ocorre a entrada ou 
permanência, o “padrão das pessoas normalmente 
autorizadas” a entrar ou a permanecer naquele espaço e 
o tipo de exigências do titular do bem jurídico protegido 
para o efeito. 
IV - Não preenche o crime previsto no art. 191º do CP, a 
conduta do soldado da GNR que, no exercício das suas 
funções, saltando um muro, procede à detenção de 
arguido, nos termos do art. 255º, nº 1, al. a) e nº 3 e 
174º, nº 2 e nº 5, al. c), do CPP, quando este se 
encontrava no espaço exterior ao restaurante do pai, 
destinado a estacionamento dos clientes (e, portanto, 
acessível ao público). 
 
Rec. Penal nº       869/10.0GBVNG-A.P1 – 4ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
Maria do Carmo Silva Dias (relatora) 
Ernesto Nascimento (Adjunto) 
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1856 
 
CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO 
CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE NOTAÇÃO  
TÉCNICA 
CARTÃO TACOGRÁFICO 
APARELHO DE CONTROLE 
REVOGAÇÃO DA DECISÃO 
CONDENAÇÃO PELA RELAÇÃO 
DIREITO AO RECURSO 
 
Sumário 
I – O «cartão tacográfico», também designado de 
cartão de condutor, está definido no artigo 2º, alínea 
b), do Decreto-Lei n.5 169/2009, de 31 de Julho, 
como «cartão com memória destinado à utilização 
com o aparelho de controlo e que permite 
determinar a identidade do titular, armazenar e 
transferir dados destinados, segundo o respectivo 
titular, ao condutor, à empresa detentora do veículo, 
ao centro de ensaio e às entidades de controlo». 
II - Por seu turno, o «aparelho de controlo» consiste 
no «equipamento completo destinado a ser instalado 
a bordo dos veículos rodoviários para indicação, 
registo e memorização automática ou semi-
automática de dados sobre a marcha desses 
veículos, assim como sobre tempos de condução e 
de repouso dos condutores, também designado por 
tacógrafo, o qual pode ser analógico ou digital». 
III - A instalação e utilização de tacógrafo digital é 
obrigatória nos veículos afectos ao transporte 
rodoviário de passageiros ou de mercadorias, 
matriculados em Portugal a partir do dia l de Maio de 
2006, com excepção dos veículos enunciados no 
artigo 3º do Regulamento (CE) n.º 561/2006, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março 
e no artigo 2.2 da Portaria n.2 222/2008, de 5 de 
Março. 
IV - Da conjugação das normas referidas resulta 
inequívoco que o cartão de condutor tem como única 
finalidade a utilização no tacógrafo digital com vista 
ao registo de dados sobre o condutor, a marcha do 
veículo, os tempos de condução e de repouso do 
condutor.  
V - No entanto, o documento em causa, sendo 
emitido pelo IMTT, contém os elementos essenciais 
de identificação do condutor, além do que é 
indispensável à condução dos veículos equipados 
com tacógrafo digital e é intransmissível. Nesta 
perspectiva, não subsistem dúvidas de que se trata 
de um cartão de identificação pessoal. 
VI - As características indicadas não permitem, no 
entanto, enquadrar o cartão de condutor na 
definição legal de documento de identificação 
constante da alínea c) do art.º 255º do Código 
Penal, pese embora a respectiva formulação ampla, 
que comporta os documentos aptos, por lei, para 
identificar pessoas, o seu estado ou a sua situação 
profissional quando do respectivo uso possam 
resultar quaisquer direitos ou vantagens. 
VII – A introdução no tacógrafo de um cartão 
tacográfico pertencente a pessoa diferente do 
condutor do veículo consubstancia o crime de 
falsificação de notação técnica p. e p., pelo art.º 
258º do C. Penal na medida em que regista a 
condução do veículo por pessoa diferente do 
condutor, possibilitando também conduzir mais 
horas que as permitidas por lei.  
VIII – Absolvido o arguido em 1ª Instância, e 
revogada a sentença pela Relação, para garantia do 
direito ao recurso consagrado no art.º 32º da CRP, 
deve ordenar-se a devolução dos autos à 1ª 
Instância a fim de aí se proceder à determinação da 
pena concreta. 
 
Rec. Penal nº       26/12.1GTPNF.P1 – 4ª Sec. 

Data – 17/04/2013 
Maria dos Prazeres Silva 

Coelho Vieira 
 
 
 
 
1857 
 
PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA 
CONVICÇÃO DO JULGADOR 
CONTRADIÇÃO INSANÁVEL DA FUNDAMENTAÇÃO 
ERRO NOTÓRIO 
 
Sumário 
I - Pretendendo o recorrente estribar a impugnação da 
decisão da matéria de facto apenas na convicção diversa 
que formou sobre a credibilidade dos meios de prova, 
sem que sustentadamente mostrasse que a mesma 
violou qualquer regra da experiência comum, isso 
impede que dela se conheça: a valoração prevalecente é 
a do Tribunal recorrido, pois que não se vislumbra, nem 
os recorrentes invocam, que ao fazê-lo tenha violado 
qualquer regra da experiência comum. 
II - O vício da contradição insanável da fundamentação 
ou entre a fundamentação e a decisão consiste tanto na 
contradição entre a matéria de facto dada como provada 
ou como provada e não provada, como também entre a 
fundamentação probatória da matéria de facto, ou até 
mesmo entre a fundamentação e a decisão. Ou seja, 
uma situação em que, seguindo o fio condutor do 
raciocínio lógico do julgador, os factos julgados como 
provados ou como não provados colidem 
inconciliavelmente entre si ou uns com os outros ou, 
ainda, com a fundamentação da decisão. 
III - Erro é toda a ignorância ou falsa representação de 
uma realidade. E só é notório o erro ostensivo, evidente, 
que não passaria despercebido à generalidade das 
pessoas ou seria facilmente detetado por uma pessoa 
comum. Por isso mesmo já não aquele que possa 
traduzir-se numa leitura possível, aceitável, razoável, da 
prova produzida. 
 
Rec. Penal nº       1800/10.9TAVLG.P1 – 1ª Sec. 

Data – 24/04/2013 
Alves Duarte 
Castela Rio 

 
 
 
 
1858 
 
JOGOS DE FORTUNA E AZAR 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
CONDUTAS INTEGRADORAS DO TIPO 
 
Sumário 
I – O crime de exploração de jogos de fortuna e azar, ao 
pretender acautelar a integridade das zonas de 
concessão dos casinos para a exploração exclusiva 
desses jogos (bem jurídico imediato), não se está a 
tutelar criminalmente a sua exploração económica pelas 
respectivas entidades concessionárias, mas antes a 
proteger os consumidores e prevenir a criminalidade 
associada (bem jurídico mediato). 
II - Perante a cláusula geral do citado artigo 108.°, n.° 1 
da Lei do Jogo (DL 422/89, de 2 de Dezembro, a mesma 
deverá ser integrada pelos exemplos-padrão dos jogos 
de fortuna ou azar do artigo 4.°, surgindo os mesmos 
como sub-tipos orientadores daquele tipo legal de crime.  
III - Nesta conformidade, apenas se pode considerar 
como jogos de fortuna ou azar, integradores do crime de 
exploração de jogo ilícito, os enunciados no catálogo do 
art. 4.° da Lei do Jogo. 
 
Rec. Penal nº       33/11.1PFVNG.P1 – 1ª Sec. 

Data – 24/04/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 
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1859 
 
OMISSÃO DE FACTO RELEVANTE 
ARREPENDIMENTO 
PENA UNITÁRIA 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
Sumário 
I - A circunstância de o tribunal não dar como 
provado nem como não provado algum facto 
relevante, que deveria ter sido investigado, não 
integra a nulidade da sentença por omissão de 
pronúncia, podendo antes configurar a existência do 
vício do art° 410° n° 2 al. a) do C.P.P. – 
insuficiência para a decisão da matéria de facto 
provada. 
II - Só o arrependimento sincero, objetivado em 
atos que inequivocamente o demonstrem, conduz, 
nos termos do art. 72°, n° 2, al. c), do C. Penal, à 
atenuação especial da pena.  
III - O arrependimento é um ato interior mas a sua 
demonstração tem de ser ativa, visível: o agente 
tem de revelar que rejeitou o mal praticado, de 
modo a convencer o tribunal de que, se no futuro 
vier a ser confrontado com uma situação idêntica, 
não voltará a delinquir. Em casos de crime de 
resultado, a demonstração da sinceridade do 
arrependimento passa, nomeadamente, pela 
reparação do mal provocado, pelo propósito sério da 
sua reparação, ou até pela apresentação de 
desculpas ao lesado. 
IV – É nula, por falta de fundamentação, a decisão 
do tribunal coletivo que, na parte relativa à 
determinação da medida da pena conjunta do 
concurso, não procede a uma verdadeira apreciação 
conjunta dos factos e da personalidade do arguido, 
tal como se exige no art° 77°, n° 1, do Cód. Penal. 
 
Rec. Penal nº       491/07.9PASTS.P1 – 1ª Sec. 

Data – 24/04/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
 
1860 
 
MENSAGEM EM SUPORTE DIGITAL 
AUTORIZAÇÃO DO JIC 
CRIME DE FALSIDADE INFORMÁTICA 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
ELEMENTOS DO TIPO 
 
Sumário 
I – A mensagem mantida em suporte digital, depois 
de recebida e lida pelo destinatário, ficando gravada, 
pode ser lida independentemente de autorização do 
juiz, constituindo meio de prova válido. 
II – O bem jurídico tutelado pelo crime de falsidade 
informática p. e p. pelo artigo 3º, n.ºs 1 e 3 da Lei 
n° 109/2009, de 15.09, não é o património, mas 
antes a “integridade dos sistemas de informação” 
através do qual se “pretende impedir os actos 
praticados contra a confidencialidade, integridade e 
disponibilidade de sistemas informáticos, de redes e 
dados informáticos, bem como a utilização 
fraudulenta desses sistemas, redes e dados”. 
III - A interferência por qualquer meio nessa 
informação implicará graves danos para os cidadãos 
visados, que podendo-se traduzir na violação dos 
seus direitos patrimoniais, são, em primeira linha, 
uma violação aos seus direitos humanos, 
nomeadamente ao seu direito ao respeito pela vida 
privada e familiar (artigo 8.° da Convenção de 
Direitos do Homem do Conselho da Europa).  
IV - No tipo de crime do n.º 3 do artigo 3º da Lei n° 
109/2009, de 15.09, não é exigido que o engano 

provocado se repercuta nas relações jurídicas, como 
acontece no caso do crime previsto no n° 1 do mesmo 
artigo 3°, antes é exigida a intenção de causar prejuízo 
a outrem ou de obter um benefício ilegítimo, mas não é 
necessário que o prejuízo ou a vantagem tenham 
natureza patrimonial. 
 
Rec. Penal nº       585/11.6PAOVR.P1 – 4ª Sec. 

Data – 24/04/2013 
Fátima Furtado 
Elsa Paixão 

 
 
 
 
 
 
1861 
 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
 
Sumário 
O Fundo de Garantia Automóvel é responsável, em 
solidariedade com o causador do acidente, pelo 
pagamento da indemnização por danos não patrimoniais 
aos familiares da vítima, encontrando-se esses danos 
incluídos na expressão “danos corporais”, constante do 
art. 49º, nº 1, al. a) do DL nº 291/2007, de 21/08. 
 
Rec. Penal nº       585/11.6PAOVR.P1 – 4ª Sec. 

Data – 24/04/2013 
José Piedade 
Airisa Caldinho 

 
 
 
 
 
 
 
1862 
 
INIMPUTABILIDADE 
INTERNAMENTO 
REVISÃO DO ESTADO DE PERIGOSIDADE 
 
Sumário 
I – A fase processual de revisão do estado de 
perigosidade criminal que deu origem ao internamento 
de sujeito declarado inimputável em razão de anomalia 
psíquica serve apenas para averiguar se cessou ou não o 
estado de perigosidade criminal. 
II – Se cessou, declara-se findo o internamento; se não 
cessou, o internamento é prorrogado. 
III – A afectação do internado a unidade de saúde 
mental não prisional é questão estranha ao âmbito da 
revisão obrigatória do estado de perigosidade criminal. 
 
Rec. Penal nº       46/11.3TXPRT-E.P1 – 4ª Sec. 

Data – 24/04/2013 
Artur Oliveira 
José Piedade 
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1863 
 
NULIDADE 
REENVIO 
TRIBUNAL COMPETENTE 
DESAFORAMENTO 
 
Sumário 
I - Deve ser feita pelo mesmo tribunal a repetição do 
julgamento ordenada na sequência da verificação de 
nulidade decorrente da deficiente documentação da 
prova oral produzida em audiência. 
II - A remessa do processo para outro juízo constitui 
verdadeiro desaforamento. 
 
Rec. Penal nº       125/09.7GCPRG.P1 – 1ª Sec. 

Data – 08/05/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
 
1864 
 
FURTO 
CONSUMAÇÃO 
TENTATIVA 
 
Sumário 
I - Há consumação do crime de furto quando o 
agente passa a ter, direta ou indiretamente, a 
disponibilidade da coisa subtraída. 
II - Configura um caso de tentativa a atuação do 
agente que, no interior de um estabelecimento 
comercial, se apodera de peças de roupa, retira-lhes 
o alarme, dissimula-as junto da roupa que 
envergava e de seguida dirige-se para o exterior da 
loja sem se deslocar à caixa registadora e sem 
efetuar o pagamento. 
III - Se a sentença não especifica o local onde o 
arguido foi intercetado com os objetos subtraídos, 
como de resto já sucedia com a acusação, não 
estamos perante um vício do julgamento mas antes 
perante uma omissão da descrição factual da 
acusação, cujo reenvio do processo para novo 
julgamento poderia conduzir a uma alteração 
substancial dos factos, pois de uma tentativa do 
cometimento do crime de furto, como resulta, pelo 
menos, dos factos provados, sempre se poderia 
passar para a sua consumação. 
 
Rec. Penal nº       830/12.0GCSTS.P1 – 1ª Sec. 

Data – 08/05/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
1865 
 
DIFAMAÇÃO 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
 
Sumário 
Enquadra-se na margem de relacionamento social 
aceitável – e por isso, criminalmente atípico –, a 
qualificação de “ato de censura” feita pelo cronista 
de um jornal relativamente ao facto de o diretor não 
ter autorizado a publicação de um artigo da sua 
autoria. 
 
Rec. Penal nº       6947/10.9TDPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 08/05/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 

1866 
 
IRS 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
PROCESSO CRIMINAL 
 
Sumário 
I- Apenas a arguida sociedade pode ser condenada pela 
prática da contraordenação resultante da não entrega 
atempada das declarações respeitantes ao IRS. 
II – O tribunal pode apreciar como contraordenação uma 
infração que foi acusada como crime. 
 
Rec. Penal nº       223/10.4IDPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 08/05/2013 
Vítor Morgado 
Raul Esteves 

 
 
 
1867 
 
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL 
PODERES DO TRIBUNAL 
CONFLITO DE DEVERES 
 
Sumário 
I- Do art. 315º, nº 1, do CPP não resulta que todas e 
quaisquer diligências de prova (além da testemunhal, 
com o condicionalismo aí indicado) que o arguido venha 
a requerer, mesmo na contestação, tenham de ser 
obrigatoriamente deferidas ou realizadas pelo tribunal. 
II- Para aferir se era caso de ordenar a produção da 
prova requerida na contestação (neste caso distinta da 
testemunhal indicada), havia desde logo que ponderar o 
disposto no artigo 340º (princípios gerais) do CPP, 
particularmente seus nºs 2 e 3, dos quais resulta, por 
um lado, que é ao tribunal que incumbe controlar a 
legalidade das provas e, por outro lado, que lhe é 
atribuído o “poder de disciplinar a produção da prova, 
quer da acusação, quer do arguido, para evitar que 
aquela se eternize ou se perca o contacto com o thema 
decidendum, e essa função de controlo, só pode caber 
ao juiz” (ver Ac. do TC nº 171/2005, DR II Série de 
6/5/2005). 
III- Tendo em atenção o objecto do processo (estando o 
arguido pronunciado por um crime de violência 
doméstica e por um crime de homicídio qualificado, 
sendo vítima a mulher com quem fora casado) não se vê 
que a diligência pretendida (ordenar a irmão do arguido 
que juntasse aos autos o telemóvel da vítima, para 
posterior transcrição das mensagens e chamadas feitas 
entre ela e determinada testemunha de acusação, que o 
arguido suspeitava ser “amante” dela) tivesse efectiva 
ligação com o objecto da causa e tão pouco que fosse 
potencialmente relevante para a descoberta da verdade 
e boa decisão da causa (razão pela qual não podia o 
arguido ter a expectativa de ver “assumir relevância 
jurídica” aquilo que não tinha).  
IV- Estavam em causa direitos fundamentais (desde logo 
o da privacidade e da própria intimidade) não só da 
vítima, como de pessoa sua conhecida, sendo certo que 
não era através do exame do telemóvel da vítima que se 
podia aferir do estado psíquico do arguido quando 
praticou os factos que lhe eram imputados (nesse 
aspecto, as provas relevantes e essenciais foram 
produzidas nos autos, como decorre do exame pericial 
psiquiátrico feito ao arguido, para aferir do seu estado 
mental à data dos factos em questão, dos 
esclarecimentos prestados pela perita, dos elementos 
existentes nos autos sobre a medicação que lhe foi 
prescrita e sobre o seu processo clínico, da informação 
clínica prestada no EPP, para além do depoimento da 
sua médica de família). 
V- Independentemente do formalismo a seguir (caso 
fosse deferida a diligência pretendida), visto o disposto 
no art. 18º, nº 2, da CRP, ponderando os direitos em 
conflito, não havia dúvidas que ao menos os da vítima e 
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daquela pessoa sua conhecida eram no caso 
superiores aos do arguido, impondo-se, nos termos 
do artigo 340º, nº 4, als. a) e b), do CPP, a 
conclusão final do indeferimento da diligência 
probatória requerida (a sindicância daquela decisão, 
através do recurso ora em apreço, salvaguarda os 
direitos de defesa do arguido). 
VI- O pretendido pelo arguido visava apenas 
satisfazer a sua curiosidade pessoal (apesar de ficar 
sem saber qual era o teor das chamadas orais feitas 
e recebidas no telemóvel da vítima), não sendo para 
esse fim que se destina a prova a realizar em 
processo penal. 
 
Rec. Penal nº       1534/11.7JAPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 08/05/2013 
Maria do Carmo Silva Dias (relatora) 
Ernesto Nascimento (Adjunto) 

 
 
 
 
1868 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
DESPACHO QUE PÕE TERMO AO PROCESSO 
IRRECORRIBILIDADE 
REENVIO PARA OUTRA FORMA DE PROCESSO 
ACTO INÚTIL 
 
Sumário 
I – Em processo sumário, é irrecorrível o despacho 
que remete os autos para outra forma de processo. 
II – De todo o modo, o conhecimento do recurso 
traduzir-se-ia num ato inútil, já que não pode 
manter-se a forma de processo sumário por terem 
decorrido mais de 20 dias após a detenção do 
arguido. 
 
Rec. Penal nº       36/13.1SGPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 15/05/2013 
Francisco Marcolino  

 
 
 
 
1869 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
JULGAMENTO 
PRAZO 
 
Sumário 
I – Segundo o disposto no artigo 387º do Cód. Proc. 
Penal, na redação da Lei n.º 26/2010, de 30 de 
agosto, o início da audiência de julgamento em 
processo sumário pode ocorrer (i) no prazo máximo 
de quarenta e oito horas após a detenção [n.° 1], 
(ii) até ao limite do 5.º dia posterior à detenção, 
quando houver interposição de um ou mais dias não 
úteis no prazo previsto no número anterior [alínea 
a)], (iii) até 15 dias após a detenção, nos casos 
previstos no n.º 4 do artigo 382º e no n.º 2 do 
artigo 384º [alínea b)] e (iv) até ao limite de 15 
dias, se o arguido solicitar esse prazo para 
preparação da sua defesa 
II - Os preceitos legais que regulavam (e regulam) o 
processo sumário não prevêem a prolação de um 
despacho judicial a determinar o adiamento da 
audiência caso esta não se inicie no prazo de 
quarenta e oito horas após a detenção. 
III – Tendo a arguida sido detida no dia 8 de 
dezembro de 2012 [sábado], logo restituída à 
liberdade - uma hora depois da sua detenção – e 
notificada de que deveria comparecer perante o 
Ministério Público junto do Tribunal de Pequena 
Instância Criminal do Porto no dia 10 de dezembro 
de 2012, pelas 14H00, para ser subme-tida a 

audiência de julgamento em processo sumário não há 
razões legais que obstem à realização do julgamento sob 
a forma de processo sumário, que terá início no 1° dia 
útil posterior à detenção da arguida e 54 horas após a 
sua libertação. 
 
Rec. Penal nº       1077/12.1PTPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 15/05/2013 
Artur Oliveira 
José Piedade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1870 
 
ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA 
CRIME ÚNICO 
TRATO SUCESSIVO 
PLURALIDADE DE CRIMES 
 
Sumário 
I – A realização plúrima do mesmo tipo de crime pode 
constituir um só crime se, ao longo de toda a realização, 
tiver persistido o mesmo dolo, a mesma resolução 
inicial. 
II – Não assim quando, em distintos momentos 
temporais, mediante atuações diversas e em contextos 
situacionais diferentes o agente logrou o contacto de 
cariz sexual com a menor, caso em que comete vários 
crimes em concurso. 
 
Rec. Penal nº       1209/10.4JAPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 15/05/2013 
Maria Manuela Paupério 
Melo Lima 

 
 
 
 
1871 
 
CRIMES FISCAIS 
DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA 
ESTADO DE NECESSIDADE 
 
Sumário 
I – A declaração de insolvência dissolve a sociedade, 
mas esta não se extingue de imediato pois que entra em 
fase de liquidação (art.º 146º do CSC). 
II – A dissolução não extingue a responsabilidade 
criminal contra a pessoa colectiva, a qual só se verifica 
com o registo do encerramento da sua liquidação. 
III – O facto de ter sido decretada a insolvência da 
sociedade não impede os gerentes de fazerem o 
pagamento de dívidas pelas quais são também 
responsáveis. 
IV – Não age em estado de necessidade o gerente de 
uma sociedade que, em vez de entregar o IVA recebido 
ao Estado, o aplica para solver outras dívidas da 
sociedade, designadamente os salários dos 
trabalhadores 
 
Rec. Penal nº       15312/09.0IDPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 15/05/2013 
Elsa Paixão 
Maria dos Prazeres Silva 
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1872 
 
ASSISTENTE 
LEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO 
INTERESSE EM AGIR 
 
Sumário 
I - A única exigência feita pela lei ao assistente para 
poder recorrer de uma decisão judicial é que esta 
seja proferida contra ele. Não há que procurar 
outras a coberto do chamado interesse em agir, a 
que alude o n.º 2 do artigo 401º do CPP.  
II - O interesse em agir do assistente, em sede de 
recurso, remete para a necessidade que ele tem de 
lançar mão desse meio para reagir contra uma 
decisão que comporte para si uma desvantagem, 
que frustre uma expectativa ou interesse legítimos. 
III – A decisão que declara extinta a pena declarada 
suspensa na sua execução, quando o arguido 
cumpriu apenas parcialmente o dever a que estava 
subordinada aquela suspensão, dever esse que 
consistia no pagamento da quantia indemnizatória 
arbitrada ao assistente, frustra uma expectativa ou 
interesse legítimo do assistente.  
IV – Consequentemente, o assistente tem 
legitimidade e interesse em agir ao interpor recurso 
do despacho que julgou extinta a pena sem que 
tenha sido integralmente cumprido o dever a que 
estava subordinada a suspensão da execução da 
pena. 
 
Rec. Penal nº       908/07.2PBMTS.P1 – 4ª Sec. 

Data – 15/05/2013 
Maria Dolores da Silva e Sousa (Relatora)  
Fátima Furtado (Adjunta) 

 
 
 
 
1873 
 
CRIMES COMETIDOS NA CONDUÇÃO  
AUTOMÓVEL 
SEGURO OBRIGATÓRIO DE  
RESPONSABILIDADE  
CIVIL 
ÂMBITO 
 
Sumário 
I – O DL 291/2007, de 21 de Agosto, no n.º 2 do 
art.º 15º, garante a satisfação das indemnizações ou 
de acidentes de viação dolosamente provocados. 
II – Para quem veja o acidente apenas na acepção 
tradicional de “acontecimento casual e fortuito”, a 
expressão “acidente dolosamente provocado” é 
contraditória consigo própria. 
III – Decorre, no entanto, do pensamento do 
legislador que a expressão “acidente” não está aqui 
utilizada no sentido tradicional, mas no sentido mais 
geral de fenómeno ou acontecimento anormal 
decorrente da circulação de um veículo. 
IV – Consequentemente, nesta acepção cabe no 
âmbito do seguro obrigatório o acidente 
dolosamente provocado. 
V – O dolo pode ser directo ou eventual. 
 
Rec. Penal nº       466/10.0PBBGC.P1 – 4ª Sec. 

Data – 15/05/2013 
Airisa Caldinho 
Cravo Roxo 

 
 
 
 
 
 
 
 

1874 
 
DESPACHO DE SANEAMENTO 
ALTERAÇÃO DA QUALIDADE JURÍDICA 
 
Sumário 
No despacho proferido no âmbito do art.º 311º do CPP, 
o juiz é livre de qualificar juridicamente os factos 
constantes da acusação, não estando subordinado à 
qualificação feita pelo MP. 
 
Rec. Penal nº       573/12.5JAPRT-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 22/05/2013 
Vítor Morgado 
Raul Esteves 

 
 
 
 
 
1875 
 
SMS [SHORT MESSAGE SERVICE] 
JIC 
CORRESPONDÊNCIA 
 
Sumário 
I – As mensagens, depois de recebidas, deixam de ter a 
essência de uma comunicação em transmissão para 
passarem a ser uma comunicação já recebida, que terá 
porventura a mesma essência da correspondência, em 
nada se distinguindo de uma carta remetida por correio 
físico. 
II - Tendo sido já recebidas, se já foram abertas e 
porventura lidas e mantidas no computador ou no 
telemóvel, não deverão ter mais protecção que as cartas 
em papel que são recebidas, abertas ou porventura 
guardadas numa gaveta, numa pasta ou num arquivo, 
visto o disposto no art. 194º, n.º 1 do C. Penal. 
III – A junção voluntária aos autos feita pela pessoa que 
recebeu a mensagem, dispensa a intervenção de 
qualquer autoridade judiciária, designadamente do JIC. 
 
Rec. Penal nº       74/07.3PASTS.P1 – 1ª Sec. 

Data – 22/05/2013 
Melo Lima 
Francisco Marcolino  

 
 
 
 
1876 
 
CRIME DE ABANDONO DE POSTO 
 
Sumário 
Não comete o crime de Abandono de posto o soldado da 
GNR que, quando o superior lhe ordenou que 
estacionasse a viatura em que seguiam para ele poder 
descansar, deixou o local, dirigiu-se, a pé, para as 
instalações do posto onde comunicou o facto ao 
comandante e deu continuidade à “patrulha de 
ocorrências”, recorrendo a outra viatura. 
 
Rec. Penal nº       3528/12.6TDPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 22/05/2013 
Alves Duarte 
Castela Rio 
Edorindo Ferreira, Major-General 
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1877 
 
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO 
FACTOS NÃO PROVADOS 
 
Sumário 
É nula a sentença que quanto aos factos não 
provados, em vez de sua enumeração, opta por uma 
formulação generalizante dizendo “Das 
contestações: Todos os demais factos que não foram 
dados como provados”, não permitindo saber se o 
tribunal apreciou ou não toda a matéria relevante da 
contestação e, em particular, os factos alegados 
suscetíveis de integrar as causas excludentes da 
ilicitude e da culpa. 
 
Rec. Penal nº       892/09.8GAPRD.P1 – 1ª Sec. 

Data – 22/05/2013 
Melo Lima 
Francisco Marcolino  

 
 
 
1878 
 
PRISÃO POR DIAS LIVRES 
FALTAS 
AUDIÇÃO PRESENCIAL DO CONDENADO 
 
Sumário 
A audição do condenado determinada pelo n.º 4 do 
art. 125º do CEPMPL – prévia à decisão que, 
julgando injustificadas as faltas do arguido ao 
estabelecimento prisional onde cumpria a pena de 
prisão por dias livres, determinou que o arguido 
passasse a cumprir em regime contínuo o tempo de 
prisão em falta – não exige a audição presencial do 
condenado, bastando-se com a possibilidade 
concedida ao condenado e ao defensor para se 
pronunciarem por escrito sobre as faltas em 
questão. 
Rec. Penal nº       579/12.4TXPRT-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 22/05/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
1879 
 
CONTRAORDENAÇÃO AMBIENTAL 
INCONSTITUCIONALIDADE 
ESGOTOS 
 
Sumário 
I - O DL nº 226-A/2007, de 31.5, que estabelece o 
regime da utilização dos recursos hídricos, é da 
responsabilidade do Governo “No uso da autorização 
legislativa concedida pelo art. 1º da Lei nº 13/2007, 
de 9 de Março de 2007”, e não enferma de 
ilegalidade, nem de inconstitucionalidade orgânica 
e/ou material. 
II - A contra-ordenação ambiental rege-se pelo 
regime aplicável às contra-ordenações ambientais e, 
subsidiariamente, pelo regime geral das contra-
ordenações. 
III - Quem procede ao despejo no solo (em zona 
composta de vegetação arbustiva) de matéria 
proveniente de esgotos oriundos de fossa de 
habitação, sem tratamento ou depuração, comete a 
contra-ordenação p. e p. no art. 81º, nº 3, al. u), do 
DL nº 226-A/2007. 
IV - A rejeição de águas degradadas, para efeitos do 
art. 81º, nº 3, al. u), do DL nº 226-A/2007, não se 
cinge a águas residuais industriais. 
V - A referida contra-ordenação protege o perigo 
abstracto da acção ali descrita, não dependendo a 
sua consumação de um prejuízo concreto, o que se 

adequa designadamente com os princípios da precaução, 
da prevenção e da correcção prioritariamente na fonte. 
Rec. Penal nº       1701/10.0TBLSD.P3 – 4ª Sec. 

Data – 22/05/2013 
Maria do Carmo Silva Dias (relatora) 
Ernesto Nascimento (Adjunto) 

 
 
 
1880 
 
PENAS DE SUBSTITUIÇÃO 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA  
COMUNIDADE 
 
Sumário 
I – O sistema penal português consagra a regra da 
substituição das penas de prisão não superiores a 1 ano, 
salvo se a execução da prisão se mostrar necessária face 
às exigências de prevenção especial de socialização. 
II – Cabe ao julgador optar pela pena de substituição 
que julgue mais adequada à realização, no caso, das 
finalidades preventivas da punição ou que mais se 
aproxime dessa realização, tendo em vista os critérios 
legalmente estabelecidos para cada pena. 
III - Com a recente reforma de 2007, o legislador 
manteve e desenvolveu estes princípios e opções 
fundamentais da política criminal, reforçando a 
preferência por pena não privativa da liberdade na 
punição da pequena e média criminalidade, donde 
resulta, de forma inequívoca: 
a) a restrição do âmbito e frequência de aplicação das 
medidas privativas da liberdade; 
b) o aumento da previsão e do âmbito de aplicação das 
penas não detentivas; 
c) a limitação do efeito estigmatizante e criminógeno, 
das reacções criminais, sem frustrar as expectativas 
sociais que subjazem às norma violadas. 
IV - As penas de substituição são entendidas como 
aquelas que podem substituir qualquer uma das penas 
principais concretamente determinadas, de prisão ou de 
multa, sendo aplicadas e executadas em vez de uma 
pena principal. 
V – A lei prevê as penas de substituição em sentido 
próprio ou estrito - não detentivas – (a multa de 
substituição; a prestação de trabalho a favor da 
comunidade; a suspensão da execução da pena, a 
admoestação e, ainda, actualmente, a pena de proibição 
do exercício de profissão, função ou actividade) e a 
penas de substituição em sentido impróprio ou amplo - 
detentivas, por cumpridas com privação, restrição da 
liberdade. (a prisão por dias livres, a semidetenção e, 
hoje, ainda, o regime de permanência na habitação). 
VI – O legislador não hierarquiza entre si, cada uma das 
diversas penas de substituição, pelo que será em função 
do critério legal da adequação e suficiência, não 
esquecendo o princípio da proporcionalidade, que o 
julgador há-de escolher a pena de substituição. 
VII – No dizer de Figueiredo Dias, “Pressuposto material 
de aplicação da pena de prestação de trabalho a favor 
da comunidade é, que ela se revele adequada e 
suficiente à realização das finalidades da punição, que 
ela se revele, susceptível de, no caso, facilitar e, no 
limite, alcançar, a socialização do condenado, sem se 
mostrar incompatível com as exigências mínimas de 
prevenção de integração, sob a forma de tutela do 
ordenamento jurídico. A prestação de trabalho a favor 
da comunidade deverá ter lugar, desde que verificados 
os pressupostos formais da sua aplicação, sempre que 
se revele adequada e suficiente à realização das 
finalidades da punição, às finalidades de prevenção de 
socialização, posto que a ela se não oponham razões de 
salvaguarda do mínimo de prevenção de integração, sob 
a forma de tutela do ordenamento jurídico”. 
Rec. Penal nº       163/06.1SFPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 22/05/2013 
Ernesto Nascimento 
Artur Oliveira 
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1881 
 
LEI TUTELAR EDUCATIVA 
INTERVENÇÃO DO ESTADO 
PRESSUPOSTOS 
FINALIDADE DAS MEDIDAS 
ESCOLHA DA MEDIDA 
 
Sumário 
I - A intervenção tutelar educativa do Estado 
relativamente aos jovens justifica-se quando “se 
tenha manifestado uma situação desviante que tome 
clara a ruptura com elementos nucleares da ordem 
jurídica”, legitimando-se o Estado para educar o 
jovem para o direito, mesmo contra a vontade de 
quem está investido das responsabilidades 
parentais. 
II - São pressupostos da intervenção tutelar 
educativa:  
A existência de uma ofensa a bens jurídicos 
fundamentais traduzido na prática de um facto 
considerado por lei como crime;  
A exigência ao jovem do dever de respeito pelas 
disposições jurídico- penais essenciais à normalidade 
da vida em comunidade, conformando a sua 
personalidade de forma socialmente responsável - 
necessidade de ser educado para o direito;  
A idade mínima de 12 anos, fazendo coincidir o início 
da puberdade com o limiar da maturidade requerida 
para a compreensão do sentido da intervenção 
tutelar educativa. 
III - E é ainda necessário que a necessidade de 
correcção subsista no momento da decisão. 
IV - Tal como acontece com as penas, exclui-se 
qualquer finalidade retributiva: as medidas tutelares 
não são um castigo, uma expiação ou compensação 
do mal do crime (punitur quia peccatum est), mas 
visam garantir que o desenvolvimento do menor 
“ocorra de forma harmoniosa e socialmente 
integrada e responsável, tendo como referência o 
dever-ser jurídico consubstanciado nos valores 
juridicamente tutelados pela lei penal, enquanto 
valores mínimos e essenciais da convivência social”  
V – À semelhança do que sucede no processo penal, 
em que a tarefa primeira do juiz é a escolha da pena 
a aplicar, também no processo tutelar deve o 
julgador começar por ponderar e decidir qual a 
medida tutelar mais adequada, a que melhor serve o 
interesse do menor, dando-se preferência àquela 
que realize de forma adequada e suficiente a 
finalidade subjacente à sua aplicação, isto é, a 
socialização do menor. 
VI - Na determinação da dosimetria concreta da 
medida a aplicar importa observar os critérios de 
proporcionalidade e necessidade de correcção da 
personalidade do menor manifestada na prática do 
facto e que subsista no momento da decisão.  
VII - Na fixação da duração da medida 
concretamente aplicada, o tribunal deve ter em 
conta a gravidade do facto cometido, a necessidade 
de correcção da personalidade do menor, 
manifestada na prática do facto, e a actualidade 
dessa necessidade de correcção. 
VIII - O Tribunal deve dar preferência, de entre as 
medidas que se mostrem adequadas e suficientes, à 
medida que represente menor intervenção na 
autonomia de decisão e de condução de vida do 
jovem e que seja susceptível de obter a sua maior 
adesão e a adesão dos pais, representante legal ou 
pessoa que tenha a sua guarda de facto. 
IX - A escolha da medida tutelar aplicável é 
orientada pelo interesse do jovem (balizado pela 
protecção dos seus direitos fundamentais, assim se 
exigindo a observância no âmbito do processo 
tutelar educativo dos princípios da legalidade, 
tipicidade, oficialidade, obtenção da verdade 
material, contraditório, livre apreciação da prova e 
celeridade processual). 

X - A medida, sempre de duração determinada, deve ser 
proporcionada à gravidade do facto e à necessidade de 
educação do jovem para o direito, manifestada na 
prática do facto e subsistente no momento da decisão. 
 
Rec. Penal nº       2289/12.3TAVNG.P1 – 4ª Sec. 

Data – 22/05/2013 
Elsa Paixão 
Maria dos Prazeres Silva 

 
 
 
 
1882 
 
ACUSAÇÃO PARTICULAR 
QUEIXA 
VINCULAÇÃO TEMÁTICA 
 
Sumário 
I – Só pode ser objecto da acusação particular o facto 
jurídico-penalmente relevante expresso na queixa. 
II – Os contornos e as circunstâncias podem variar, mas 
não a identidade da incidência factual, em si. 
 
Rec. Penal nº       16102/10.2TDPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 22/05/2013 
Artur Oliveira 
José Piedade 

 
 
 
 
1883 
 
HOMICÍDIO NEGLIGENTE 
CULPA 
MATÉRIA DE FACTO 
CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO LEGAL 
PRESUNÇÃO DE CULPA 
UNIÃO DE FACTO 
DIREITO À VIDA 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
 
Sumário 
I - A desatenção e distração em relação ao trânsito são 
factos internos, não conclusões ou conceitos jurídicos. 
II - O facto de um condutor não estar legalmente 
habilitado a conduzir um determinado veículo não 
origina alguma presunção de culpa da sua parte em 
acidente em que seja interveniente conduzindo esse 
veículo. 
III - A pessoa que viveu em união de facto com a vítima 
e a quem esta prestava alimentos pode ser indemnizada 
nos termos do artigo 495º, nº 3, in fine, do Código Civil. 
IV - Deve distinguir-se entre, por um lado, o dano da 
perda do direito à vida, de que era titular a vítima 
falecida, sendo o direito de indemnização desse dano 
transmitido aos seus herdeiros, e, por outro lado, os 
danos não patrimoniais sofridos diretamente pelos 
familiares dessa vítima, de que estes são titulares por 
direito próprio. 
 
Rec. Penal nº       19/11.6TAMDL.P1 – 1ª Sec. 

Data – 29/05/2013 
Pedro Vaz Pato 
Eduarda Lobo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sumários de Acórdãos 
Boletim nº 45 

 

 148 

1884 
 
FORTES INDÍCIOS 
INDÍCIOS SUFICIENTES 
 
Sumário 
I - As expressões fortes indícios e indícios suficientes 
são equivalentes e devem ser entendidas como 
indícios bastantes, indícios consistentes quer para 
sujeitar uma pessoa a julgamento quer para a 
sujeitar a uma medida de coação. 
II – Nesse sentido, só são suficientes aqueles 
indícios que comportem em si uma forte – e não 
uma ténue ou remota – possibilidade de o arguido 
vir a ser condenado pelos crimes que lhe são 
imputados: requer-se a existência de uma convicção 
fundada, perante os elementos de prova (já) 
existentes no processo que se aprecia, de que o 
arguido, futuramente, poderá vir por eles a ser 
condenado. 
III - Não se entenderia que outra tivesse sido a 
intenção do legislador, porquanto, sendo a decisão 
de deduzir acusação tomada na fase final do 
inquérito e podendo a medida de coação de prisão 
preventiva ser decidida numa fase inicial ou 
embrionária do processo, exigisse mais neste 
momento que naquele outro. 
 
Rec. Penal nº       174/11.5GDGDM-P.P1 – 1ª Sec. 

Data – 29/05/2013 
Maria Manuela Paupério 
Francisco Marcolino  

 
 
 
 
1885 
 
DENÚNCIA ANÓNIMA 
DECISÃO INSTRUTÓRIA 
CRIME DE PECULATO DE USO 
 
Sumário 
I - A denúncia (anónima) não é um meio de prova 
nem um meio de obtenção de prova. 
II - A falta de fundamentação da decisão instrutória 
configura uma mera irregularidade, sujeita ao 
regime geral (de arguição e sanação) do art.123º do 
CPP. 
III - Comete um crime de Peculato, do art. 375.º, do 
CP, na forma consumada, o solicitador de execução 
que transferiu para uma conta pessoal verbas 
provisionadas na conta-cliente, com elas fez 
aplicações financeiras em seu nome e auferiu 
remunerações de juros, que fez suas, ainda que, 
quando notificado de que iria ser sujeito a uma 
fiscalização por parte da Câmara dos Solicitadores, 
tenha reposto na conta-cliente o montante 
inicialmente transferido. 
 
Rec. Penal nº        15847/09.4TDPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 29/05/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
1886 
 
TAXA DE ÁLCOOL NO SANGUE 
ANÁLISE DE SANGUE 
 
Sumário 
I - Para que a análise de sangue se possa considerar 
meio de prova permitido e, por isso, válido, tem de: 
a) resultar provado que não foi possível realizar o 
exame de pesquisa de álcool no sangue por meio de 

analisador qualitativo do ar expirado pelas razões que se 
indicarão; e b) que o arguido consentiu na realização do 
exame por análise de sangue ou, pelo menos, deu o seu 
assentimento tácito; c) se o arguido não consentiu nem 
deu o seu assentimento tácito, tem de resultar provado 
que estava fisicamente impossibilitado de o fazer pelas 
razões que serão apontadas. 
II - O facto de se ter dado como provado que, na 
sequência do acidente de viação, o arguido ficou “ferido” 
não é sinónimo de que não estava em condições físicas 
de prestar o consentimento à realização do exame por 
análise de sangue. 
III - Constitui a nulidade prevista no art. 120.º, al. d), 
do CPP, a circunstância de o tribunal não ter apurado se 
o arguido estava ou não fisicamente impossibilitado de 
consentir ou dar o seu assentimento tácito à realização 
da análise de sangue. 
 
Rec. Penal nº        657/11.7GAVNF.P1 – 1ª Sec. 

Data – 29/05/2013 
Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 

 
 
 
 
1887 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
PRAZO PARA O INÍCIO DO JULGAMENTO 
INUTILIDADE DO RECURSO 
 
Sumário 
I – Em processo sumário, a regra é a de que a marcação 
da audiência tem lugar no prazo máximo de 48 horas 
após a detenção. 
II – O n.º 2 do artigo 387° consagra duas excepções, 
designadamente a da alínea a), de onde resulta a 
possibilidade de o processo manter a forma sumária 
quando nas 48 horas subsequentes à detenção houver 
interposição de um ou mais dias não úteis, tendo a 
audiência lugar dentro dos cinco dias seguintes à 
detenção, desde que o arguido tenha sido libertado 
dentro das 48 horas seguintes à detenção e o juiz ou o 
Ministério Público determinarem a audiência para 
qualquer data até ao quinto dia posterior à detenção.  
III – Tendo o arguido sido detido às 04 horas e 30 
minutos de um domingo (dia 8 de dezembro) e libertado 
uma hora depois, para a manutenção da forma especial 
de processo sumário, a audiência poderia sempre ter 
lugar dentro dos cinco dias subsequentes ao da 
detenção, ou seja, até à sexta-feira seguinte (dia 13 de 
dezembro). 
IV – Para tanto, é absolutamente indiferente que o juiz 
ou o Ministério Público despachem no processo depois de 
já terem passado 48 horas da detenção, pois o que 
importa é que o despacho seja proferido e o julgamento 
iniciado até ao quinto dia posterior à detenção, como 
resulta direta e expressamente da lei. 
V – No caso em apreço, a questão perdeu, no entanto, 
oportunidade uma vez que, neste momento, a audiência 
de julgamento já não se pode realizar em nenhum dos 
prazos previstos para o processo sumário, não estando a 
interposição de recurso prevista como razão de exceção 
para o não cumprimento desses prazos. 
 
Rec. Penal nº        1066/12.6PTPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 29/05/2013 
Fátima Furtado 
Elsa Paixão 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sumários de Acórdãos 
Boletim nº 45 

 

 149 

1888 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
REENVIO PARA OUTRA FORMA PROCESSUAL 
 
Sumário 
I - Não é lícito ao Juiz reenviar para processo 
comum, o processo sumário que lhe foi presente 
para julgamento, com a simples argumentação de 
que, desde a detenção do arguido – que ficou em 
liberdade – até à hora que lhe foi apresentado o 
expediente, teriam decorrido mais de 48 horas, 
tenha ou não havido interposição de dias “não 
úteis”. 
II - A recusa em realizar o julgamento sumário neste 
contexto, viola o disposto nos art.ºs 381º, 385º nº 2 
e 3 e 390º, todos do Cód. Proc. Penal. 
III - O reenvio dos autos na forma sumária para 
outra forma de processo, apenas é admissível nas 
situações previstas no artº 390º nº 1 do Cód. Proc. 
Penal. 
 
Rec. Penal nº        783/12.5PFPRT.P2 – 4ª Sec. 

Data – 29/05/2013 
Augusto Lourenço 

 
 
 
 
1889 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO 
PRAZO PARA O INÍCIO DO JULGAMENTO 
DESPACHO DO JUIZ 
 
Sumário 
Em processo sumário não se exige que o Juiz 
despache dentro do prazo de 48 horas a contar da 
detenção do arguido a determinar o adiamento da 
audiência, para que esta decorra dentro do prazo 
excepcional de 5 dias previsto na alínea a) do n.º 2 
do art.º 387º do CPP. 
 
Rec. Penal nº        1078/12.0PTPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 29/05/2013 
Maria dos Prazeres Silva 
Coelho Vieira 

 
 
 
 
 
1890 
 
PREVARICAÇÃO DE ADVOGADO 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
ELEMENTOS DO TIPO 
 
Sumário 
I – O crime de prevaricação de Advogado, p. e p. 
pelo art° 370° n° 1 do Código Penal, está 
enquadrado no âmbito dos crimes contra o Estado, o 
que lhe concede uma vertente pública em 
detrimento da perspectiva individualista.  
II - A conduta típica, contrária aos deveres 
deontológicos, lesa o bem jurídico da realização da 
justiça e atinge também a confiança da comunidade 
no exercício íntegro daquelas funções, acabando por 
lesar a confiança e interesse privados dado que os 
advogados concorrem, enquanto operadores 
especializados, para uma correcta e perfeita 
efectivação do interesse do Estado concernente à 
administração da Justiça. 
III – A norma consagra, pois, um tipo de crime de 
natureza complexa ao proteger, de forma 
simultânea e no mesmo plano de valor, tanto o 

interesse individual do cliente como a confiança no 
regular funcionamento da advocacia. 
IV – O tipo legal exige que da conduta do Advogado 
tenha resultado um prejuízo para a causa.  
V - Quanto ao elemento subjectivo, a lei exige que o 
agente actue intencionalmente. 
 
Rec. Penal nº        28/07.0TAPRD.P2 – 4ª Sec. 

Data – 29/05/2013 
Augusto Lourenço  
Maria Deolinda Dionísio 

 
 
 
 
 
 
1891 
 
ARMA 
ARMA BRANCA 
ROUBO 
 
Sumário 
I – Um objeto cortante, tipo canivete, suscetível de ser 
usado como meio de agressão integra o conceito de 
arma constante do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 48/95, de 
15 de março, 
II – O comprimento da lâmina só releva para efeitos de 
classificação como arma branca – art. 2.º, n.º 1, al. m), 
da Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro. 
III – Comete um crime de Roubo (agravado) do art. 
210.º, n.º 2, al.b), ex vi do art. 204.º, n.º 2, al. f), 
ambos do Código Penal, o agente que encosta um objeto 
cortante, tipo canivete, ao pescoço da ofendida e exerce 
pressão enquanto lhe arranca os brincos, uma volta e 
uma medalha, provocando-lhe o receio de ser atingida 
na sua integridade física ou até na sua vida. 
 
Rec. Penal nº        1091/11.4PJPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 05/06/2013 
Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 

 
 
 
 
 
 
1892 
 
BURLA INFORMÁTICA 
CÓDIGO SECRETO (PIN) 
 
Sumário 
I – No crime de Burla informática nas comunicações, do 
art. 221.º CP, tutela-se imediatamente a utilização 
direta e correta dos meios informáticos e mediatamente 
o património de outrem. 
II – Comete o crime de Burla informática nas 
comunicações, do art. 221.º CP, aquele que, sem para 
tal estar autorizado pelo legítimo titular, utiliza o cartão 
de débito numa plataforma informática, procedendo a 
pagamentos ainda que para o efeito não seja necessária 
a marcação de qualquer código. 
 
Rec. Penal nº        676/08.0GBFLG.P1 – 1ª Sec. 

Data – 05/06/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 
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1893 
 
ESCUTAS TELEFÓNICAS 
CONHECIMENTOS FORTUITOS 
REGIME PENAL ESPECIAL PARA JOVENS 
 
Sumário 
I – Os chamados conhecimentos da investigação são 
factos obtidos através de uma escuta telefónica que 
se inserem na mesma história de vida do crime 
investigado, pelo que podem validamente ser usados 
na investigação. 
II – Os conhecimentos da investigação podem 
validamente ser usados na investigação mesmo que 
o arguido seja terceiro relativamente a quem 
respeitava a autorização de interceção e gravação 
das comunicações, desde que essa autorização se 
refira a um suspeito, que os crimes dos arguidos 
escutados e os que assim se evidenciaram como 
praticados respeitem a crimes de catálogo e, por 
fim, que os crimes de que o arguido é suspeito se 
inseriram na história da investigação representada 
por aqueloutros. 
III - Ainda que se tratasse de conhecimentos 
fortuitos as escutas e consequentes transcrições das 
comunicações telefónicas efetuadas seriam prova 
válida contra o recorrente não escutado na medida 
em que nada impede que a condição de suspeito ou 
de arguido resulte da própria escuta, desde que 
reportada a crime de catálogo. 
IV – É de conhecimento oficioso a nulidade da 
sentença resultante da não ponderação da eventual 
aplicação do regime penal especial para jovens com 
idade compreendida entre os 16 e os 21 anos. 
 
Rec. Penal nº        1885/10.8PIPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 05/06/2013 
Alves Duarte 
Castela Rio 

 
 
 
 
1894 
 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
 
Sumário 
É da competência do Tribunal do Trabalho o 
conhecimento da impugnação judicial da decisão de 
autoridade administrativa de aplicação de uma 
coima por violação das disposições relativas à 
segurança dos trabalhadores de estaleiros 
temporários ou móveis (Decreto-Lei nº 273/2003, 
de 29 de outubro) quando se verifica uma relação de 
trabalho entre o trabalhador em causa e uma 
entidade subempreiteira da entidade que executa a 
totalidade da obra e nessa qualidade foi condenada. 
 
Rec. Penal nº        82/12.2TBCRZ.P1 – 1ª Sec. 

Data – 05/06/2013 
Pedro Vaz Pato 
Eduarda Lobo 

 
 
 
 
 
 
1895 
 
MEIO DE PROVA PROIBIDO 
HOMENS DE CONFIANÇA 
AGENTE PROVOCADOR 
AGENTE INFILTRADO 
SENTENÇA 
ENUMERAÇÃO DOS FACTOS NÃO PROVADOS 

 
Sumário 
I – Em sede de sentença só é exigível a enumeração dos 
factos não provados quando, dentro do objecto do 
processo, existam factos que não tenham ficado 
provados e sejam relevantes para a decisão da causa. 
II – Por homens de confiança entende-se, no 
ensinamento de Costa Andrade, «todas as testemunhas 
que colaboram com as instâncias formais de perseguição 
penal, tendo como contrapartida a promessa da 
confidencialidade da sua identidade e actividade».  
III – Na dita categoria integram-se duas subespécies: o 
agente infiltrado ou encoberto e o agente provocador.  
IV - O agente provocador convence outrem à prática do 
crime, determina a vontade para o acto ilícito; opera no 
sentido de ganhar a confiança do suspeito e, na base 
dessa confiança, mantém-se a par do comportamento 
daquele, praticando, se necessário, actos de execução 
em integração do seu plano. 
V - O agente encoberto aparece com uma posição 
exterior ao crime e ao criminoso, ou seja, nem provoca 
nem se insere no âmbito das relações de confiança do 
investigado. 
VI - O agente provocador inclui-se nos «meios 
enganosos» a que se reporta a alínea a), do n.º 2, do 
artigo 126º, do Código Processo Penal. 
 
Rec. Penal nº        629/12.4GCSTS.P1 – 4ª Sec. 

Data – 05/06/2013 
Maria dos Prazeres Silva 
Coelho Vieira 

 
 
 
 
1896 
 
DEPOIMENTO DE CO-ARGUIDO 
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA 
COMPARTICIPAÇÃO CRIMINOSA 
ACORDO 
HOMICÍDIO 
ASFIXIA 
MEIO IDÓNEO 
 
Sumário 
I – Pode e deve ser valorado, de acordo com o princípio 
da livre apreciação da prova, e independentemente de 
corroboração, o depoimento de um co-arguido 
relativamente aos factos de outro co-arguido, desde que 
aquele responda às perguntas formuladas sobre os 
factos que lhe são imputados. 
II – A sentença só está devidamente fundamentada 
quando tal fundamentação for considerada essencial 
(para que se conheçam as razões onde assenta a 
decisão), suficiente (para permitir o controlo do tribunal 
superior, designadamente no que diz respeito à análise 
crítica da prova) e diferenciada (de acordo com o tipo de 
decisão e o contexto em que é proferida). 
III – Em situações de comparticipação criminosa o 
acordo estende-se, em princípio, a todos os actos de 
execução. 
IV – Se, no decurso da execução, foi tomada uma nova 
resolução criminosa, impõe-se apurar quem tomou esta 
nova resolução, quem excedeu o acordado. 
V – Não é um resultado comum, esperado, expectável 
que tapada, a boca e o nariz com fita isoladora, de 4,5 
cms de largura, esse facto, por si só, cause a morte de 
outrem, como consequência necessária ou até eventual 
pois que não é meio idóneo a obstruir total e 
completamente (ocluir) as vias respiratórias. 
 
Rec. Penal nº        1721/09.8JAPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 12/06/2013 
Maria Manuela Paupério 
Eduarda Lobo 
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1897 
 
CRIME DE ABUSO SEXUAL DE PESSOA INCAPAZ 
DE  
RESISTÊNCIA 
LEGITIMIDADE DO MP PARA O EXERCÍCIO DA  
ACÇÃO PENAL 
PERÍCIA 
 
Sumário 
I – O crime de abuso sexual de pessoa incapaz de 
resistência é de natureza semi-pública, salvo se 
praticado contra menor ou dele resultar suicídio ou a 
morte da vítima. 
II – Se o ofendido, maior, não possuir discernimento 
para entender o alcance e o significado do exercício 
do direito de queixa, este pertence ao representante 
legal e, na sua falta, às pessoas indicadas 
sucessivamente nas alíneas do n.º 2 do art.º 113º 
do C. Penal. 
III – A incapacidade de discernir tem de ser 
interpretada no sentido de que basta a simples 
incapacidade de facto. 
IV – Pode o MP, na falta de discernimento do 
ofendido para entender o alcance e o significado do 
exercício do direito de queixa, dar início ao 
procedimento criminal no prazo de 6 meses a contar 
da data em que tiver conhecimento do facto e dos 
seus autores, sempre que o interesse daquele o 
aconselhar. 
V – Quando o representante do incapaz é o agente 
do crime, o MP tem legitimidade para, 
oficiosamente, instaurar o procedimento criminal, 
tudo se passando como de o crime fosse de natureza 
pública. 
VI – Não obsta ao exercício da acção penal pelo MP 
o facto de, à data da abertura do inquérito, não 
estar comprovada por perícia médica a deficiência do 
ofendido. 
 
Rec. Penal nº        1173/10.0TASTS.P1 – 1ª Sec. 

Data – 12/06/2013 
Lígia Figueiredo 
Vítor Morgado 

 
 
1898 
 
DIFAMAÇÃO 
NÃO PUNIBILIDADE 
CONVICÇÃO DO AGENTE 
 
Sumário 
I – O n.º 2 do art.º 180º do C. Penal afasta a 
punibilidade da imputação de factos ofensivos da 
honra e consideração desde que, cumulativamente, 
a mesma seja feita para realizar interesses legítimos 
e o agente provar a verdade da imputação ou tiver 
fundamento sério para, em boa-fé, a reputar como 
verdadeira. 
II – O simples convencimento ou suspeita, por parte 
do agente, de que determinado facto se verificou, é 
insuficiente para afastar a não punibilidade, sendo 
necessário demonstrar que tal convicção subjectiva 
é sustentada por circunstâncias objectivas que 
levariam outrem de boa-fé a considerá-lo como 
verdadeiro. 
 
Rec. Penal nº        577/10.2TAVRL.P1 – 4ª Sec. 

Data – 12/06/2013 
Maria Deolinda Dionísio – Relatora 
Moreira Ramos - Adjunto 

 
 
 
 
 
 

 
1899 
 
ERRO 
CRIMES NEGLIGENTES 
 
Sumário 
I – Age na situação de erro intelectual o agente a quem 
falta, ao nível da sua consciência psicológica, o 
conhecimento de um qualquer elemento que seja 
necessário para que a sua consciência moral esteja na 
posse de todos os dados necessários para se colocar e 
resolver o problema da ilicitude. 
II – O erro intelectual exclui o dolo. 
III – O erro sobre as circunstâncias do facto só é punível 
a título de negligência quando, cumulativamente (1) 
seja censurável (porque devido a leviandade, descuido 
do agente ou violação de um dever objectivo de 
cuidado); (2) se trate de crime que seja punível a título 
de negligência. 
 
Rec. Penal nº        3/11.0GAMSF.P1 – 4ª Sec. 

Data – 12/06/2013 
Elsa Paixão 
Maria dos Prazeres Silva 

 
 
 
 
1900 
 
TENTATIVA 
DOLO EVENTUAL 
LEGÍTIMA DEFESA 
ACÇÃO DEFENSIVA 
EXCESSO DE MEIOS 
PRINCÍPIO DA MENOR LESÃO 
 
Sumário 
I – Conquanto Faria da Costa defenda a 
incompatibilidade entre a tentativa e o dolo eventual, a 
jurisprudência, no seguimento de Figueiredo Dias, tem-
se pronunciado no sentido da sua compatibilidade, 
entendendo que a expressão legal “crime que decidiu 
cometer” se reporta apenas ao comportamento que o 
agente decidiu levar a cabo, comportamento esse que é 
tipificado como crime, irrelevando se o dolo se configura 
como directo, necessário ou eventual. 
II – A necessidade da acção defensiva é requisito 
essencial da legítima defesa. 
III – Para se apurar da mesma, impõe-se a avaliação 
objectiva de toda a dinâmica do acontecimento, com 
referência ao momento da agressão, designadamente as 
características do agressor, os instrumentos de que 
dispõe, a intensidade e a surpresa do ataque, em 
contraposição com as características pessoais do 
defendente e com os meios disponíveis para a defesa. 
IV – Avaliada segundo tais critérios, a acção defensiva 
necessária é a que é idónea para a defesa e constitua o 
meio menos prejudicial para o agressor, supondo que 
não deve passar além do que seja adequado para 
afastar e repelir eficazmente a agressão (princípio da 
menor lesão para o agressor). 
V – Daí que ao defendente seja exigível a escolha, de 
entre os meios eficazes de defesa ao seu alcance no 
momento da agressão, daquele que resulte menos 
perigoso e cause menor dano. 
VI – O uso de meio não necessário constitui excesso de 
meios ou excesso intensivo, que não exclui a ilicitude do 
facto defensivo. 
 
Rec. Penal nº        267/05.8GBMBR.P2 – 4ª Sec. 

Data – 12/06/2013 
Maria dos Prazeres Silva 
Coelho Vieira 
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1901 
 
FIXAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 
PEDIDO CIVIL 
TRAMITAÇÃO 
 
Sumário 
O recurso para fixação de jurisprudência com 
fundamento em soluções opostas proferidas no 
processo penal, ainda que limitado ao pedido cível, 
deve seguir a tramitação prevista no processo penal, 
pois é nesta sede que o pedido é tramitado: em 
rigor, é o processo penal que "verdadeiramente 
suporta, orienta e conforma todo o rito processual". 
 
Rec. Penal nº        13/09.7GTPNF-B.P1 – 1ª Sec. 

Data – 19/06/2013 
Élia São Pedro 
Donas Botto  

 
 
 
 
1902 
 
DIREITO DE TRADUÇÃO 
PROCESSO DE EXCEPCIONAL COMPLEXIDADE 
NULIDADE DEPENDENTE DE ARGUIÇÃO 
MOMENTO DA COMUNICAÇÃO 
OBJECTO 
 
Sumário 
I - O suspeito tem direito à tradução de todos os 
atos do processo necessários à sua compreensão a 
fim de lhe permitir exercer plenamente o seu direito 
de defesa e a fim de garantir a equidade do 
processo. 
II – Integra a nulidade dependente de arguição do 
art. 120.º, n.º 2, al. c), do CPP, a notificação do 
despacho que declarou a excecional complexidade 
do processo feita aos arguidos de nacionalidade 
estrangeira sem que lhes tivesse sido nomeado 
intérprete que possibilitasse o seu adequado 
conhecimento e compreensão. 
 
Rec. Penal nº        1728/12.8JAPRT-C.P1 – 1ª Sec. 

Data – 19/06/2013 
Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 

 
 
 
 
1903 
 
ARQUIVAMENTO EM CASO DE DISPENSA DA  
PENA 
RECLAMAÇÃO HIERÁRQUICA 
 
Sumário 
I – No âmbito do instituto processual do 
arquivamento em caso de dispensa da pena, do art. 
280º do CPP, o juiz de instrução não profere 
decisão. 
II – Como não cabe recurso dos despachos 
proferidos pelo M° Público, a única possibilidade de 
fiscalização ao dispor do assistente, caso entenda 
que não se verificam em concreto os pressupostos e 
requisitos materiais que determinaram o 
arquivamento do inquérito com dispensa de pena, é 
a reclamação hierárquica. 
 
Rec. Penal nº        765/11.4GDVFR.P1 – 1ª Sec. 

Data – 19/06/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 

1904 
 
MULTA DE SUBSTITUIÇÃO 
SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR TRABALHO 
 
Sumário 
I- Se é possível afirmar que, num determinado caso, a 
substituição da multa por dias de trabalho satisfaz 
(ainda) as necessidades da punição, é porque se 
entende que, tendo em vista as finalidades das penas, 
pode substituir-se o pagamento de uma quantia em 
dinheiro (multa) por dias de trabalho. Ou seja, o 
constrangimento económico ou financeiro subjacente à 
aplicação da pena de multa pode ser alcançado com a 
prestação de trabalho a favor da comunidade. 
II - Os fins da punição (previstos no art. 40º do CP) 
tanto se alcançam se a multa for uma pena principal 
como se resultar de uma pena de substituição (multa 
aplicada em substituição de pena de prisão).  
III - Assim, não se vê qualquer razão material para que 
as penas de multa, quer sejam aplicadas a título 
principal quer como penas de substituição, não tenham 
idêntico regime quanto ao seu cumprimento e 
possibilidade de substituição por dias de trabalho. 
 
Rec. Penal nº        28/09.5GDVFR-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 19/06/2013 
Élia São Pedro 
Donas Botto  

 
 
 
 
1905 
 
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 
PENA ACESSÓRIA 
PROIBIÇÃO DE CONDUZIR 
MEDIDA DA PENA 
 
Sumário 
I – Sendo a Relação um tribunal de apelação que 
conhece de facto e de direito (e não um tribunal de 
revista como sucede com o STJ que visa apenas o 
reexame de direito), ao poder de revogação da decisão 
recorrida acresce-lhe o poder rescisório, de substituição 
da decisão revogada.  
II – Na determinação da sua medida concreta da pena 
acessória de proibição de conduzir veículos com motor 
são utilizados, essencialmente, os critérios previstos 
para a pena principal [art. 71º do CP], levando porém 
em conta que a sua finalidade tem um âmbito mais 
restrito, na medida em que visa sobretudo censurar a 
perigosidade do agente e contribuir para a sua emenda, 
ainda que se lhe assinale também um efeito de 
prevenção geral de intimidação, a funcionar dentro do 
limite da culpa. 
III - Com a aplicação de penas deste tipo de penas o 
ordenamento confia na capacidade inibidora que lhes 
está associada, em que as pessoas, por se verem 
privadas de um instrumento por vezes determinante 
para a sua atividade profissional e vivência diária, criam 
mecanismos de correção de condutas e atitudes viárias 
que de outra forma não assumiriam. 
 
Rec. Penal nº        1/11.3PFPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 19/06/2013 
Eduarda Lobo (relatora por vencimento) 
Baião Papão (Presidente da secção) 
Pedro Vaz Pato (vencido conforme declaração 
junta) 
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1906 
 
ATOS SEXUAIS COM ADOLESCENTES 
AUTONOMIA VULNERÁVEL 
CONCURSO DE CRIMES 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PRISÃO 
 
Sumário 
I - No crime de Atos sexuais com adolescentes, 
tutela-se a autonomia vulnerável da sexualidade dos 
adolescentes numa fase em que essa autonomia já 
assume um certo relevo mas ainda está a 
sedimentar-se. 
II - Está essencialmente em causa uma atividade 
sexual prematura do adolescente, ainda que 
executada com o seu consentimento, e uma conduta 
abusiva de aproveitamento sexual por parte do 
adulto. 
III - À partida, a idade entre os 14 e os 16 anos não 
é um fator exclusivo para determinar a condição de 
inexperiência do adolescente, mas é um fator 
preponderante para essa determinação. 
IV - A expressão “abusando da sua inexperiência” 
significa que o adulto se aproveitou da maior 
vulnerabilidade da autonomia do menor ou do 
adolescente para com ele se relacionar sexualmente. 
V - Não existe uma circunstância exógena que 
traduza a diminuição da culpa do arguido se foi 
sempre ele quem procurou a vítima. 
VI - Apesar de ter ficado demonstrado que a menor 
consentiu em relacionar-se com o arguido de modo 
persistente durante vários meses, não foi possível 
precisar o número exato dessas ocorrências, pelo 
que apenas podemos dar como assente aquelas que 
foram particularizadas. 
VII – É necessária a execução da pena de prisão 
para defesa do ordenamento jurídico 
designadamente quando o comportamento desviante 
do arguido for revelador de uma atitude 
generalizada e consequente de não tomar a sério o 
desvalor de certas condutas relevantemente 
ofensivas da vida comunitária, de acordo com os 
princípios constitucionais proeminentes de um 
Estado de Direito Democrático. 
 
Rec. Penal nº        1004/07.8TALMG.P1 – 1ª Sec. 

Data – 19/06/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro - vencida, porquanto, 
suspenderia a pena de prisão, atento o 
facto de o arguido ser primário e inserido 
social e familiarmente. 
Baião Papão 

 
 
 
1907 
 
COMPETÊNCIA POR CONEXÃO 
APENSAÇÃO DE PROCESSOS 
DESAPENSAÇÃO 
MP 
JUIZ 
DISTRIBUIÇÃO 
 
Sumário 
I - A “regra” de que a cada crime corresponde um 
processo, para o qual é competente determinado 
tribunal, em resultado da aplicação das regras de 
competência material, funcional e territorial, não é 
uma regra legal expressa em matéria de 
competência, mas apenas uma decorrência lógica da 
finalidade e âmbito do inquérito, art.º 262º do 
Código de Processo Penal, das regras de 
competência material, funcional e territorial, 
resultando também de uma leitura a contrario do 
art.º 29º do Código de Processo Penal, inserido 
sistematicamente na competência por conexão.  

II - Tendo em vista objectivos de harmonia, unidade e 
coerência de processamento, celeridade e economia 
processual, bem como prevenir a contradição de 
julgados, em certas situações previstas nos artigos 24º 
e 25º do Código de Processo Penal, a lei admite 
restrições ao funcionamento das regras gerais de 
competência material, funcional e territorial, permitindo 
a organização de um único processo para uma 
pluralidade de crimes, exigindo no entanto, que entre 
eles exista uma ligação (conexão) que torne 
conveniente, para a melhor realização da justiça, que 
todos sejam apreciados conjuntamente. 
III - A conexão pode operar na fase de inquérito, 
instrução ou julgamento, desde que os processos se 
encontrem simultaneamente na mesma fase. 
IV - Operada a conexão e “organizado um único 
processo” também se admite, o caminho inverso, que 
em determinadas situações, verificados certos 
pressupostos, tenha lugar a separação de processos. 
V – Tendo em atenção a estrutura acusatória do 
processo penal, considerando que a direcção do 
inquérito cabe ao Ministério Público, e que a decisão 
sobre a verificação de conexão em inquérito, quer em 
ordem à apensação ou investigação conjunta, quer 
tendo em vista a separação de processos, não consta 
das restrições dos art.ºs 268º e 269º do CPP, tem-se 
entendido que na fase de inquérito pertence ao 
Ministério Público a competência para decidir da 
apensação e da separação de processos, pese opiniões 
em contrário. 
VI – Permitindo a lei a aplicação do regime da conexão à 
fase de inquérito, art.º 264º, n.º 5, não soluciona de 
modo expresso o caso de, verificando-se os 
pressupostos para a “organização de um só inquérito” 
durante a fase da investigação, o mesmo já não se 
verificar aquando do encerramento do inquérito; nem diz 
se a opção do Ministério Público - seja ela qual for, de 
acordo com a lei ou em sua violação - pode ser 
sindicada, e em que termos, pelo JIC ou pelo juiz do 
julgamento aquando do despacho do art.º 311º do 
Código de Processo Penal, ou mesmo posteriormente. 
VII – Verificando a conexão na fase do inquérito, e tendo 
esta deixado de se verificar antes do seu encerramento, 
isto é, antes de ser proferida acusação, não se justifica a 
prorrogação de competência nos moldes pensados no 
art.º 31º do Código de Processo Penal para o 
julgamento.  
VII – Nestas circunstâncias, não há obstáculo legal, bem 
pelo contrário, a que em instrução o JIC e, na fase de 
julgamento o juiz, oficiosamente ou a requerimento, 
apense ou separe os processos (in)verificados os 
apertados pressupostos legais, nomeadamente art.ºs 
24º, 30º, 119º al. e) e 123º do Código de Processo 
Penal.  
VIII - Admitido esse poder do juiz, não há lugar a nova 
distribuição dos processos separados. Os princípios da 
economia e celeridade processual aconselham que os 
processos separados continuem no mesmo juiz, o que 
vale por dizer que deixa de existir razão palpável para a 
separação. 
 
Rec. Penal nº        1244/12.8TBPRT-A.P1 – 4ª Sec. 

Data – 21/06/2013 
António Gama  
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1908 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
PRAZO PARA O INÍCIO DO JULGAMENTO 
DESPACHO DO JUIZ 
REENVIO 
 
Sumário 
I – Em processo sumário, o início da audiência de 
julgamento pode ter lugar para além de 48 horas 
após a detenção do arguido, não sendo necessário 
que, nesse período de 48 horas, o cidadão seja 
sempre presente a um juiz e que seja proferida uma 
decisão judicial. 
II. O decurso do tempo decorrente da interposição 
de recurso não afasta a forma do processo sumário. 
 
Rec. Penal nº        59/13.0PFPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
Joaquim Gomes 
Baião Papão  
Paula Guerreiro (Vencida conforme 
declaração que junta) 

 
 
 
 
1909 
 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL 
INCIDENTE ANÓMALO 
TRIBUTAÇÃO 
 
Sumário 
O requerimento para remessa das partes, quanto ao 
pedido de indemnização civil deduzido no processo 
penal, para os tribunais civis, apresentado no início 
da audiência, não constitui um incidente anómalo. 
 
Rec. Penal nº        4142/03.2TDPRT-B.P1 – 1ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
Maria Leonor Esteves 
José Carreto 

 
 
 
1910 
 
RECURSO 
DESPACHO INTERLOCUTÓRIO 
MOMENTO DE SUBIDA 
 
Sumário 
I – O recurso interposto de despacho que considera 
regular a notificação efectuada à arguida para a 
audiência de julgamento sobe com aquele que vier a 
ser interposto da decisão final. 
II – O facto de arguida ter sido condenada em pena 
de multa por falta à audiência irreleva para esse 
efeito já que o cerne da questão se prende com a 
regularidade da notificação e não com a condenação 
em multa. 
 
Rec. Penal nº        22/08.3ZRPRT-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
Maria Manuela Paupério 
Francisco Marcolino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1911 
 
ALTERAÇÃO DOS FACTOS 
COMUNICAÇÃO 
 
Sumário 
A comunicação a que se reporta o artigo 358º do Código 
de Processo Penal não pode envolver uma decisão 
quanto à matéria de facto provada, mas uma simples 
advertência quanto à eventualidade de essa matéria 
poder vir a integrar a alteração de factos indicada. 
 
Rec. Penal nº        14722/10.4TDPRT.P2 – 1ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
Pedro Vaz Pato 
Eduarda Lobo 

 
 
 
 
 
1912 
 
INSTRUÇÃO 
VINCULAÇÃO TEMÁTICA 
IMPUTAÇÃO GENÉRICA DE FACTOS 
 
Sumário 
Por exigência do princípio da vinculação temática, não 
pode o arguido ser pronunciado quando no requerimento 
de abertura de instrução não se delimita corretamente o 
objeto do processo por não se proceder à imputação de 
atos concretos a cada um dos arguidos (mas apenas a 
uma imputação genérica e indistinta de vários atos a 
vários arguidos), pretendendo o requerente proceder a 
tal imputação no âmbito da própria instrução. 
 
Rec. Penal nº        57/11.9GAAFE.P1 – 1ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
Pedro Vaz Pato 
Eduarda Lobo 

 
 
 
 
1913 
 
PENSÃO DE SOBREVIVÊNCIA 
SUB-ROGAÇÃO LEGAL 
 
Sumário 
Os montantes da pensão de sobrevivência pagos pelo 
Instituto de Segurança Social à viúva da vítima de 
acidente rodoviário, devem ser reembolsados 
independentemente da sua natureza e do facto de 
constituírem obrigações próprias da Segurança Social. 
 
Rec. Penal nº        1355/09.7GAMAI.P1 – 4ª Sec. 

Data – 25/06/2013 
Augusto Lourenço 
Maria Deolinda Dionísio 
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1914 
 
CRIME PARTICULAR 
INSTRUÇÃO 
ASSISTENTE 
USURPAÇÃO DE COISA IMÓVEL 
VIOLÊNCIA OU AMEAÇA GRAVE 
 
Sumário 
I – Estando em causa crimes de natureza particular, 
a instrução não pode ser requerida pelo assistente, 
cabendo-lhe, apenas, formular a sua acusação. 
II – Se os assistentes entendem que, para prova dos 
factos que imputam aos arguidos, são 
imprescindíveis novas diligências de prova deveriam 
ter solicitado ao Ministério Público a realização 
dessas diligências no inquérito e, se necessário, 
suscitado a intervenção hierárquica – mas não é 
caso em que seja admissível a abertura da 
instrução. 
III – No crime de Usurpação de coisa imóvel, do art. 
215.º do CP, a violência ou ameaça grave inerente 
ao conceito de “usurpação” tem de ser exercida 
contra as pessoas, no sentido de, pela força ou 
intimidação física grave, tomar de assalto o bem 
imóvel vencendo a oposição de outrem que até 
então detinha a sua posse ou evidenciada pelo 
emprego de meios destinados a vencer os 
obstáculos postos pelo detentor da coisa para 
proteção desta. 
 
Rec. Penal nº        394/05.1TAVFR.P1 – 1ª Sec. 

Data – 26/06/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
 
1915 
 
SUSPENSÃO DA PENA 
REVOGAÇÃO 
AUDIÇÃO DO CONDENADO 
NOTIFICAÇÃO 
NULIDADE 
 
Sumário 
I – Não decorre da lei, concretamente do art.º 495º, 
n.º 2 do CPP, ou de qualquer princípio, que tenha de 
ser ouvido presencialmente o condenado antes de se 
revogar a suspensão da execução da pena, desde 
que esta tenha sido aplicada sem deveres ou regras 
de conduta. 
II – Por isso, basta que o mesmo seja notificado, 
conjuntamente com o seu defensor, para exercer o 
contraditório. 
III – A revogação da suspensão da pena não é 
automática pelo que há que apurar da 
impossibilidade de a suspensão cumprir as suas 
finalidades. 
 
Rec. Penal nº        45/09.5PTVRL.P1 – 1ª Sec. 

Data – 26/06/2013 
Eduarda Lobo 
Alves Duarte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1916 
 
REGISTO CRIMINAL 
TRANSCRIÇÃO 
 
Sumário 
O juiz pode determinar a não transcrição no registo 
criminal de uma pena de prisão superior a um ano, 
declarada suspensa na sua execução. 
 
Rec. Penal nº        1668/11.8PBMTS.P1 – 1ª Sec. 

Data – 26/06/2013 
Alves Duarte 
Castela Rio 

 
 
 
 
 
 
 
1917 
 
CRIME DE PECULATO 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
ELEMENTOS DO TIPO 
CONCEITO DE POSSE 
APROPRIAÇÃO 
 
Sumário 
I – O bem jurídico protegido pelo crime de peculato, 
previsto no n.º 1 do art.º 375º do CP, é, por um lado, a 
tutela de bens jurídicos patrimoniais; e, por outro, a 
tutela da probidade e fidelidade dos funcionários. 
II – São elementos do tipo: 
a) Que o agente seja um funcionário para efeitos do 
artigo 386º do CP; 
b) Que tenha a posse do bem (dinheiro) em razão das 
suas funções; 
c) Que se passe a comportar como se fosse proprietário 
do dinheiro, o que deve revelar-se por actos 
objectivamente idóneos e concludentes que traduzam a 
“inversão do título de posse ou detenção”; 
d) Que o agente faça seu o dinheiro, com consciência de 
que se trata de bem alheio do qual tem a posse em 
razão das suas funções e que tenha consciência e 
vontade de fazer seu o bem para seu próprio benefício 
ou de terceiro. 
III – O conceito de posse, para efeitos do tipo legal, 
deve entender-se em sentido lato, englobando quer a 
detenção material quer a disponibilidade jurídica do 
bem, ou seja, a 
detenção indirecta (a detenção material pertence a 
outrem, embora o agente possa dispor do bem ou 
conseguir a sua detenção material mediante um acto 
para o qual tem 
competência em razão das suas funções). 
IV – O agente tem a posse do bem “em razão das suas 
funções” quando a relação do agente com o bem deriva 
das funções que o agente exerce. Trata-se, assim, de 
um abuso ou infidelidade à função que o agente exerce 
que só existirá quando o agente tem, devido 
exactamente às funções que exerce, a posse do bem. 
V – A apropriação traduz-se sempre na inversão do 
título de posse ou detenção. 
 
Rec. Penal nº        48/10.7TAVLP.P1 – 4ª Sec. 

Data – 26/06/2013 
Maria Dolores Sousa  
Fátima Furtado 
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1918 
 
PECULATO 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
ELEMENTOS DO TIPO 
 
Sumário 
I – O crime de peculato p. no n.º 1 do art.º 375º do 
C. Penal tutela, por um lado, bens jurídicos 
patrimoniais; e, por outro, e predominantemente, a 
probidade e fidelidade dos funcionários para garantir 
o bom andamento, a legalidade e a imparcialidade 
da administração. 
II – Trata-se de um crime específico impróprio, um 
crime em que a qualidade do autor ou o dever que 
sobre ele impende não servem para fundamentar a 
responsabilidade, mas unicamente para a agravar, 
uma vez que só o agente com essa característica 
subjectiva relacional o pode cometer. 
III – Agente do crime tem de ser um funcionário, tal 
como ele é definido no art.º 386º do CP, que tem a 
posse do bem objecto do crime por força das suas 
funções. 
IV – O conceito de posse deve ser entendido em 
sentido lato, englobando quer a detenção material, 
quer a disponibilidade jurídica do bem, ou seja, as 
situações em que a detenção material pertence a 
outrem mas o agente pode dispor do bem ou 
conseguir a sua detenção material mediante um acto 
para o qual tem competência em razão das suas 
funções. 
V – A conduta típica traduz-se na apropriação, em 
proveito próprio ou de terceiro, de uma coisa móvel 
alheia que lhe tenha sido entregue, esteja na sua 
posse ou a que o funcionário aceda, em razão das 
suas funções. 
VI - O agente tem de ter actuado com uma ilegítima 
intenção de apropriação, sabendo que a coisa 
pertence a outrem, tendo consciência de que não a 
detém por qualquer direito ou título e, não obstante, 
actua com intenção de a vir integrar no seu 
património, ainda que sem qualquer propósito 
lucrativo. 
VII – E tem de actuar com conhecimento e vontade 
de realização do tipo-de-ilícito objectivo (tipo-de-
ilícito subjectivo), e com o propósito directo ou 
indirecto de o realizar. 
 
Rec. Penal nº        2293/11.9TAVCD.P1 – 4ª Sec. 

Data – 26/06/2013 
Coelho Vieira 
Borges Martins 

 
 
 
 
 
1919 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
SENTENÇA 
TRANSCRIÇÃO 
 
Sumário 
Mesmo face à alteração introduzida pela Lei n.º 
26/2010 de 30/08, se existir recurso da sentença 
proferida em processo sumário, além do suporte 
magnetofónico ou digital de gravação da prova e da 
sentença ditada para a acta, o Tribunal “a quo”, 
deverá transcrever integralmente a sentença 
recorrida, juntá-la aos autos, após a sua 
fidedignidade ser atestada pelo Sr. Juiz que a 
proferiu e só depois remeter o respectivo processo 
para o Tribunal “ad quem”. 
 
Rec. Penal nº        216/12.7GFPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 26/06/2013 
Augusto Lourenço 

1920 
 
CRIME FISCAL 
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DA LIQUIDAÇÃO 
CAUSA PREJUDICIAL 
EFEITOS 
EFEITOS QUANTO AOS NÃO IMPUGNANTES 
 
Sumário 
I - Do art.º 47º do RGIT resulta que, ocorrendo 
impugnação judicial de determinada situação tributária, 
o processo penal tributário suspende-se até ao trânsito 
em julgado, constituindo essa decisão caso julgado 
material no processo penal tributário; 
II - Tal situação só faz sentido havendo repercussão de 
um processo no outro - causa prejudicial -, pelo que o 
objecto de ambos tem de ser o mesmo ou estar numa 
relação de dependência directa e necessária; 
III - Sendo a impugnação estritamente pessoal, não 
pode ela beneficiar ou prejudicar terceiros sob pena de, 
assim não acontecendo, se poder vir a responsabilizar 
outrem pela prática de factos alheios, o que, de todo em 
todo, é proibido no âmbito do direito penal e respectivo 
processo. 
 
Rec. Penal nº        47/08.9IDPRT-A.P1 – 1ª Sec. 

Data – 03/07/2013 
José Carreto 
Joaquim Gomes 

 
 
 
 
1921 
 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA  
COMUNIDADE 
ANOMALIAS 
AUDIÇÃO PRESENCIAL DA CONDENADA 
 
Sumário 
I - A actual redacção do art.º 495º n.º 2 do CPP impõe 
que, comunicada a falta ou anomalia no cumprimento da 
fixada prestação de trabalho a favor da comunidade, o 
tribunal deve, previamente à tomada de decisão, ouvir 
pessoalmente o condenado.  
II – Este normativo é subsidiariamente aplicável quando 
o tribunal tenha de apreciar o incumprimento dos dias 
de trabalho em substituição da pena de multa fixada. 
III – Não tendo o tribunal procedido à audição pessoal 
da condenada na presença da técnica que acompanhou 
a prestação de trabalho, incorreu na nulidade prevista 
no art.º 119º, al. c) do CPP. 
 
Rec. Penal nº        987/09.8PBMTS.P1– 1ª Sec. 

Data – 03/07/2013 
Lígia Figueiredo 
Vítor Morgado 
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1922 
 
ADN 
ZARAGATOA BOCAL 
REQUISITOS 
 
Sumário 
I - As intervenções corporais como modo de 
obtenção de prova, como seja a recolha de saliva 
através de zaragatoa bucal, podem ser obtidas por 
via compulsiva, para determinação do perfil de ADN 
e posterior comparação com vestígios recolhidos no 
local do crime. 
II – Mostram-se aceitáveis e legitimadas se 
estiverem legalmente previstas (i), perseguirem 
uma finalidade legítima (ii), mostrarem-se 
proporcionais entre a restrição dos direito 
fundamentais em causa (integridade pessoal; 
intimidade, autodeterminação informativa) e os fins 
perseguidos (iii), revelando-se idóneas (a), 
necessárias (b) e na justa medida (c).  
III - Para o efeito essas intervenções corporais 
devem ser judicialmente determinadas (iv) e estar 
devidamente motivadas (v),. não sendo admissíveis 
quando corresponderem, na sua execução, a 
tratamentos desumanos ou degradantes (vi), 
optando-se, neste casos e em sua substituição, por 
qualquer outra mostra de fluído orgânico que possa 
ser devidamente recolhida para determinação do 
ADN (vii). 
 
Rec. Penal nº        1728/12.8JAPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
 
 
1923 
 
INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DE ANOMALIA  
PSÍQUICA 
ELEMENTO SUBJECTIVO 
ACUSAÇÃO 
 
Sumário 
I – A acusação necessita de abarcar a declaração 
expressa do elemento subjetivo do tipo de crime 
imputado, mesmo no caso em que o arguido seja ou 
possa ser declarado inimputável. 
II – Sem essa alegação – que não pode ser suprida 
– a restante factualidade fica despida de relevância 
criminal, não podendo conduzir à condenação do 
arguido ou à aplicação de uma medida de 
segurança. 
 
Rec. Penal nº        327/10.3PGVNG.P1 – 1ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Maria Leonor Esteves 
José Carreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1924 
 
PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 
Sumário 
I – O ne bis in idem tem por finalidade obstar a uma 
dupla submissão de um indivíduo a um mesmo 
processo. 
II – O que se proíbe é que um comportamento espácio-
temporalmente caracterizado, um determinado 
acontecimento histórico, um facto naturalístico concreto 
ou um pedaço de vida de um indivíduo já objeto de uma 
sentença ou decisão que se lhe equipare possa fundar 
um segundo processo penal, independentemente do 
nomem iuris que lhe tenha sido ou venha a ser 
atribuído, no primeiro ou no processo subsequentemente 
instaurado. 
III – O crime de Violência doméstica [art. 152.º do CP] 
consuma-se com a prática do último ato de execução e 
assim, qualquer facto que integrasse o pedaço de vida 
do agente e da vítima e que não fora conhecido no 
processo já definitivamente julgado não pode mais ser 
conhecido em novo processo, pois que isso comportaria 
a violação do caso julgado e da garantia constitucional 
do ne bis in idem. 
 
Rec. Penal nº        130/10.0GAMTR.P1 – 1ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Alves Duarte 
Castela Rio 

 
 
 
 
 
1925 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
PRAZO PARA O INÍCIO DO JULGAMENTO 
TRIBUNAL DE RECURSO 
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO RECURSO 
 
Sumário 
I - O início da Audiência de Julgamento em processo 
sumário tem lugar no prazo máximo de 48 horas após a 
detenção; mas também pode ter lugar para além desse 
prazo – entre outros casos – “até ao limite do quinto dia 
posterior à detenção, quando houver interposição de um 
ou mais dias não úteis”; 
II - Tal como está ínsito nas finalidades e natureza dos 
recursos, este Tribunal reexamina a decisão de acordo 
com os elementos de que dispunha e reportando-se ao 
momento em que a mesma foi proferida; 
III - Os efeitos da decisão do recurso retroagem ao 
momento em que a decisão reexaminada foi proferida, 
reparando-se o erro no procedimento registado e dando-
se sequência à tramitação correcta, face às normas 
processuais aplicáveis. 
 
Rec. Penal nº         56/13.6PTPRT.P1 – 1ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
José Piedade 
Airisa Caldinho 
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1926 
 
CRIME DE RECUSA DE MÉDICO 
ELEMENTOS DO TIPO 
 
Sumário 
I – O crime previsto no art.° 284° do Código Penal é 
de perigo concreto quanto ao grau de lesão dos bens 
jurídicos protegidos - vida e integridade física - e de 
resultado quanto à forma de consumação do ataque 
ao objecto da acção.  
II – A não prestação de cuidados consiste numa 
omissão, numa recusa de prestar os cuidados 
médicos indicados, em tempo útil, uma vez 
conhecida, directa ou indirectamente, a situação de 
perigo para a vida ou saúde, exigindo-se ainda que o 
perigo não possa ser removido de outra maneira, 
sendo a actuação médica, em concreto, o único meio 
capaz de eliminar esse perigo.  
III – O crime é doloso, exigindo a representação do 
perigo para a vida ou do perigo de grave lesão da 
integridade física, a consciência acerca da 
indispensabilidade e adequação do auxílio médico 
que o omitente podia ter prestado e a conformação 
perante tal situação  
IV - Se o agente se mantém passivo, apesar de ter 
consciência do perigo e da imprescindibilidade de 
auxílio médico, que podia prestar, poderá concluir-se 
que, no mínimo, se conformou com esse perigo, 
demonstrando uma atitude de indiferença (dolo 
eventual).  
V – As omissões de auxílio por parte do médico 
podem constituir violação de dever de garante 
(artigo 10º°, n.º 2 do C. Penal), violação do dever 
específico de assistência médica (art.º 284º do C. 
Penal) ou violação do dever geral de auxílio (art.º 
200º n.º 1 do C. Penal).  
VI - A acção típica consiste, essencialmente, na 
«não prestação dos cuidados médicos indicados para 
o tratamento da situação de perigo para a vida ou 
para a saúde», que se exprime sob a forma de 
recusa, ou seja, «não prestação de médico em 
tempo útil, uma vez conhecida, directa ou 
indirectamente, a situação de perigo». 
VII – O vocábulo recusar não deve ser tomado no 
sentido amplo que compreende tanto o negar-se 
como o protelar, o ficar indiferente, significando a 
não prestação de auxílio médico em tempo útil, uma 
vez conhecida, directa ou indirectamente, a situação 
de perigo. 
 
Rec. Penal nº         518/06.1TALSD.P2– 1ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Donas Botto  
Maria Leonor Esteves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1927 
 
EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO 
CRIME DE BURLA 
CONCURSO APARENTE DE CRIMES 
CHEQUE POST-DATADO 
SUBSISTÊNCIA DO CRIME DE BURLA 
 
Sumário 
I – O sacador de um cheque pós-datado não pode 
cometer o crime de emissão de cheque sem provisão. 
II - O crime de emissão de cheque sem provisão estará 
numa situação de concurso aparente com o crime de 
burla, caso se possa considerar que a factualidade 
imputada preenche a totalidade dos elementos típicos 
dos dois crimes.  
III - Do concurso aparente existente entre as duas 
normas, traduzido numa relação de especialidade, 
resultaria a exclusão de uma delas.  
IV – Consequentemente, o crime de emissão de cheque 
sem provisão - no caso, a lei especial - excluiria o crime 
de burla - no caso, a lei geral.  
V – Assente que os factos relevantes não integram o 
crime do artigo 11º do DL 454/91, de 28.12, deixa de 
poder colocar-se a questão do concurso deste crime, 
designadamente aparente, com qualquer outro crime, 
subsistindo o crime de burla se verificados os elementos 
do tipo. 
Rec. Penal nº         177/11.0PBCHV.P1 – 4ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Maria Dolores da Silva  
Fátima Furtado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1928 
 
PROCESSO SUMARISSIMO 
OPOSIÇÃO DO ARGUIDO 
CONTESTAÇÃO 
 
Sumário 
I – A apresentação de contestação tabelar em processo 
sumaríssimo pelo Defensor Oficioso não pode ser 
interpretada como oposição à sanção proposta pelo MP 
II – Deve o arguido ser notificado pessoalmente para se 
opor, querendo, à aplicação da sanção. 
III – A não notificação viola o disposto no art.º 398º do 
CPP. 
Rec. Penal nº         784/10.8GBPNF-A.P1 – 4ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Maria Dolores Silva e Sousa (Relatora) 
Fátima Furtado (Adjunta) 
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1929 
 
CUSTAS 
RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
Sumário 
I - Em matéria de custas, nos termos do art. 374º, 
nº 4, do CPP, a sentença/acórdão observa o disposto 
no Código de Processo Penal e no Regulamento das 
Custas Processuais. A imposição de observância 
dessas normas aplicáveis não se confunde com 
exigência de fundamentação. 
II - No processo comum, o legislador exige a 
fundamentação da sentença nos termos indicados no 
nº 2 do art. 374º do CPP (cf. art. 379º, nº 1, al. a), 
do CPP), o que não abrange a parte relativa a 
matéria de custas. Se o legislador entendesse que a 
sentença/acórdão também tinha de ser 
fundamentada em matéria de custas assim o tinha 
dito expressamente, o que não fez intencionalmente. 
III - Tendo os dois arguidos condenados decidido 
recorrer da sentença proferida na 1ª instância, 
apesar de apresentarem motivação e conclusões 
conjuntas, estamos perante dois recursos 
(independentemente de serem ou não as mesmas as 
questões colocadas). 
IV - Articulando o disposto no art. 513º, nº 1 e nº 3, 
do CPP com o estabelecido nos art.ºs 1º, nº 2 e 3º, 
nº 1, do RCP, resulta que não se pode confundir o 
conceito de custas, com o de encargos ou com o de 
taxa de justiça, sendo esta sempre individual. 
Portanto, decaindo totalmente ambos os 
recorrentes/arguidos nos recursos que apresentaram 
conjuntamente, são condenados em custas, o que 
inclui a taxa de justiça devida por cada um deles 
(que é individual). 
V - Para fixar a taxa de justiça na sentença/acórdão, 
observa-se o disposto no RCP, particularmente o 
estatuído no seu nº 9 do artigo 8º (taxa de justiça 
em processo penal e contra-ordenacional) e os 
limites fixados na tabela III. 
VI - Não é por os recorrentes (que decaíram 
totalmente nos recursos) desvalorizarem a 
complexidade da causa (ignorando toda a 
fundamentação do acórdão que se debruçou sobre 
as questões que colocaram) que essa sua opinião 
passa a impor-se ao tribunal. 
 
Rec. Penal nº         1475/11.8TAMTS.P1 – 4ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Maria do Carmo Silva Dias  
Ernesto Nascimento  

 
 
 
 
 
 
1930 
 
CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
CRIME ESPECÍFICO 
ELEMENTOS DO TIPO 
 
Sumário 
I - No crime de violência doméstica está em causa a 
protecção da pessoa individual, da sua dignidade 
humana, podendo dizer-se, com Taipa de Carvalho, 
que “o bem jurídico protegido é a saúde – bem 
jurídico complexo, que abrange a saúde física, 
psíquica e mental, e bem jurídico este que pode ser 
afectado por toda a multiplicidade de 
comportamentos”. 
II - Trata-se de crime específico (pressupõe uma 
determinada relação entre os sujeitos activo e 
passivo), cuja prática pode ser ou não reiterada no 

tempo (tudo depende das circunstâncias do caso 
concreto). 
III – O tipo objectivo de ilícito, no caso em apreço, 
preenche-se com a acção de infligir “Maus-tratos físicos” 
(que se traduzem em ofensas à integridade física, 
incluindo simples) ou “Maus-tratos psíquicos” (que 
podem consistir, como diz Taipa de Carvalho, em 
“humilhações, provocações, molestações, ameaças, 
mesmo que não configuradoras em si do crime de 
ameaça”) ao ex-cônjuge do agente. Por sua vez, o tipo 
subjectivo de ilícito exige o dolo (nesta particular 
situação, trata-se de crime de mera actividade - está em 
causa o infligir de “maus-tratos psíquicos” - bastando o 
dolo de perigo de afectação da saúde, aqui o bem estar 
psíquico e a dignidade humana do sujeito passivo). 
IV - Todos os episódios e actos, praticados dolosamente 
pelo arguido contra a sua ex-mulher (que consistiram 
em lhe infligir maus-tratos psíquicos, através de 
repetidas injúrias e ameaças, algumas presenciadas por 
terceiros, idóneas a afectar o seu bem estar psicológico), 
eram humilhantes e rebaixavam quem fosse vítima 
deles, ofendendo a dignidade de qualquer pessoa, como 
sucedeu neste caso igualmente com a assistente, 
integrando o crime de violência doméstica que lhe foi 
imputado. 
 
Rec. Penal nº         413/11.2GBAMT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 10/07/2013 
Maria do Carmo Silva Dias  
Ernesto Nascimento  
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SOCIAL 
 
 
 
 
1932 
 
CONTRATO DE TRABALHO 
PRESUNÇÃO DE LABORALIDADE 
 
Sumário 
I – As afirmações de que o autor desempenhava as 
tarefas «com autonomia» e «sem interferência e 
sem fiscalização» da ré, devem ser dadas como não 
escritas nos termos do artigo 646º, nº 4, do CPC, 
por contenderem com o thema decidendum de uma 
acção em que se pretende a qualificação como 
laboral de uma relação contratual. 
II - Caso não funcione a presunção de laboralidade 
prevista na lei, por não preenchimento de algum dos 
requisitos cumulativos enunciados em 2003 ou pelo 
preenchimento de um só dos requisitos enunciados 
em 2009, ou porque o contrato foi firmado na 
vigência da redacção introduzida pela Lei n.º 9/2006 
– que verdadeiramente não estabelece uma 
presunção – pode o trabalhador provar que estão 
preenchidos os elementos constitutivos do contrato 
de trabalho tal como o mesmo se mostra descrito no 
preceito que o define, caso demonstre factos que os 
integrem ou que constituam índice relevante da sua 
verificação. 
 
Rec. Penal nº    40/10.1TTPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 07/01/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
 
1933 
 
JUSTA CAUSA DE DESPEDIMENTO 
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 
 
Sumário 
I - Uma empregada que se solidariza com uma 
gerente no momento em que esta deixou de exercer 
essas funções, não podendo desconhecer - 
nomeadamente pela reação dessa mesma gerente - 
que não era pacífica essa alteração de gerência e 
que no dia seguinte se reúne com a gerente 
destituída e desta aceita ordens, instruções ou 
indicações que diretamente contendem com o 
funcionamento do seu local de trabalho e põe em 
prática as mesmas, faltando cinco dias seguidos ao 
trabalho sob a pretensa justificação de gozo de 
férias, não pode continuar a merecer a confiança da 
sua entidade empregadora. 
II - Conforme resulta da alínea g), do n.º 2, do 
citado artigo 351.º, as faltas não justificadas ao 
trabalho cujo número atinja, em cada ano civil, cinco 
seguidas, independentemente de prejuízo ou risco, 
constituem justa causa de despedimento. 
 
Rec. Penal nº    1813/11.3TTPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 07/01/2013 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 

 
 
 
 
 
 
 

1934 
 
PROCEDIMENTO CAUTELAR 
JUÍZO DE PROBABILIDADE 
 
Sumário 
Provando-se que o trabalhador, no quadro da 
contestação sindical a ordens de entrega de viaturas, 
intentou procedimento cautelar visando a declaração de 
que a atribuição de viatura constituía retribuição e 
visando a proibição da empregadora de lha diminuir, é 
séria a probabilidade de inexistência de justa causa 
assente na não entrega da viatura em prazo 
compreendido na pendência do mesmo procedimento. 
 
Rec. Penal nº    73/12.3TTBCL.P1 – 4ª Sec. 

Data – 07/01/2013 
Eduardo Petersen Silva 
Machado da Silva 
João Diogo Rodrigues 

 
 
 
 
1935 
 
DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA 
INUTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE 
 
Sumário 
A declaração de insolvência da entidade patronal não 
implica a inutilidade superveniente da lide da acção de 
impugnação de despedimento ilícito, cujo julgamento 
ainda não tenha sido efectuado. 
 
Rec. Penal nº    1366/11.2TTPRT.P1 – 4ª Sec. 

Data – 07/01/2013 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
Maria José Costa Pinto (com declaração de 
vencimento na medida em que confirmaria a 
decisão recorrida, julgando extinta a instância 
por inutilidade superveniente da lide, nos 
exactos termos constantes dos fundamentos 
expressos no Acórdão da Relação de Lisboa de 
9 de Maio de 2012, processo nº 
314/08.1TTALM.L1) 

 
 
 
 
1936 
 
PROCESSO DISCIPLINAR 
SUSPENSÃO 
PROCESSO CRIMINAL 
SUSPENSÃO DA INSTÂNCIA 
 
Sumário 
A pendência de processo crime em que terão sido 
denunciados factos também imputados, no âmbito de 
procedimento disciplinar, ao A./trabalhador e pelos quais 
veio a ser despedido com invocação de justa causa não 
constitui, por si só, fundamento para a suspensão da 
instância laboral. 
 
Rec. Penal nº    484/11.1TTMTS.P1 – 4ª Sec. 

Data – 07/01/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
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1937 
 
TRABALHO SUPLEMENTAR 
PROVA 
 
Sumário 
Provando-se que o período normal de trabalho 
semanal contratado entre as partes é de 40 horas, e 
que a trabalhadora prestou trabalho 56 horas por 
semana – embora sem prova dos dias e horas 
concretamente trabalhados – no exercício do seu 
cargo de chefe de cozinha, ao qual competiu, 
conforme acordado e para iniciar a laboração de 
novo restaurante, selecionar fornecedores e o 
pessoal de cozinha e dirigir este, devem considerar-
se preenchidos os pressupostos que determinam a 
obrigação de pagamento de trabalho suplementar.    
 
Apelação nº    640/10.0TTVNF.P1 – 4ª Sec.  

Data – 07/01/2013 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 

 
 
 
 
 
 
 
 
1938 
 
CONTRATO DE TRABALHO A TERMO 
MOTIVO JUSTIFICATIVO 
CARTEIRO  
 
Sumário 
I - Deve considerar-se sem termo o contrato de 
trabalho a termo que prevê o desempenho das 
funções de carteiro pelo tempo necessário à 
substituição de um trabalhador impossibilitado por 
motivo de doença se resultou provado que o Autor 
não distribuiu correspondência postal nos mesmos 
moldes que o fazia o trabalhador que foi substituir. 
II - Os poderes de mobilidade funcional conferidos 
ao empregador – jus variandi – não podem 
sobrepor-se aos requisitos exigidos para a 
contratação de trabalhador a termo certo/incerto, ao 
ponto de ser permitido à entidade empregadora, ab 
initio, não fazer corresponder o motivo invocado 
para a celebração do contrato a termo com as 
funções realmente desempenhadas. 
 
Apelação nº   1269/11.0TTVNG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 14/01/2013 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Machado da Silva (vencido conforme 
declaração que anexo) 

 
 
 
 
1939 
 
DESPEDIMENTO DE FACTO 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABALHO 
TRANSMISSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DOS  
TRABALHADORES 
 
Sumário 
I - Não são admitidos os despedimento tácitos com a 
amplitude que é conferida às declarações negociais 
tácitas (e muito menos, o despedimento presumido), 
no entanto, admitem-se os chamados 
despedimentos de facto, corporizados numa atitude 
inequívoca da entidade patronal, de onde decorre 

necessariamente a manifestação de uma vontade de 
fazer cessar a relação laboral. 
II - O que é exigível é que, havendo tal vontade por 
parte do empregador, este assuma um comportamento 
que a torne percetível e inequívoca junto do 
destinatário, enquanto declaratário normal. 
III - A cláusula 127.ª do CCT celebrado entre a ARESP e 
a FESHOT, publicada no BTE nº 36 de 29/09/1998, 
impõe a transmissão da posição contratual dos 
trabalhadores para o novo prestador de serviços, 
sempre que ocorra uma mudança de titularidade da 
empreitada relativamente a um certo local de trabalho. 
Ou seja, havendo sucessão de empresas na prestação 
do serviço em relação a um determinado local, os 
trabalhadores que aí prestavam a sua actividade laboral 
passam a ficar vinculados, sem perda de quaisquer 
garantias, à nova empresa encarregada de prestar esse 
serviço. 
 
Apelação nº   886/10.0TTMAI.P1 – 4ª Sec.  

Data – 14/01/2013 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 

 
 
 
 
 
 
 
1940 
 
CATEGORIA PROFISSIONAL 
RECLASSIFICAÇÃO 
 
Sumário 
I- A categoria profissional de um trabalhador é a que 
corresponde à natureza e espécie de tarefas por ele 
efectivamente realizadas no exercício da sua actividade. 
II- Se o trabalhador sempre foi classificado pela 
empregadora como “operador”, em sede do CCT 
aplicável à Indústria Gráfica, publicado no BTE n.º 47, 
de 22.12.1977, com a entrada em vigor da Decisão 
Arbitral (DA), relativa à Associação Portuguesa das 
Indústrias Gráficas, de Comunicação Visual e 
Transformadoras do Papel (APIGRAF), e ao Sindicato dos 
Trabalhadores das Indústrias de Celulose, Papel, Gráfica 
e Imprensa, publicada no BTE, n.º 40, de 29/10/2009, 
com a extensão determinada pela Portaria nº 213/2010, 
de 15 de abril, publicada no DR, I Série, nº 73, de 
15/04/2010, por força da cláusula 53ª da DA, a 
reclassificação da categoria profissional contemplada no 
anterior contrato coletivo tem por base o efetivo 
exercício das funções. 
III- O trabalhador tem direito a ser reclassificado na 
categoria de “operador auxiliar de transformação”, se 
além de provado que a empregadora sempre o 
classificou como “operador”, tiver sido demonstrado que 
as funções efectivamente exercidas se enquadram 
melhor naquela categoria. 
 
Apelação nº   512/11.0TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 14/01/2013 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
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1941 
 
CONTRA-ORDENAÇÃO LABORAL 
COMPENSAÇÕES E DESCONTOS 
CAUÇÃO 
FARDAMENTO 
 
Sumário 
Integra a contraordenação grave prevista e punida 
pela conjugação dos art.s 279º n.º 1 e 5 e 544º, n.º 
4, al. e), do Cód. Trabalho de 2009, o desconto da 
quantia de € 150,00 na retribuição do trabalhador, 
repartido por três meses, a título de “caução de 
fardamento”. 
 
Apelação nº   251/12.5TTVCT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 14/01/2013 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
 
1942 
 
ACIDENTE DE TRABALHO 
CAPITAL DE REMIÇÃO 
REVISÃO 
MORA 
DATA DO REQUERIMENTO 
 
Sumário 
I - O art. 135.º do C.P.T. consagra um regime 
jurídico especial para a mora no domínio das 
pensões e indemnizações e que se sobrepõe ao 
regime da mora estipulado pelos artigos 804.º e 
805.º do Código Civil. 
II - Os juros de mora são devidos desde o dia da 
apresentação do requerimento de revisão, sobre o 
valor do capital de remição e até à sua efetiva 
entrega pois, desde aquele, o devedor incorreu em 
mora e este capital mais não é do que uma forma de 
pagamento unitário da pensão anual e vitalícia. 
 
Recurso nº 972/10.7TTGMR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 14/01/2013 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 

 
 
 
 
1943 
 
PODER DISCIPLINAR 
DELEGAÇÃO 
INSTRUTOR 
DECISÃO FINAL 
 
Sumário 
I- No exercício do poder disciplinar, o empregador 
pode delegar os seus poderes punitivos, quer seja 
ao superior hierárquico do trabalhador, ou a outra 
pessoa, nos termos consentidos pelo art. 329.º do 
CT/2009, sendo certo que tal exercício há-de 
rspeitar os termos estabelecidos pelo empregador, 
ou seja, sempre estes poderes estarão sujeitos, no 
seu exercício, à conformação do legítimo titular 
desse direito.  
II- Inexiste invalidade do procedimento disciplinar – 
com o fundamento de que a decisão final não foi 
proferida diretamente pela empregador -, quando 
está demonstrado que esta, no decurso de um 
procedimento disciplinar, nomeou um instrutor, aí 
identificado, como procurador e mandatário do 
empregador, que, além de instruir o respectivo 
processo disciplinar, notificou o trabalhador, a final, 

da decisão de despedimento e o trabalhador nunca 
exigiu, como podia, a prova dos poderes para proferir a 
decisão final. 
 
Apelação nº 478/11.7TTVRL-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 14/01/2013 
Machado da Silva 
Fernanda Soares [dada a posição do S.T.J no 
acórdão de 21.03.2012 revi a posição que 
tomei no acórdão desta Relação de 
13.07.2011 como adjunta] 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
1944 
 
ISENÇÃO SUBJECTIVA DE CUSTAS 
IPSS 
 
Sumário 
I - A isenção subjetiva prevista na alínea f) do n.º l do 
artigo 4.º do RCP só funciona em processos atinentes às 
especiais atribuições das pessoas coletivas privadas sem 
fins lucrativos (como por exemplo as IPSS) ou relativos 
à defesa dos interesses que lhe estão especialmente 
conferidos por lei ou pelos respetivos estatutos. 
II - Esta isenção não abrange as ações declarativas 
emergentes de contrato de trabalho interpostas contra 
uma IPSS com vista ao reconhecimento de créditos 
decorrentes da relação laboral que existiu entre ela e 
uma trabalhadora (A.). 
 
Apelação nº   1140/11.6TTMTS-B.P1 – 4ª Sec.  

Data – 21/01/2013 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 

 
 
 
 
1945 
 
ACIDENTE DE TRABALHO 
COMPETÊNCIA MATERIAL DOS TRIBUNAIS DO  
TRABALHO 
 
Sumário 
I – A competência dos Tribunais do Trabalho nas acções 
especiais emergentes de acidente de trabalho restringe-
se ao reconhecimento dos pressupostos dos direitos 
estabelecidos na lei especial reparadora dos acidentes de 
trabalho que o autor invoca na petição inicial e à 
determinação e subsequente condenação da entidade 
responsável pela reparação, em face do modo como 
aquela lei especial perspectiva a obrigação reparadora, 
não abarcando a decisão de questões conexas com 
questões emergentes de acidente de trabalho e doenças 
profissionais. 
II – A possibilidade de intervenção no processo especial 
de acidente de trabalho de todas as entidades que 
possam ser julgadas eventualmente responsáveis 
prescrita nos arts. 127º, n.º1 e 129º, n.º 1, al. b) do 
CPT, restringe-se à responsabilização pelas obrigações 
prescritas na lei especial reparadora dos acidentes de 
trabalho, do empregador ou da seguradora para que o 
mesmo transferiu a sua responsabilidade, não sendo 
lícita a intervenção na acção da empreiteira da obra em 
que o sinistrado se acidentou, ainda que a título de 
intervenção acessória. 
 
Apelação nº   383/09.7TTBCL-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 21/01/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
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1946 
 
CONTRATO DE TRABALHO A TERMO 
MOTIVO JUSTIFICATIVO 
FORMALIDADES AD SUBSTANTIAM 
ABUSO DE DIREITO 
 
Sumário 
I – No contrato de trabalho a termo, a justificação 
do termo deverá constar do contrato escrito - 
formalidade ad substantiam - e deve enunciar os 
factos concretos que a integram, devendo 
estabelecer-se a relação entre a justificação 
invocada e o termo. 
II – Sendo o motivo indicado o constante da cláusula 
7.ª, segundo a qual a estipulação do prazo “justifica-
se pelo facto de o primeiro se encontrar numa fase 
de profunda reestruturação, com consequente 
aumento temporário de atividade", temos de 
concluir que a R. não cumpriu o seu ónus.  
III – A inobservância da formalidade ad substantiam 
afeta a validade da declaração, atento o disposto no 
Art.º 220.º do Cód. Civil, a qual dita a invalidade do 
termo, sem que a prova possa ser efetuada por 
outro meio e/ou em outro lugar, no processo e em 
julgamento. 
IV – Sendo o contrato de trabalho dos autos 
considerado como um contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, dada a nulidade do termo 
aposto, a carta enviada pela entidade empregadora 
à trabalhadora a informar que não pretendia renovar 
o contrato, invocando embora a caducidade do 
contrato de trabalho a termo, equivale a um 
despedimento ilícito, com as legais consequências: a 
reintegração na empresa e o pagamento das 
retribuições vencidas, com as legais deduções. 
V – Não sendo imputável à trabalhadora a 
inobservância de forma, que se limitou a assinar o 
contrato que lhe foi enviado pela entidade 
empregadora, a invocação, por aquela, da nulidade 
do termo e suas consequências, não traduz o 
exercício anormal do seu direito ao trabalho, pelo 
que ela não agiu com abuso do direito. 
 
Apelação nº   101/11.0TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 21/01/2013 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 

 
 
 
 
1947 
 
PROCESSO DISCIPLINAR 
CONSULTA DO PROCESSO 
 
Sumário 
Se o trabalhador requereu, na resposta à nota de 
culpa, a consulta dos registos/chamadas existentes 
no processo disciplinar, a empregadora não está 
obrigada a facilitar essa consulta na medida em que 
a mesma já não se destina a preparar a defesa 
escrita do trabalhador. 
 
Apelação nº   1108/11.2TTMTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 21/01/2013 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 

1948 
 
JUSTIFICAÇÃO DA FALTA 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I - A instrução genérica de serviço, emitida pelo 
empregador, no sentido de que não serão justificadas as 
faltas para doação de sangue nos feriados de 25 de 
Dezembro e 1 de Janeiro e respetivas vésperas contraria 
o disposto no art. 26º, nº 1, do DL 294/90, de 21.09, 
devendo a não justificação da falta decorrer de uma 
apreciação casuística, perante a verificação de que, em 
cada caso concreto, ocorrem “motivos urgentes e 
inadiáveis de serviço que naquele momento 
desaconselhem o seu [do trabalhador] afastamento do 
local de trabalho”. 
II - Ao empregador compete, nos termos do art. 342º, 
nº 2, do Cód. Civil, o ónus de alegação e prova dos 
factos que, nos termos do citado art. 26º, nº 1, poderão 
determinar a não justificação da falta. 
 
Apelação nº    1734/11.0TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 21/01/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 

 
 
 
 
 
 
 
1949 
 
RELAÇÃO DE GRUPO 
CONTRATO DE TRABALHO 
EMPREGADOR 
 
Sumário 
I - A relação de grupo existente entre duas sociedades 
(quer seja uma mera relação de facto ou mesmo uma 
relação formalmente estabelecida de acordo com o 
regime jurídico das sociedades em relação de grupo 
previsto nos arts. 488º e segs. do Cód. Das Sociedades 
Comerciais) não implica que a posição jurídica de 
empregador (nomeadamente os respectivos poderes de 
direcção, de fiscalização e disciplinar, bem como as 
inerentes obrigações e deveres) possa ser transferida 
entre si de forma livre, consoante o interesse pontual de 
cada uma ou até do próprio trabalhador. 
II - O vínculo laboral existente entre trabalhador e 
empregador mantém-se inalterado e perfeitamente 
definido e delimitado apesar dessa relação de grupo, a 
qual não possui qualquer interferência nas relações 
contratuais especificamente mantidas por cada uma das 
empresas que o compõem, desde que não tenha 
ocorrido alteração da relação jurídico-laboral. 
 
Apelação nº     17/11.0TTBRG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 28/01/2013 
António José Ramos  
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo da Silva 
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1950 
 
DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RECURSO 
OPOSIÇÃO À PENHORA 
 
Sumário 
I - Não é recorrível o despacho que julga procedente 
uma oposição à penhora por excesso, fazendo 
porém depender o levantamento da mesma da 
decisão que vier a julgar idónea a prestação de 
caução por garantia bancária.  
II - Do mesmo modo o despacho que decide dar 
como provados determinados factos mas ordena a 
notificação duma parte para prestar ainda 
determinados esclarecimentos com vista a poder ser 
tomada uma decisão, não constitui uma decisão 
recorrível. 
 
Apelação nº    138/08.6TTVNG-D.P1 – 4ª Sec.  

Data – 28/01/2013 
Eduardo Petersen Silva 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 

 
 
 
 
1951 
 
INSOLVÊNCIA 
INUTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE 
FUNDO DE GARANTIA SALARIAL 
SUBSÍDIO DE DESEMPREGO 
 
Sumário 
I - A declaração de insolvência da entidade patronal 
não implica a inutilidade superveniente da lide da 
ação de resolução do contrato, cujo julgamento 
ainda não tenha sido efetuado, impondo-se a 
continuação da sua tramitação com vista, 
nomeadamente, à fixação do montante da 
indemnização de antiguidade. 
II - Se se vier a verificar que o montante da 
indemnização de antiguidade ultrapassa o montante 
dos créditos verificados no processo de insolvência, 
a tal título, pode o A. tentar receber a diferença 
através do Fundo de Garantia Salarial. 
III - Se após a liquidação efetuada no processo de 
insolvência, existir um saldo a exceder o necessário 
para o pagamento integral das dívidas da massa, o 
mesmo deve ser entregue à insolvente, pelo que o 
A. (munido de um título executivo) pode obter o 
pagamento do seu crédito, tal como o poderá fazer 
se o insolvente lograr obter bens após o 
encerramento do processo. 
IV - Estando em causa uma ação que tem por objeto 
a resolução do contrato, o direito ao subsídio de 
desemprego depende da respetiva instauração e 
decisão e sua comunicação ao serviço da segurança 
social da área da residência – cfr. o disposto no Art.º 
42.º, n.º 2, alínea c) do Decreto-Lei n.º 220/2006, 
de 3 de Novembro 
 
Apelação nº     1677/11.7TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 28/01/2013 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto (Não acompanho o 
acórdão e confirmaria a decisão recorrida 
nos exactos termos constantes dos 
fundamentos expressos no Acórdão da 
Relação de Lisboa de 2012.05.09, 
Processo nº 314/08.1TTALM.L1, por mim 
relatado, designadamente por entender 
que o tribunal da insolvência tem 
competência material plena para decidir os 
litígios que se suscitam na verificação e 
graduação dos créditos reclamados, 

devendo conhecer da invocada justa causa de 
resolução. De notar, ainda, a desnecessidade 
de uma sentença judicial condenatória para a 
intervenção do F.G.S. (arts. 323º e 324º da 
Lei nº 35/2004, de 29.07) 

 
 
 
1952 
 
CONTRATO DE TRABALHO 
SUBORDINAÇÃO JURÍDICA 
FEITOR 
 
Sumário 
I- A subordinação jurídica, como elemento decisivo do 
contrato de trabalho, pode deduzir-se de factos 
indiciários, todos a apreciar em concreto e na sua 
interdependência, sendo os mais significativos: 
vinculação a horário de trabalho; prestação da 
actividade em local definido pelo empregador; 
retribuição em função do tempo; utilização de bens ou 
utensílios fornecidos pelo empregador; reconhecimento 
do direito a férias, subsídios de férias e de Natal; 
inserção na organização produtiva; a exclusividade de 
prestação do trabalho a uma única entidade. 
II- Se o acervo factual apenas revela que: 
- o autor prestava trabalho, como feitor, na Quinta, 
pertencente à Ré, gerindo a exploração agrícola, 
coordenando os trabalhos, contratando pessoal, 
utilizando as diversas máquinas e utensílios agrícolas, 
pertencentes àquela; 
- o autor nunca teve horário, nem dias de trabalho fixos 
durante a semana, prestando o seu serviço como queria; 
- como contrapartida da sua atividade, a ré se 
comprometeu a pagar-lhe uma comissão anual de 10 % 
sobre o valor anual das vendas dos produtos agrícolas 
da aludida quinta; 
— Impõe-se concluir que não se apuraram factos 
bastantes para caracterizar tal relação como contrato de 
trabalho. 
 
Apelação nº    271/11.7TTSTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 28/01/2013 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 

 
 
 
1953 
 
ACIDENTE DE TRABALHO 
PENSÕES PROVISÓRIAS 
REEMBOLSO AO FAT 
CONHECIMENTO OFICIOSO 
NULIDADE DA SENTENÇA 
 
Sumário 
I – Tendo a sinistrada e a seguradora efetuado, em 
audiência de julgamento, transação por via da qual esta 
assumiu a responsabilidade pela reparação dos danos 
emergentes de acidente de trabalho, deve o juiz, na 
decisão que certifica a legalidade dessa transação (art. 
52º, nº 2 do CPT), determinar o reembolso ao FAT das 
pensões provisórias que por este hajam sido pagas (art. 
122º, nº 4 do CPT), o que é de conhecimento oficioso. 
II – Ao não se pronunciar sobre tal reeembolso, incorreu 
a referida decisão em nulidade da “sentença” por 
omissão de pronúncia (art. 668º, nº 1, al. d) do CPC), 
detendo o FAT legitimidade (art. 680º, nº 2 do CPC) 
para dela recorrer. 
 
Apelação nº   100/10.9TTVCT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 28/01/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
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1954 
 
CRÉDITO LABORAL 
CONTRATO INVÁLIDO 
PRESCRIÇÃO 
 
Sumário 
I – Para efeitos de pressuposto processual da 
legitimidade, a noção de parte “em sentido formal” 
tem preponderância sobre a noção de parte “em 
sentido material”, não havendo que aguardar pela 
prova produzida para se aferir se a parte 
relativamente à qual é questionada a sua 
legitimidade é, ou não, efectivamente, sujeito da 
relação material controvertida.  
II – O art. 381.º, n.º 1, do Código do Trabalho de 
2003 tem um amplo campo de aplicação, não 
coincidente com as consequências jurídicas 
legalmente definidas para o despedimento ilícito, 
nele se incluindo todos os demais direitos que 
decorrem da prestação do trabalho ou que passaram 
a ser imediatamente exigíveis por força da cessação 
ou violação do contrato. 
III – A noção de “crédito” abrange ainda, na 
especificidade do direito laboral, todos os direitos do 
trabalhador que se constituam por força do vínculo 
contratual a que se dirigir a prescrição, ainda que 
sem expressão pecuniária imediata.  
IV – Os direitos que se reportem a efeitos jurídicos 
decorrentes da execução de relações laborais 
fundadas em contratos inválidos mostram-se 
abrangidos pelo regime de prescrição do artigo 
381º, n.º 1, do Código do Trabalho. 
 
Apelação nº   419/10.9TTLMG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 28/01/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
 
1955 
 
RETRIBUIÇÃO 
DESCONTOS FISCAIS E CONTRBUTIVOS  
PEDIDO NÃO AUTÓNOMO 
NULIDADE DA SENTENÇA 
 
Sumário 
I- Constitui um pedido não autónomo em relação ao 
do autor, a pretensão do réu de que o crédito deste 
último seja reduzido a determinado montante que 
indica devido a descontos fiscais e contributivos que 
realizou nesse crédito, embora sem os discriminar. 
II- Não padece de nulidade, por omissão de 
pronúncia, a sentença que julga provada a 
realização desses descontos, mas que não os acolhe 
no juízo que formula para a quantificação dos 
créditos que reconhece ao autor. 
 
Apelação nº    598/11.8TTVFR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 28/01/2013 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1956 
 
TRABALHO TEMPORÁRIO 
CONTRATO DE UTILIZAÇÃO 
“PROJETO TEMPORÁRIO” 
CASO JULGADO 
 
Sumário 
I - Podem justificar-se com a realização de “projecto 
temporário” os contratos de utilização de trabalho 
temporário que se reportem à execução de projectos 
que perdurem, no máximo, até 2 anos (artigos 178.º, 
n.º 2 e 182.º do CT2009), quedando sem justificação 
admissível os que se ancorem em projectos de duração 
superior.  
II - Não tendo a trabalhadora interposto recurso do 
segmento da decisão que absolveu a 2.ª R. do pedido de 
condenação nos salários vencidos e vincendos, formou-
se quanto esta decisão absolutória caso julgado, não 
podendo ser objecto de alteração pelo Tribunal da 
Relação. 
 
Apelação nº    358/10.3TTLMG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 28/01/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
 
1957 
 
PROCESSO DISCIPLINAR 
ORDEM LEGÍTIMA 
CONTRADIÇÃO 
AMPLIAÇÃO DO JULGAMENTO 
 
Sumário 
I - Tendo o trabalhador recebido, no âmbito de processo 
disciplinar, uma ordem de suspensão dum dos sócios-
gerentes da empregadora e no mesmo dia ordem doutro 
sócio-gerente a dar sem efeito a primeira, e tendo a 
empregadora alegado que o primeiro sócio referido era 
quem tinha a seu cargo todas as questões relacionadas 
com a gestão de pessoal, este facto é relevante para a 
apreciação da justa causa de despedimento. 
II - Apesar da empregadora não ter reclamado da 
selecção de factos proferida na sequência do despacho 
saneador, não está impedida de requerer a ampliação do 
julgamento. 
 
Apelação nº    214/09.8TTSTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/02/2013 
Eduardo Petersen Silva 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 
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1958 
 
ASSÉDIO LABORAL 
ASSÉDIO MORAL 
MOBBING LABORAL 
 
Sumário 
Verifica-se assédio moral não discriminatório, 
quando o comportamento indesejado não se baseia 
em nenhum factor discriminatório, mas, pelo seu 
carácter continuado e insidioso, tem os mesmos 
efeitos hostis, almejando, em última análise, afastar 
aquele trabalhador da empresa (mobbing). 
 
Apelação nº    1827/11.3TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/02/2013 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 

 
 
 
 
1959 
 
ACIDENTE DE TRABALHO 
LIMITE DA RESPONSABILIDADE DA  
SEGURADORA 
RETRIBUIÇÃO 
 
Sumário 
Se a responsabilidade pelo risco decorrente de 
acidente de trabalho estiver transferida para 
Seguradora com base em retribuição superior à 
auferida pelo sinistrado, àquela, e não a esta, se 
deverá atender para o cálculo da indemnização por 
incapacidade temporária e da pensão. 
 
Apelação nº     225/10.0TTOAZ.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/02/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 

 
 
 
 
 
1960 
 
CONTRATO DE TRABALHO 
ENFERMEIRO 
ESTÁGIO PROFISSIONAL 
PERÍODO EXPERIMENTAL 
DENÚNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO 
 
Sumário 
I- Tendo a trabalhadora contratada por tempo 
indeterminado, como enfermeira, realizado estágio 
profissional em contexto real de trabalho no período 
de 9 meses que imediatamente antecederam a 
celebração do contrato de trabalho e o início da 
prestação laboral, tal facto permitiu suficientemente 
às partes verificarem a conveniência da manutenção 
da sua vinculação laboral, determinando assim a 
eliminação do período experimental de 180 dias 
estabelecido no contrato, por força do disposto no 
artigo 112º nº 4 do Código do Trabalho.  
II- A determinação da duração do período 
experimental de 180 dias faz-se sobre a alegação 
concreta dos factos integrantes da complexidade 
técnica e especial responsabilidade. 
III- O período experimental para uma enfermeira 
que acaba de iniciar a sua carreira é de 90 dias, 
tendo por referência, por força do princípio da 
igualdade, o disposto no artigo 19º nº 1 do DL 
248/2009 de 22 de Setembro. 

IV- Apurando-se que o verdadeiro motivo da denúncia 
em período experimental foram diferenças de partidos 
políticos, e só se apurando este motivo, a denúncia seria 
sempre exercida em abuso de direito. 
 
Apelação nº     247/10.1TTVRL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/02/2013 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 

 
 
 
 
 
 
1961 
 
CONTRATO DE TRABALHO 
VIGILÂNCIA À DISTÂNCIA 
GRAVAÇÃO DE IMAGENS 
MEIOS DE PROVA 
 
Sumário 
I - O empregador não pode, em caso algum, utilizar 
meios de vigilância a distância no local de trabalho, 
mediante o emprego de equipamento tecnológico, com a 
finalidade de controlar o desempenho profissional do 
trabalhador. 
II - Mas já é lícita a utilização desse equipamento 
quando o mesmo tiver por finalidade o controlo da 
organização produtiva, numa perspetiva de proteção e 
segurança de pessoas e bens. 
III - Só neste último caso, e não no primeiro, pode 
haver necessidade de harmonizar o direito do 
trabalhador com os demais interesses em confronto, 
uma vez que o controlo da organização produtiva é 
suscetível, ainda que incidentalmente, de permitir a 
verificação da conduta e desempenho do próprio 
trabalhador. 
IV - A licitude da utilização de meios de vigilância à 
distância não depende apenas dessa concreta 
ponderação material de interesses divergentes, mas 
igualmente da verificação das condições e 
procedimentos objetivos previstos no artº 20º nº3 e 21º 
do Código do Trabalho. 
V - Sendo imputado pelo empregador ao trabalhador a 
prática de um ilícito disciplinar por violação do dever de 
lealdade, passível de integrar igualmente um crime de 
furto, é de admitir a exibição em audiência de 
julgamento das gravações de imagens num caso em que 
está alegado, sem impugnação, que o estabelecimento 
onde ocorreu aquele ilícito está a vídeovigilância 
autorizada pela CNPD, a existência e funcionamento 
desse sistema foi participado ao trabalhador, está 
devidamente publicitado por dois dísticos afixados nesse 
estabelecimento e o dito sistema foi implementado com 
vista a salvaguardar os bens e produtos à venda. 
 
Apelação nº    229/11.6TTLMG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/02/2013 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva (vencido, conforme 
entendimento subscrito no acórdão de 09-05-
11, citado no acórdão em apreço) 
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1962 
 
AÇÃO DE APRECIAÇÃO JUDICIAL DO  
DESPEDIMENTO 
RETRIBUIÇÕES INTERCALARES 
FACTO EXTINTIVO 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
 
Sumário 
I - Se, até ao encerramento da audiência de 
discussão e julgamento de ação em que se impugna 
a licitude do despedimento, ocorrer facto extintivo 
do direito às retribuições intercalares e/ou do 
contrato de trabalho (designadamente por cessação 
deste por outra causa), deve tal facto ser invocado 
pelo empregador nessa ação, sob pena de os efeitos 
da eventual procedência desta ocorridos até ao 
encerramento do julgamento não poderem, nos 
termos do art. 814º, nº 1, al. g), do CPC, ser 
atendidos em oposição à execução da sentença que 
declara a ilicitude do despedimento e condena nas 
consequências daí decorrentes (reintegração e 
pagamento das retribuições intercalares). 
II - Todavia, o facto extintivo, no que se reporta aos 
efeitos posteriores ao encerramento do julgamento, 
poderão já relevar (ao menos como solução 
plausível de direito) em sede de oposição à execução 
no âmbito do citado art. 814º, nº 1, al. g). 
III - Se a existência e/ou validade desse facto 
extintivo está em discussão no âmbito de uma outra 
ação judicial, esta mostra-se prejudicial em relação 
à decisão a proferir no âmbito da oposição à 
execução. 
IV - Não sendo admissível a suspensão da execução 
com fundamento no art. 279º, nº 1, 1ª parte, do 
CPC, é todavia possível (ao menos como solução 
plausível de direito) a suspensão da instância da 
oposição à execução, com tal fundamento, até 
decisão da ação prejudicial. 
V - Assim, não deve ser liminar e totalmente 
indeferida a oposição à execução deduzida no 
circunstancialismo descrito em I, II e III. 
 
Apelação nº     37/10.1TTBGC-E.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/02/2013 
Paula Leal Sotto Mayor de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 

 
 
 
 
1963 
 
ACÇÃO DE APRECIAÇÃO JUDICIAL DO  
DESPEDIMENTO 
PROVA TESTEMUNHAL 
PROIBIÇÃO DE PROVA 
DEVER DE LEALDADE 
 
Sumário 
I - Nada obsta a que em audiência de julgamento se 
confira relevo probatório aos depoimentos de 
testemunhas no excerto em que estas relatam o que 
directamente lhes foi dito pelo trabalhador antes da 
dedução da nota de culpa, a propósito dos factos 
que a este são imputados na decisão de 
despedimento. 
II - O comportamento do trabalhador que retira 
cobre do armazém do seu empregador ao longo de 
uma semana e o guarda na sua mochila é violador 
do dever de lealdade. 
III - A diminuição da confiança resultante da 
violação do dever de lealdade não está dependente 
da quantificação dos prejuízos, bastando a criação 
de uma situação apta a causar prejuízos. 
 
Apelação nº     191/11.5TTSTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/02/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
 
1964 
 
AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO 
PODERES DE REPRESENTAÇÃO 
FALTA DA RÉ 
 
Sumário 
I - Tendo a Ré, sociedade, outorgado procuração com 
poderes de representação em qualquer diligência judicial 
ao seu mandatário, a falta justificada deste implica que 
não se possa considerar que a Ré faltou 
injustificadamente à audiência de julgamento, para 
efeito de aplicação da cominação prevista no artigo 71º 
nº 2 do Código do Processo de Trabalho.  
II - Nesse caso, e opondo-se a parte contrária ao 
adiamento, haverá que determinar a produção de prova. 
 
Apelação nº    75/12.0TTVNG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/02/2013 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 

 
 
 
 
1965 
 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
FALTA NÃO CULPOSA 
AVISO PRÉVIO 
INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
I – Constitui justa causa de resolução do contrato, pelo 
trabalhador, a falta culposa de pagamento pontual da 
retribuição, bem como outros comportamentos 
tipificados nas várias alíneas do n.º 2 do Art.º 394.º do 
CT2009. 
II – Provando-se, no entanto, que ocorreu: 
b) Alteração substancial e duradoura das condições de 
trabalho no exercício lícito de poderes do empregador; 
c) Falta não culposa de pagamento pontual da 
retribuição, 
como previsto no n.º 3 do mesmo artigo, não tem o 
empregador direito a indemnização, por falta de aviso 
prévio. 
 
Apelação nº   658/10.2TTGMR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/02/2013 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
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1966 
 
FALTA A JULGAMENTO 
JUSTIFICAÇÃO 
MOMENTO 
 
Sumário 
Para evitar a cominação prevista no art.º 71 do 
actual CPT para a não comparência das partes em 
julgamento – tanto no caso de falta do autor, como 
no caso de falta do réu ou dos respectivos 
mandatários -, a justificação da falta tem que ser 
feita antes da audiência ou logo após a sua abertura.  
 
Apelação nº     540/11.6TTBCL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/02/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
1967 
 
ABONO DE VIAGEM 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABALHO 
CARTEIRO 
 
Sumário 
O “Ab. Kms”, pago de 1995 a 1998, a que se reporta 
a clª 155ª do AE aplicável aos C… publicado no BTE 
nº 24/1081,e o “Abono de viagem/Mar” a que se 
reporta, posteriormente, a clª 147º do AE aplicável 
aos C… previsto no BTE 21/1996, bem como nos AE 
posteriores, ainda que pago regularmente, não 
constitui retribuição, competindo ao trabalhador, 
pelo menos, a alegação de que tais abanos não 
visam a compensação a que se reportas as citadas 
clªs ou outras despesas decorrentes de viagens 
e/ou, bem assim, que o pagamento excede o 
montante das despesas que o pagamento do 
referido abono visa compensar. 
 
Apelação nº     573/10.0TTSTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 18/02/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
Ferreira da Costa (Vencido. Considerando 
os factos provados e a delimitação do 
respectivo objecto, teria negado 
provimento ao recurso) 

 
 
 
1968 
 
CONTRATO DE TRABALHO A TERMO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
JUSTIFICAÇÃO DO TERMO 
 
Sumário 
I - Não constitui justificação válida da aposição do 
termo a indicação de que se trata da execução de 
um serviço determinado e não duradouro, apenas 
porque a atividade contratada se insere no âmbito 
de um contrato de prestação de serviço com duração 
previsível de cinco anos mas com cessação 
antecipada caso o contrato de concessão cesse antes 
desse prazo, outorgado entre a sociedade 
empregadora e um terceiro. 
II - A celebração de contratos de prestação de 
serviços - em regra, de natureza temporária - não 
constitui razão, nem pode fundamentar, por si só, a 
contratação a termo certo do trabalhador. 
III – A renovação adicional a que se refere o n.º 2 
do art. 139º do CT/2003 não pode ser 
convencionada no momento da celebração do 

contrato, mas só no momento da renovação, verificadas 
as condições aí mencionadas. 
 
Apelação nº     1403/11.0TTPNF.P1 – 4ª Sec.  

Data – 18/02/2013 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa (Revendo a minha posição 
anterior pelos fundamentos constantes do 
Acórdão do STJ de 2013-02-06, proferido no 
Proc. nº 154/11.0TTVNF.P1.S1) 
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
1969 
 
COMISSÃO DE TRABALHADORES 
DIREITO A RECEBER INFORMAÇÃO 
GESTÃO DA EMPRESA 
 
Sumário 
I - O direito das comissões de trabalhadores a receber 
todas as informações necessárias ao exercício da sua 
atividade tem um caráter instrumental em relação às 
funções que legalmente são conferidas àquelas 
comissões. 
II - Às comissões de trabalhadores - e só a elas – 
compete definir as informações que são necessárias ao 
desempenho da respetiva atividade. 
III - Mas, por outro lado, não podem pedir quaisquer 
informações, nem menos ainda, intrometer-se, por essa 
via, no exercício do poder de direção empresarial, que 
não lhes pertence. 
IV - No que toca ao conhecimento dos instrumentos de 
gestão, o direito de informação deve considerar-se 
respeitado com simples fornecimento de cópia desses 
documentos; e quanto aos indicadores de gestão 
económica, financeira e social, bem como os aspetos 
globais da atividade da empresa, o mesmo direito fica 
preenchido com o conhecimento daqueles indicadores e 
aspetos pela comissão de trabalhadores, sem haver 
necessidade de qualquer comprovação. 
 
Apelação nº     80/11.3TTBRG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 18/02/2013 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 

 
 
 
1970 
 
REMISSÃO ABDICATIVA 
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO 
 
Sumário 
I- A remissão abdicativa constitui uma das causas de 
extinção das obrigações, assumindo natureza contratual 
– art. 863.º, n.º 1, do CC. 
II - A declaração da trabalhadora de que recebeu da sua 
empregadora “todos os créditos emergentes do contrato 
de trabalho e da cessação do mesmo, nada mais tendo a 
receber ou a reclamar, seja a que título for” é uma 
declaração genérica, a qual não pode ser havida como 
prova plena de que a declarante nenhum outro direito 
pretendia conservar, respeitante à relação jurídica 
laboral já extinta. 
III - Mais se demonstrando que a empregadora não 
provou ter disponibilizado todos os créditos a que a 
trabalhadora tinha direito, aquela declaração, como 
quitação genérica, é insuficiente para concluir por um 
verdadeiro acordo negocial do interesse das partes. 
Apelação nº     78/11.1TTSTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 18/02/2013 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 



Sumários de Acórdãos 
Boletim nº 45 

 

 169 

1971 
 
ACIDENTE DE TRABALHO 
DOENÇA 
PREDISPOSIÇÃO PATOLÓGICA 
 
Sumário 
I - Os nºs 1 e 2 do art. 11º da Lei 98/2009, de 
04.09 (tal como os anteriores art. 9º, nºs 1 e 2, da 
Lei 100/97, de 13.04 e Base VIII, nºs 1 e 2, da Lei 
2127, de 3.08.65) contemplam situações distintas: o 
primeiro, uma situação de predisposição patológica 
(que não doença) anterior ao acidente de trabalho 
que, com este, se desencadeia; o segundo, uma 
situação de doença consecutiva ao acidente 
agravada por doença ou lesão anterior ou uma 
situação de doença anterior agravada pelo acidente. 
II - Da comparação entre o disposto na Base VIII, nº 
1, da Lei 2127, de 3.08.65 com o disposto no art. 
9º, nº 1, da Lei 100/97, redação esta que se 
manteve no art. 11º, nº 1, da Lei 98/2009, resulta 
que a predisposição patológica, mesmo que tenha 
sido a causa única da lesão ou doença, não afasta o 
direito à reparação integral do acidente de trabalho, 
salvo quando essa predisposição tenha sido 
ocultada. 
III - Na situação prevista no nº 2 do art. 11º, se a 
lesão ou doença consecutiva ao acidente é agravada 
por doença ou lesão anterior ou se esta for agravada 
pelo acidente, a incapacidade deverá ser avaliada 
como se tudo tivesse resultado do acidente, exceto 
se o sinistrado já estiver a receber pensão (ou tiver 
recebido capital de remição). 
IV - Se o sinistrado padece de lesão ou doença 
anterior ao acidente, se deste resulta incapacidade 
(IPP) para o trabalho e agravamento daquela e se, 
em resultado dessa doença, o sinistrado fica, após o 
acidente, afetado de IPATH, tudo, incluindo esta 
incapacidade, deverá ser avaliado como se tivesse 
resultado do acidente. 
 
Apelação nº     118/10.1TTLMG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 18/02/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 

 
 
 
 
 
 
 
 
1972 
 
INVALIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 
OMISSÃO DE FACTOS NA DECISÃO 
CONHECIMENTO NO DESPACHO SANEADOR 
 
Sumário 
I - Não tendo a Empregadora feito constar da 
decisão do procedimento disciplinar quaisquer factos 
provados e demais circunstâncias, impossibilitando a 
sua apreciação com vista à determinação da sanção 
aplicável, em termos de proporcionalidade, tais 
omissões determinam a invalidade de tal 
procedimento, o que conduz à ilicitude do 
despedimento, com as legais consequências. 
II - Sendo tais omissões insupríveis, nomeadamente 
na ação de impugnação do despedimento, pois aqui 
apenas podem ser considerados os factos constantes 
da decisão disciplinar, é oportuno o conhecimento do 
mérito da causa no despacho saneador 
 
Apelação nº    1173/11.2TTMTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 18/02/2013 
Ferreira da Costa 

Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 

 
 
 
 
 
 
 
1973 
 
CTT 
CARTEIRO 
“ABONO DE VIAGEM” 
AUSÊNCIA DE NATUREZA RETRIBUTIVA 
 
Sumário 
Não tem natureza retributiva o “abono de viagem” pago 
ao trabalhador por quilómetro, por se destinar a 
compensar este pelas despesas relacionadas com a 
utilização de transporte próprio ou a pé por força do 
serviço de carteiro prestado ao empregador, não pondo 
o trabalhador em causa que as verbas recebidas 
constituíssem “abono de viagem”, nem que os 
pagamentos feitos excedessem as referidas despesas. 
 
Apelação nº     287/10.0TTSTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 18/02/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
1974 
 
NOTA DE CULPA 
THEMA DECIDENDUM 
ATENDIBILIDADE DE FACTOS QUE A EXTRAVASAM 
TAMBÉM EM SEDE DE RECURSO 
 
Sumário 
I - O artigo 646.º, n.º 4 do CPC tem o seu campo de 
aplicação alargado às asserções de natureza conclusiva 
que se reconduzam à formulação de um juízo de valor 
extraído de factos concretos quando a matéria em causa 
se integre nos thema decidendum. 
II -  O tribunal só sobre os factos constantes da nota de 
culpa e vertidos na decisão de despedimento se pode 
pronunciar ao apreciar a justeza do despedimento. 
III – Se o tribunal da 1.ª instância decide atender a 
factos não constantes da nota de culpa – mas que 
esclarecem a nota de culpa e ficaram provados na acção 
–, para fundar a sua apreciação da justa causa de 
despedimento e o trabalhador não reage, em ampliação 
do objecto do recurso, contra este fundamento da 
sentença, deve o tribunal de recurso atender ao mesmo 
e aferir, também, da sua aptidão para fundar a justa 
causa de despedimento.  
 
Apelação nº     100/11.1TTBCL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 18/02/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
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1975 
 
CTT 
ABONO DE VIAGEM 
AUSÊNCIA DE NATUREZA RETRIBUTIVA 
 
 
Sumário 
O abono de viagem a que se reporta a clª 147º do 
AE aplicável aos CTT previsto no BTE 21/1996, bem 
como nos AE posteriores, ainda que pago 
regularmente, não constitui retribuição, competindo 
ao trabalhador, pelo menos, a alegação de que tais 
abanos não visam a compensação a que se reporta a 
citada clª ou outras despesas decorrentes de 
viagens e/ou, bem assim, que o pagamento excede 
o montante das despesas que o pagamento do 
referido abono visa compensar. 
 
Apelação nº     1454/11.5TTVNG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 18/02/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos, revendo anterior 
posição sobre o assunto 

 
 
 
 
1976 
 
SANÇÃO PECUNIÁRIA COMPULSÓRIA 
IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE 
EXTINÇÃO DO POSTO DE TRABALHO 
 
Sumário 
I - Só o retardamento culposo do devedor no 
cumprimento da prestação principal a que o mesmo 
está adstrito, legitima a sua penalização por via 
pecuniária compulsória. 
II - A impossibilidade superveniente de cumprimento 
de uma obrigação contratual, seja ou não imputável 
ao respetivo devedor, determina a extinção dessa 
obrigação (principal) e da obrigação acessória 
atinente à correspondente sanção pecuniária 
compulsória. 
III - Não basta, no entanto, a mera invocação da 
intenção de extinguir o posto de trabalho de um 
trabalhador antes despedido, ainda que 
acompanhada da correspondente alegação 
procedimental, para obstar à execução de uma 
sanção pecuniária compulsória decretada para 
compelir o respetivo empregador à reintegração 
subsequente à declaração de ilicitude do primeiro 
despedimento. 
 
Apelação nº      138/08.6TTVNG-F.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/02/2013 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 

 
 
 
 
1977 
 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO  
TRABALHADOR 
PRAZO 
BAIXA POR DOENÇA 
SITUAÇÃO DE EFEITOS DURADOUROS 
 
Sumário 
I - O trabalhador deve comunicar a resolução do 
contrato ao empregador nos 30 dias subsequentes 
ao conhecimento dos factos. 

II - Determina a suspensão do contrato de trabalho o 
impedimento temporário por facto respeitante ao 
trabalhador que não lhe seja imputável e se prolongue 
por mais de um mês, nomeadamente, doença. No 
entanto, a suspensão não tem efeitos no decurso de 
prazo de caducidade, nem obsta a que qualquer das 
partes faça cessar o contrato nos termos gerais. 
III - Pese embora a alteração das funções da 
trabalhadora ser duradoura e continuada, esta 
circunstância, sem mais, não impede o decurso do 
referido prazo de 30 dias. 
IV - A decisão que a A. recorrida tomou em 28/10/2010, 
podia tê-la tomado em data anterior pois não resulta da 
matéria de facto apurada (nem sequer dos autos) que a 
mesma dependeu de qualquer ponderação com base na 
efetiva prestação do trabalho (de 4 dias em outubro), 
encontrando-se a trabalhadora em idênticas condições 
naquela data e nos finais de junho de 2010, que é o 
mesmo que dizer que a A. devia ter exercido o seu 
direito de resolução do contrato nos trinta dias a que 
alude o artigo 395.º, do C.T.. 
 
Apelação nº      203/11.2TTBCL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/02/2013 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 

 
 
 
 
1978 
 
ABANDONO DE TRABALHO 
PRESUNÇÃO 
COMUNICAÇÃO 
DECLARAÇÃO RECEPTÍCIA 
 
Sumário 
I - Ocorrendo a ausência do serviço – elemento objetivo, 
corpus – acompanhada de factos que indiciem com 
clareza a vontade do trabalhador de não retomar o 
serviço – elemento subjetivo, animus – ou decorridos 10 
dias úteis desde o início da ausência sem que o 
trabalhador dê notícias, pode o empregador remeter 
carta registada com aviso de receção, dirigida ao 
trabalhador, onde invoque os factos que integram o 
abandono ou a respetiva presunção. 
II - Trata-se de presunção juris tantum, mas qualificada 
ou forte, pois ela só pode ser ilidida mediante a prova da 
ocorrência de motivo de força maior que tenha 
impossibilitado a comunicação do motivo da ausência ao 
empregador e não a mera prova do contrário, atento o 
disposto no art.º 350.º, n.º 2 do Cód. Civil. 
III - O empregador só pode invocar a figura do 
abandono do trabalho depois de ter remetido a referida 
carta registada com aviso de receção, o que constitui 
uma formalidade ad substantiam, pelo que só poderão 
ser atendidos os factos constantes da comunicação 
referida, com vista à prova direta da figura do 
abandono, ou a respetiva presunção. 
IV - O abandono envolve uma declaração voluntária, 
unilateral, séria e inequívoca do empregador, também 
recetícia, que apenas produz os seus efeitos com a 
receção pelo trabalhador, ou ato equivalente; no 
entanto, ela é uma mera “condição de eficácia da 
extinção do contrato de trabalho por abandono do 
trabalho invocável pelo empregador”, uma vez que a 
extinção do contrato se verifica na data do início da 
ausência do trabalhador ao serviço e não desde a data 
da receção da carta. 
 
Apelação nº      870/10.4TTGMR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/02/2013 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
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1979 
 
BOMBEIRO VOLUNTÁRIO 
COMPETÊNCIA MATERIAL DO TRIBUNAL 
 
Sumário 
Reunindo o trabalhador a dupla qualidade de 
bombeiro voluntário de Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários e de trabalhador subordinado 
dessa Associação, com quem havia celebrado 
contrato individual de trabalho, aplicada, pela 
Associação e no âmbito dessa relação laboral, 
sanção disciplinar de despedimento com invocação 
de justa causa, o tribunal do trabalho é o 
materialmente competente para a ação de 
impugnação da regularidade e licitude desse 
despedimento atento o disposto no art. 85º, al. b), 
da Lei 3/99, de 13.01 (cfr. também art. 118º, al. b), 
da Lei 52/2008, de 28.08). 
 
Apelação nº      306/12.6TTVFR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/02/2013 
Paula Leal Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 

 
 
 
 
1980 
 
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DA REGULARIDADE E 
LICITUDE DO DESPEDIMENTO 
CADUCIDADE 
 
Sumário 
I - O prazo previsto no artº 387º nº 2 do atual 
Código do Trabalho é um prazo de caducidade que 
se inicia após a receção da comunicação de 
despedimento pelo trabalhador ou da data de 
cessação do contrato, se esta for posterior. 
II - Só impede a aludida caducidade a oposição 
judicial ao despedimento por parte do trabalhador, 
nomeadamente por via da ação regulada nos artºs 
98º-C a 98-P do C.P.Trabalho, cuja instância tem 
inicio, com a apresentação do formulário legalmente 
instituído para o efeito. 
III - Não há fundamento legal para qualquer 
equiparação do prazo de sessenta dias, a dois 
meses, para a propositura da referida ação. 
IV - Esse prazo é de natureza substantiva e corre 
sem quaisquer descontinuidades temporais. 
 
Apelação nº      411/12.9TTVCT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/02/2013 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 

 
 
 
 
1981 
 
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 
DECLARAÇÃO 
CONFISSÃO 
INCUMPRIMENTO CONTRATUAL 
ATO NORMAL 
 
Sumário 
I - O prazo previsto no artº 387º nº 2 do atual 
Código do Trabalho é um prazo de caducidade que 
se inicia após a receção da comunicação de 
despedimento pelo trabalhador ou da data de 
cessação do contrato, se esta for posterior. 
II - Só impede a aludida caducidade a oposição 
judicial ao despedimento por parte do trabalhador, 

nomeadamente por via da ação regulada nos artºs 98º-
C a 98-P do C.P.Trabalho, cuja instância tem inicio, com 
a apresentação do formulário legalmente instituído para 
o efeito. 
III - Não há fundamento legal para qualquer 
equiparação do prazo de sessenta dias, a dois meses, 
para a propositura da referida ação. 
IV - Esse prazo é de natureza substantiva e corre sem 
quaisquer descontinuidades temporais. 
 
Apelação nº      92/11.7TTSTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/02/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
 
1982 
 
INSTRUÇÕES GERAIS DA TNI 
FATOR 1,5 
IPATH 
 
Sumário 
A aplicação do fator 1,5, previsto na alínea a) do ponto 5 
das Instruções Gerais da TNI, deve ser efetuada, tanto 
nos casos de IPP, como nos casos de IPATH, uma vez 
que nestes também é necessário fazer um esforço de 
adapatação à nova profissão. 
 
Apelação nº   445/11.0TTVCT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/02/2013 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 

 
 
 
 
1983 
 
NOTIFICAÇÃO 
CARTA REGISTADA 
PRESUNÇÃO 
 
Sumário 
I. A notificação por carta registada presume-se feita no 
terceiro dia posterior ao do registo, ou no primeiro dia 
útil seguinte a esse, quando o não seja, salvo se o 
notificando provar que a notificação não foi efectuada ou 
ocorreu em data posterior à presumida, por razões que 
lhe não sejam imputáveis. 
II. Um mandatário judicial que sabe que vai receber 
notificações por carta registada para a prática de 
determinados actos deve providenciar no sentido de 
haver alguém presente no seu escritório, ou pelo menos, 
abrir ou mandar abrir a caixa do correio para se inteirar 
dos avisos de registos que o carteiro ali depositou e 
proceder, diligentemente, ao levantamento das cartas. 
III. Se assim não proceder, e se ausentar do seu 
escritório, sem ter dado qualquer justificação ou 
motivação para essa ausência, e deixar que a carta 
registada que lhe foi enviada pelo tribunal aguarde na 
estação dos CTT, durante vários dias, quando podiam 
perfeitamente ser levantada no dia em que foi deixado o 
aviso na caixa do correio, presume-se notificado terceiro 
posterior ao do registo ou no primeiro dia útil seguinte, 
quando o não seja. 
 
Apelação nº     403/12.8TTGDM.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/02/2013 
António José Ramos  
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo da Silva 
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1984 
 
PODERES FORENSES 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 
Sumário 
I - Para efeitos executivos, a assinatura de um 
documento particular através de procurador vale o 
mesmo que a assinatura autografa, desde que o 
signatário esteja efectivamente autorizado a assinar 
em nome do mandante. 
II - Não se encontra autorizado à assinatura de uma 
transacção extrajudicial o mandatário forense a 
quem apenas foram conferidos, no âmbito de uma 
acção judicial, poderes forenses gerais e especiais, 
ainda que para transigir. 
 
Apelação nº    1185.11.6TTTTBRG-A.P1– 4ª Sec.  

Data – 25/02/2013 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 

 
 
 
 
 
1985 
 
AJUDA DE TERCEIRA PESSOA 
PRESTAÇÃO SUPLEMENTAR 
MONTANTE 
ATUALIZAÇÃO 
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL 
 
Sumário 
I - O sinistrado que, devido às lesões resultantes do 
acidente, não pode dispensar a ajuda de uma 
terceira pessoa, tem direito a uma prestação 
suplementar que não pode ser superior ao salário 
mínimo nacional. 
II - Esta prestação é uma prestação suplementar da 
pensão e não uma pensão, sendo que, o seu valor 
encontra-se limitado pelo citado artigo 19.º da LAT a 
um salário mínimo nacional e cujo valor é 
atualmente de €485. 
III - Encontrando-se a Ré seguradora a pagar esta 
prestação no valor anual de € 6.790, correspondente 
a 14 x € 485, até a RMMG ser alterada, não está 
obrigada a efetuar o pagamento de uma quantia 
superior àquela. 
 
Apelação nº 878/06.4TTBRG.4.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/02/2013 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
M. Fernanda P. Soares 

 
 
 
 
1986 
 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO  
TRABALHADOR 
JUSTA CAUSA 
CADUCIDADE 
RELAÇÃO DE TRABALHO 
INEXIGIBILIDADE 
 
Sumário 
I. Na resolução do contrato de trabalho com 
invocação de justa causa assente na falta de 
pagamento pontual da retribuição que se prolongue 
por período de 60 dias, o nº 2 do art. 395º, 
conjugado com o art. 394º, nº 5, do CT/2009, veio 
inovar relativamente aos regimes pretéritos 
[constantes dos arts. 364º, nº 2 e 442º do CT/2003 

e 308º da Lei 35/2004, de 29.07 e Lei 17/86, de 14.06], 
devendo a resolução, nos termos dos citados preceitos, 
ter lugar no prazo de 30 dias a contar do 61º dia de 
mora.  
II. Todavia, estabelecendo o citado art. 395º, nº 2, do 
CT/2009 um prazo de caducidade, ele não é aplicável à 
falta de pagamento de retribuições que se hajam 
vencido em data anterior a 17.02.2009, esta a da 
entrada em vigor do CT/2009 [art. 7º, nº 5, al. b), da 
Lei 7/2009, de 12.02].  
III. A justa causa para a resolução do contrato de 
trabalho exige a verificação da inexigibilidade da 
manutenção da relação de trabalho por parte do 
trabalhador, ainda que esta não tenha que ser aferida 
com o mesmo rigor com que o deva ser na aferição da 
justa causa para o despedimento. 
 
Apelação nº 517/11.1TTGDM.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/03/2013 
Paula Leal Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 

 
 
 
 
1987 
 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO TRABALHADOR 
JUSTA CAUSA 
CADUCIDADE 
SUSPENSÃO DO CONTRATO 
 
Sumário 
A suspensão do contrato de trabalho por facto imputável 
ao trabalhador apenas suspende os direitos, deveres e 
garantias das partes na medida em que pressuponham a 
efetiva prestação de trabalho, não suspendendo o prazo 
de caducidade para invocação, pelo trabalhador, de justa 
causa para resolução do contrato de trabalho. 
 
Apelação nº    259/11.8TTOAZ.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/03/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 

 
 
 
 
1988 
 
INCAPACIDADE PERMANENTE ABSOLUTA PARA O 
TRABALHO 
INCAPACIDADE ANTERIOR 
COEFICIÊNTE DE INCAPACIDADE 
 
Sumário 
I - A determinação da incapacidade permanente para o 
trabalho tem sempre de ser levada a cabo fazendo 
corresponder a cada dano corporal ou prejuízo funcional 
um coeficiente expresso em percentagem, que traduz a 
proporção da perda da capacidade de trabalho resultante 
da disfunção, como sequela final da lesão inicial. 
II - A falta desse exercício, inclusive na prova pericial, 
ainda que apenas relativamente a sequelas de que o 
sinistrado já era portador antes de ter sofrido um 
acidente de trabalho, mas ainda não valorizadas noutra 
sede processual, determina a falta de fundamentação da 
sentença que fixa a incapacidade permanente desse 
sinistrado para o trabalho e a necessidade de realização 
de nova perícia com vista a suprir a referida falta. 
 
Apelação nº     853/08.4TTBCL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/03/2013 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
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1989 
 
NOTA DE CULPA 
DESCRIÇÃO FACTUAL 
 
Sumário 
Não tendo a Empregadora feito constar da nota de 
culpa as circunstâncias de tempo, modo e lugar, 
para além de outras relevantes, dos factos 
imputados à trabalhadora, tais omissões 
determinam a invalidade do procedimento 
disciplinar, o que conduz à ilicitude do 
despedimento, com as legais consequências. 
 
Apelação nº     392/12.9TTBCL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/03/2013 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 

 
 
 
 
1990 
 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO  
TRABALHADOR 
DESPEDIMENTO ILÍCITO 
CAUSA DE PEDIR 
 
Sumário 
I - A delimitação dos poderes de cognição do 
tribunal, no que respeita a factualidade integrante 
da causa de pedir e das excepções, salvo os casos 
em que esteja em causa matéria de conhecimento 
oficioso, define-se essencialmente com referência 
àquilo que é alegado pelas partes, ou seja, o juiz só 
pode servir-se dos factos articulados pelas partes, 
sem prejuízo do disposto no artigo 264º, podendo, 
além disso, o tribunal ter em conta os factos 
notórios, ou seja, aqueles que não carecem de 
alegação ou prova, os conhecidos no exercício das 
suas próprias funções, os factos reveladores da 
existência de uso anormal do processo e ainda os 
factos instrumentais que resultem da instrução e 
discussão da causa.  
II - Também serão levados em consideração na 
decisão os factos essenciais à procedência das 
pretensões ou das excepções deduzidas que sejam 
complemento ou concretização de outros que as 
partes tenham oportunamente alegado e resultem 
da instrução e discussão da causa, desde que a 
parte interessada manifeste a vontade de se 
aproveitar de tais factos e tenha sido facultado o 
exercício do contraditório à parte contrária.  
III - Estando os limites objectivos da sentença 
condicionados pelo objecto da acção, integrado não 
só pelo pedido formulado mas, ainda, pela causa de 
pedir, optando o legislador pela teoria da 
substanciação (art. 498º, nº 4 do CPC), o 
preenchimento da causa de pedir, 
independentemente da qualificação jurídica 
apresentada, supõe a alegação de factos essenciais 
que se inserem na previsão abstracta da norma ou 
normas jurídicas definidoras do direito cuja tutela 
jurisdicional se busca através do processo civil. A 
necessidade da invocação dessa materialidade 
ancora-se ainda no respeito pelo princípio do 
contraditório, impondo-se que ao réu seja dado 
conhecimento dos factos fundamentadores da 
pretensão deduzida pelo autor. 
IV – Tendo a Autora pedido que fosse declarado a 
resolução do contrato de trabalho com justa causa e 
que a Ré fosse condenada, inter alias, a pagar-lhe a 
título de indemnização uma determinada quantia, a 
resolução do contrato de trabalho com justa causa – 
artigo 396º do Código do Trabalho - foi, pois, a 
pretensão deduzida pela Autora, ou seja, ela 

constitui a causa de pedir desta acção. E foi com tal 
fundamento que a Ré foi confrontada no exercício do 
direito de defesa. 
V - Tendo essa causa de pedir, sustentáculo do 
respectivo pedido, soçobrado, não podia a sentença 
recorrida conhecer de outra causa de pedir não 
accionada, ou seja, o despedimento ilícito (artigo 381º, 
alínea c) do Código do Trabalho) com a qual a Ré não se 
preocupou, nem tinha de se preocupar, pelo que a 
mesma teve como consequência uma modificação da 
causa de pedir que o artigo 664º do Código de Processo 
Civil não permite.  
VI - A sentença recorrida ao declarar a ilicitude do 
despedimento baseou-se em causa de pedir diversa da 
alegada pela Autora, pelo que não se trata apenas de 
uma livre valoração dos factos concretos apurados e 
operar uma qualificação diversa, conforme é permitido 
pelo artigo 664º do Código de Processo Civil, mas, sim, 
por uma inadmissível alteração da causa de pedir, 
conhecendo-se de questão que não se deveria ter 
conhecido. 
 
Apelação nº     432/11.9TTVNF.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/03/2013 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 

 
 
 
 
1991 
 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO TRABALHADOR 
JUSTA CAUSA 
SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA 
 
Sumário 
I – Constitui justa causa de resolução do contrato, pelo 
trabalhador, a implementação de um sistema de 
videovigilância, por parte da R., sem observância de 
qualquer dos requisitos legais, nomeadamente, 
informação prévia dos trabalhadores, na forma legal e 
autorização da CNPD. 
II – Apesar de as provas obtidas pelo sistema de 
videovigilância não poderem ser consideradas em sede 
disciplinar, por ilícitas, tal não impede que a 
trabalhadora invoque tal matéria se decidir resolver o 
contrato, com invocação de justa causa pois, em 
qualquer dos casos, estamos sempre perante o mesmo 
comportamento ilícito da R., não tendo a A. produzido 
qualquer prova.  
III – A circunstância de os trabalhadores terem 
presenciado a instalação de um sistema de 
videovigilância nos escritórios da Ré não significa que 
esta tenha cumprido o dever de informação previsto pelo 
art. 20º nº 3 do CT/2009. 
 
Apelação nº     787/10.2TTVCT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/03/2013 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
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1992 
 
CONTRATO DE TRABALHO 
ATRIBUIÇÃO PATRIMONIAL 
INVERSÃO DO ÓNUS DA PROVA 
ABUSO DE DIREITO 
 
Sumário 
I - Dando-se como provado que um trabalhador dum 
Banco (cujo contrato foi suspenso em virtude do 
exercício de funções de Administrador do mesmo 
Banco, e que vem mais tarde a juízo reclamar 
créditos laborais) autorizou, enquanto 
Administrador, o levantamento de quantias do Banco 
que lhe foram entregues, à margem de formalidade 
que justifique a razão de tal atribuição patrimonial, a 
alegação pelo Banco réu – para efeitos de 
compensação por enriquecimento sem causa – de 
que desconhece a razão de tal atribuição a favor do 
A., quando conjugada com a recusa injustificada 
deste em explicar nos autos a razão de tal 
atribuição, constitui o Banco réu na impossibilidade 
de alegar e provar a falta de causa da atribuição 
patrimonial, determinando assim a inversão do ónus 
de prova, em consequência do que deveria o A. 
provar a causa da atribuição, e não o fazendo, se 
tem de entender que a atribuição não tem causa 
justificativa.  
II - Quando um trabalhador bancário que atingiu a 
idade de reforma, estando o seu contrato de 
trabalho suspenso desde há seis anos por ser 
Administrador do mesmo Banco e continuando a 
exercer as funções de Administração por mais cerca 
de dois anos após atingir a idade de reforma, vem 
reclamar o pagamento de prestações de reforma 
originadas no contrato de trabalho e relativas ao 
tempo que mediou entre a idade de reforma e a 
cessação efectiva de funções de Administrador para 
o Banco - e em que por isso continuava, ainda que 
por título jurídico diverso, a exercer funções, a 
tempo inteiro, para o mesmo Banco – actua em 
abuso de direito, na medida em que manifestamente 
contraria o fundamento social e económico da 
atribuição duma reforma, o qual consiste na 
capacitação económica de quem, por si, já não a 
consegue obter, e na medida em que o exercício do 
direito se mostra absolutamente destituído de fim 
social e económico útil e equitativo, importando aliás 
sobrecarga excessiva dos interesses patrimoniais do 
Banco, sua contra-parte, e afectando sensivelmente 
os legítimos interesses dos demais reformados e 
futuros reformados. 
 
Apelação nº     1003/09.5TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 11/03/2013 
Eduardo Petersen Silva 
Machado da Silva 
João Diogo Rodrigues 

 
 
 
 
1993 
 
ACTUALIZAÇÃO DE PENSÃO 
ERRO DE CÁLCULO 
COGNOSCIBILIDADE 
 
Sumário 
I – A lei nova que venha a dispor acerca da 
actualização de pensões devidas em razão de 
acidente de trabalho, uma vez que versa sobre o 
conteúdo da relação jurídica obrigacional respeitante 
à pensão, abstraindo do concreto acidente de 
trabalho em que esta se funda e do regime legal que 
a regulou, é aplicável às pensões anteriormente 
fixadas. 

II – No processo actualizador das pensões emergentes 
de acidente de trabalho, que anualmente se renova, a 
base para o cálculo da pensão actualizada, a encontrar 
por aplicação da percentagem de aumento prevista na 
competente portaria é a pensão em vigor no ano 
transacto, seja ela a pensão inicialmente fixada, seja ela 
uma pensão que foi objecto de actualização e, no ano 
anterior àquele a que se reporta a actualização, se 
consolidou no processo judicial que tem por objecto o 
acidente de trabalho que visa reparar.  
III - O erro de cálculo rectificável nos termos do artigo 
249.º do Código Civil só é cognoscível quando a 
divergência entre a vontade real e a declarada é 
apreensível com segurança pelos próprios termos e 
circunstâncias da declaração. 
 
Apelação nº     46/1991.9.P1 – 4ª Sec.  

Data – 11/03/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
 
1994 
 
RETRIBUIÇÃO 
SUBSÍDIO 
 
Sumário 
I - Em primeira linha, a retribuição é determinada pelo 
clausulado do contrato e pelos usos laborais, e 
eventualmente por certos critérios normativos (o salário 
mínimo, a igualdade retributiva, etc.). No entanto, num 
segundo momento, ao montante global da retribuição 
poderão acrescer certas prestações que preencham os 
requisitos de periodicidade e regularidade. 
II - O primeiro critério sublinha a ideia de 
correspetividade ou contrapartida negocial: é retribuição 
tudo o que as partes contratarem (ou resultar dos usos 
ou da lei para o tipo de relação laboral em causa) como 
contrapartida da disponibilidade da força de trabalho. O 
segundo critério assenta numa presunção: considera-se 
que as prestações que sejam realizadas regular e 
periodicamente pressupõem uma vinculação prévia do 
empregador e suscitam uma expetativa de ganho por 
parte do trabalhador, ainda que tais prestações se não 
encontrem expressamente consignadas no contrato. 
III - As prestações que assumem um carácter regular e 
periódico e, consequentemente, para o trabalhador, 
apresentam uma expetativa legítima quanto ao seu 
recebimento, devem ser consideradas nas férias, nos 
subsídios de férias e nos subsídios de natal, porquanto 
igualmente decorrem da lei que as prevê. 
IV - Tendo em conta as disposições do AE/C… e a 
interpretação que das mesmas deve ser feita, 
concretamente da previsão contida no n.º 1 da sua 
cláusula 143.º, o pagamento da média das 
remunerações auferidas a título de subsídios deve ser 
feito também no subsídio de natal. 
V - Assistindo ao A. o direito a ver ponderadas na 
retribuição de férias, subsídio de férias e subsídio de 
natal tais prestações, face ao estatuído no art. º 11.º, 
n.º 1 da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto (que aprovou 
o Código do Trabalho de 2003) a “nova” legislação 
nunca poderia implicar a redução da retribuição. 
 
Apelação nº     411/11.6TTVLG.P1– 4ª Sec.  

Data – 11/03/2013 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
Fernanda Soares (Vencida em parte, por 
considerar que o elemento regularidade deve 
ser aferido e considerado a partir do seu 
recebimento por 7 meses, no mínimo) 
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1995 
 
ACTUALIZAÇÃO DE PENSÃO 
ERRO MATERIAL 
CASO JULGADO 
 
Sumário 
I - Não pode a seguradora invocar um alegado erro 
material quanto à actualização por ela efectuada na 
pensão devida ao sinistrado, a partir de 01.01.2003, 
se resultou provado: 
- desde 2003 as actualizações da pensão foram, 
sucessivamente, confirmadas por despachos 
judiciais; 
- a seguradora não especifica em que se traduziu tal 
erro, nem da sua comunicação, referente à 
actualização para o ano de 2003, é possível concluir 
pela existência de erro material; 
II - A pretensão da seguradora, pressupondo uma 
inexactidão, no processo de formação da sua 
decisão de actualização, e não erro na sua 
expressão material, não cabe no disposto no art. 
667º do CPC. 
III - Por outro lado, o despacho que actualizou a 
pensão para o ano de 2003, o mesmo sucedendo 
com os sucessivos despachos proferidos sobre as 
actualizações posteriores, até ao recorrido, não foi 
objecto de recurso e, por isso, passou a constituir 
caso julgado, obstando a que seja proferido outro 
despacho, pondo em causa o valor da pensão fixada 
em 2003. 
 
Apelação nº     301/1991.9.P1 – 4ª Sec.  

Data – 11/03/2013 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
1996 
 
CONTRATO DE TRABALHO 
RECIBO DE VENCIMENTO 
PROVA PLENA 
 
Sumário 
O recibo de vencimento não faz prova plena da 
existência dum contrato de trabalho, sendo 
admissível prova testemunhal para contrariar a 
existência do mesmo contrato. 
 
Apelação nº     359/10.1TTSTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 11/03/2013 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 

 
 
 
 
1997 
 
CTT 
SUPLEMENTOS REMUNERATÓRIOS 
INCLUSÃO NAS FÉRIAS E NOS SUBSÍDIOS DE  
FÉRIAS E DE NATAL 
 
Sumário 
Provando-se o carácter regular e periódico dos 
suplementos remuneratórios pagos ao trabalhador, 
no período de 2002 a 2011, a título de remuneração 
de trabalho suplementar, de trabalho noturno, 
abono de viagem, compensação por horário 
incómodo e compensação especial, os mesmos 
devem relevar para o cômputo da remuneração de 
férias e dos subsídios de férias e de Natal. 

 
Apelação nº 143/12.8TTVLG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 11/03/2013 
Machado da Silva 
Fernanda P. Soares 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
1998 
 
EXTINÇÃO DO POSTO DE TRABALHO 
ILICITUDE DO DESPEDIMENTO 
 
Sumário 
I- No âmbito do CT/2009, a extinção do posto de 
trabalho determina o despedimento justificado por 
motivos económicos: de mercado, estruturais ou 
tecnológicos, relativos à empresa, nos termos previstos 
para o despedimento colectivo. 
II- Sendo ilícito nas situações previstas nos arts. 381.º e 
384.º, nomeadamente se forem declarados 
improcedentes os motivos justificativos invocados para o 
despedimento e se não tiverem sido respeitados os 
requisitos previstos no art. 384.º. 
III- A sindicabilidade jurisdicional da motivação do 
empregador coloca-se na verificação do nexo sequencial 
entre a opção de extinção do posto de trabalho e a 
decisão de pôr termo ao respectivo contrato. 
IV- É de considerar lícito o despedimento, se 
demonstrado que: 
- o empregador decidiu, dentro dos seus poderes 
gestionários abrangidos pela liberdade de iniciativa 
empresarial, transferir para os seus serviços centrais as 
funções de análise do risco de crédito, e, em 
consequência de tal decisão e de tal reestruturação, 
deixou de se processar no balcão, onde o trabalhador 
exercia a sua actividade, ou em qualquer outro balcão 
da rede comercial do Banco, a análise de propostas de 
crédito, estudos, pareceres e informações sobre os 
projetos e propostas de financiamento que constituíam a 
parte essencial das funções que competiam ao 
trabalhador; 
- tendo o trabalhador a categoria de técnico, inexistem 
no Banco trabalhadores que exerçam as funções de 
técnico. 
 
Apelação nº     393/09.4TTBGC.P1 – 4ª Sec.  

Data – 21/03/2013 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
1999 
 
JUSTA CAUSA DE DESPEDIMENTO 
FALTAS INJUSTIFICADAS 
VERIFICAÇÃO DA DOENÇA 
 
Sumário 
O incumprimento do dever de comparência ao exame 
designado pela Segurança Social para verificação da 
doença invocada em justificação das faltas ao trabalho, 
constituindo uma oposição, sem motivo atendível, à 
fiscalização prevista no n.º 3 do artigo 254.º, 
descaracteriza a situação como impossibilidade da 
prestação de trabalho, tornando injustificadas as faltas. 
 
Apelação nº     674/11.7TTMAI.P1 – 4ª Sec.  

Data – 21/03/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
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2000 
 
DESPEDIMENTO 
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO 
 
Sumário 
I- O despedimento referido na alínea a) do artigo 
79º do CPT que determina um grau de recurso 
independentemente do valor da causa e da 
sucumbência é o despedimento em sentido técnico-
jurídico e não o chamado “auto-despedimento”.  
II- Não é admissível recurso nas acções em que se 
discute a resolução do contrato de trabalho pelo 
trabalhador, que peticiona simples montante 
indemnizatório, se o valor da causa é inferior à 
alçada do tribunal de 1ª instância, ou se excedendo-
o, o valor da sucumbência é inferior a metade desta 
alçada. 
 
Apelação nº     599/11.6TTBCL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 21/03/2013 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 

 
 
 
 
2001 
 
CTT 
SUBSÍDIO DE NATAL 
SUBSÍDIO DE FÉRIAS 
SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 
TRABALHO SUPLEMENTAR 
 
Sumário 
I - As quantias pagas de modo regular e periódico ao 
trabalhador a título de trabalho suplementar, 
trabalho nocturno, compensação especial e subsídio 
de divisão de correio, durante o período de, pelo 
menos meio ano, são devidas como contrapartida do 
trabalho prestado e têm natureza retributiva. 
II – À luz da legislação pré-codicística, a média de 
tais quantias devia computar-se no cálculo da 
retribuição de férias, no subsídio de férias e no 
subsídio de Natal. 
III – No âmbito do Código do Trabalho de 2003, a 
retribuição do período de férias corresponde à que o 
trabalhador receberia “se estivesse em serviço 
efectivo” e o subsídio de férias compreende “a 
retribuição base e as demais prestações retributivas 
que sejam contrapartida do modo específico da 
execução do trabalho”, pelo que devem os valores 
referidos no ponto I ser computados nestas 
prestações.  
IV – O subsídio de Natal reconduz-se ao somatório 
da retribuição base e das diuturnidades a não ser 
que as disposições legais, convencionais ou 
contratuais disponham “em contrário” (artigos 254.º 
e 250.º do Código), assumindo neste aspecto o 
Código do Trabalho de 2003 uma atitude de ruptura 
com o direito anterior. 
V – Ao cálculo do subsídio de Natal previsto no 
Acordo de Empresa dos CTT (publicado no BTE, n.º 
29, de 8 de Agosto de 2004 e negociado após a 
vigência do Código do Trabalho de 2003), que a 
respectiva cláusula 143.ª faz corresponder à 
“remuneração mensal” dos trabalhadores, aplica-se 
a regra supletiva constante do artigo 250.º do 
Código do Trabalho de 2003, pelo que não deverão 
as prestações referidas em I ser computadas nos 
vencidos a partir de 2004. 
VI – Não devem contabilizar-se nas retribuição de 
férias e nos subsídios de férias e de Natal os 
subsídios de refeição especial por trabalho 
suplementar, apesar do seu carácter de 
regularidade, por terem uma clara função 

compensatória de encargos com alimentação 
directamente associados a um efectivo desempenho 
laboral. 
 
Apelação nº     405/11.1TTVLG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 21/03/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
 
2002 
 
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL 
ACIDENTE DE TRABALHO 
 
Sumário 
Tendo o alegado acidente de trabalho ocorrido em 
Espanha, encontrando-se o sinistrado ao serviço de 
empresa espanhola, sendo a Seguradora demandada 
espanhola, e não se verificando a extensão da 
competência a que alude o art. 24º do Regulamento 
(CE) nº 44/2001 do Conselho, de 22.12.2000, carecem 
os tribunais portugueses, mormente o Tribunal do 
Trabalho, de competência internacional. 
 
Apelação nº     89/08.4TTGMR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 21/03/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 

 
 
 
 
2003 
 
ATUALIZAÇÃO DE PENSÃO 
ERRO MATERIAL 
CASO JULGADO 
 
Sumário 
I. Não pode a seguradora invocar um alegado erro 
material quanto à atualização por ela efetuada na 
pensão devida ao sinistrado, a partir de 01.01.2010, se 
resultou provado: 
- desde 2010 as atualizações da pensão foram, 
sucessivamente, confirmadas por despachos judiciais; 
- a seguradora não especifica em que se traduziu tal 
erro; 
II. A pretensão da seguradora, pressupondo uma 
inexatidão, no processo de formação da sua decisão de 
atualização, e não erro na sua expressão material, não 
cabe no disposto no art. 667º do CPC. 
III. Por outro lado, o despacho que atualizou a pensão 
para o ano de 2011, tendo como pressuposto a 
atualização confirmada na pensão vigente em 2010, não 
foi objeto de recurso e, por isso, passou a constituir caso 
julgado, obstando a que seja proferido outro despacho, 
pondo em causa o valor da pensão fixada em 2010. 
 
Apelação nº 704/08.0TTBRG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 21/03/2013 
Machado da Silva 
M. Fernanda P. Soares 
Paula Maria Roberto [vencida] 
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2004 
 
CTT 
SUBSÍDIO DE NATAL 
ACORDO DA EMPRESA 
 
Sumário 
I - As quantias pagas de modo regular e periódico ao 
trabalhador a título de trabalho suplementar, 
trabalho nocturno, compensação especial e subsídio 
de divisão de correio, durante o período de, pelo 
menos meio ano, são devidas como contrapartida do 
trabalho prestado e têm natureza retributiva. 
II – À luz da legislação pré-codicística, a média de 
tais quantias devia computar-se no cálculo da 
retribuição de férias, no subsídio de férias e no 
subsídio de Natal. 
III – No âmbito do Código do Trabalho de 2003, a 
retribuição do período de férias corresponde à que o 
trabalhador receberia “se estivesse em serviço 
efectivo” e o subsídio de férias compreende “a 
retribuição base e as demais prestações retributivas 
que sejam contrapartida do modo específico da 
execução do trabalho”, pelo que devem os valores 
referidos no ponto I ser computados nestas 
prestações.  
IV – O subsídio de Natal reconduz-se ao somatório 
da retribuição base e das diuturnidades a não ser 
que as disposições legais, convencionais ou 
contratuais disponham “em contrário” (artigos 254.º 
e 250.º do Código), assumindo neste aspecto o 
Código do Trabalho de 2003 uma atitude de ruptura 
com o direito anterior. 
V – Ao cálculo do subsídio de Natal previsto no 
Acordo de Empresa dos CTT (publicado no BTE, n.º 
29, de 8 de Agosto de 2004 e negociado após a 
vigência do Código do Trabalho de 2003), que a 
respectiva cláusula 143.ª faz corresponder à 
“remuneração mensal” dos trabalhadores, aplica-se 
a regra supletiva constante do artigo 250.º do 
Código do Trabalho de 2003, pelo que não deverão 
as prestações referidas em I ser computadas nos 
vencidos a partir de 2004. 
 
Apelação nº 335/10.4TTVLG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 08/04/2013 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 

 
 
 
 
2005 
 
CATEGORIA PROFISSIONAL 
FARMACÊUTICO 
FUNÇÃO AFIM OU ACESSÓRIA 
 
Sumário 
I – No regime legal do direito de propriedade e de 
exploração das farmácias que constava da Lei n.º 
2125, de 20 de Março de 1965, do Decreto-Lei n.° 
48.547, de 27 de Agosto de 1968 e da Portaria n.º 
806/87, de 22 de Setembro, eram excepcionais e 
necessariamente transitórias ou temporárias as 
situações em que a propriedade (ou titularidade) das 
Farmácias e a sua exploração pertencesse a quem 
não era licenciado em Farmácia ou sociedade 
farmacêutica ou em que a gestão ou direcção 
técnica não pertencesse ao seu proprietário. 
II – Carece de autorização do tribunal o acto 
negocial em que o tutor provisório se vincula em 
nome da proprietária da farmácia, contra quem está 
pendente uma acção de interdição, a conferir a uma 
trabalhadora as funções de Directora Técnica e a 
pagar-lhe uma retribuição mensal no valor de € 
2.750,00. 

III – Não tendo existido autorização do tribunal, o acto 
negocial em causa foi celebrado contra disposição legal, 
devendo concluir-se pela sua nulidade e não sendo por 
isso o mesmo susceptível de produzir quaisquer efeitos 
na esfera jurídica da adquirente do estabelecimento de 
farmácia. 
IV – A trabalhadora com a categoria de “farmacêutica” 
que assumiu a Direcção Técnica de uma farmácia num 
período de cerca de 2 anos e 7 meses, na sequência da 
incapacidade da proprietária da farmácia e de uma 
notificação do G..... para que no prazo de 10 dias fosse 
nomeado um “Director Técnico”, fê-lo em exercício de 
funções afins ou funcionalmente ligadas às de 
“farmacêutica”, pelo que à luz do disposto nos artigos 
151.º e 152.º do Código do Trabalho de 2003, não pode 
reconhecer-se-lhe o direito a ser reclassificada como 
“Directora Técnica”, sem prejuízo do direito à retribuição 
correspondente às funções temporariamente 
desenvolvidas, no período em que estas o foram. 
 
Apelação nº 592/11.9TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 08/04/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
 
2006 
 
CONTRATO DE TRABALHO SEM TERMO 
CESSAÇÃO DO CONTRATO 
CONTRATO DE TRABALHO A TERMO 
 
Sumário 
I- Pode ser celebrado contrato de trabalho a termo certo 
para início de laboração de empresa ou de 
estabelecimento pertencente a empresa com menos de 
750 trabalhadores (n.º 4, a), do citado artigo 140.º), 
motivo que fica devidamente concretizado com tal 
referência. 
II- No Código do Trabalho não existe uma proibição legal 
de celebração de um contrato a termo por parte do 
trabalhador já contratado por tempo indeterminado, 
sendo que, as especificidades do direito laboral não 
afastam o princípio da liberdade contratual consignado 
no artigo 405.º, do C.C.. 
III- A celebração de um segundo contrato em plena 
vigência do primeiro, tem a virtualidade de fazer cessar 
o primeiro, desde logo, <<por ser incompatível a 
subsistência simultânea dos dois contratos>>, trata-se 
da conversão (por acordo) de um contrato sem termo 
num contrato a termo. 
IV- Competia ao A. alegar e provar a existência de 
vícios, nomeadamente, da vontade, que tivessem 
presidido à celebração do contrato a termo. 
V- O início de laboração de um estabelecimento como 
motivo justificativo da celebração de um contrato a 
termo não se esgota com o início da atividade, tal 
fundamento mantém-se por um período mínimo durante 
o qual a empresa deva ser considerada em fase de início 
de laboração. 
 
Apelação nº 1277/10.9TTGMR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 08/04/2013 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 
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2007 
 
CRÉDITO LABORAL 
PRIVILÉGIO MOBILIÁRIO GERAL 
PRIVILÉGIO IMOBILIÁRIO GERAL 
CRÉDITO GARANTIDO POR HIPOTECA 
PRIVILÉGIO IMOBILIÁRIO ESPECIAL 
 
Sumário 
I - Os artigos 377º do Código do Trabalho de 2003 e 
333º do Código do Trabalho de 2009, não são 
aplicáveis aos créditos laborais constituídos no 
âmbito de contrato de trabalho que tenha cessado 
antes da entrada em vigor do referido Código, aos 
quais será aplicável o regime que o antecedia. 
II - Com a lei 96/2001, de 20.08, os créditos 
emergentes de contrato de trabalho ou da sua 
violação não abrangidos pela Lei 17/86, passaram a 
gozar de privilégio mobiliário geral e imobiliário 
geral, preferindo este, nos termos do artigo 4º, al. 
b), da citada Lei, aos créditos da Segurança Social. 
III - Preferência essa que passou, também, a ser 
aplicável aos créditos preexistentes à data da 
entrada em vigor da Lei 96/2001, sem prejuízo, 
porém, dos créditos emergentes da Lei 17/86 e dos 
privilégios anteriormente constituídos com direito a 
serem graduados antes da entrada em vigor da 
referida lei. 
IV - O artigoº 751º do Código Civil contém um 
princípio geral insusceptível de aplicação ao 
privilégio imobiliário geral, por este não incidir sobre 
bens determinados, pelo que não está envolvido de 
sequela. 
V - Assim, os direitos de crédito garantidos por tais 
privilégios cedem perante direitos de crédito 
garantidos por hipoteca, pelo que os créditos 
laborais não podem ser graduados antes do crédito 
com garantia hipotecária anterior. 
VI - O privilégio imobiliário especial previsto no 
artigo 377º nº1 al. b) do Código do Trabalho de 
2003 e no artigo 333.º, n.º 1, al. b) e n.º 2, do 
Código do Trabalho de 2009, só pode ser 
reconhecido caso o trabalhador prove que é no 
imóvel penhorado que o mesmo prestava a sua 
actividade laboral. 
 
Apelação nº 286/03.9TTGDM.P1 – 4ª Sec.  

Data – 08/04/2013 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 

 
 
 
 
2008 
 
DIREITO À IGUALDADE NO TRABALHO 
COMISSÃO DE SERVIÇO 
VIATURA DE SERVIÇO 
ASSÉDIO 
MOBBING LABORAL 
LESÃO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR 
 
Sumário 
I – Numa acção em que se não invocam quaisquer 
factos que possam inserir-se na categoria dos 
factores de discriminação referidos nos artigos 24.º 
e 25.º do Código do Trabalho de 2009, não funciona 
a presunção constante do n.º 5 deste último preceito 
e compete ao autor, nos termos do artigo 342.º, n.º 
1, do Código Civil, alegar e provar factos que, 
referindo-se à natureza, qualidade e quantidade de 
trabalho prestado por trabalhadores da mesma 
empresa e com a mesma categoria, permitam 
concluir que a diferente progressão na carreira e o 
pagamento de diferentes remunerações viola o 
princípio da igualdade. 

II – Não pode afirmar-se haver diferença de tratamento 
entre colegas de trabalho no desenvolvimento de 
relações de natureza laboral se se desconhece o 
concreto percurso profissional dos outros trabalhadores 
relativamente aos quais o trabalhador se considera 
discriminado e se este apela a cargos de administração 
de sociedades que não podem ser desenvolvidos ao 
abrigo de um contrato de trabalho e a outros que 
apenas se compreendem no âmbito de uma especial 
relação de confiança inter-pessoal entre trabalhador e 
empregador. 
III – Uma vez finda a comissão de serviço, a natureza 
precária e transitória da nomeação em causa retira ao 
trabalhador a expectativa do percebimento futuro das 
remunerações auferidas por virtude do exercício das 
funções em comissão de serviço. 
IV – Mas, enquanto persiste a execução da comissão de 
serviço, impõe-se ao empregador observar o que foi 
inicialmente estipulado a propósito da retribuição, 
beneficiando os componentes retributivos 
convencionados da tutela da irredutibilidade conferida 
pelo artigo 129.º, n.º 1, alínea d) do Código do Trabalho 
de 2009. 
V - Não é lícita a diminuição da retribuição, nem por 
decisão unilateral do empregador, nem por acordo inter 
partes.  
VI – O valor da retribuição em espécie, consubstanciada 
na utilização permanente de veículo automóvel é o 
correspondente ao benefício económico obtido pelo 
trabalhador, por via do uso pessoal da viatura, nele se 
não incluindo o uso profissional, pelo que, não se tendo 
apurado o exacto valor do inerente benefício económico 
pessoal, deve o tribunal proferir condenação ilíquida, 
com a consequente remissão do seu apuramento para 
liquidação de sentença. 
VII – O Código do Trabalho de 2009, amplificou o 
conceito de assédio ao abranger não apenas as 
hipóteses em que se vislumbra o “objectivo” do 
empregador de afectar a dignidade do trabalhador, mas 
também aquelas em que, ainda que se não reconheça 
tal desiderato, ocorra o “efeito” a que se refere a parte 
final da norma.  
VIII - A existência de mobbing não exige que se tenha 
verificado uma lesão da saúde do trabalhador. 
IX – A lesão essencial que surge como consequência do 
comportamento ilícito do empregador que exerce 
assédio moral traduz-se na lesão da dignidade do 
trabalhador como pessoa que é submetida a um 
ambiente hostil, degradante ou humilhante no seu meio 
laboral.  
X – A lesão da dignidade constitui um dano não 
patrimonial objectivo que se reveste de gravidade 
evidente e deve ser compensado; a forma como é 
sentida esta lesão e os sentimentos que suscita em cada 
um podem divergir em termos subjectivos, o que deve 
ser ponderado na fixação equitativa do valor da 
indemnização, mas não apaga a existência daquele dano 
objectivo que surge como consequência primeira do 
comportamento ilícito do empregador. 
 
Apelação nº 248/10.0TTBRG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 08/04/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
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2009 
 
CONTRA-ORDENAÇÃO LABORAL 
PRESUNÇÃO DE LABORALIDADE 
 
Sumário 
A presunção de laboralidade a que se reporta o art. 
12º, nº 1, do CT/2009 não tem aplicação em 
matéria de responsabilidade contraordenacional. 
 
Apelação nº 40/12.7TTOAZ.P1 – 4ª Sec.  

Data – 08/04/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 

 
 
 
2010 
 
DENÚNCIA DO CONTRATO 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
JUSTA CAUSA 
MORA DO TRABALHADOR 
BAIXA MÉDICA 
AUTORIZAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DOMICÍLIO 
 
Sumário 
I. Denunciando o trabalhador, com observância do 
aviso prévio,  o contrato de trabalho,  a relação 
laboral, no decurso do prazo desse aviso, mantém-
se válida e em vigor, com todas os direitos e 
obrigações dela decorrentes e nada obstando a que, 
durante esse prazo, as partes a possam fazer cessar  
em momento anterior ao termo do aviso prévio. 
II. Não constitui justa causa de resolução do 
contrato de trabalho a falta de pagamento da 
retribuição se a mora é imputável ao trabalhador 
que, na vigência do contrato de trabalho, não se 
deslocou às instalações da ré para a receber quando 
a retribuição sempre foi paga nestas (art. 268º, nº 
1, do CT/2003). 
III. A isso não obsta a circunstância de o trabalhador 
se encontrar de baixa médica quando, dos 
respetivos certificados de incapacidade para o 
trabalho, consta  que foi ao trabalhador concedida 
autorização para se ausentar do seu domicílio em 
determinado período do dia, coincidente, em parte, 
com o horário de funcionamento da empregadora e 
não tendo o trabalhador alegado e provado a 
impossibilidade dessa deslocação. 
 
Apelação nº     594/08.2TTVFR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 08/04/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 

 
 
 
 
2011 
 
PROVA PERICIAL 
REQUERIMENTO 
TEMPESTIVIDADE 
 
Sumário 
É intempestivo o pedido de realização de prova 
pericial que apenas é requerido aquando da 
apresentação da resposta à reclamação por parte de 
uma das Rés à matéria de facto assente e à Base 
instrutória (cfr. artigo 63º, nº 2 do CPT). 
 
Apelação nº     397/11.7TTMTS-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 08/04/2013 
António José Ramos  
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo da Silva 

2012 
 
CTT 
ACORDO DA EMPRESA 
SUBSÍDIO DE FÉRIAS 
SUBSÍDIO DE NATAL 
 
Sumário 
I- Até prova em contrário, presume-se constituir 
retribuição toda e qualquer prestação do empregador ao 
trabalhador, do que resulta, tendo em conta os 
princípios de repartição do ónus da prova, e, 
especificadamente, o disposto no n.º 1 do art. 344.º do 
Cód. Civil que, sobre o empregador impende o ónus de 
provar que certa prestação que o mesmo fez ao seu 
trabalhador não tem a natureza de retribuição. 
II- Em primeira linha, a retribuição é determinada pelo 
clausulado do contrato e pelos usos laborais, e 
eventualmente por certos critérios normativos (o salário 
mínimo, a igualdade retributiva, etc.). No entanto, num 
segundo momento, ao montante global da retribuição 
poderão acrescer certas prestações que preencham os 
requisitos de periodicidade e regularidade. 
III- As prestações que assumem um carácter regular e 
periódico e, consequentemente, para o trabalhador, 
apresentam uma expetativa legítima quanto ao seu 
recebimento, devem ser consideradas nas férias, nos 
subsídios de férias e nos subsídios de Natal. 
IV- Tendo em conta as disposições do AE/CTT e a 
interpretação que das mesmas deve ser feita, 
concretamente da previsão contida no n.º 1 da sua 
cláusula 162ª e no n.º 1, da sua cláusula 143.ª, o 
pagamento da média das remunerações auferidas a 
título de subsídios deve ser feito também nos subsídios 
de férias e de Natal. 
V- Assistindo ao A. o direito a ver ponderadas na 
retribuição de férias, subsídio de férias e subsídio de 
Natal tais prestações, face ao estatuído no art. º 11.º, 
n.º 1 da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto (que aprovou 
o Código do Trabalho de 2003) a “nova” legislação 
nunca poderia implicar a redução da retribuição. 
Apelação nº     135/11.4TTSTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 15/04/2013 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
João Diogo Rodrigues (Vencido por entender 
que, salvo alegação e prova em contrário por 
parte do trabalhador, como sucede neste caso, 
o abono de viagem pago pela ré não tem 
natureza retribuitiva. Por isso, nessa medida, 
concederia provimento ao presente recurso). 

 
 
 
2013 
 
ACIDENTE DE TRABALHO 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
DESONERAÇÃO 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I - Embora a lei proíba a cumulação de indemnizações, 
aos mesmos títulos, provenientes de um acidente, 
simultaneamente, de viação e de trabalho, compete ao 
titular do direito ao reembolso ou desoneração de uma 
dessas indemnizações comprovar não só a coincidência 
de danos e indemnizações, mas ainda a exata medida 
destas últimas. 
II - Essa medida não pode ser encontrada por via 
analógica com o que se dispõe para os acidentes de 
serviço, nem por recurso à equidade. 
 
Apelação nº   505/08.5TTVCT-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 15/04/2013 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
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2014 
 
CTT 
ACORDO DA EMPRESA 
ABONO DE VIAGEM 
RETRIBUIÇÃO 
 
Sumário 
O abono de viagem a que se reporta a clª 147º do 
AE aplicável aos CTT previsto no BTE 21/1996, bem 
como nos AE posteriores, ainda que pago 
regularmente, não constitui retribuição, competindo 
ao trabalhador, pelo menos, a alegação de que as 
quantias pagas a título de tais abonos de viagem 
não visam a compensação a que se reporta a citada 
clª ou outras despesas decorrentes de viagens e/ou, 
bem assim, que o pagamento excede o montante 
das despesas que o pagamento do referido abono 
visa compensar. 
 
Apelação nº   286/10.2TTSTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 15/04/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
Ferreira da Costa [Vencido. Considerando 
os factos dados como provados pelo 
Tribunal a quo e a delimitação do 
respectivo objecto, teria negado 
provimento ao recurso]. 

 
 
 
 
2015 
 
TRABALHO RURAL 
TRABALHADOR PERMANENTE 
RETRIBUIÇÃO 
 
Sumário 
I- A Base V, nº 4, da PRT para a agricultura 
publicada no BTE nº 21, de 08.06.1979, dispõe que 
“o trabalhador admitido nos termos do número 
anterior passará a permanente logo que complete 
nove meses de trabalho ou duzentos e cinquenta 
dias descontínuos por ano para a mesma empresa 
agrícola, salvo se contratado a prazo nos termos da 
lei geral.”. 
II- Na contabilização desse período de nove meses 
não exige a norma que, em cada um desses meses, 
seja prestado trabalho durante o mês completo, 
bastando que a prestação de trabalho tenha lugar 
durante um período de nove meses consecutivos. 
III- A situação, também prevista nessa norma, da 
prestação de trabalho durante 250 dias descontínuos 
será aplicável às situações em que, não sendo 
embora o trabalho prestado durante os nove meses 
consecutivos, atinge, todavia esse número de dias 
anual. 
IV- Ao empregador compete o ónus da prova de que 
a retribuição diária e/ou mensalmente paga ao 
trabalhador incluía a parte correspondente aos 
subsídios de férias e de Natal. 
 
Apelação nº   335/10.4TTLMG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 15/04/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA 
INUTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE 
 
Sumário 
Nos termos do artigo 713.º, n.º 7, do Código de 
Processo Civil, na redacção do Decreto-Lei n.º 
303/2007, de 24 de Agosto, lavra-se o sumário do 
antecedente acórdão nos seguintes termos: 
A declaração de insolvência do empregador não conduz 
de imediato à inutilidade superveniente da lide da acção 
declarativa proposta pelo trabalhador quando na 
sentença de declaração de insolvência foi declarado 
aberto o incidente de qualificação da insolvência com 
carácter limitado e não veio a ser requerida a 
complementação da sentença. 
 
Apelação nº   719/12.3TTVCT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 15/04/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
 
 
 
2017 
 
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA 
ESTATUTO DA CARREIRA DOCENTE 
REGULAMENTO INTERNO 
INCONVERTIBILIDADE DO CONTRATO DE  
TRABALHO A TERMO EM CONTRATO POR TEMPO  
INDETERMINADO 
 
Sumário 
I. O contrato de trabalho para o exercício de funções 
docentes na Universidade Católica Portuguesa está 
sujeito às regras do Estatuto da Carreira Docente da 
Universidade Católica Portuguesa (ECDUCP), em vigor 
desde 01/10/1990 (e alterado em 22/03/2010), que 
constitui o regulamento interno a que se refere o nº 2 do 
artigo 5º do DL nº 128/90, de 17 de Abril. 
II. Tal regulamento interno dispõe no seu art. 31º, nº 3 
que “… o contrato dos professores convidados, dos 
professores visitantes, dos assistentes convidados, dos 
leitores e dos monitores é sempre feito por tempo 
determinado, podendo ser renovado  
III. A inconvertibilidade, nos termos do referido 
Estatuto, em contrato por tempo indeterminado dos 
contratos por tempo determinado para o exercício de 
funções de professor auxiliar não viola o disposto no art. 
53º da CRP e, neste sentido, se tendo pronunciado o STJ 
(cfr. Acórdãos de 25.11.09 e de 09.02.2011, in 
www.dgsi.pt, Processos nºs 301/07.7TTAVR.C1.S1 e 
800/06.8TTRA.C1.S1).  
 
Apelação nº   968/11.1TTBRG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 15/04/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
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2018 
 
ACIDENTE IN ITINERE 
VIA PÚBLICA 
TRAJECTO NORMAL 
 
Sumário 
I - No domínio da Lei n.º 2127, de 1965-08-03 e seu 
regulamento [LAT/65], a caraterização de um 
acidente como acidente de trabalho in itinere exigia 
a verificação dos seguintes requisitos: 
a) Ser fornecido pelo empregador o meio de 
transporte utilizado e 
b) Verificação de um risco específico ou genérico 
agravado, de percurso. 
II – Com a Lei n.º 100/97, de 13 de setembro e seu 
regulamento [LAT/97], passou a ser considerado 
também como acidente in itinere o ocorrido nas 
partes comuns do edifício em cuja fração habite o 
sinistrado, para além do ocorrido nas deslocações 
motivadas pelo exercício de atividade sindical, de 
formação profissional e de procura de emprego. 
III – Com a Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro 
[LAT/2009], o conceito de acidente de trabalho in 
itinere passou a incluir também o acidente de trajeto 
ocorrido no logradouro das habitações unifamiliares. 
IV - Comparada a redação das disposições da 
LAT/97 e da LAT/2009, constatamos que atualmente 
o acidente, para ser qualificado como de trabalho in 
itinere, não tem de ocorrer na via pública, bastando 
que ocorra em qualquer ponto do trajeto que liga a 
habitação do sinistrado e as instalações do local de 
trabalho, seja a via pública, sejam as partes comuns 
do edifico se o sinistrado habitar numa das suas 
frações, seja no logradouro se a habitação for numa 
moradia, desde que se verifiquem os seguintes 
requisitos: ”trajetos normalmente utilizados e 
durante o período de tempo habitualmente gasto 
pelo trabalhador”. 
 
Apelação nº   253/11.0TTVNG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 22/04/2013 
Ferreira da Costa  
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 

 
 
 
 
2019 
 
VIGILÂNCIA À DISTÂNCIA 
GPS 
VALORAÇÃO PROIBIDA DE PROVA 
 
Sumário 
I – O empregador não está impedido de, na ação de 
impugnação judicial do despedimento, invocar 
elementos probatórios que não considerou no 
processo disciplinar. 
II - O efeito horizontal dos direitos fundamentais 
constitucionalmente garantidos faz com que estes 
direitos devam ser respeitados não apenas pelas 
entidades públicas, mas também pelas entidades 
privadas, e, assim, também, no contexto das 
relações laborais de direito privado. 
III - Se é verdade que o empregador está impedido 
de invocar na acção de impugnação judicial do 
despedimento factos e fundamentos que não 
constem da decisão disciplinar ( artigo 98º- J, nº 1 
do CPT e 387º, nº 3 do CT) e que nesta não podem 
ser invocados factos não constantes na nota de 
culpa ou da resposta do trabalahdor, salvo se 
atenuarem a sua responsabilidade (artigo 357º, nº 
3, parte final do CT), tal não significa que esteja 
impedido de invocar outros elementos probatórios 
que não considerou no processo disciplinar. E a 
invocação destes «outros» meios de prova não põem 

em causa o direito de defesa do trabalhador, pois este 
pode, na respectiva acção judicial, defender-se, 
exercendo o respectivo contraditório. 
IV - O artigo 20º, nº 1 do Código do Trabalho consagra 
um princípio geral que consiste na proibição de o 
empregador utilizar quaisquer meios tecnológicos com a 
finalidade exclusiva de vigiar, à distância, o 
comportamento do trabalhador no tempo e local de 
trabalho ou o modo de exercício da prestação laboral. 
V - A vigilância a que se refere a proibição deste 
princípio incide sobre o comportamento profissional do 
trabalhador no tempo e local de trabalho. Ao 
empregador é vedado controlar não apenas condutas 
que reentrem na esfera da vida privada do trabalhador 
[cfr. art. 16º], como vigiar ou fiscalizar o modo de 
execução da prestação laboral pelo trabalhador. 
VI - “A utilização de meios de vigilância à distância só 
será lícita se e enquanto tiver por finalidade exclusiva a 
protecção de pessoas e bens. Protecção ou segurança 
dos sujeitos da relação de trabalho, de terceiros ou do 
público em geral, mas também de instalações, bens, 
matérias-primas ou processos de fabrico, 
nomeadamente. Significa isto que a vigilância não será 
permitida se tiver por finalidade última ou determinante 
o mero controlo do modo de execução da prestação 
laboral. 
VII - Seja através de uma interpretação extensiva ou 
mediante uma interpretação actualista o dispositivo GPS 
instalado no veículo automóvel atribuído ao trabalhador 
deve ser englobado no conceito de meio de vigilância à 
distância no local de trabalho. 
VIII - A geolocalização mediante a utilização do GPS 
pode ser utilizada com o objectivo de “protecção de 
pessoas e bens”, mas não pode servir de meio de 
controle desempenho profissional do trabalhador, uma 
vez que a respectiva utilização com esses objectivos 
comprime o direito à reserva da vida privada do 
trabalhador. 
IX - A utilização do GPS – como equipamento electrónico 
de vigilância e controlo que é – e o respectivo 
tratamento, implica uma limitação ou restrição do direito 
à reserva da intimidade da vida privada, consignada no 
artigo 26.º n.º 1 da CRP, nomeadamente uma restrição 
à liberdade de movimento, integrando esses dados, por 
tal motivo, informação relativa à vida privada dos 
trabalhadores. 
X - A utilização do GPS está sujeita à autorização da 
Comissão Nacional de Protecção de Dados. 
XI - A consequência da utilização ilícita dos meios de 
vigilância à distância invalida a prova obtida para efeitos 
disciplinares. Assim, à luz do artigo 32º, nº 8 da 
Constituição da República Portuguesa, a prova produzida 
através desses registos é nula, uma vez que a sua 
aquisição, o seu tratamento e posterior utilização 
constitui uma evidente violação da dignidade e 
privacidade do trabalhador, não podendo, assim, a 
mesma ser utilizada como meio de prova em sede de 
procedimento disciplinar. 
 
Apelação nº   73/12.3TTVNF.P1 – 4ª Sec.  

Data – 22/04/2013 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
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2020 
 
CRÉDITO LABORAL 
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO 
RECONHECIMENTO TÁCITO 
 
Sumário 
É apto a interromper a prescrição o reconhecimento 
tácito do direito apurado com base no conjunto 
probatório constituído por cheques emitidos, 
testemunhas e e-mails não assinados 
eletronicamente (documentos estes sujeitos à livre 
apreciação do tribunal). 
 
Apelação nº   654/10.0TTGMR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 22/04/2013 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 

 
 
 
 
2021 
 
TRANSFERÊNCIA DA POSIÇÃO DO  
EMPREGADOR 
TRANSMISSÃO DE ESTABELECIMENTO 
INSOLVÊNCIA 
RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS 
CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
 
Sumário 
I – Para que se aplique a Directiva n.º 2001/23/CE, 
do Conselho, de 12 de Março de 2001, é também 
necessário que o contrato de trabalho subsista no 
momento da transferência ou que, não subsistindo, 
se averigúe a verdadeira causa do despedimento 
anteriormente ocorrido e se demonstre que o 
mesmo se ficou unicamente a dever ao acto da 
transmissão, para o que há que ponderar as 
circunstâncias envolventes, vg. o facto de ter 
começado a produzir efeitos em data próxima da 
transferência e de haver readmissão de 
trabalhadores pelo cessionário (artigo 4.º, n.º 1 da 
Directiva). 
II – A opção que o trabalhador fez pela 
indemnização por despedimento ilícito na 
reclamação de créditos efectuada no processo de 
insolvência do seu primitivo empregador (em que 
obteve ganho de causa) é irrevogável e opera a 
cessação do contrato de trabalho. 
III – Não ocorre o efeito transmissivo dos contratos 
de trabalho para o adquirente da unidade de negócio 
(artigo 3.º, n.º 1 da Directiva), assim como não 
vigora o princípio da proibição dos despedimentos 
fundados na própria operação de transmissão (art. 
4.º n° 1 da Directiva), quando o processo de 
insolvência em que se encontre o transmitente, sob 
controlo de uma entidade oficial competente, seja 
promovido com vista à liquidação do seu património. 
 
Apelação nº   420/11.5TTSTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 22/04/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
OMISSÃO DE PRONÚNCIA 
PROTECÇÃO JURÍDICA 
NOMEAÇÃO DE PATRONO 
AUTORIZAÇÃO PARA CONSTITUIR MANDATÁRIO 
NULIDADE 
IRREGULARIDADE 
 
Sumário 
I- A omissão de pronúncia sobre um requerimento no 
qual se prescinde da protecção jurídica na modalidade 
de nomeação de patrono e se requer autorização para 
constituir mandatário nos autos, não consta como uma 
das nulidades previstas nos art. 193° a 2000 e 202° a 
204° CPC.  
II. Representa, pois, a omissão de um acto ou 
formalidade que a lei prescreve, que cai na previsão do 
art. 201° CPC e por isso, configura uma irregularidade 
que só determina a nulidade do processado subsequente 
àquela omissão se influir no exame e decisão da causa, 
estando o seu conhecimento dependente da arguição 
nos termos previsto no art. 205° CPC 
 
Apelação nº   448/08.2TBVRL-G.P1 – 4ª Sec.  

Data – 22/04/2013 
Ana Paula Amorim  
Soares Oliveira  
Ana Paula Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
2023 
 
CRÉDITO EMERGENTE DO CONTRATO DE  
TRABALHO 
LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EXTINÇÃO DA SOCIEDADE 
 
Sumário 
Se o crédito do trabalhador não foi satisfeito no 
momento em que se procedeu à liquidação do passivo 
social da devedora, terá ele de intentar uma ação contra 
os sócios da sociedade extinta, na qualidade de sócios e 
de liquidatários da mesma, e de alegar e provar que 
estes são possuidores de bens/valores que receberam 
por força da referida partilha ou que a sociedade possuía 
bens suscetíveis de serem partilhados. 
 
Apelação nº   418/11.3TTVCT.P2 – 4ª Sec.  

Data – 22/04/2013 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 
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2024 
 
RETRIBUIÇÃO 
IRREDUTIBILIDADE 
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL 
ATUALIZAÇÃO 
COMPENSAÇÃO 
DECLARAÇÕES LIBERATÓRIAS 
 
Sumário 
I - É proibido ao empregador diminuir a retribuição 
(artigo 129.º, n.º 1, d), do C.T.), sendo que, esta 
norma consagra o princípio da irredutibilidade da 
retribuição, de acordo com o qual esta não pode ser 
reduzida nem sequer com o consentimento do 
trabalhador. 
2. O prémio de assiduidade pago ao longo de 17 
anos, sem qualquer interrupção, ou seja, de forma 
regular e periódica, faz parte da retribuição dos 
trabalhadores, em consonância com o disposto nos 
artigos 258.º n. 2 e 260.º nº 3, al. a), ambos do 
Cód. do Trabalho 
3. A atualização do salário mínimo nacional tem de 
ser concreta e efetiva, não podendo ser compensada 
com reduções de componentes da retribuição 
atribuídas pelo empregador pois, a não ser assim, 
estava encontrado o caminho para a sua não 
aplicação. 
4. A declaração das trabalhadoras no sentido de que 
“com o recebimento das quantias acima 
mencionadas, ficam integralmente pagas todas e 
quaisquer importâncias ou créditos directa ou 
indirectamente relacionados com a execução do 
contrato e a sua cessação” não constitui uma 
remissão abdicativa. 
5. As declarações das trabalhadoras no sentido de 
que se encontravam integralmente pagas não são, 
desde logo, válidas se feitas em plena vigência do 
contrato de trabalho, durante o qual o trabalhador 
não pode renunciar à retribuição. 
 
Apelação nº 747/10.3TTBRG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 22/04/2013 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
M. Fernanda P. Soares 

 
 
 
 
2025 
 
COMPENSAÇÃO EM CASO DE DESPEDIMENTO  
ILÍCITO 
RAZÃO DE URGÊNCIA 
PEDIDO DE APOIO JUDICIÁRIO 
JUNÇÃO DE DOCUMENTO COMPROVATIVO 
 
Sumário 
Em caso de despedimento ilícito, a necessidade do 
A./ trabalhador evitar a dedução prevista no art. 
390º, nº 2, al. b), do CT/2009 [dedução, às 
retribuições intercalares, das que auferia entre a 
data do despedimento e o 30º dia anterior à 
propositura da ação não sendo a ação proposta nos 
30 dias subsequentes ao despedimento] constitui 
razão de urgência que justifica, nos termos do citado 
art. 467º, nº 5, do CPC, a possibilidade de, com a 
petição inicial, ser apresentado, apenas, o 
documento comprovativo do pedido de apoio 
judiciário na modalidade de dispensa de pagamento 
de taxa de justiça e demais encargos do processo. 
 
Apelação nº 382/12.1TTBRG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 29/04/2013 
Paula de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
Ferreira da Costa 

2026 
 
ACIDENTE DE TRABALHO 
DESCARACTERIZAÇÃO 
FALTA DE LICENÇA DE CONDUÇÃO 
 
Sumário 
I - Para descaracterizar o acidente, com base na 
negligência grosseira do sinistrado, é preciso provar que 
a sua conduta se apresente como altamente reprovável, 
indesculpável e injustificada, à luz do mais elementar 
senso comum. 
II - A negligência grosseira corresponde a uma 
negligência particularmente grave, qualificada, atento, 
designadamente, o elevado grau de inobservância do 
dever objectivo de cuidado e de previsibilidade da 
verificação do dano ou do perigo. 
III – O facto de o sinistrado não estar habilitado a 
conduzir o ciclomotor em que se fazia transportar do 
local do trabalho para o local onde ia tomar a refeição, 
só por si, não é fundamento para descaracterizar o 
acidente de trabalho de que foi vítima. 
 
Apelação nº 2266/10.9TTPNF.P1 – 4ª Sec.  

Data – 29/04/2013 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 

 
 
 
 
 
 
2027 
 
DESPEDIMENTO COLECTIVO 
COMPENSAÇÃO 
CLÁUSULA CONTRATUAL 
 
Sumário 
I- O valor da compensação legalmente previsto para o 
despedimento coletivo não é passível de convenção 
individual prévia, mesmo que mais favorável para o 
trabalhador despedido. 
II- A imperatividade da lei neste domínio não protege 
apenas, diretamente, os interesses de cada um dos 
trabalhadores a despedir, mas garante também esses 
interesses de modo reflexo, ao assegurar um processo 
equitativo e transparente para todos eles, ou pelo 
menos, para todos os potenciais beneficiários de um 
mesmo instrumento de regulamentação coletiva. 
III- A invocação de uma nulidade substancial nunca 
pode ter como consequência que essa invocação seja 
considerada abusiva, porque sempre aquela nulidade 
deveria ser oficiosamente conhecida 
 
Apelação nº  440/10.7TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 29/04/2013 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva. 
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2028 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL DO TRIBUNAL 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR 
PROFESSOR 
FUNÇÃO PÚBLICA 
 
Sumário 
I - O Tribunal do trabalho é incompetente em razão 
da matéria para conhecer de uma providência 
cautelar intentada por um professor auxiliar 
convidado contra uma Universidade instituída em 
fundação pública com regime de direito privada, 
uma vez que tendo sido admitido através de um 
contrato de provimento administrativo o mesmo, 
face ao estatuído nos artigos 91º e 92º da Lei nº 
12‐A/2008, de 27 de Fevereiro, foi convertido em 
contratos de trabalho em funções públicas a termo, 
submetido no essencial, ao disposto no RCTFP.  
II - Por outro lado, o diploma legal que instituí a 
passagem da Universidade a fundação pública com 
regime do direito privado, salvaguarda no seu artigo 
4º, nº 3 que «o pessoal com relação jurídica de 
emprego público que se encontre a exercer funções 
na B....... à data da transformação em instituição de 
ensino superior de natureza fundacional transita 
para esta, com garantia da manutenção integral do 
seu estatuto jurídico». 
III - Além do mais, Lei nº 24/2012, de 9 de Julho, 
aprovou a “Lei-Quadro das Fundações”, dispõe no 
seu artigo 48º que «As fundações públicas, de 
direito público ou de direito privado, estão sujeitas 
aos princípios constitucionais de direito 
administrativo; aos princípios gerais da actividade 
administrativa; ao regime de impedimentos e 
suspeições dos titulares dos órgãos e agentes da 
Administração, incluindo as incompatibilidades 
previstas nos artigos 78.º e 79.º do Estatuto da 
Aposentação; às regras da contratação pública; e 
aos princípios da publicidade, da concorrência e da 
não discriminação em matéria de recrutamento de 
pessoal». 
IV - Também o artigo 52º, nº 2, alínea b) da mesma 
Lei estatui que são, designadamente, aplicáveis às 
fundações públicas, quaisquer que sejam as 
particularidades dos seus estatutos e do seu regime 
de gestão o regime jurídico aplicável aos 
trabalhadores que exercem funções públicas. 
V - Sendo certo que, o nº 2 do artigo 57º estabelece 
que às fundações públicas de direito privado já 
criadas e reconhecidas é aplicável o aludido nos 
normativos anteriores. 
 
Apelação nº 1181/12.6TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 29/04/2013 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 

 
 
 
 
2029 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL DO TRIBUNAL 
SEGURADORA 
DIREITO DE REGRESSO 
 
Sumário 
I – É pelo pedido – e pela causa de pedir – 
formulado pelo autor na petição inicial que se afere 
da competência do Tribunal, em razão da matéria. 
II – Compete ao Tribunal de competência genérica 
ou ao juízo de competência cível específica, 
conforme os casos, conhecer da ação em que a 
seguradora, no exercício do seu direito de regresso, 
pede contra a tomadora do seguro de acidentes 
laborais e empregadora, a sua condenação no 

pagamento de quantia que a mais pagou a um sinistrado 
laboral em cumprimento de decisão do tribunal do 
trabalho, em razão de a segunda lhe ter comunicado o 
salário daquele sinistrado de quantitativo inferior ao que 
efetivamente lhe pagava. 
 
Apelação nº  1417/11.0TTBRG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 06/05/2013 
Ferreira da Costa  
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 

 
 
 
 
2030 
 
CONTRATO DE TRABALHO 
TERMO INCERTO 
CADUCIDADE 
 
Sumário 
I - O contrato de trabalho a termo incerto não se 
extingue com a simples ocorrência do evento que 
determinou a sua celebração.  
II - O contratos de trabalho a termo incerto só terminam 
quando o termo (evento) se verificar mas a sua extinção 
não é automática, tornando-se ainda necessário que o 
trabalhador se não mantenha ao serviço do empregador 
para além do prazo previsto no artigo 389º, sendo que a 
ausência de aviso prévio ou a falta de comunicação da 
cessação do contrato, por iniciativa do empregador, 
determina tão só a obrigação por parte deste de pagar 
ao trabalhador o valor da retribuição correspondente ao 
período de aviso prévio em falta (artigo 345º, nº 3 do 
CT/ 2009).  
III - Tendo a entidade empregadora comunicado ao 
trabalhador que o seu contrato caducaria decorrido o 
prazo de 60 dias após a recepção da mesma pelo facto 
de o trabalhador substituído regressar e tendo-se 
concluído que tal motivo não correspondia á verdade tal 
comunicação equivale a um despedimento ilícito, com as 
consequências advenientes do artigo 393º do CT/2009. 
IV - No entanto, tendo o trabalhador substituído sido 
reformado por invalidez anteriormente aos efeitos de tal 
comunicação de caducidade, o contrato de trabalho a 
termo incerto extinguiu-se por efeito da caducidade do 
contrato de trabalho do trabalhador entretanto 
reformado. 
 
Apelação nº  3/12.2TTMTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 06/05/2013 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 

 
 
 
2031 
 
LAT97 
PENSÃO OBRIGATORIAMENTE REMÍVEL 
INSUSCETIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO 
Sumário 
I - No domínio da aplicação da LAT97 uma pensão 
obrigatoriamente remível, mesmo depois de ter sido 
objeto de revisão, não é atualizável. 
II – Tendo a pensão, efetuada a revisão, sido fixada em 
montante anual inferior a seis vezes a retribuição 
mínima mensal garantida, é obrigatoriamente remível, 
não sendo, assim, suscetível de atualização. 
 
Apelação nº    493/08.8TTGMR.3.P1 – 4ª Sec.  

Data – 06/05/2013 
M. Fernanda P. Soares 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 
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2032 
 
RECURSO DE REVISÃO 
FALSIDADE DE DEPOIMENTO 
PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I – Constitui pressuposto da admissibilidade da 
revisão de sentença com fundamento em falsidade 
de depoimento (bem como de documento, acto 
judicial e declarações de peritos ou árbitros) a 
inexistência de discussão da “matéria” da falsidade 
no processo em que foi proferida a decisão a rever. 
II – A falsidade deve ser apreciada e apurado no 
próprio processado do recurso de revisão.  
III - A matéria dos prazos de caducidade para o 
recurso de revisão é objecto de expressa previsão 
legal no n.º 2 do artigo 772.º do Código de Processo 
Civil e mostra-se excluída da disponibilidade das 
partes, atenta a excepcionalidade do recurso de 
revisão e os valores subjacentes à imutabilidade do 
caso julgado.  
IV – O recurso de revisão deve ser liminarmente 
indeferido se estiver extinto, pelo decurso do prazo 
de caducidade, o direito de recorrer. 
 
Apelação nº  352/10.4TTGDM-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 06/05/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
 
2033 
 
ACIDENTE DE TRABALHO 
FASE CONCILIATÓRIA 
ACORDO 
TAXA DE JUSTIÇA 
 
Sumário 
No âmbito do Regulamento das Custas Processuais, 
na fase conciliatória do processo especial emergente 
de acidente de trabalho, ainda que terminando por 
acordo, homologado por decisão judicial, obtido na 
tentativa de conciliação que tem lugar nessa fase, 
não é devida taxa de justiça por não se configurar, 
nessa fase, uma situação de impulso processual 
determinante, nos termos dos arts. 447º, nº 2 e 
447-A, nº 1 do CPC e 6º, nº 1, do RCP, do 
pagamento de tal taxa. 
 
Apelação nº  358/12.9TTBGC.P1 – 4ª Sec.  

Data – 13/05/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
2034 
 
COMPLEMENTO DE PENSÃO 
CONTRATO DE SEGURO 
 
Sumário 
Sendo o trabalhador beneficiário de um contrato de 
seguro, celebrado entre o empregador e uma 
seguradora, que atribui àquele o direito a um 
complemento de pensão, a execução do contrato de 
trabalho coloca o trabalhador numa situação jurídica 
que goza de protecção legal equivalente a um direito 
em formação, a ser tratado como direito adquirido, 
desde que a condição temporal se venha a verificar. 
 

Apelação nº  1914/11.8TTPNF.P1 – 4ª Sec.  
Data – 13/05/2013 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 

 
 
 
 
2035 
 
CONTRAORDENAÇÃO 
RECURSO 
MELHORIA DO DIREIRTO 
SEUS PRESSUPOSTOS 
 
Sumário 
I – A admissibilidade de recurso para melhoria da 
aplicação do direito, nos termos do artº 49º nº 2 da Lei 
107/2009 de 12/02, depende da existência de um erro 
jurídico grosseiro, ostensivo, incontroverso ou 
clamoroso. 
II - A relevância jurídica e social da matéria 
controvertida, tratada na sentença recorrida, não é, por 
si só, fundamento para a aceitação do aludido recurso. 
 
Apelação nº   738/12.0TTVNG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 13/05/2013 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 

 
 
 
 
2036 
 
DESPEDIMENTO 
ENCERRAMENTO DO ESTABELECIMENTO 
SUSPENSÃO DO DESPEDIMENTO 
CADUCIDADE DA PROVIDÊNCIA 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I. A caducidade do direito de requerer a suspensão do 
despedimento pelo decurso do prazo a que se reporta o 
art. 386º do CT/2009, consubstancia matéria de 
exceção, competindo, nos termos do art. 342º, nº 2, do 
CPC, a quem a invoca a prova dos factos que permitam 
a conclusão da sua verificação. 
II. O encerramento (definitivo) do estabelecimento e o 
despedimento constituem causas distintas de cessação 
do contrato de trabalho, sendo que aquele, conquanto 
deva observar o procedimento previsto no art. 360º e 
segs do CT/2009 (procedimento este previsto para o 
despedimento coletivo), é  causa de caducidade do 
contrato de trabalho e não de despedimento (individual 
ou coletivo) – cfr. art. 346º, nº 3, do CT/2009.  
III. Pelo que, encerrado o estabelecimento, não é 
possível a procedência do procedimento cautelar de 
suspensão do despedimento. 
IV. Cabe ao trabalhador que requer o procedimento 
cautelar de suspensão de despedimento o ónus da prova 
do despedimento. 
 
Apelação nº    179/11.6TTVRL-A.P2 – 4ª Sec.  

Data – 13/05/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
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2037 
 
RETRIBUIÇÃO 
OUTRAS PRESTAÇÕES RETRIBUTIVAS 
REGULARIDADE 
FÉRIAS, RESPETIVO SUBSÍDIO E SUBSÍDIO DE  
NATAL 
 
Sumário 
I - Até prova em contrário, presume-se constituir 
retribuição toda e qualquer prestação do 
empregador ao trabalhador, do que resulta, tendo 
em conta os princípios de repartição do ónus da 
prova, e, especificadamente, o disposto no n.º 1 do 
art. 344.º do Cód. Civil que, sobre o empregador 
impende o ónus de provar que certa prestação que o 
mesmo fez ao seu trabalhador não tem a natureza 
de retribuição. 
II - Em primeira linha, a retribuição é determinada 
pelo clausulado do contrato e pelos usos laborais, e 
eventualmente por certos critérios normativos (o 
salário mínimo, a igualdade retributiva, etc.). No 
entanto, num segundo momento, ao montante 
global da retribuição poderão acrescer certas 
prestações que preencham os requisitos de 
periodicidade e regularidade. 
III - As prestações que assumem um carácter 
regular e periódico e, consequentemente, para o 
trabalhador, apresentam uma expetativa legítima 
quanto ao seu recebimento, devem ser consideradas 
nas férias, nos subsídios de férias e nos subsídios de 
Natal. 
IV - Tendo em conta as disposições do AE/CTT e a 
interpretação que das mesmas deve ser feita, 
concretamente da previsão contida no n.º 1 da sua 
cláusula 162ª e no n.º 1, da sua cláusula 143.ª, o 
pagamento da média das remunerações auferidas a 
título de subsídios deve ser feito também nos 
subsídios de férias e de Natal. 
V - Assistindo ao A. o direito a ver ponderadas na 
retribuição de férias, subsídio de férias e subsídio de 
Natal tais prestações, face ao estatuído no art. º 
11.º, n.º 1 da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto 
(que aprovou o Código do Trabalho de 2003) a 
“nova” legislação nunca poderia implicar a redução 
da retribuição. 
 
 
Apelação nº 134/11.6TTSTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 13/05/2013 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
M. Fernanda P. Soares 

 
 
 
 
 
 
 
2038 
 
LAT/2009 
PENSÕES NÃO REMÍVEIS  
ATUALIZAÇÃO 
 
Sumário 
I- Face ao regime anterior da Lei nº 100/97, de 
13.09, e relativamente às pensões anuais e vitalícias 
devidas a sinistrados com incapacidades 
permanentes parciais inferiores a 30%, o novo 
regime jurídico de reparação de acidentes de 
trabalho, introduzido pela Lei nº 98/2009, de 4 de 
Setembro, alterou os critérios de remição obrigatória 
de tais pensões, impondo a remição obrigatória de 
tais pensões sempre que o seu valor anual não seja 
superior a seis vezes o valor da retribuição mínima 

mensal garantida, em vigor no dia seguinte à data da 
alta. 
II- As pensões insuscetíveis de remição, parcial ou total, 
em razão da conjugação de um grau de desvalorização 
do sinistrado inferior a 30% com um montante da 
pensão atribuída cujo valor seja superior a seis vezes o 
valor da retribuição mínima mensal garantida, são 
atualizáveis, sob pena de inconstitucionalidade da norma 
contida no art. 82.º, n.º 2, da Lei n.º 98/2009, de 4 de 
setembro, em conjugação com o disposto no art. 1.º, 
n.º 1, alínea c), inciso i), do Decreto-Lei n.º 142/99, de 
30 de abril, na parte em que impede essa atualização. 
 
Apelação nº 286/11.5TTVNF-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 13/05/2013 
Machado da Silva 
M. Fernanda P. Soares 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2039 
 
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DA REGULARIDADE E 
LICITUDE DO DESPEDIMENTO 
ACÇÃO ESPECIAL 
ERRO NA FORMA DO PROCESSO 
 
Sumário 
I – Nos casos em que o trabalhador pretenda obter a 
declaração de ilicitude do despedimento de que foi alvo 
e a decisão de despedimento lhe tenha sido comunicada 
por escrito, terá obrigatoriamente, sob pena de erro na 
forma de processo, de intentar a acção especial de 
impugnação judicial da regularidade e licitude do 
despedimento prevista nos artigos 98º-C e seguintes do 
Código de Processo do Trabalho. 
II – O erro na forma do processo importa apenas a 
anulação dos actos que não possam ser aproveitados e 
que nestes se devem incluir os que impliquem uma 
diminuição das garantias do réu. 
III – Tendo o trabalhador intentado uma acção 
declarativa com processo comum, ao invés de intentar a 
respectiva acção especial de impugnação judicial da 
regularidade e licitude do despedimento, desde que a 
petição inicial daquela contenha todos os elementos que 
o formulário previsto para esta acção especial exige, 
deverá tal acto ser aproveitado, em nome do princípios 
da adequação formal e da boa economia processual, 
uma vez que as garantias da Ré não ficaram em nada 
diminuídas. 
 
Apelação nº 216/11.4TTVCT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 20/05/2013 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
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2040 
 
CRÉDITO LABORAL 
ACÇÃO COMUM 
REMISSÃO ABDICATIVA 
 
Sumário 
I - Aceitando o trabalhador o despedimento por 
extinção do posto de trabalho e pedindo, apenas, a 
condenação do empregador a satisfazer-lhe créditos 
laborais decorrentes da mesma, não tem de recorrer 
à ação especial de impugnação da regularidade e 
licitude do despedimento, antes deve usar a ação 
comum, beneficiando por isso do prazo de um ano e 
não apenas do prazo de 60 dias para o fazer. 
II - Alegando o empregador que o trabalhador 
aceitou o despedimento e apenas quis que lhe fosse 
emitida a declaração para obtenção de subsídio de 
desemprego, sem referir que este comportamento 
integra uma remissão abdicativa, tal alegação de 
facto é insuscetível de revelar, com toda a 
probabilidade, a declaração tácita da sua vontade de 
remir as dívidas e assim, o julgador não está 
impedido de proferir despacho saneador/sentença. 
 
Apelação nº  279/12.5TTMTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 20/05/2013 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 

 
 
 
 
2041 
 
ACIDENTE DE TRABALHO 
CONTRATO DE SEGURO 
ÂMBITO 
 
Sumário 
I- O âmbito da atividade cujos riscos são garantidos 
por um contrato de seguro de acidentes de trabalho 
é determinado não só pela atividade principal 
declarada pelo tomador, mas ainda por todas as 
tarefas acessórias ou complementares da referida 
atividade. 
II- Assim, encontra-se incluído no âmbito de 
cobertura de um contrato de seguro contratado para 
o exercício da atividade de construção de edifícios o 
acidente em que o sinistrado e beneficiário desse 
contrato se encontrava a cortar pinheiros que 
serviriam de escoras no levantamento de um muro 
que a sua empregadora estava a construir. 
 
Apelação nº  412/09.4TTVRL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 20/05/2013 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva. 

 
 
 
 
2042 
 
CONTRATO DE TRABALHO A TERMO 
GRÁVIDA 
DESPEDIMENTO ILÍCITO 
INDEMNIZAÇÃO 
CITE 
 
Sumário 
I – No contrato de trabalho a termo, em que a 
trabalhora esteja grávida, puérpera ou lactante, 
equivalendo a declaração de caducidade a um 
despedimento ilícito e optando por ela, a 

trabalhadora tem direito a indemnização de antiguidade. 
II – Não prevendo a lei a obrigatoriedade do pedido de 
prévio parecer da CITE nas situações de caducidade do 
contrato de trabalho a termo, mesmo equivalentes a 
despedimento ilícito, a trabalhadora não tem direito a 
indemnização majorada por despedimento, mas apenas 
em singelo, uma vez que é inaplicável o Art.º 63.º do 
CT2009. 
 
Apelação nº  1073/11.6TTBCL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 20/05/2013 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 

 
 
 
 
2043 
 
CONTRATO DE TRABALHO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ARQUITECTO 
 
Sumário 
Há que concluir no sentido da existência de um contrato 
de trabalho se factualidade apurada resulta que: a A. 
exercia, de forma duradoura, uma atividade (arquiteta); 
tal tinha lugar em local (gabinete de arquitetura) e com 
instrumentos de trabalho pertencentes ao réu; a A. 
auferia uma retribuição determinada em função do 
tempo de trabalho e não em função do resultado de 
atividade ou projetos concretos; toda a atividade da A. 
destinava-se a clientes do Réu, correndo o risco do 
negócio apenas por conta deste; a A. exercia as suas 
funções em obediência às ordens e instruções dadas 
pelo Réu ou pelo filho deste (facto este que não foi 
impugnado pelo Réu no recurso, apesar da impugnação 
de outra factualidade); o Réu contava com a prestação 
de trabalho da A. para desenvolver a sua atividade; a A. 
tinha de executar pessoalmente a sua atividade, não 
podendo delegar as suas funções em colegas estranhos 
à organização do escritório; a A. cumpria, geralmente, 
um horário de trabalho de oito horas por dia, de 2ª a 6ª 
feira, e com uma hora para almoço e recebeu subsídios 
de férias e de Natal (nos anos de 2006, 2007 e 2008). 
 
Apelação nº  142/11.7TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 20/05/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
2044 
 
IPP INFERIOR A 30% 
REMIÇÃO PARCIAL 
ATUALIZAÇÃO DA PARTE SOBRANTE DA PENSÃO 
 
Sumário 
No regime resultante da Lei 98/2009 de 4 de setembro, 
as pensões, devidas por incapacidade parcial e 
permanente inferior a 30%, sobrantes em resultado de 
remição parcial, são actualizáveis. 
 
Apelação nº   356/11.0TTSTS-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 20/05/2013 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 
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2045 
 
EXECUÇÃO 
SUSPENSÃO 
INSOLVÊNCIA 
PAGAMENTO 
 
Sumário 
I. O disposto no art. 870º do CPC (redação do DL 
226/2008, de 20.11), visando impedir os 
pagamentos, apenas impõe a suspensão da 
execução nesta fase. 
II. A dispensa, a que se reporta o disposto no art. 
887º, nº 1, do CPC, do depósito da parte do preço 
pelo credor reclamante que pretenda adquirir bens 
pela execução consubstancia já uma forma de 
pagamento do seu crédito (compensando, com o 
produto da venda, o seu crédito). 
III. Demonstrada na execução que foi requerida a 
insolvência da executada e solicitada na execução a 
suspensão a que se reporta o art. 870º, do CPC em 
momento anterior ao do pagamento, através do 
mecanismo do art. 887º, nº 1 do CPC, do crédito do 
credor reclamante, simultaneamente (único) 
proponente à compra do bem, deverá a execução 
ser suspensa, obstando-se ao pagamento do crédito 
do credor reclamante. 
 
Apelação nº     738/06.9TTVFR-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 20/05/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 

 
 
 
 
2046 
 
DÁDIVA DE SANGUE  
FALTAS 
JUSTIFICAÇÃO 
INSTRUÇÃO GENÉRICA 
 
Sumário 
I. A instrução genérica de serviço, emitida pelo 
empregador, no sentido de que não serão 
justificadas as faltas para doação de sangue nos 
feriados de 25 de Dezembro e 1 de Janeiro e 
respectivas vésperas contraria o disposto no artigo 
26º, nº 1, do DL 294/90, de 21.09, devendo a não 
justificação da falta decorrer de uma apreciação 
casuística, perante a verificação de que, em cada 
caso concreto, ocorrem “motivos urgentes e 
inadiáveis de serviço que naquele momento 
desaconselhem o seu [do trabalhador] afastamento 
do local de trabalho”. 
II. Ao empregador compete, nos termos do artigo 
342º, nº 2, do Cód. Civil, o ónus de alegação e 
prova dos factos que, nos termos do citado artigo 
26º, nº 1, poderão determinar a não justificação da 
falta. 
 
Apelação nº 1735/11.8TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 20/05/2013 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo da Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2047 
 
LAT/97 
ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE 3.ª PESSOA 
PRESTAÇÃO SUPLEMENTAR 
ATUALIZAÇÃO 
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL 
 
Sumário 
I- Face ao regime da Lei nº 100/97, de 13.09, se, em 
consequência de acidente de trabalho, o sinistrado tiver 
necessidade de assistência permanente de 3.ª pessoa, a 
prestação suplementar, em dinheiro, tem como limite 
máximo o montante do salário mínimo nacional vigente 
à data da alta. 
II- Tal prestação visa compensar os encargos do 
sinistrado com assistência de terceira pessoa em face da 
situação de dependência e é atualizável na mesma 
percentagem em que o for o salário mínimo nacional. 
III- O entendimento, referido em II-parte final, é 
reforçado pelo novo regime jurídico de reparação de 
acidentes de trabalho, nomeadamente no art. 54º, nº 4, 
da Lei nº 98/2009, de 4 de setembro. 
 
Apelação nº 274/06.3TTBRG-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 20/05/2013 
Machado da Silva 
M. Fernanda P. Soares 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
2048 
 
CONTRATO DE SEGURO 
CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE 
CLAÚSULAS CONTRATUAIS GERAIS 
 
Sumário 
O Regime Jurídico das Cláusulas Contratuais Gerais é 
aplicável às cláusulas que integram as “Condições Gerais 
da Apólice”, mesmo quando reproduzam as das Apólices 
Uniformes de seguro. 
 
Apelação nº  1425/09.1TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 27/05/2013 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 

 
 
 
 
2049 
 
RETRIBUIÇÃO 
RETRIBUIÇÃO STRICTO SENSU 
“ABONO DE VIAGEM” 
 
 
Sumário 
Não tendo o trabalhador provado que as quantias que 
recebeu a título de “abono de viagem” excederam as 
despesas normais, tais prestações não integram a 
retribuição «stricto sensu» e, como tal, não devem ser 
contempladas no cálculo das férias e do respetivo 
subsídio. 
 
Apelação nº    3/12.2TTSTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 27/05/2013 
Fernanda P. Soares 
Paula Leal de Carvalho 
Ferreira da Costa [Vencido. Considerando os 
factos provados e não provados, o direito 
aplicável e o respetivo objeto, negaria 
provimento ao recurso no que respeita ao 
“abono de viagem”.] 
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2050 
 
CONTRATO DE TRABALHO A TERMO 
SUCESSÃO 
CONTRATO DE TRABALHO SEM TERMO 
 
Sumário 
I- O art. 143º, nº 1, do CT/2009 proíbe, 
designadamente, a sucessão de contrato de trabalho 
a termo, nos termos nele previstos, celebrado com o 
mesmo ou outro trabalhador, sob pena de, nos 
termos do art. 147º, nº 1, al., d), do mesmo, “se 
considerar sem termo o contrato de trabalho a 
termo celebrado em violação do citado art. 143º, nº 
1.” 
II- No caso de contrato de trabalho a termo 
celebrado, em violação do disposto no citado art. 
143º, nº 1, com outro trabalhador, o contrato de 
trabalho a termo que, nos termos do referido art. 
147º, nº 1, al. d), se considera sem termo é o 
contrato “sucessor” ou seja o celebrado com o novo 
trabalhador e não o contrato de trabalho a termo 
que havia sido celebrado com o trabalhador 
“antecessor” (que, entretanto, havia cessado por 
caducidade decorrente do seu termo). 
 
Apelação nº  1019/11.1TTBCL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 27/05/2013 
Paula Alexandra Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
2051 
 
ACIDENTE DE TRABALHO 
TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 
AUTO 
CLÁUSULA ESPECIAL 
 
Sumário 
I - Não constando do auto da tentativa de 
conciliação, expressamente, que o sinistrado 
reclamou e as entidades responsáveis aceitaram 
pagar a pensão com base em 80% do salário do 
sinistrado, sendo que, apenas efetuando os 
respetivos cálculos se conclui que as pensões que 
aquele reclamou e estas aceitaram pagar 
correspondem à referida percentagem de 80%, não 
se pode concluir que as partes acordaram neste 
sentido. 
II - O que deve constar no auto da tentativa de 
conciliação são os factos sobre os quais tenha 
havido acordo e não conclusões. 
III - Na ausência de prova da existência de uma 
condição particular ou de uma convenção entre as 
partes que estabeleça uma forma de cálculo mais 
favorável ao sinistrado, a pensão tem de ser 
calculada nos termos previstos no artigo 48.º, n.º 3, 
c), da Lei nº 98/2009, de 04/09, ou seja, uma 
pensão anual e vitalícia correspondente a 70% da 
redução sofrida na capacidade geral de ganho ou 
capital de remição da pensão. 
 
Apelação nº  672/11.0TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 27/05/2013 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 

 
 
 
 
 
 
 

2052 
 
LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE 
PASSIVO SOCIAL NÃO SATISFEITO 
EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS 
REQUISITOS 
 
Sumário 
I – Encerrada a liquidação e extinta a sociedade, os 
antigos sócios respondem pelo passivo social não 
satisfeito ou acautelado até ao montante que receberam 
na partilha, sem prejuízo do disposto quanto a sócios de 
responsabilidade ilimitada – cfr. Art.º 163.º, n.º 1 do 
Cód. Soc. Comerciais. 
II – Não tendo o crédito do autor/exequente sido 
satisfeito no momento em que se procedeu à liquidação 
do passivo social, terá ele de intentar a execução contra 
os sócios da sociedade e ainda alegar e provar que eles 
são possuidores de bens/valores que receberam por 
força da referida partilha. 
  
Apelação nº    776/11.0TTBRG-B.P1 – 4ª Sec.  

Data – 27/05/2013 
M. Fernanda P. Soares 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
 
2053 
 
CONTRATO DE TRABALHO 
CESSAÇÃO DE FACTO 
PROPORCIONAIS DE FÉRIAS, RESPETIVO  
SUBSÍDIO E SUBSÍDIO DE NATAL 
 
Sumário 
I – Em acção de impugnação de despedimento verbal, 
incumbe ao autor, nos termos do artigo 342.º, n.º 1, do 
Código Civil, a prova dos factos que inequivocamente 
revelam a vontade do empregador de pôr termo ao 
contrato. 
II – Uma vez provada a vigência do contrato de 
trabalho, e havendo acordo entre trabalhador e 
empregador quanto a terem cessado as relações 
contratuais, situando-se o litígio no plano da discussão 
sobre a data e a forma da cessação, deve reconhecer-se 
ao trabalhador o direito aos proporcionais de férias e de 
subsídios de férias e de Natal proporcionais ao tempo 
que se apurou de vigência do contrato no ano da 
cessação. 
 
Apelação nº   1035/11.3TTBCL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 27/05/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
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2054 
 
PROCESSO DE ACIDENTE DE TRABALHO 
PARTICIPAÇÃO 
AUSÊNCIA DE TAXA DE JUSTIÇA 
PRESSUPOSTOS DO RECURSO 
COIMA PARCELAR 
DISCRIMINAÇÃO 
FATORES 
 
 
Sumário 
I - As custas processuais abrangem a taxa de 
justiça, os encargos e as custas de parte, no 
entanto, tal não significa que cada uma destas 
componentes esteja necessária e inevitavelmente 
ligada às outras. 
II - A taxa de justiça corresponde ao montante 
devido pelo impulso processual, razão pela qual, se 
não houver impulso processual relevante, pode não 
haver lugar ao pagamento daquela taxa mas existir 
responsabilidade pelo pagamento de custas 
(encargos e custas de parte). 
3 - A participação com a qual se inicia o processo 
especial de acidente de trabalho, não corresponde 
ao impulso processual a que aludem os artigos 
447.º, n.1, do C.P.C. e 6.º n.º 1, do R.C.P. e que 
determina o pagamento de taxa de justiça. 
I - O legislador, ao dispor, como dispôs, no nº 3 do 
ar. 49º da Lei 107/2009, de 14.09, não poderia 
deixar de saber que, contemplando a decisão 
condenatória várias infrações, estas não poderiam 
deixar de ser objeto de cúmulo jurídico e, por 
consequência, da aplicação de uma coima única 
encontrada a partir das coimas parcelares 
correspondentes a cada uma das infrações 
cometidas, pelo que a citada norma reporta-se ao 
valor da coima parcelar. 
II - O conceito de discriminação, para efeitos do 
CT/2009, está associado à existência de algum 
factor de discriminação, como decorre dos seus arts. 
23º [que, ao definir o conceito técnico-jurídico da 
discriminação e não desconhecendo o legislador os 
problemas interpretativos que então se suscitaram, 
continua a relacioná-la com algum fator de 
discriminação], 24º, nº 1 [que elenca, ainda que de 
forma exemplificativa, os fatores de discriminação] e 
25º, nº 1 [que remete para o conceito de 
discriminação constante do art. 23º e para os 
designados fatores de discriminação]. 
 
Apelação nº 354/12.6TTBGC.P1 – 4ª Sec.  

Data – 27/05/2013 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
M. Fernanda P. Soares 

 
 
 
 
2055 
 
DENÚNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO PELO 
TRABALHADOR 
 
Sumário 
Não constitui denúncia do contrato de trabalho a 
conduta da trabalhadora que, confrontada pelo 
empregador, atira as chaves para cima do balcão, 
entrega a farda e não comparece mais ao serviço 
quando conjugada com o facto de o empregador lhe 
ter comunicado, não o abandono de trabalho, mas a 
cessação do contrato por despedimento com 
fundamento na dita conduta e de ter preenchido a 
declaração para a Segurança Social com o motivo 
"despedimento por justa causa imputável ao 
trabalhador". 
 

Apelação nº   362/10.1TTVRL.P1 – 4ª Sec.  
Data – 03/06/2013 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 

 
 
 
 
2056 
 
GREVE 
PRÉMIO DE ASSIDUIDADE 
 
Sumário 
I - Quando o trabalhador adere à greve o seu contrato 
de trabalho fica suspenso e não está obrigado a cumprir 
o dever de assiduidade.  
II - O empregador não pode retirar aos trabalhadores 
que aderiram à greve 10 % do prémio anual previsto no 
Regulamento com o fundamento de que a adesão 
corresponde a falta ao trabalho. 
 
Apelação nº   155/12.1TTVNF.P1 – 4ª Sec.  

Data – 03/06/2013 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
 
2057 
 
SANÇÃO ABUSIVA 
PROVA 
CADUCIDADE 
PRESCRIÇÃO 
 
Sumário 
I- O n.º 2 do art. 337º do CT/2009 consagra um 
especial regime de prova ao prever que a indemnização 
por sanção abusiva vencida há mais de cinco anos possa 
ser provada por documento.” 
II – Dele decorre que está a admitir que a essa sanção 
abusiva possa ser provada (e, por isso, reclamada) por 
outro meio que não o documento idóneo, 
III- O que permite concluir que o legislador, pelo menos 
no que se reporta ao pedido de indemnização por 
aplicação de sanção abusiva (e consequente impugnação 
dessa sanção), não pretendeu estabelecer qualquer 
prazo de caducidade (de um ano ou outro) a contar da 
comunicação da sua aplicação ao trabalhador, antes 
considerando que o prazo de impugnação é o de 
prescrição previsto no art. 337º, nº 1, do referido 
diploma (e apenas tendo pretendido estabelecer, no nº 2 
desse preceito, um regime de prova mais restritivo 
relativamente à indemnização por sanções abusivas 
vencidas há mais de cinco anos). 
 
Apelação nº   298/12.1TTMTS-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 17/06/2013 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
Ferreira da Costa 
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2058 
 
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DA REGULARIDADE E  
LICITUDE DO DESPEDIMENTO 
CRÉDITO LABORAL 
CADUCIDADE 
 
Sumário 
I – Tendo o trabalhador sido prescindido pelo 
empregador em 2009-06-29, ato equivalente a 
despedimento sem precedência de procedimento 
disciplinar, os créditos daquele estão sujeitos ao 
prazo prescricional previsto no Art.º 337.º, n.º 1, do 
CT2009. 
II – A figura da caducidade existe apenas para 
aquele conjunto de casos a que for aplicável o 
processo especial previsto nos Art.ºs 98.º-B ss. do 
CPT2010, ex vi do disposto no Art.º 387.º, n.º 2 do 
CT2009, pois para as ações de impugnação da 
licitude do despedimento, em que este não tenha 
sido comunicado pelo empregador ao trabalhador, 
por escrito, o sistema do CT2009 recuou à disciplina 
da LCT . 
 
Apelação nº   55/08.0TTVNG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 17/06/2013 
Ferreira da Costa  
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 

 
 
 
 
2059 
 
NOTA DE CULPA 
FACTOS NOVOS 
 
Sumário 
I- Constando da decisão disciplinar factos 
agravantes da culpa do trabalhador que não 
constavam da nota de culpa, não podem os mesmos 
ser invocados como fundamento da justa causa de 
despedimento, mas tal ocorrência não gera a 
invalidade do procedimento disciplinar nem, em 
consequência, a ilicitude do despedimento.  
II- Apesar de parecer ao julgador que os factos 
constantes da nota de culpa, mesmo a provarem-se, 
não justificariam a aplicação da sanção máxima, não 
está o julgador dispensado de fazer o seu 
apuramento, como resulta do nº 2 do artigo 659º do 
CPC. 
 
Apelação nº    422/12.4TTVNG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 17/06/2013 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 

 
 
 
 
2060 
 
SUSPENSÃO DO DESPEDIMENTO 
PROBABILIDADE SÉRIA DE INEXISTÊNCIA DE  
JUSTA CAUSA 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I - O conceito probabilidade séria de inexistência de 
justa causa, fundamento do pedido de suspensão de 
despedimento, não sofreu qualquer alteração em 
face do CT/2009 e do CPT revisto, pelo que, em face 
das regras de repartição do ónus da prova, é ao 
trabalhador que compete provar os fundamentos 
que justificam o seu pedido de suspensão. 

II - O facto de o artigo 35°, n° l do CPT, permitir uma 
ampliação dos meios de prova a apresentar por ambas 
as partes – requerente e requerido – tal não pode ser 
entendido como uma inversão do ónus da prova, no 
sentido de caber à empregadora o ónus de alegar e 
provar, em sede de procedimento cautelar, a existência 
de justa causa de despedimento.  
III - Não é a justa causa de despedimento que está em 
causa no procedimento de suspensão de despedimento, 
mas antes a probabilidade de inexistência de justa 
causa, cuja prova cabe ao requerente / trabalhador. 
 
Apelação nº    1210/12.3TTBRG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 17/06/2013 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa [Revendo posição anterior] 
Paula Leal de Carvalho (Revendo posição 
anterior) 

 
 
 
 
2061 
 
REENVIO PREJUDICIAL 
CONTRATO DE TRABALHO A TERMO 
CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO  
INDETERMINADO 
ESTADO 
 
Sumário 
I - É conforme ao direito comunitário, nomeadamente 
aos objetivos da Diretiva 1999/70/CE, do Conselho, de 
1999-06-28, uma legislação nacional que proíbe, de 
modo absoluto, que um contrato de trabalho a termo, 
celebrado com o Estado, seja convertido em contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, apesar de não se 
terem indicado nem provado quaisquer razões objetivas 
para a sua celebração ou apesar de se terem celebrado 
contratos a termo sucessivos e abusivos, mas determina 
imperativamente a sua conversão se o empregador, 
pertencendo ao setor privado, agir de igual modo? 
II - Sendo a resposta negativa, deverá o juiz nacional 
acatar tal interpretação do TJCE, mesmo que ela colida 
com o princípio da igualdade no acesso à função pública, 
mediante prévio concurso, previsto no Art.° 47.°, n.° 2 
da CRP? 
III - E deverá o juiz nacional acatar tal interpretação do 
TJCE mesmo que ela colida com a interpretação que 
desse Art.° 47.°, n.° 2 da CRP, é feita, com força 
obrigatória geral, pelo Tribunal Constitucional Português 
ao considerar inconstitucional, por violação desse 
preceito, norma que admita a conversão do contrato de 
trabalho a termo, celebrado com o Estado, em contrato 
de trabalho por tempo indeterminado, nas circunstâncias 
perguntadas em 1)? 
IV - Ou, sendo a resposta negativa, deverá o juiz 
nacional acatar tal interpretação do TJCE mesmo que ela 
colida com o princípio da igualdade no acesso à função 
pública, mediante prévio concurso, mas esteja de acordo 
com o princípio da segurança no emprego, previstos nos 
Art.°s, respetivamente, 47°, n.° 2 e 53.° da CRP? 
 
Apelação nº    1834/08.3TTPRT.P3 «– 4ª Sec.  

Data – 17/06/2013 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 
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2062 
 
CARREIRA PROFISSIONAL 
ORDEM DE SERVIÇO 
ABUSO DE DIREITO 
SUPPRESSIO 
 
Sumário 
I – A "ordem de serviço" emitida por um 
empregador com a finalidade de definir as condições 
gerais de progressão na estrutura salarial dos 
diversos grupos de pessoal, visando 
"regulamentação de várias carreiras profissionais" 
integra o conceito de regulamento interno e 
representa uma manifestação de vontade contratual, 
pelo que, tendo sido aceite pelos trabalhadores, não 
poderá ser revogada por determinação unilateral do 
empregador (artigos 7º e 39º da LCT), apenas 
podendo deixar de ser aplicada se a tal conduzir lei 
imperativa nesse sentido. 
II – A suppressio, enquanto modalidade do abuso do 
direito, respeita àquelas situações em que uma 
posição jurídica que não tenha sido exercida em 
certas circunstâncias e por certo lapso de tempo, 
não mais possa sê-lo por, de outro modo, se 
contrariar a boa fé.  
III – O abuso do direito, na modalidade da 
suppressio, não tem aplicação, em princípio, em 
matéria de créditos laborais, dado que estes se 
encontram sujeitos a prescrição. 
 
Apelação nº    629/10.9TTBRG.P2 – 4ª Sec.  

Data – 17/06/2013 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 
Maria José Costa Pinto 

 
 
 
 
2063 
 
CONTRATO DE SEGURO 
ACIDENTE DE TRABALHO 
PENSÃO PROVISÓRIA 
 
Sumário 
I - Nos termos do art. 9º, nºs 1 e 2, do DL 
142/2000, a resolução do contrato de seguro de 
acidentes de trabalho deve ser comunicada à 
Inspeção Geral do Trabalho, sob pena dessa 
resolução não ser oponível ao sinistrado. 
II - O ónus de alegação e prova dessa comunicação 
impende sobre a Seguradora, nos termos do nº 2 do 
citado preceito. 
III - A fixação, a cargo do FAT, da obrigação do 
pagamento de pensão provisória tem lugar perante 
o desconhecimento, à data da sua atribuição, da 
entidade que será responsável pela reparação dos 
danos emergentes do acidente face aos parcos 
elementos que, a essa data, o processo dispõe. 
IV - Havendo uma sentença que conhece do mérito 
da ação, determinando a entidade que é a 
responsável pela reparação dos danos emergentes 
do acidente de trabalho, tem ela, pese embora ainda 
não haja transitado em julgado, um grau de certeza 
muito maior do que a que inicialmente se verificava 
aquando da fixação da pensão provisória, razão pela 
qual, nos termos do art. 122º, nº 4, do CPT, o 
encargo do seu pagamento deve ser oficiosamente 
transferido para a entidade que, na sentença final, o 
juiz considerou ser o responsável, aí devendo 
também determinar o reembolso devido àquela que, 
até então, suportou o encargo. 
 
Apelação nº    207/08.2TTVRL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 17/06/2013 
Paula Leal de Carvalho 

Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 

 
 
 
 
2064 
 
CRÉDITO LABORAL 
PRESCRIÇÃO 
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS 
CRÉDITO CONTROVERTIDO 
 
Sumário 
I – O artigo 337.º do CT 2009 – que prevê a prescrição 
dos "créditos resultantes do contrato de trabalho e da 
sua violação ou cessação" – tem um amplo campo de 
aplicação, embora não abarque as consequências 
jurídicas legalmente definidas para o despedimento 
colectivo ilícito.  
II – Nele deverão incluir-se todos os direitos retributivos 
que decorrem directamente da prestação do trabalho ou 
que passaram a ser imediatamente exigíveis por força 
da cessação do contrato, como sejam os proporcionais 
de férias, subsídio de férias e de Natal, e, bem assim, a 
compensação a que se refere o artigo 366.º do Código 
do Trabalho, a qual nada tem a ver com a ilicitude do 
despedimento.  
III – Não constitui obstáculo à dedução da excepção da 
compensação a circunstância de o contra-crédito 
invocado ser controvertido e emergir de 
responsabilidade civil, nada tendo a ver o requisito da 
exigibilidade judicial com um prévio reconhecimento 
judicial ou extrajudicial do crédito. 
IV – Não pode afirmar-se o nexo de causalidade 
adequada entre o retardamento, imputável ao 
trabalhador, da devolução ao cliente do seu empregador 
de aparelhos móveis entregues na empresa para 
“validação” e o dano sofrido pelo empregador que, por 
ter retardado a devolução dos equipamentos, pagou o 
valor dos mesmos aquela cliente, sem que se conheça 
cláusula contratual que imponha esta consequência, a 
qual não constitui uma consequência normal da mora à 
face da lei civil geral. 
 
Apelação nº    527/10.6TTMAI.P1 – 4ª Sec.  

Data – 17/06/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
 
2065 
 
SENTENÇA DE VERIFICAÇÃO E GRADUAÇÃO DE  
CRÉDITOS 
INSOLVÊNCIA DO EMPREGADOR 
UTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE 
 
Sumário 
Não estando provada a prolação de sentença de 
verificação e graduação de créditos, a declaração de 
insolvência do empregador não determina a inutilidade 
superveniente da lide.  
 
Apelação nº    76/11.5TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 17/06/2013 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 
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2066 
 
PORTUGAL TELECOM, TELECOM, TLP E TDP 
“HARMONIZAÇÃO” DO REGIME E DAS  
CONDIÇÕES DE TRABALHO 
ANTIGUIDADE “NA FIEIRA” 
 
Sumário 
I – O Decreto-Lei nº 122/94 de 14 de Maio, 
estabeleceu os termos em que a Telecom S.A. 
(Telecom), os Telefones de Lisboa e Porto, S.A. 
(TLP), e a Teledifusora de Portugal, S.A. (TDP) 
criaram, por fusão, a Portugal Telecom, S. A. 
(Portugal Telecom), incluindo a obrigação da 
Portugal Telecom a tomar as medidas adequadas à 
progressiva “harmonização” do regime e das 
condições de trabalho, bem como dos esquemas de 
protecção social complementares dos assegurados 
pelos sistemas públicos, aplicáveis aos trabalhadores 
da Telecom, dos TLP e da TDP.  
II – Em tal processo de harmonização dos 
trabalhadores oriundos das empresas objecto da 
fusão, que resultou de um “protocolo de 
harmonização” celebrado entre a PT e os Sindicatos 
representativos dos trabalhadores ao seu serviço, o 
critério considerado para a harmonização dos 
trabalhadores foi a antiguidade do trabalhador “na 
fieira”.  
III – O conceito de antiguidade na fieira, para 
determinar se um trabalhador estava harmonizado 
ou desarmonizado corresponde à antiguidade que 
um trabalhador tinha, em 1 de Janeiro de 1998, 
numa certa categoria, ou naquela ou naquelas que 
anterior e historicamente a precederam e que lhe 
equivaliam, pese embora de nomenclaturas 
divergentes. 
IV – Fundando os AA. o pedido formulado no 
“protocolo de harmonização”, assumem a natureza 
de factos constitutivos do seu direito  os susceptíveis 
de levar a concluir que, em 1 de Janeiro de 1998, a 
sua antiguidade na fieira da categoria profissional de 
TPJ que então detinham, era superior a 10 anos, ou 
seja, que há mais de 10 anos antes de 1 de Janeiro 
de 1998 desempenharam sucessivamente ao serviço 
dos TLP e da PT funções com um nível de 
qualificação profissional equivalente ao da categoria 
de TPJ. 
 
Apelação nº     1683/09.1TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 17/06/2013 
Maria José Costa Pinto 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 

 
 
 
 
2067 
 
SUSPENSÃO DA INSTÂNCIA 
PRAZO 
CONTAGEM 
 
Sumário 
I- As partes podem requerer a suspensão da 
instância por acordo, mas esse direito não produz, 
por si só e de imediato, o correspondente efeito 
jurídico. Necessário se torna a intervenção do juiz, 
no sentido de verificar a conformidade legal desse 
pedido e de autorizar, ou não, o respetivo exercício. 
II- Porque assim é, em caso de deferimento do 
pedido de suspensão da instância requerida por 
acordo das partes, essa suspensão retroage os seus 
efeitos à data daquele pedido, inutilizando, se for 
caso disso, a parte do prazo entretanto decorrido, 
mas o prazo de suspensão só se conta a partir do 
conhecimento pelas partes daquele deferimento. 
 

Apelação nº    153/12.5TTBRG.P1 – 4ª Sec.  
Data – 01/07/2013 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva. 

 
 
 
 
2068 
 
VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA 
DESPEDIMENTO 
 
Sumário 
I - Constando do contrato de trabalho expressamente o 
dever de não concorrência, a constituição, pelo Director 
Nacional de Vendas de uma empresa cujo objecto social 
é o comércio de produtos e equipamentos destinados à 
medicina dentária, de uma sociedade com objecto 
parcialmente coincidente, da qual foi sócio-gerente - não 
provando o trabalhador que apesar deste objecto, o 
exercício concretamente prosseguido não é, de todo ou 
principalmente, concorrencial - constitui objectivamente 
violação culposa do dever de lealdade que, pela sua 
gravidade e consequências, constitui justa causa de 
despedimento.  
II - Embora a antiguidade, a ausência de antecedentes 
disciplinares e sobretudo o contributo decisivo do 
trabalhador para a constituição e crescimento com 
sucesso da empresa empregadora sejam circunstâncias 
atenuantes, a posição altamente privilegiada, em termos 
de acesso a informação essencial para a prossecução do 
negócio, que resulta do cargo detido pelo trabalhador, 
torna proporcional e adequada a sanção de 
despedimento. 
 
Apelação nº    669/09.0TTVFR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 01/07/2013 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 

 
 
 
 
2069 
 
PRESCRIÇÃO 
INTERRUPÇÃO 
NOMEAÇÃO DE PATRONO 
 
Sumário 
I - De acordo com o nº 4º do artigo 33º da Lei 
nº34/2004, de 29 de Julho - a acção considera-se 
proposta na data em que for apresentado o pedido de 
nomeação de patrono. 
II - Tendo sido requerida a nomeação de patrono, para 
propositura de uma acção (com processo comum) onde 
é pedida a condenação da ré na indemnização por 
despedimento e diversas quantias a título de créditos 
salariais devidos, a prescrição de tais direitos considera-
se interrompida decorridos que sejam cinco dias sobre 
esse requerimento, se a falta de citação da ré, nesse 
período temporal, não for imputável ao autor (artigo 
323º, 1 e 2 do C. Civil 
 
Apelação nº    704/12.5TTOAZ.P1 – 4ª Sec.  

Data – 01/07/2013 
António José Ramos 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
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2070 
 
ACORDO DA EMPRESA 
USO DA EMPRESA 
 
Sumário 
I – Se o AE refere que todos os trabalhadores do 
movimento têm direito a gozar o domingo como dia 
de descanso, ainda que rotativamente quanto aos 
menos antigos, então a Ré só terá de proceder à 
abertura de vagas salvaguardando o descanso 
rotativo (ao domingo). 
II – Os usos da empresa não podem prevalecer 
sobre os instrumentos de regulamentação coletiva. 
 
Apelação nº     1464/11.2TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 01/07/2013 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa  
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
 
2071 
 
INFRACÇÃO DISCIPLINAR 
ESCUTA TELEFÓNICA 
INVOCAÇÃO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS  
NOUTRO PROCESSO 
 
Sumário 
I - A prova por escutas telefónicas está limitada ao 
processo criminal, não podendo ser usada em 
processos de outra natureza, designadamente no 
processo em que se discute infracção disciplinar 
laboral ainda que consistente nos mesmos factos 
que integram a imputação criminal.  
II - A natureza urgente da acção de impugnação da 
licitude e regularidade do despedimento não impede 
as partes de oferecerem, nos limites temporais 
processualmente definidos, os meios de prova que 
entenderem adequados à defesa das respectivas 
posições.  
III - Deve por isso deferir-se, salvo manifesta 
inutilidade ou impertinência, o requerimento de 
junção de documentos reputados relevantes para a 
prova dos factos e admitir-se a junção, pela 
contraparte, dos documentos que a propósito 
entender oferecer.  
IV - Podem ser juntos aos autos os depoimentos 
prestados por testemunhas noutros processos em 
que seja parte aquele contra o qual os depoimentos 
são neste oferecidos, desde que tenham sido 
salvaguardadas as garantias de defesa da mesma 
parte no processo em que os depoimentos foram 
prestados, não sendo porém necessário demonstrar 
que a parte efectivamente os contraditou, sendo 
ainda que tal junção é independente do facto da 
decisão formada sobre tais depoimentos no processo 
em que foram proferidos ter transitado em julgado.  
V - A junção de depoimentos testemunhais 
prestados noutro processo é tanto mais justificada 
quanto as testemunhas já tenham também deposto 
no processo ao qual se pretende a junção, em 
sentido invocado como diverso daquele em que, no 
outro processo, ocorreu o depoimento. 
 
Apelação nº     706/11.9TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 10/07/2013 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 

 
 
 
 
 

2072 
 
TAXA DE ÁLCOOL NO SANGUE 
DESPEDIMENTO 
 
Sumário 
I – A utilização de documento que comprova que um 
trabalhador tinha determinado grau de álcool no sangue 
quando seguia como acompanhante numa viatura da 
empresa que se acidentou, sem que o empregador 
tenha demonstrado que o trabalhador lhe autorizou o 
acesso a tal documento, constitui prova ilegal e, como 
tal, não serve para demonstrar a realidade do facto. 
II – Ao empregador que invoca a violação, pelo 
trabalhador, de uma norma interna que proíbe o 
consumo de álcool compete provar a existência dessa 
norma, não podendo limitar-se a afirmar que a norma 
resulta do bom senso. 
 
Apelação nº     313/12.9TTOAZ.P1 – 4ª Sec.  

Data – 10/07/2013 
Eduardo Petersen Silva 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 

 
 
 
 
2073 
 
PODER DISCIPLINAR 
SANÇÃO DISCIPLINAR 
PREJUÍZO PATRIMONIAL 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
Sumário 
I- O poder disciplinar corresponde a um direito 
subjetivo/potestativo, de caráter privado, cuja 
titularidade pertence ao empregador. 
II- Por essa razão, o seu exercício não é vinculado seja 
em termos de dimensão, seja em termos de 
oportunidade; isto é, o empregador pode exercitar, ou 
não, aquele direito, tal como pode dimensionar o estado 
de sujeição a que com esse exercício fica obrigado o 
trabalhador por ele constrangido, desde que o 
empregador o faça dentro dos limites normativos e para 
os fins que o referido direito lhe foi conferido. 
III- Por essa razão também o tribunal não pode 
substituir uma sanção que considere indevidamente 
aplicada por outra sanção que julgue mais adequada. Só 
pode controlar a legalidade dessa sanção. 
IV- Uma infração disciplinar corresponde ao 
incumprimento de um dever principal ou secundário pelo 
trabalhador, embora àquele incumprimento possa ser 
alheio qualquer prejuízo patrimonial, uma vez que o que 
releva não é, necessariamente, a sua expressão 
económica, mas, sim, as suas consequências na 
organização produtiva. 
V- É possível cumular a responsabilidade disciplinar com 
a responsabilidade civil ou outro tipo de consequências 
jurídicas para o trabalhador. 
VI- Assim, a recusa de um trabalhador em realizar uma 
prova que faça parte de uma ação de formação, pode 
dar azo tanto à penalização no aproveitamento nela 
obtido, como à responsabilização disciplinar desse 
mesmo trabalhador. 
 
Apelação nº      412/11.4TTBRG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 10/07/2013 
João Diogo Rodrigues 
Paula Maria Roberto 
Machado da Silva 
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ARRENDAMENTO, COMUNICAÇÃO AO SENHORIO, 
EXTINÇÃO DO ARRENDAMENTO - 1587 
 
- USURA, PREÇO COBRAÇO EXCESSIVO, LUCRO 
OBTIDO INJUSTIFICADO, PREÇOS FIXADOS PELO 
MERCADO - 1656 
 
- VIAGEM DE AVIÃO, PERDA DE VAGAGEM, DANOS 
NÃO PATRIMONIAIS - 1550 
 
 
 
3. Direitos Reais 
 
 
 
- ACÇÃO DE DEMARCAÇÃO, ACÇÃO DE 
REIVINDICAÇÃO, CASO JULGADO, ABRANGÊNCIA - 
1480 
 
- ACÇÃO DE REIVINDICAÇÃO, CEDÊNCIA VERBAL - 
1716 
 
- ACÇÃO DE REIVINDICAÇÃO, REJEIÇÃO DE 
DOCUMENTO, ILEGITIMIDADE ACTIVA, 
INEXISTÊNCIA DA SENTENÇA - 1374 
 
- ACESSÃO, SURRIBA, LAVRAGEM, GRADAGEM, 
ENFEITORIAS ÚTEIS, PREJUÍZO DA BENFEITORIA - 
1324 
 
- ÁGUAS PÚBLICAS, SERVIDÃO DE AQUEDUTO - 
1715 
 
- ÁGUAS, SERVIDÃO POR DESTINAÇÃO DO PAI DE 
FAMÍLIA, SERVIDÃO POR DESTINAÇÃO DE 
ANTERIOR PROPRIETÁRIO, SERVIDÃO DO 
PROPRIETÁRIO – 1364 
 
- CAMINHO PÚBLICO, REQUISITOS - 1636 
 
- CAMINHO PÚBLICO, MELHORAMENTO DO 
CAMINHO PÚBLICO, OBRAS REALIZADAS POR 
PARTICULARES, U TILIZAÇÃO - 1690 
 
- COMPROPRIEDADE, DEFINIÇÃO DA QUOTA, 
ESTIPULAÇÃO ESSENCIAL, NULIDADE, ABUSO DE 
DIREITO - 1611 
 
- COMPROPRIEDADE, PRÉDIO COMUM, USO 
HABITACIONAL SIMULTÂNEO PELOS 
COMPROPRIETÁRIOS - 1544 
 
- CONDOMÍNIO, ASSEMBLEIA RESTRITA DE 
CONDÓMINOS, CONDOMÍNIO AUTÓNOMO - 1423 
- DIREITO DE COMPROPRIEDADE, AQUISIÇÃO POR 
USUCAPIÃO - 1439 

- DIREITO DE PREFERÊNCIA, PROPRIETÁRIO, 
TERRENO CONFINANTE, PRÉDIO MISTO, 
INCIDÊNCIA DA PREFERÊNCIA - 1676 
 
- IDONEIDADE DA CAUÇÃO, PENHOR DE CRÉDITO, 
DIREITO REAL DE RETENÇÃO, PROVA 
TESTEMUNHAL - 1470 
 
- PRESUNÇÃO DE COMPROPRIEDADE, ÓNUS DA 
PROVA - 1466 
 
- PROPRIEDADE HORIZONTAL, CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA, IMPUGNAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES - 
1559 
 
- SERVIDÃO DE ESCOAMENTO, EXERCÍCIO DA 
SERVIDÃO, ALTERAÇÃO, OBRA DE USO OU 
CONSERVAÇÃO - 1594 
 
- SERVIDÃO DE PASSAGEM, DESTINAÇÃO DE PAI 
DE FAMÍLIA, USUCAPIÃO, SINAL VISÍVEL E 
PERMANENTE - 1518 
 
- SERVIDÃO DE VISTAS, USUCAPIÃO, JANELAS, 
EFECTIVA UTILIZAÇÃO DE JANELA, EFEITO 
EXPANSIVO DO CONTEÚDO DO DIREITO REAL, 
EFEITO COMPRESSIVO DO CONTEÚDO DO DIREITO 
REAL- 1499 
 
- SERVIDÃO POR DESTINAÇÃO DO PAI DE FAMÍLIA, 
PRESSUPOSTOS – 1350 
 
- USUCAPIÃO, DIREITO REAL DE GOZO, AQUISIÇÃO 
ORIGINÁRIA, AQUISIÇÃO DERIVADA, ACESSÃO - 
1400 
 
- USUCAPIÃO, PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO, 
POSSE, ANIMUS DA POSSE - 1360 
 
 
 
4. Direito de Família e Menores 
 
 
 
- ALIMENTOS A EX-CONJUGE - 1717 
 
- ALIMENTOS ENTRE EX-CONJUGES, CESSAÇÃO, 
ÓNUS DA PROVA, NECESSIDADE DE ALIMENTOS, 
ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES ECONÓMICAS 
DO OBRIGADO, ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES 
DO ALIMENTADO, MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE 
VIDA - 1492 
 
- ALIMENTOS DEVIDOS A MENORES, FUNDO DE 
GARANTIA DOS ALIMENTOS DEVIDOS A MENORES, 
LIMITE MENSAL DAS PRESTAÇÕES – 1300 
 
- ALIMENTOS DEVIDOS A MENORES, PROGENITOR 
OBRIGADO À PRESTAÇÃO AUSENTE, FIXAÇÃO DA 
PENSÃO DE ALIMENTOS – 1334 
 
- DIVÓRCIO, ATRIBUIÇÃO PROVISÓRIA CASA DA 
MORADA DE FAMÍLIA, FIXAÇÃO RENDA - 1351 
 
- DIVÓRCIO, RUPTURA DEFINITIVA DO CASAMENTO 
NECESSIDADE DE DECURSO DO TEMPO - 1512 
 
- DIVÓRCIO SEM CONSENTIMENTO DE UM DOS 
CÔNJUGES, SEPARAÇÃO DE FACTO, CASO JULGADO 
- 1507 
 
- DIVÓRCIO SEM CONSENTIMENTO DE UM DOS 
CÔNJUGES, RUPTURA DEFINITIVA DO CASAMENTO - 
1358 
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- INVENTÁRIO SUBSEQUENTE A DIVÓRCIO, 
INCIDENTE, DECISÃO NÃO IMEDIATA DA MATÉRIA 
DE FACO, IRREGULARIDADE, RELAÇÃO DE BENS, 
OBRIGATORIEDADE, SONEGAÇÃO DE BENS - 1504 
 
- INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CADUCIDADE 
DE DEZ ANOS APÓS A MAIORIDADE OU 
EMANCIPAÇÃO DO INVESTIGANTE, 
INCONSTITUCIONALIDADE - 1477 
 
- MEDIDAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO, 
INTERESSE DO MENOR, ACOLHIMENTO EM 
INSTITUIÇÃO, PREVALÊNCIA DA FAMÍLIA, 
PRINCÍPIO DA PROBIDADE PROCESSUAL, PRINCÍPIO 
DA ACTUALIDADE - 1721 
 
- OBRIGAÇÃO ALIMENTAR, SENTENÇA PROFERIDA 
TRIBUNAL DE UM ESTADO-MEMBRO, 
RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA, 
DISPENSA DE DECLARAÇÃO DE EXECUTORIEDADE, 
DECISÕES PROVISÓRIAS - 1627 
 
- PATRIMÓNIO CONJUGAL COMUM, DÍVIDAS 
COMUNS DO CASAL, PARTILHA ADICIONAL, 
RENÚNCIA - 1339 
 
- PENSÃO DE SOBREVIVÊNCIA, PRESSUPOSTOS - 
1712 
 
- PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS, INCUMPRIMENTO, 
LEGITIMIDADE, FILHO MAIOR - 1289 
 
- PRESTAÇÕES SOCIAIS POR MORTE DO 
COMPANHEIRO, BENEFICIÁRIOS DE REGIMES 
ESPECIAIS DA SEGURANÇA SOCIAL, PENSÃO DE 
SOBREVIVÊNCIA, MOMENTO A PARTIR DO QUAL 
DEVE SER ATRIBUÍDA - 1555 
 
- PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS, PRESTAÇÕES 
VENCIDAS E NÃO PAGAS, LEGITIMIDADE PARA AS 
RECLAMAR - 1706 
 
- PROCEDIMENTO JUDICIAL, PROMOÇÃO E 
PROTECÇÃO DE MENORES, PROCESSO DE 
REGULAÇÃO DE RESPONSABILIDADES PARENTAIS, 
COMPETÊNCIA POR CONEXÃO, PROCESSO 
ARQUIVADO - 1363 
 
- PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, CASA 
DA MORADA DE FAMÍLIA, ATRIBUIÇÃO DA CASA DE 
MORADA DE FAMÍLIA, CIRCUNSTÂNCIAS 
SUPERVENIENTES, ALTERAÇÃO DA DECISÃO - 1385 
 
- REGIME DE BENS DO CASAMENTO, REGIME DE 
COMUNHÃO DE ADQUIRIDOS, BEM COMUM - 1610 
 
- REGULAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 
RESPONSABILIDADES PARENTAIS, COMPETÊNCIA 
INTERNACIONAL, MENOR RESIDENTE NO 
ESTRANGEIRO COM PROGENITORA, DEMANDADO 
PAI A RESIDIR EM PORTUGAL - 1485 
 
- REGULAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES 
PARENTAIS, PERÍODO DE FÉRIAS, CRIANÇA EM 
PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO - 1456 
 
- RESPONSABILIDADES PARENTAIS, MEDIDAS 
PROVISÓRIAS, SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 
INTERVENÇÃO PRECOCE, PROPORCIONALIDADE, 
RESPONSABILIDADE PARENTAL, PREVALÊNCIA DA 
FAMÍLIA - 1605 
 
- RESPONSABILIDADE PARENTAL, REGIME DE 
VISITAS, DIREITO AO CONVÍVIO COM OS TIOS, 
ACÇÃO TUTELAR COMUM – 1271 

- UNIÃO DE FACTO, COMPARTICIPAÇÃO NA 
AQUISIÇÃO DE BENS, ÓNUS DA PROVA, 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - 1707 
 
- UNIÃO DE FACTO, PRESTAÇÕES POR MORTE, 
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO - 1317 
 
- UTILIZAÇÃO CASA DA MORADA DE FAMÍLIA, 
REGIME PROVISÓRIO, PROVIDÊNCIA CAUTELAR, 
INCIDENTE DE ATRIBUIÇÃO, JURISDIÇÃO 
VOLUNTÁRIA, FALTA DE PROVA, CONVITE PARA 
INDICAR MEIOS DE PROVA, FACTOS  NOTÓRIOS - 
1689 
 
 
 
5. Direito das Sucessões 
 
 
 
- HABILITAÇÃO DE HERDEIROS, ALTERAÇÃO NA 
RELAÇÃO SUBSTANTIVA EM LITÍGIO, PATRIMÓNIO 
HEREDITÁRIO, PATRIMÓNIO PESSOAL DOS 
SUCESSORES  HABILITADOS - 1304 
 
- HABILITAÇÃO DE HERDEIROS, REPÚDIO DA 
HERANÇA, ACEITAÇÃO TÁCITA - 1335 
 
- INVENTÁRIO, CABEÇA DE CASAL, ACÇÃO COMUM 
INTERPOSTA PELO CABEÇA DE CASAL, ACÇÃO 
COMUM DE SIMPLES APRECIAÇÃO POSITIVA, BENS 
DA HERANÇA, ÓNUS DA PROVA - 1406 
 
- INVENTÁRIO, INTERESSADO CÔNJUGE DO 
HERDEIRO, CITAÇÃO - 1355 
 
- INVENTÁRIO, RECLAMAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO 
DE BENS, SUSPENSÃO DO PROCESSO DE 
INVENTÁRIO, QUESTÃO PREJUDICIAL, 
ADMISSIBILIDADE DO PROCESSO DE INVENTÁRIO, 
DEFINIÇÃO DOS DIREITOS DOS INTERESSADOS - 
1549 
 
- INVENTÁRIO, RELAÇÃO DE BENS - 1630 
 
- INVENTÁRIO, RELAÇÃO DE BENS, DOAÇÃO, 
OBRIGAÇÃO DE RELACIONAMENTO - 1387 
 
- INVENTÁRIO, RELACIONAÇÃO DE BENS, SEGURO 
DE VIDA - 1275 
 
- INVENTÁRIO SEPARAÇÃO DE MEAÇÕES, CREDOR, 
ESCOLHA DE BENS, NOTIFICAÇÃO - 1424 
 
- INVENTÁRIO, TESTAMENTO, TÍTULO EXECUTIVO, 
NULIDADE DE TESTAMENTO, LEGADO DE 
PRESTAÇÃO PERIÓDICA,  
DEDUÇÃO DO PASSIVO NO ACTIVO DA HERANÇA - 
1588 
 
- LEGADO, FORMA DE PROCESSO - 1651 
 
- PARTILHA EXTRAJUDICIAL, INVENTÁRIO JUDICIAL, 
IMPUGNAÇÃO DA PARTILHA, ÓNUS DA PROVA, 
SIMULAÇÃO, HERDEIRO PRETERIDO - 1565 
 
- PATRIMÓNIO CONJUGAL COMUM, DÍVIDAS 
COMUNS DO CASAL, PARTILHA ADICIONAL, 
RENÚNCIA - 1339 
 
- RECLAMAÇÃO DE BENS, QUESTÃO A DECIDIR NO 
INVENTÁRIO, REMESSA PARA OS MEIOS COMUNS - 
1383 
 
- RESPONSABILIDADE DA HERANÇA - 1276 
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- RESPONSABILIDADE DA HERANÇA, TRANSMISSÃO 
DE ESTABELECIMENTO - 1342 
 
 
 
6. Direito Comercial 
 
 
 
- ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO SOCIAL, DIREITO À 
INFORMAÇÃO - 1356 
 
- ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO SOCIAL, 
ILEGITIMIDADE ACTIVA, SUCESSORES DE TITULAR 
DA QUOTA SOCIAL, CONTITULARIDADE DE QUOTA 
SOCIAL, CONTITULARIDADE POR MORTE DE UM 
SÓCIO REPRESENTANTE COMUM,  
CABEÇA DE CASAL – 1327 
 
- AVALISTA DO SUBSCRITOR, DESNECESSIDADE 
DO PROTESTO, RELAÇÕES IMEDIATAS, 
PREENCHIMENTO ABUSIVO, NULIDADE DO 
CONTRATO, INVOCAÇÃO PELO AVALISTA, 
INDETERMINABILIDADE DO AVAL, LIVRANÇA 
ENTREGUE EM BRANCO, EXIGIBILIDADE - 1479 
 
- CHEQUE, RESPONSABILIDADE DO BANCO 
SACADO, CAUSA VIRTUAL - 1437 
 
- CHEQUE, TÍTULO EXECUTIVO, OBRIGAÇÃO 
CAMBIÁRIA, PRESCRIÇÃO, COMPENSAÇÃO - 1282 
 
- CHEQUE, TÍTULO EXECUTIVO, PRESCRIÇÃO - 
1448 
 
- CONTRATO DE AGÊNCIA, DIREITO À COMISSÃO, 
PRESSUPOSTOS - 1700 
 
- CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL, 
CONTRATO DE AGÊNCIA, PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS,  
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO, 
CLIENTELA, INDEMNIZAÇÃO DE CLIENTELA, 
BENEFÍCIOS NO PATRIMÓNIO DO CONCEDENTE- 
1583 
 
- CONTRATO DE CRÉDITO AO CONSUMO, RESERVA 
DE PROPRIEDADE, VALOR DO VEÍCULO - 1508 
 
- CONTRATO DE CRÉDITO, DEVER DE 
COMUNICAÇÃO CONSUMIDOR, AVALISTA, 
NULIDADE DO CONTRATO, ENTREGA DE CÓPIA, 
RELAÇÕES IMEDIATAS - 1686 
 
- CONTRATO DE GESTÃO DE CARTEIRA, ORDEM DE 
RESGATE, ÓNUS DA PROVA - 1325 
 
- CONTRATO DE SEGURO, DESLIZAMENTO DE 
VIATURA PARA O RIO, COBERTURA - 1522 
 
- CONTRATO DE SEGURO, NULIDADE DA CLÁUSULA, 
ÓNUS DA PROVA, INVALIDEZ ABSOLUTA E 
DEFINITIVA - 1644 
 
- CONTRATO DE SEGURO, SEGURO DE INCÊNDIO, 
COBERTURA, EXCLUSÕES - 1673 
 
- CONTRATO DE SEGURO, TRABALHO TEMPORÁRIO, 
DIREITO DE REGRESSO, SUB-ROGAÇÃO, 
PRESCRIÇÃO, RESPONSABILIDADE CIVIL 
EXTRACONTRATUAL - 1719 
 
- CONTRATO DE SOCIEDADE, LIVRE 
TRANSMISSIBILIDADE DAS ACÇÕES, LIMITAÇÕES À 
LIVRE TRANSMISSIBILIDADE DAS ACÇÕES, 

RESTRIÇÕES À LIMITAÇÃO À TRANSMISSIBILIDADE 
DAS ACÇÕES - 1529 
 
- LIVRANÇA, AVALISTA, INVOCAÇÃO DO CONTRATO 
SUBJACENTE À EMISSÃO DA LIVRANÇA, DATA DA 
EMISSÃO 
LIVRANÇA EM BRANCO, CUSTAS, HONORÁRIOS A 
ADVOGADO, OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO - 1301 
 
- LIVRANÇA, CO-AVALISTA, TÍTULO EXECUTIVO - 
1561 
 
- LIVRANÇA, PREENCHIMENTO ABUSIVO, 
CONSEQUÊNCIAS - 1572 
 
- LIVRANÇA, VIOLAÇÃO DO PACTO DE 
PREENCHIMENTO - 1333 
 
- MARCAS, ERRO OU CONFUSÃO DE MARCAS, 
PRESSUPOSTOS - 1661 
 
- NULIDADE DO AVAL, INDETERMINABILIDADE DO 
AVAL, INDETERMINABILIDADE OBRIGAÇÃO 
CAMBIÁRIA, MEIOS DE DEFESA AVALISTA, 
DENÚNCIA DO AVAL - 1268 
 
- PATENTE, PROTEÇÃO DA PATENTE, 
REIVINDICAÇÕES, ESTADO DA TÉCNICA, 
DESCRIÇÕES DA PATENTE, DESENHOS DA PATENTE 
- 1420 
 
- PENHOR DE CONTA BANCÁRIA, PENHOR 
FINANCEIRO, COMPENSAÇÃO CONVENCIONAL 
BANCÁRIA, PACTO  - COMISSÁRIO - 1404 
 
- RESPONSABILIDADE DOS GERENTES, CREDORES 
DE SOCIEDADE EXTINTA - 1648 
 
- SEGURO DE GRUPO, APÓLICE, DECLARAÇÃO DE 
ACEITAÇÃO, PROPOSTA DE SEGURO - 1288 
 
- SOCIEDADE COMERCIAL, COMPANHIA DE 
SEGUROS, SALVADOS, ACTOS COMERCIAIS, ACTOS 
OBJECTIVAMENTE COMERCIAIS, PARTE ACESSÓRIA 
DO OBJECTO SOCIAL, PRESUNÇÃO DE 
CUMPRIMENTO - 1303 
 
- SOCIEDADE, LEGITIMO REPRESENTANTE DA 
SOCIEDADE, MANDATÁRIO, PROCURADOR DA 
SOCIEDADE, ACTOS QUE VINCULAM A SOCIEDADE - 
1457 
 
- SOCIEDADE COMERCIAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA, EXTINÇÃO, SUBSTITUIÇÃO PELOS 
SÓCIOS, PRESSUPOSTOS - 1637 
 
- SOCIEDADE COMERCIAL, RESPONSABILIDADE 
DELITUAL DOS ADMINISTRADORES E GERENTES, 
INDEMNIZAÇÃO AO SÓCIO LESADO - 1291 
 
- TÍTULO DE CRÉDITO, ALTERAÇÃO, ÓNUS DA 
PROVA, PRESCRIÇÃO - 1682 
 
- TRANSPORTE MARÍTIMO, CONHECIMENTO DE 
EMBARQUE, PERDA E DANOS NA MERCADORIA, 
DECLARAÇÃO DE CARGA, LIMITES DA 
RESPONSABILIDADE - 1384 
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7. Processo Civil Declarativo 
 
 
 
- ACÇÃO DECLARATIVA, IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA 
DE FACTO, PRESSUPOSTOS, REGISTO PREDIAL, 
PRESUNÇÃO,  
ABRANGÊNCIA - 1444 
 
- ACÇÃO DE INDEMNIZAÇÃO, PREJUÍZOS, 
LEGITIMIDADE, CRÉDITOS SUPERVENIENTES À 
LIQUIDAÇÃO, CORRECÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL, 
ALEGAÇÃO DE NOVOS FACTOS - 1633 
 
- CITAÇÃO ANULADA, EFEITOS, INTERRUPÇÃO DA 
PRESCRIÇÃO, ERROS E OMISSÕES, ACTO DA 
SECRETARIA, DEMORA IMPUTÁVEL AO TRIBUNAL - 
1603 
 
- DIREITO DE REGRESSO, CONDUÇÃO SOB EFEITO 
DO ÁLCOOL, NEXO DE CAUSALIDADE - 1581 
 
- ACÇÃO DE SIMPLES APRECIAÇÃO NEGATIVA, 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA, 
PRESCRIÇÃO, CADUCIDADE - 1398 
 
- ACTOS DAS PARTES, COMUNICAÇÃO 
ELECTRÓNICA, CITIUS, ROL DE TESTEMUNHAS, 
FORMULÁRIO INFORMÁTICO PARA APRESENTAÇÃO 
DO ROL DE TESTEMUNHAS, IRREGULARIDADE - 
1329 
 
- ALTERAÇÃO OFICIOSA DA MATÉRIA DE FACTO 
PELA RELAÇÃO, FALTA DE RESPOSTA, NOTIFICAÇÃO 
DAS PARTES - 1531 
 
- AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO, FALTA DO 
MANDATÁRIO DA PARTE - 1388 
 
- BASE INSTRUTÓRIA, FACTOS NÃO PROVADOS, 
CONTRADIÇÃO – 1281 
 
- CONFISSÃO, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO 
PASSIVO, DEPOIMENTO DE PARTE - 1330 
 
- CASO JULGADO - 1620 
 
- CASO JULGADO, ABRANGÊNCIA, ACÇÃO DE 
DEMARCAÇÃO, ACÇÃO DE REIVINDICAÇÃO - 1480 
 
- CASO JULGADO, EXCEPÇÃO, AUTORIDADE DE 
CASO JULGADO, PRESSUPOSTOS - 1533 
 
- CASO JULGADO, IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR 
- 1653 
 
- CONSIGNAÇÃO EM DEPÓSITO, JUROS, CUSTAS - 
1354 
 
- CUSTAS, VALOR DA CAUSA, RECURSO, 
SUCUMBÊNCIA, ALEGAÇÕES DO RECURSO, 
ELABORAÇÃO DA CONTA - 1473 
 
- DAR POR REPRODUZIDOS DOCUMENTOS, FIANÇA, 
GARANTIA AUTÓNOMA, GARANTIA AUTÓNOMA 
SIMPLES, ÓNUS DA PROVA - 1629 
 
- DECISÕES JUDICIAIS, INTERPRETAÇÃO DA 
DECISÃO JUDICIAL - 1469 
 
- DECISÕES JUDICIAIS, NULIDADE PROCESSUAL, 
APOIO JUDICIÁRIO, IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE 
INDEFERIU O PEDIDO DE APOIO JUDICIÁRIO - 
1493 
 

- DEPOIMENTO DE PARTE, ACTA DA AUDIÊNCIA, 
DEFICIÊNCIA DA GRAVAÇÃO - 1311 
 
- DESPACHO DE ADMISSÃO DE MEIOS DE PROVA, 
DESPACHO DE REJEIÇÃO, RECURSO - 1720 
 
- DESPACHO DE APERFEIÇOAMENTO, 
ARTICULADOS, OMISSÃO, CONSEQUÊNCIAS - 1609 
 
- DESPACHO LIMINAR, OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO, 
INDEFERIMENTO DA OPOSIÇÃO POSTERIOR À 
CONTESTAÇÃO, 
RECURSO, VALOR DA CAUSA - 1471 
 
- DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DA MATÉRIA DE 
FACTO, DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO 
FINAL, ANÁLISE CRÍTICA DA PROVA, NULIDADE DE 
SENTENÇA, DEFESA DEDUZIDA NA CONTESTAÇÃO, 
DEFESA DEDUZIDA POSTERIORMENTE À 
CONTESTAÇÃO, FACTOS DE CONHECIMENTO 
OFICIOSO - 1570 
 
- DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES 
JUDICIAIS, REAPRECIAÇÃO DA PROVA, PODERES DE 
INVESTIGAÇÃO OFICIOSA DO TRIBUNAL, PRINCÍPIO 
DA AQUISIÇÃO PROCESSUAL - 1654 
 
- EMBARGO DE OBRA NOVA, PRESSUPOSTOS - 
1597 
 
- EXAME HEMATOLÓGICO, RECUSA DA PARTE A 
SUBMETER-SE AO EXAME, VIOLAÇÃO DO DEVER DE 
FUNDAMENTAÇÃO 1994 
 
- FACTOS ALEGADOS, ENDEREÇO DO REQUERIDO – 
1428-1583 
 
- FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO, FUNDAMENTAÇÃO 
DA SENTENÇA, OMISSÃO DE ANÁLISE CRÍTICA DA 
PROVA, NULIDADE DE SENTENÇA - 1495 
 
- GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA FINAL, APRESENTAÇÃO 
REQUERIMENTO, PROCEDIMENTO, CUMPRIMENTO 
DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA, DEPOIMENTO DE 
TESTEMUNHA, DOCUMENTOS - 1725 
 
- HABILITAÇÃO DE HERDEIROS, ALTERAÇÃO NA 
RELAÇÃO SUBSTANTIVA EM LITÍGIO, PATRIMÓNIO 
HEREDITÁRIO, - PATRIMÓNIO PESSOAL DOS 
SUCESSORES  HABILITADOS – 1304 
 
- IDONEIDADE DA CAUÇÃO, PENHOR DE CRÉDITO, 
DIREITO REAL DE RETENÇÃO, PROVA 
TESTEMUNHAL - 1470 
 
- IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DA MATÉRIA DE 
FACTO, APRECIAÇÃO AUTÓNOMA DA PROVA 
PRODUZIDA, INDICAÇÃO DOS PRECISOS MEIOS DE 
PROVA - 1347 
 
- IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO - 1449 
 
- IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DA MATÉRIA DE 
FACTO, PRAZO DE RECURSO, INTERPOSIÇÃO FORA 
DE PRAZO, REJEIÇÃO, MERCADO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS, INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, 
REGISTO, ORDEM DE BOLSA - 1727 
 
- IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO, 
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PSÍQUICA 
ELEMENTO SUBJECTIVO 
ACUSAÇÃO  1924 
 
INQUÉRITO 
ARQUIVAMENTO 
RECLAMAÇÃO HIERÁRQUICA 
REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO  
1771 
 
INQUÉRITO 
EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL 
RECLAMAÇÃO HIERÁRQUICA 
INSTRUÇÃO  1756 
 
INSTRUÇÃO 
VINCULAÇÃO TEMÁTICA 
IMPUTAÇÃO GENÉRICA DE FACTOS  1913 
 
INTERNAMENTO DE ININPUTÁVEIS 
SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DO INTERNAMENTO  
1773 
 
INTRODUÇÃO EM LUGAR VEDADO AO PÚBLICO 
(CRIME DE) 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
ELEMENTOS DO TIPO  1855 
 
IRS 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
PROCESSO CRIMINAL  1867 
 
 
 

J 
 
 
 
JOGOS DE FORTUNA E AZAR (CRIME DE) 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
CONDUTAS INTEGRADORAS DO TIPO  1858 
 
JUSTIFICAÇÃO DE FALTA A JULGAMENTO 
PODER JURISDICIONAL 
INEXISTÊNCIA JURÍDICA  1775 
 
JUSTO IMPEDIMENTO 
REQUISITOS  1760 
 
 
 

L 
 
 
 
LEGÍTIMA DEFESA 
TENTATIVA 
DOLO EVENTUAL 
ACÇÃO DEFENSIVA 
EXCESSO DE MEIOS 
PRINCÍPIO DA MENOR LESÃO  1901 
 
LEI TUTELAR EDUCATIVA 
INTERVENÇÃO DO ESTADO 
PRESSUPOSTOS 
FINALIDADE DAS MEDIDAS 
ESCOLHA DA MEDIDA  1882 
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LOCALIZAÇÃO CELULAR 
GPS  1814 
 
 
 

M 
 
 
 
MENSAGEM 
SMS [SHORT MESSAGE SERVICE] 
JIC 
CORRESPONDÊNCIA  1876 
 
MENSAGEM 
SMS [SHORT MESSAGE SERVICE] 
PROVA PROIBIDA  1829 
 
MENSAGEM EM SUPORTE DIGITAL 
AUTORIZAÇÃO DO JIC 
CRIME DE FALSIDADE INFORMÁTICA 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
ELEMENTOS DO TIPO  1860 
 
MULTA DE SUBSTITUIÇÃO 
SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR TRABALHO 1905 
 
MULTA (PENA DE) 
SUBSTITUIÇÃO 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA  
COMUNIDADE 
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO  
REQUERIMENTO  1789 
 
 
 

N 
 
 
 
NOTIFICAÇÃO 
ACUSAÇÃO 
SOCIEDADE COMERCIAL 
GERENTE 
REGISTO COMERCIAL  1785 
 
NOTIFICAÇÃO 
PRAZO PROCESSUAL 
CONTAGEM  1753 
 
NULIDADE 
REENVIO 
TRIBUNAL COMPETENTE 
DESAFORAMENTO  1864 
 
NULIDADE DE SENTENÇA 
CONHECIMENTO OFICIOSO  1818 
 
 
 

O 
 
 
 
OFENSA A ORGANISMO 
SERVIÇO OU PESSOA COLETIVA 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
ELEMENTOS OBJECTIVOS DO TIPO 
DIREITO DE CRÍTICA  1828 
 
OMISSÃO DE FACTO RELEVANTE 
ARREPENDIMENTO 
PENA UNITÁRIA 
FUNDAMENTAÇÃO  1859 
 

P 
 
 
 
PECULATO 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
ELEMENTOS DO TIPO  1919 
 
PECULATO (CRIME DE) 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
ELEMENTOS DO TIPO 
CONCEITO DE POSSE 
APROPRIAÇÃO  1918 
 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL 
ASSISTENTE 
LEGITIMIDADE PARA RECORRER 
COMITENTE 
COMISSÁRIO  1843 
 
PEDIDO DE INDEMNZIÇÃO CIVIL 
FIXAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 
TRAMITAÇÃO  1902 
 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL 
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL 
SUB-ROGAÇÃO LEGAL 
TÍTULO EXECUTIVO  1821 
 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL 
INCIDENTE ANÓMALO 
TRIBUTAÇÃO  1910 
 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL   
LIMITE DA INDEMNIZAÇÃO  1729 
 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL 
PRINCÍPIO DA ADESÃO 
EXTENSÃO DO CASO JULGADO 
DECISÕES CONTRADITÓRIAS 
FACTO CONCLUSIVO  1803 
 
PENA DE MULTA 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE  1848 
 
PENAS ACESSÓRIAS 
CÚMULO MATERIAL  1808 
 
PENAS ACESSÓRIAS 
CÚMULO JURÍDICO  1827 
 
PENAS DE SUBSTITUIÇÃO 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA  
COMUNIDADE  1881 
 
PENSÃO DE SOBREVIVÊNCIA 
SUB-ROGAÇÃO LEGAL  1914 
 
PERDA DE OBJECTOS A FAVOR DO ESTADO 
CRIME DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES  1809 
 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA  
COMUNIDADE 
ANOMALIAS 
AUDIÇÃO PRESENCIAL DA CONDENADA  1922 
 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA  
COMUNIDADE 
PENAS DE SUBSTITUIÇÃO  1881 
 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA  
COMUNIDADE 
REVOGAÇÃO 
AUDIÇÃO PRESENCIAL DO CONDENADO 
NULIDADE INSANÁVEL  1833 
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PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA  
COMUNIDADE 
REVOGAÇÃO 
AUDIÇÃO DO CONDENADO 
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO  1781 
 
PREVARICAÇÃO DE ADVOGADO 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
ELEMENTOS DO TIPO  1891 
 
PREVENÇÃO GERAL  1794 
 
PRIMEIRO INTERROGATÓRIO JUDICIAL 
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 
CO-ARGUIDO  1838 
 
PRINCÍPIO DA INVESTIGAÇÃO   
PRINCÍPIO DA NECESSIDADE  1730 
 
PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA 
CONVICÇÃO DO JULGADOR 
CONTRADIÇÃO INSANÁVEL DA FUNDAMENTAÇÃO 
ERRO NOTÓRIO  1857 
 
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL 
PODERES DO TRIBUNAL 
CONFLITO DE DEVERES  1868 
 
PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM   
ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS FACTOS 
NOVO JULGAMENTO  1788 
 
PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  1925 
 
PRISÃO POR DIAS LIVRES 
FALTAS 
AUDIÇÃO PRESENCIAL DO CONDENADO  1879 
 
PRISÃO POR DIAS LIVRES 
JUSTIFICAÇÃO DA FALTA 
DOENÇA  1740 
 
PROCESSO ABREVIADO 
INQUÉRITO 
INTERROGATÓRIO DO ARGUIDO  1757 
 
PROCESSO ABREVIADO 
SENTENÇA ORAL 
CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM ESTADO DE  
EMBRIAGUEZ 
ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL 
ERRO NOTÓRIO NA APRECIAÇÃO DA PROVA  1761 
 
PROCESSO ABREVIADO 
RECURSO 
CONSTITUIÇÃO DE ASSISTENTE 
ACUSAÇÃO 
NOTIFICAÇÃO 
PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE E CELERIDADE 
PROCESSUAIS 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL 
NOTIFICAÇÃO PARA DEDUÇÃO DO PIC  1799 
PROCESSO SUMÁRIO 
AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO 
PRAZO PARA O INÍCIO DO JULGAMENTO 
DESPACHO DO JUIZ  1890 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
JULGAMENTO 
PRAZO  1870 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
PRAZO PARA O INÍCIO DO JULGAMENTO 
DESPACHO DO JUIZ 

REENVIO  1909 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
PRAZO PARA O INÍCIO DO JULGAMENTO 
INUTILIDADE DO RECURSO  1888 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
REENVIO PARA OUTRA FORMA PROCESSUAL  1889 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
PRAZO PARA O INÍCIO DO JULGAMENTO 
TRIBUNAL DE RECURSO 
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO RECURSO  1926 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
SENTENÇA 
TRANSCRIÇÃO  1920 
 
PROCESSO SUMARISSIMO 
OPOSIÇÃO DO ARGUIDO 
CONTESTAÇÃO  1929 
 
PROCURADORIA ILÍCITA (CRIME DE) 
ORDEM DOS ADVOGADOS 
ASSISTENTE  1779 
 
PROIBIÇÃO DE VALORAÇÃO DE PROVAS 
REGRAS DA PRODUÇÃO DA PROVA  1837 
 
PRONÚNCIA (DESPACHO DE) 
FACTOS INDICIADOS 
NULIDADE   
1792 
 
PROVA DOCUMENTAL 
LEITURA E EXAME EM JULGAMENTO 
RECONHECIMENTO DE PESSOAS 
LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA  1807 
 
PROVA INDICIÁRIA 
VESTÍGIO DIGITAL  1752 
 
PROVA POR RECONHECIMENTO 
RECONHECIMENTO DE PESSOAS 
FORMALIDADES ESSENCIAIS  1805 
 
PROVA PROIBIDA 
CONVERSA INFORMAL 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER  1846 
 
PROVA PROIBIDA (MEIO DE) 
HOMENS DE CONFIANÇA 
AGENTE PROVOCADOR 
AGENTE INFILTRADO 
SENTENÇA 
ENUMERAÇÃO DOS FACTOS NÃO PROVADOS  1896 
 
PROVA PROIBIDA 
INTERCEÇÃO DE CONVERSAÇÃO TELEFÓNICA 
AMEAÇA 
COACÇÃO  1735 
 
PROVA PROIBIDA   
SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA  1747 
 
PROVIDÊNCIAS CAUTELARES QUANTO AOS MEIOS 
DE PROVA  
AUTO DE NOTÍCIA 
DECLARAÇÕES DO ARGUIDO 
CONVERSAS INFORMAIS  1819 
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Q 
 
 
 
QUESTÃO PREJUDICIAL   
SUSPENSÃO DO PROCESSO PENAL TRIBUTÁRIO  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL  1750 
 
 
 

R 
 
 
 
RECEPTAÇÃO (CRIME DE) 
DOLO  1825 
 
RECLAMAÇÃO HIERÁRQUICA 
INQUÉRITO 
ARQUIVAMENTO 
REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO  
1771 
 
RECOLHA DE DADOS PESSOAIS 
SISTEMA JUDICIAL 
ACESSO A DADOS 
PESSOAS AUTORIZADAS  1812 
 
RECURSO 
DESPACHO INTERLOCUTÓRIO 
MOMENTO DE SUBIDA  1911 
 
RECURSO (PRAZO PARA O) 
ARGUIDO IMPOSSIBILITADO DE ESTAR  
PRESENTE EM JULGAMENTO 
ARGUIDO QUE SE AUSENTOU DO JULGAMENTO 
NOTIFICAÇÃO 
DEPÓSITO DA SENTENÇA  1786 
 
RECUSA DE MÉDICO (CRIME DE) 
ELEMENTOS DO TIPO  1927 
 
REENVIO PREJUDICIAL 
GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E  
DEMOLIÇÃO 
GUIA DE ACOMPANHAMENTO 
DIRECTIVA COMUNITÁRIA  1764 
 
REGISTO CRIMINAL 
TRANSCRIÇÃO  1917 
 
REGULAMENTO MUNICIPAL 
INCONSTITUCIONALIDADE 
MEDIÇÃO E CÁLCULO  1762 
 
REFORMATIO IN PEJUS (PROIBIÇÃO DA)  
CONTRA-ORDENAÇÃO 
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL  1783 
 
REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO 
SUBSTITUIÇÃO  1772 
 
RESISTÊNCIA E COAÇÃO SOBRE FUNCIONÁRIO 
(CRIME DE) 
VIOLÊNCIA 
ADEQUAÇÃO  1850 
 
REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA PENA 
AUDIÇÃO PRESENCIAL DO ARGUIDO 
NULIDADE  1800 
 
RGIT 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
RESPONSABILIDADE SEM CULPA 

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL  1776 
 
 
 

S 
 
 
 
SEGREDO PROFISSIONAL 
DISPENSA DE SIGILO PROFISSIONAL MÉDICO  
1811 
 
SEGURANÇA PRIVADA 
SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA 
AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  1754 
 
SMS [SHORT MESSAGE SERVICE] 
PROVA PROIBIDA  1829 
 
SUBSTITUIÇÃO DE PENA DE PRISÃO 
PENA DE MULTA 
NÃO PAGAMENTO TEMPESTIVO  1841 
 
SUSPENSÃO DA PENA 
EXTINÇÃO  
PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 
DIREITO À PAZ JURÍDICA  1835 
 
SUSPENSÃO DA PENA (CONDIÇÃO DA) 
INDEMNIZAÇÃO 
PAGAMENTO PARCIAL  1817 
 
SUSPENSÃO DA PENA (REVOGAÇÃO DA) 
AUDIÇÃO DO CONDENADO 
NOTIFICAÇÃO 
NULIDADE  1916 
 
SUSPENSÃO DA PENA (REVOGAÇÃO DA) 
AUDIÇÃO PRESENCIAL DO ARGUIDO 
NULIDADE  1800 
 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
VIOLAÇÃO GROSSEIRA DOS DEVERES 
REVOGAÇÃO 1844 
 
SUSPENSÃO DO PROCESSO PENAL TRIBUTÁRIO  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL 
QUESTÃO PREJUDICIAL  1750 
 
 
 

T 
 
 
 
TAXA DE ÁLCOOL NO SANGUE 
ANÁLISE DE SANGUE  1887 
 
TELECÓPIA 
ACTO PROCESSUAL 
AUTENTICAÇÃO  1824 
 
 
TELECÓPIA 
ORIGINAL 
DESCONFORMIDADE  1737 
 
TENTATIVA 
DOLO EVENTUAL 
LEGÍTIMA DEFESA 
ACÇÃO DEFENSIVA 
EXCESSO DE MEIOS 
PRINCÍPIO DA MENOR LESÃO  1901 
 



Índice Remissivo 
Boletim nº 44 

 232 

TRADUÇÃO (DIREITO DE) 
PROCESSO DE EXCEPCIONAL COMPLEXIDADE 
NULIDADE DEPENDENTE DE ARGUIÇÃO 
MOMENTO DA COMUNICAÇÃO 
OBJECTO  1903 
 
TRIBUTÁRIOS (CRIMES) 
RESPONSABILIDADE DO GERENTE 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
JUÍZO DE PROGNOSE  1782 
 
TRIBUTÁRIO (SUSPENSÃO DO PROCESSO PENAL)  
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL 
QUESTÃO PREJUDICIAL  1750 
 
 
 

V 
 
 
 
VESTÍGIO DIGITAL   
PROVA INDICIÁRIA  1752 
 
VIDEOVIGILÂNCIA (SISTEMA DE)  
PROVA PROIBIDA  1747 
 
VIDEOVIGILÂNCIA (SISTEMA DE) 
SEGURANÇA PRIVADA 
AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  1754 
 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CRIME DE) 
ASSISTENTE 
RECUSA A DEPOR  1766 
 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO  1733 
 
CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO  1770 
 
CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
BEM JURÍDICO PROTEGIDO 
CRIME ESPECÍFICO 
ELEMENTOS DO TIPO  1931 
 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
BUSCA 
APREENSÃO DE BENS  1751 
 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
INJÚRIA 
ALTERAÇÃO NÃO SUBSTANCIAL DOS FACTOS 
CRIME PARTICULAR  1763 
 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA   
PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM  1925 
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SOCIAL 
 
 
 
 
1.   ACIDENTE DE TRABALHO 
 
 
 
- Acidente de trabalho, acidente de viação, 
desoneração, pressupostos, 2013 
 
- Ajuda de terceira pessoa, prestação suplementar, 
montante, atualização, salário mínimo nacional, 
1985 
 
- Atualização da pensão, erro de cálculo, 
cognoscibilidade, 1993 
 
- Atualização da pensão, erro material, caso julgado, 
1995 
 
- Atualização da pensão, erro material, caso julgado, 
2003 
 
- Capital de remição, revisão, mora, data do 
requerimento, 1942 
 
- Competência material dos tribunais do trabalho, 
1945 
 
- Contrato de seguro, âmbito, 2041 
 
- Contrato de seguro, condições gerais da apólice, 
cláusulas contratuais gerais, 2048 
 
- Contrato de seguro, pensão provisória, 2063 
 
- Descaraterização, falta de licença de condução, 
2026 
 
- Doença, predisposição patológica, 1971 
 
- In itinere, via pública, trajeto normal, 2018 
 
- Instruções gerais da TNI, fator 1,5, IPATH, 1982 
 
- IPAT, incapacidade anterior, coeficiente de 
incapacidade, 1988 
 
- IPP inferior a 30%, remição parcial, atualização da 
parte sobrante da pensão, 2044 
 
- LAT/97, assistência permanente de 3.ª pessoa, 
prestação suplementar, atualização, salário mínimo 
nacional, 2047 
 
- LAT/97, pensão obrigatoriamente remível, 
insuscetibilidade de atualização, 2031 
 
- LAT/2009, pensões não remíveis, atualização, 
2038 
 
- Limite da responsabilidade da seguradora, 
retribuição, 1959 
 
- Participação do, ausência de taxa de justiça, 
pressupostos do recurso, coima parcelar, 
discriminação, fatores, 2054 
 
- Pensões provisórias, reembolso ao FAT, 
conhecimento oficioso, nulidade da sentença, 1953 
 
- Tentativa de conciliação, auto, cláusula especial, 
2051 

2.   CONTRAORDENAÇÃO 
 
 
 
- Compensação e descontos, fardamento, 1941 
 
- Presunção de laboralidade, 2009 
 
- Recurso, melhoria do direito, seus pressupostos, 
2035 
 
 
 
3.   CONTRATO DE TRABALHO 
 
 
 
- Abandono do trabalho, presunção, comunicação, 
declaração recetícia, 1978 
 
- Abono de viagem, CCT, carteiro, 1967 
 
- Abono de viagem, CCT, carteiro, ausência de 
natureza retributiva, 1973 
 
- Abono de viagem, CTT, ausência de natureza 
retributiva, 1975 
 
- Acordo de empresa, uso da empresa, 2070 
 
- Assédio laboral, assédio moral, mobbing laboral, 
1958 
 
 
- Atribuição patrimonial, inversão do ónus da prova, 
abuso de direito, 1992 
 
- Carreira profissional, ordem de serviço, abuso de 
direito, supressio, 2062 
 
- Categoria profissional, farmacêutico, função afim 
ou acessória, 2005 
 
- Categoria profissional, reclassificação, 1940 
 
- Cessação de facto, proporcionais de férias, 
respetivo subsídio e subsídio de Natal, 2053 
 
- Comissão de trabalhadores, direito a receber 
informação, gestão da empresa, 1969 
 
- Complemento de pensão, contrato de seguro, 
2034 
 
- Contrato de prestação de serviços, arquiteto, 2043 
 
- Crédito emergente do, liquidação da sociedade, 
extinção da sociedade, 2023 
 
- Crédito laboral, ação comum, remissão abdicativa, 
2040 
 
- Crédito laboral, contrato inválido, prescrição, 1954 
 
- Crédito laboral, interrupção da prescrição, 
reconhecimento tácito, 2020 
 
- Crédito laboral, prescrição, compensação de 
créditos, crédito controvertido, 2064 
 
- Crédito laboral, privilégio mobiliário geral, 
privilégio imobiliário geral, crédito garantido por 
hipoteca, privilégio imobiliário especial, 2007 
 



Índice Remissivo 
Boletim nº 44 

 234 

- CTT, acordo de empresa, abono de viagem, 
retribuição, 2014 
 
- CTT, acordo de empresa, subsídio de férias, 
subsídio de Natal, 2012 
 
- CTT, subsídio de Natal, acordo de empresa, 2004 
 
- CTT, subsídio de Natal, subsídio de férias, subsídio 
de refeição, trabalho suplementar, 2001 
 
- CTT, suplementos remuneratórios, inclusão nas 
férias e nos subsídios de férias e de Natal, 1997 
 
- Denúncia, resolução, justa causa, mora do 
trabalhador, baixa médica, autorização de ausência 
do domicílio, 2010 
 
- Denúncia pelo trabalhador, 2055 
 
- Despedimento coletivo, compensação, cláusula 
contratual, 2027 
 
- Despedimento de facto, CCT, transmissão da 
posição contratual dos trabalhadores, 1939 
 
- Despedimento ilícito, retribuições intercalares, 
razão de urgência, pedido de apoio judiciário, junção 
de documento comprovativo, 2025 
 
- Despedimento, justa causa, faltas injustificadas, 
verificação da doença, 1999 
 
- Despedimento, justa causa, faltas não justificadas, 
1933 
 
- Despedimento, taxa de álcool no sangue, 2072 
 
- Despedimento, violação de cláusula de não 
concorrência, 2068 
 
- Direito à igualdade no trabalho, comissão de 
serviço, viatura de serviço, assédio, mobbing 
laboral, lesão da dignidade do trabalhador, 2008 
 
- Enfermeiro, estágio profissional, período 
experimental, denúncia do contrato de trabalho, 
1960 
 
- Extinção do posto de trabalho, ilicitude do 
despedimento, 1998 
 
- Falta, justificação, ónus da prova, 1948 
 
- Faltas, dádiva de sangue, justificação, instrução 
genérica, 2046 
 
- Greve, prémio de assiduidade, 2056 
 
- Infração disciplinar, escuta telefónica, invocação de 
depoimentos prestados noutro processo, 2071 
 
- Nota de culpa, descrição factual, 1989 
 
- Nota de culpa, factos novos, 2059 
 
- Nota de culpa, thema decidendum, atendibilidade 
de factos que a extravasam, também em sede de 
recurso, 1974 
 
- Poder disciplinar, delegação, instrutor, decisão 
final, 1943 
 
- Poder disciplinar, sanção disciplinar, prejuízo 
patrimonial, responsabilidade civil, 2073 

- Portugal Telecom, Telecom, TLP, TDP, 
“harmonização” do regime e das condições de 
trabalho, antiguidade “na fieira”, 2066 
 
- Presunção de laboralidade, 1932 
 
- Procedimento disciplinar, consulta do processo, 
1947 
 
- Procedimento disciplinar, declaração, confissão, 
incumprimento contratual, ato normal, 1981 
 
- Procedimento disciplinar, invalidade, omissão de 
factos na decisão, conhecimento no despacho 
saneador, 1972 
 
- Procedimento disciplinar, ordem legítima, 
contradição, ampliação do julgamento, 1957 
 
- Recibo de vencimento, prova plena, 1996 
 
- Reenvio prejudicial, contrato de trabalho a termo, 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, 
Estado, 2061 
 
- Relação de grupo, empregador, 1949 
 
- Remição abdicativa, declaração de quitação, 1970 
 
- Resolução do contrato pelo trabalhador, 
despedimento ilícito, causa de pedir, 1990 
 
-Resolução do contrato pelo trabalhador, justa 
causa, caducidade, relação de trabalho, 
inexigibilidade, 1986 
 
- Resolução do contrato pelo trabalhador, justa 
causa, caducidade, suspensão do contrato, 1987 
 
- Resolução do contrato pelo trabalhador, justa 
causa, sistema de videovigilância, 1991 
 
- Resolução do contrato pelo trabalhador, prazo, 
baixa por doença, situação de efeitos duradouros, 
1977 
 
- Resolução, falta não culposa, aviso prévio, 
indemnização, 1965 
  
- Retribuição, descontos fiscais e contributivos, 
pedido não autónomo, nulidade da sentença, 1955 
 
- Retribuição, irredutibilidade, salário mínimo 
nacional, atualização, compensação, declarações 
liberatórias, 2024 
 
- Retribuição, prestações retributivas, regularidade, 
férias, respetivo subsídio e subsídio de Natal, 2037 
 
- Retribuição, retribuição stricto sensu, “abono de 
viagem”, 2049 
 
- Retribuição, subsídio, 1994 
 
- Sanção abusiva, prova, caducidade, prescrição, 
2057 
 
- Sanção pecuniária compulsória, impossibilidade 
superveniente, extinção do posto de trabalho, 1976 
 
- Subordinação jurídica, feitor, 1952 
 
- Termo, com, sem, cessação, 2006 
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- Termo, contrato de prestação de serviços, 
justificação do termo, 1968 
 
- Termo, grávida, despedimento ilícito, 
indemnização, CITE, 2042 
 
- Termo incerto, caducidade, 2030 
 
- Termo, inconvertibilidade, Universidade Católica 
Portuguesa, estatuto da carreira docente, 
regulamento interno, 2017 
 
- Termo, motivo justificativo, carteiro, 1938 
 
- Termo, motivo justificativo, formalidade ad 
substantiam, abuso do direito, 1946 
 
- Termo, sucessão, contrato de trabalho sem termo, 
2050 
 
- Trabalho rural, trabalhador permanente, 
retribuição, 2015 
 
- Trabalho suplementar, prova, 1937 
 
- Trabalho temporário, contrato de utilização, 
“projeto temporário”, caso julgado, 1956 
 
- Transferência da posição do empregador, 
transmissão do estabelecimento, insolvência, 
reclamação de créditos, cessão do contrato de 
trabalho, 2021 
 
- Vigilância à distância, GPS, valoração proibida de 
prova, 2019 
 
- Vigilância à distância, gravação de imagens, meios 
de prova, 1961 
 
 
 
4.   PROCESSO DECLARATIVO 
 
 
 
- Ação de apreciação judicial do despedimento, 
prova testemunhal, proibição de prova, dever de 
lealdade, 1963 
 
- Ação de apreciação judicial do despedimento, 
retribuições intercalares, facto extintivo, oposição à 
execução, 1962 
 
- Ação de impugnação judicial da regularidade e 
licitude do despedimento, caducidade, 1980 
 
- Ação de impugnação judicial da regularidade e 
licitude do despedimento, crédito laboral, 
caducidade, 2058 
 
- Ação de impugnação judicial da regularidade e 
licitude do despedimento, erro na forma de 
processo, 2039 
 
- Acidente de trabalho, competência internacional, 
2002 
 
- Acidente de trabalho, fase conciliatória, acordo, 
taxa de justiça, 2033 
 
- Audiência de julgamento, poderes de 
representação, falta da ré, 1964 
 
- Bombeiro voluntário, competência material do 
tribunal, 1979 

- Competência material do tribunal, providência 
cautelar, professor, fu8nção pública, 2028 
 
- Competência material do tribunal, seguradora, 
direito de regresso, 2029 
 
- Custas, isenção subjetiva, IPSS, 1944 
 
- Decisão irrecorrível, oposição à penhora, 1950 
 
- Despedimento, admissibilidade do recurso, 2000 
 
- Insolvência, declaração de, inutilidade 
superveniente da lide, 1935 
 
- Insolvência, declaração de, inutilidade 
superveniente da lide, 2016 
 
- Insolvência do empregador, sentença de 
verificação e graduação de créditos, utilidade 
superveniente da lide, 2065 
 
- Insolvência, inutilidade superveniente da lide, 
Fundo de Garantia Salarial, subsídio de desemprego, 
1951 
 
- Julgamento, falta a, justificação, momento, 1966 
 
- Notificação, carta registada, presunção, 1983 
 
- Omissão de pronúncia, proteção jurídica, 
nomeação de patrono, autorização para constituir 
mandatário, nulidade, irregularidade, 2022 
 
- Poderes forenses, transação extrajudicial, 1984 
 
- Prescrição, interrupção, nomeação de patrono, 
2069 
 
- Prova pericial, requerimento, tempestividade, 
2011 
 
- Procedimento cautelar, juízo de probabilidade, 
1934 
 
- Procedimento disciplinar, suspensão, processo 
criminal, suspensão da instância, 1936 
 
- Recurso de revisão, falsidade do depoimento, 
pressupostos, 2032 
 
- Suspensão do despedimento, encerramento do 
estabelecimento, caducidade da providência, ónus 
da prova, 2036 
 
- Suspensão do despedimento, probabilidade séria 
de inexistência de justa causa, ónus da prova, 2060 
 
- Suspensão da instância, prazo, contagem, 2067 
 
 
 
5.   PROCESSO EXECUTIVO 
 
 
 
- Execução contra os sócios, liquidação e extinção da 
sociedade, passivo social não satisfeito, requisitos, 
2052 
 
- Insolvência, suspensão, pagamento, 2045 
 
 


