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1ª Secção Cível - 2ª Secção Judicial de Processos 
 
 
2835 
Arrendamento urbano, resolução do 
contrato, residência permanente, falta, 
caso de força maior. 
Legislação 
RAU90 ART64 N2 
Sumário 
Integra caso de força maior, como 
circunstância impeditiva do direito a 
resolução do contrato de arrendamento por 
falta de residência permanente, o muito 
mau estado do local arrendado, ao ponto de 
justificar a ausência do arrendatário. 

Apelação nº 1562/01 – 2ª Secção 
Data – 08/01/2002 
Armindo Costa 

 
 
2836 
Acidente de viação, indemnização, juros 
de mora, IRS, retenção na fonte, 
seguradora. 
Legislação 
CIRS88 ART6 N1 G ART91 ART94 
Sumário 
Os juros de mora devidos pelo atraso no 
pagamento de indemnizações aos lesados 
em acidente de viação são tributáveis em 
IRS e as seguradoras estão obrigadas à sua 
retenção. 

Apelação nº 1844/01 – 2ª Secção 
Data – 08/01/2002 
Cândido Lemos 

 
 
2837 
Empreitada, defeito da obra, denúncia, 
caducidade, ónus da prova. 
Legislação 
CCIV66 ART1220 ART342 
Sumário 
No contrato de empreitada, cabe ao 
empreiteiro o ónus da prova dos factos 
integrantes da caducidade do prazo para 
denúncia dos defeitos. 

Apelação nº 1631/01 – 2ª Secção 
Data – 08/01/2002 
Durval Morais 

 
 
 

 
 
2838 
Violação das regras de construção 
urbana, restrição de direitos, abuso de 
direito. 
Legislação 
CCIV66 ART1305 ART1347 ART344 
RGEU51 
Sumário 
I – A possível conformidade de uma 
construção com as normas do procedimento 
público administrativo não impede a 
aplicação de restrições previstas na lei civil. 
II – Se tal construção for 
administrativamente ilícita e susceptível de 
ofender direito de terceiro, designadamente 
direitos de personalidade, é abusiva a 
pretensão de se manter essa construção. 

Apelação nº 761/00 – 2ª Secção 
Data – 08/01/2002 
Marques de Castilho 

 
 
2839 
Dívida de cônjuges, penhora, bens 
comuns do casal, execução, caso julgado. 
Legislação 
CCIV66 ART1696 
CPC95 ART825 ART673 
Sumário 
I – Pelas dívidas da exclusiva 
responsabilidade de um dos cônjuges 
respondem, em primeira linha, os bens 
próprios do cônjuge devedor e, em segunda 
linha, a sua meação nos bens comuns, 
podendo neste caso ser requerida a 
separação de bens. 
II – Ordenado o levantamento de penhora 
de certos bens, em embargos de terceiro, 
por não responderem pela dívida em causa, 
pode ser posteriormente requerida e 
ordenada a penhora desses bens, na mesma 
execução, se, por motivo de alteração 
legislativa, tais bens já responderem pela 
dívida. 

Apelação nº 535/01 – 2ª Secção 
Data – 08/01/2002 
Soares de Almeida 
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2840 
Transporte Internacional de 
Mercadorias por Estrada – TIR, 
cumprimento defeituoso, indemnização, 
juros de mora. 
Legislação 
DL 46235 de 16/03/1965, DG-IS N65 
D 28/88 de 06/09/1988 
Sumário 
I – De acordo com o disposto no artigo 27 
nº 1 da Convenção CMR (Convention de 
Transport International de Merchandises 
par Route) assinada em Genebra em 19 de 
Maio de 1956 e aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 46235, de 18 de Março de 1965, 
publicado no Diário do Governo, I Série, nº 
65, os juros são calculados à taxa de 5%, 
desde o dia em que a reclamação for 
dirigida por escrito ao transportador, ou, se 
não houve reclamação, desde o dia em que 
se intentar a acção judicial. 
II – A taxa fixada naquela Convenção 
impõe-se, nas relações internacionais, entre 
os estados que a subscreveram ou que a ela 
aderiram, superando o disposto nas leis 
nacionais. 

Apelação nº 1656/01 – 2ª Secção 
Data – 15/01/2002 
Mário Cruz 

 
 
2841 
Matéria de facto, impugnação, gravação 
da prova, justo impedimento, alegações. 
Legislação 
CPC95 ART712 N1 A ART690-A 
ART522-C N2 ART698 N2 N6 ART144 
N1 ART145 N3 N4 N5 ART146 N2 
ART254 N2 ART291 N2 
Sumário 
Enquanto qualquer das partes não dispuser 
dos meios para impugnar a decisão sobre a 
matéria de facto, em virtude de deficiências 
na gravação das cassetes que lhe foram 
entregues, tem que se concluir continuar a 
existir justo impedimento susceptível de 
legitimar a apresentação das alegações de 
recurso fora do prazo legal. 

Agravo nº 626/01 – 2ª Secção 
Data – 15/01/2002 
Soares de Almeida 

 
 
 

2842 
Sentença, matéria de facto, especificação, 
questionário, poderes do juiz, alteração, 
nulidade de sentença, motivação, falta, 
oposição entre fundamentos e decisão, 
contrato de agência, denúncia, aviso 
prévio, resolução do contrato, 
indemnização, abuso de direito. 
Legislação 
CPC95 ART158 ART490 N2 ART646 N4 
ART659 N2 N3 ART650 N2 ART668 N1 
C 
CCIV66 ART217 N2 ART334 
DL 178/86 de 03/07/1986 ART1 ART6 
ART7 ART8 ART9 ART12 ART13 D E 
ART16 ART18 N2 ART24 C D ART27 
ART28 N1 B ART29 N1 N2 ART30 
ART31 
Sumário 
I – Segundo o Código de Processo Civil de 
1961 (antes e depois da reforma introduzida 
pelo Decreto-Lei nº 242/85, de 9 de Julho), 
o juiz não estava impossibilitado, ao 
proferir a sentença, de alterar a matéria de 
facto atendível, aditando à especificação 
factos que, ao contrário do Colectivo, 
entendia estarem provados por acordo das 
partes. 
II – A falta de motivação susceptível de 
integrar a nulidade de sentença é apenas a 
que se reporta à falta absoluta de 
fundamentos quer estes respeitem aos 
factos quer ao direito. 
A motivação incompleta, deficiente ou 
errada não produz nulidade, afectando 
somente o valor doutrinal da sentença e 
sujeitando-a consequentemente, ao risco de 
ser revogada ou alterada quando apreciada 
em recurso. 
III – A oposição entre os fundamentos e a 
decisão não se reconduz a uma errada 
subsunção dos factos à norma jurídica nem, 
tão pouco, a uma errada interpretação dela. 
Situações destas configuram-se como erro 
de julgamento. 
IV – Contrato de agência é aquele pelo qual 
uma das partes (o agente) se obriga a 
promover por conta da outra (o principal) a 
celebração de contratos, de modo autónomo 
e estável e mediante retribuição, podendo 
ser-lhe atribuída certa zona ou determinado 
círculo de clientes. 
V – O agente tem direito à retribuição nos 
termos acordados, retribuição que é 
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elemento essencial do contrato de agência e 
normalmente constituída por determinada 
percentagem sobre o volume de negócios 
obtido pelo agente. 
VI – O direito à comissão nasce logo e na 
medida em que se verifique uma destas 
circunstâncias: logo que o principal haja 
cumprido o contrato (ou devesse tê-lo 
cumprido por força do acordo concluído 
com o terceiro) ou o terceiro haja cumprido 
o contrato. 
VII – O contrato de agência, que se 
presume celebrado por tempo 
indeterminado se as partes não tiverem 
convencionado prazo, pode cessar por 
denúncia ou resolução. 
VIII – A denúncia só é permitida nos 
contratos celebrados por tempo 
indeterminado e desde que comunicada ao 
outro contraente, por escrito, com a 
antecedência mínima de dois meses, se o 
contrato já tiver iniciado o segundo ano 
vigência. 
IX – É razoável equiparar a resolução sem 
fundamento a uma denúncia sem 
observância do pré-aviso exigível, o que 
implica a correspondente obrigação de 
indemnizar, mas sem que isso evite a 
extinção do contrato. 
X – Quem denunciar o contrato sem 
respeitar os prazos legais é obrigado a 
indemnizar o outro contraente pelos danos 
causados pela falta de pré-aviso, mas se o 
denunciante for o principal, o agente pode 
exigir, em vez desta indemnização, uma 
quantia calculada com base na remuneração 
média mensal auferida no decurso do ano 
precedente, multiplicada pelo tempo em 
falta. 
XI – Apurado que o principal, sem qualquer 
aviso prévio, terminou unilateralmente o 
contrato de agência, dando ordens aos seus 
serviços para não processarem nem mais 
uma encomenda angariada pelo agente e 
enviando uma circular a todos os clientes 
das zonas atribuídas a esse agente, 
informando-os da ruptura, há uma denúncia 
expressa do contrato. 
XII – O exercício por A do direito de 
invocar a nulidade por falta de forma da 
denúncia que só ele ocasionou é claramente 
ilegítimo e não pode por ele ser exercido 
para obviar a eficácia da denúncia 

(intempestiva) do contrato e consequente 
obrigação de indemnizar. 

Apelação nº 1787/01 – 2ª Secção 
Data – 22/01/2002 
Afonso Correia 

 
 
2843 
Pensão de sobrevivência, requisitos. 
Legislação 
CCIV66 ART2003 N1 ART2004 
ART2009 ART2013 ART2020 N1 
DL 322/90 de 18/10/1990 ART1 N1 ART3 
N1 ART4 N1 ART7 N1 ART8 N1 N2 
DRGU 1/94 de 18/01/1994 ART2 ART3 
Sumário 
Um dos elementos essenciais para que 
possa ser atribuído o direito à pensão de 
sobrevivência é que o respectivo titular 
careça de alimentos, devendo alegar e 
provar todos os requisitos a que alude o 
artigo 2020 do Código Civil. 

Apelação nº 1812/01 – 2ª Secção 
Data – 22/01/2002 
Durval Morais 

 
 
2844 
Depoimento de parte, inadmissibilidade. 
Legislação 
CPC95 ART553 N3 
Sumário 
O depoimento de parte não pode ter lugar 
nos casos em que o requerente do 
depoimento e os seus compartes assumem 
nos autos a mesma posição, ou seja, quando 
apresentem o mesmo articulado, subscrito 
pelo mesmo advogado e com a mesma 
causa de pedir. 

Agravo nº 1702/01 – 2ª Secção 
Data – 22/01/2002 
Emídio Costa 

 
 
2845 
Caso julgado, requisitos. 
Legislação 
CPC95 ART497 N1 N2 ART498 
Sumário 
I – O caso julgado só preclude a 
possibilidade de discussão de nova questão 
idêntica quando se verifiquem as três 
identidades referidas no artigo 498 do 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 17 

 
 

4

Código de Processo Civil: quanto aos 
sujeitos, pedido e causa de pedir. 
II – Se numa acção A invoca a sua 
qualidade de comproprietário de certo 
prédio, reivindicando-o, e na posterior 
aparecem todos os condóminos, a sentença 
proferida na primeira tem eficácia reflexa 
em relação a estes, havendo identidade de 
sujeitos. 
III – Sendo o núcleo essencial do pedido em 
ambas as acções o reconhecimento do 
direito de propriedade sobre determinado 
prédio rústico, há também identidade de 
pedidos. 
IV – Invocando a aquisição originária como 
forma de aquisição do direito de 
propriedade e ainda, em ambas as acções, a 
inscrição do prédio no registo predial a 
favor de todos os comproprietários, há 
também identidade de causa de pedir. 
V – Ocorre, assim, a excepção de caso 
julgado com a consequente absolvição do 
réu da instância. 

Agravo nº 348/01 – 2ª Secção 
Data – 22/01/2002 
Fernando Beça 

 
 
2846 
Prédio urbano, promessa de venda, 
penhora, aquisição, registo definitivo, 
prevalência. 
Legislação 
CRP84 ART5 N4 ART6 N3 
Sumário 
Penhorado um prédio e efectuado o 
respectivo registo antes do registo de 
aquisição desse prédio, embora depois do 
registo da promessa de venda, a penhora 
goza de prioridade registral relativamente à 
aquisição. 

Agravo nº 1694/01 – 2ª Secção 
Data – 22/01/2002 
Fernando Beça 

 
 
2847 
Erro na forma do processo, réplica, 
admissibilidade, poderes da Relação, 
acção, sociedade comercial, contrato-
promessa de compra e venda, execução 
específica, falência, obrigação, abuso do 
direito, impossibilidade do cumprimento, 
extinção. 

Legislação 
CPC95 ART4 ART460 N1 N2 ART461 
ART462 ART199 ART502 N1 ART663 
N1 ART664 ART712 N2 
CPEREF98 ART148 N1 N2 ART179 N1 
CSC86 ART141 N1 E ART146 N1 
ART156 ART304 N7 
Sumário 
I – Só há erro na forma de processo quando 
se tenha usado processo especial e, face ao 
pedido formulado, se devesse ter observado 
o processo comum e vice-versa, ou quando 
se tenha usado a forma de processo comum 
ordinária e se devesse ter observado a 
forma sumária ou sumarríssima. 
II – Tendo o réu deduzido excepções é 
admissível réplica mas somente para o autor 
responder à matéria destas. 
III – A Relação pode tomar em linha de 
conta a sentença declaratória da falência de 
uma sociedade decretada já depois de 
proferida a sentença que se pronunciou 
sobre o pedido de execução específica do 
contrato-promessa de compra e venda de 
acções daquela sociedade. 
IV – Ao pretender o cumprimento de um 
contrato-promessa de compra e venda de 
acções de uma sociedade entretanto falida, 
o autor ultrapassou os próprios limites 
normativo-jurídicos do direito que invoca. 
V – E também ocorre impossibilidade 
objectiva superveniente da obrigação de os 
promitentes compradores decorrente da 
falência da sociedade, o que faz extinguir 
tal obrigação. 

Agravo. Apelação nº 1389/01 – 2ª 
Secção 
Data – 22/01/2002 
Lemos Jorge 

 
 
2848 
Sociedade comercial, escritura pública, 
falta, efeitos, sociedade irregular, 
nulidade, liquidação. 
Legislação 
CSC86 ART7 N1 ART36 N2 ART41 N1 
ART51 N1 ART172 ART174 N1 E 
Sumário 
I – Uma sociedade comercial não 
constituída por escritura pública é uma 
sociedade irregular, sendo aplicáveis às 
relações estabelecidas entre os sócios e com 
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terceiros as disposições sobre as sociedades 
civis. 
II – A falta de forma implica a nulidade do 
contrato de sociedade e a entrada desta em 
liquidação. 

Apelação nº 1073/01 – 2ª Secção 
Data – 22/01/2002 
Manso Raínho 

 
 
2849 
Retribuição, incapacidade permanente 
parcial, danos futuros, indemnização, 
danos não patrimoniais, juros de mora, 
data, citação. 
Legislação 
CCIV66 ART564 N1 ART566 N2 N3 
ART804 ART805 
Sumário 
I – O conceito de retribuição abrange todos 
os benefícios outorgados pela entidade 
patronal que se destinem a integrar o 
orçamento normal do trabalhador, 
conferindo-lhe a expectativa do seu 
recebimento, sendo que o subsídio mensal 
pago sob o título de “ajudas de custo” deve 
também considerar-se como integrando a 
retribuição. 
II – Resultando do acidente uma 
incapacidade parcial permanente de 75% 
para o lesado, pedreiro de profissão a 
trabalhar na Alemanha, com um salário 
mensal de 60.000$00 e uma ajuda de custo 
mensal de 340.000$00, que tinha naquela 
ocasião (acidente) 28 anos de idade e um 
tempo de vida activa de mais de 37 anos, 
parece razoável que se considere como 
base, tendo em conta que não faz sentido 
falar-se em progressão na carreira, um valor 
que corresponda sensivelmente ao dobro do 
vencimento base que auferia, contabilizado 
14 vezes, por ano, chegando-se, assim, ao 
valor previsível do dano futuro de cerca de 
35.000.000$00. 
III – Sobre as quantias atribuídas a título de 
danos não patrimoniais, por nada se dizer 
na sentença que foram fixadas com 
referência à data da mesma, são devidos 
juros de mora desde a data da citação. 

Apelação nº 1115/01 – 2ª Secção 
Data – 22/01/2002 
Manso Raínho 

 
 

2850 
Acidente de viação, culpa, transgressão, 
presunção de culpa. 
Legislação 
CCIV66 ART487 N2 
Sumário 
No caso de acidente de viação, a violação 
de regra de trânsito constitui presunção 
“juris tantum” de negligência contra o autor 
da contravenção que causou o dano ou, pelo 
menos, constitui prova por presunção 
simples ou de primeira aparência da culpa 
desse condutor. 

Apelação nº 1968/01 – 2ª Secção 
Data – 29/01/2002 
Cândido de Lemos 

 
2851 
Nulidade processual, nulidade relativa, 
interposição de recurso, requerimento, 
extravio, prazo de arguição. 
Legislação 
CPC95 ART201 N1 ART205 
Sumário 
I – O extravio, pela secretaria judicial, e 
consequente não junção ao processo, de 
requerimento de interposição de recurso, 
constitui nulidade processual secundária, 
sujeita ao disposto nos artigos 201 nº 1 e 
205 do Código de Processo Civil. 
II – A notificação, alguns meses depois da 
apresentação do aludido requerimento, da 
conta elaborada no processo, não constitui 
acto que permita a presunção de 
conhecimento da aludida nulidade. 

Agravo nº 730/01 – 2ª Secção 
Data – 29/01/2002 
Soares de Almeida 

 
2852 
Fiança, locatário, extinção. 
Legislação 
CCIV66 ART655 
Sumário 
A fiança pelas obrigações do locatário 
extingue-se pelo decurso do prazo de cinco 
anos sobre a primeira prorrogação, a menos 
que então o fiador renove a convenção da 
fiança ou se, logo na convenção inicial de 
fiança, tiver sido afastado aquele limite de 
cinco anos. 

Apelação nº 38/02 – 2ª Secção 
Data – 19/02/2002 
Afonso Correia 
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2853 
Danos morais, indemnização, juros de 
mora, início. 
Legislação 
CPC95 ART805 N3 
Sumário 
Os juros de mora por indemnização por 
danos morais são devidos desde a citação, 
independentemente da actualização 
daquela. 

Apelação nº 37/02 – 2ª Secção 
Data – 19/02/2002 
Cândido de Lemos 

 
 
2854 
Penhora, sustação, nomeação de bens à 
penhora. 
Legislação 
CPC95 ART871 
Sumário 
Sustada uma execução, quanto à 
determinado bem, por o mesmo já se 
encontrar penhorado no âmbito de outra 
execução, não tem o exequente de desistir 
da penhora desse bem para poder nomear 
outros bens à penhora. 

Agravo nº 1919/01 – 2ª Secção 
Data – 19/02/2002 
Emídio Costa 

 
 
2855 
Propriedade industrial, dano, 
indemnização, competência material. 
Legislação 
LEI 3/99 de 13/01/1999 ART89 
Sumário 
O tribunal de Comércio é o competente 
para uma acção que tiver por objecto a 
abstenção de uma conduta lesiva, a 
cessação de uma conduta lesiva, a 
eliminação dos resultados da ilicitude 
praticada, a reparação dos danos sofridos, 
desde que estas pretensões se reportem a 
qualquer das modalidades de propriedade 
industrial prevista no Código da 
Propriedade Industrial. 

Conflito Competência nº 1979/01 – 
2ª Secção 
Data – 19/02/2002 
Emídio Costa 

 
 

2856 
Arrendamento, partido político, regime. 
Legislação 
RAU90 ART3 N1 ART123 ART68 N2 
Sumário 
O arrendamento de um prédio a um político 
para nele ser exercida a respectiva 
actividade rege-se pela disciplina 
vinculística do arrendamento. 

Apelação nº 860/01 – 2ª Secção 
Data – 19/02/2002 
Soares de Almeida 

 
 
2857 
Indemnização, prescrição, interrupção. 
Legislação 
CCIV66 ART325 ART236 ART498 N1 
Sumário 
Para efeito de interrupção da prescrição, 
uma carta de uma seguradora ao lesado 
propondo determinado montante quanto ao 
valor a indemnizar, mas condicionando o 
seu pagamento à responsabilidade que vier 
a ser apurada, não pode ser tida como 
consubstanciando um reconhecimento do 
direito por parte da seguradora. 

Apelação nº 906/01 – 2ª Secção 
Data – 19/02/2002 
Soares de Almeida 

 
 
2858 
Personalidade judiciária. 
Legislação 
DL 231/81 de 28/07/1981 
Sumário 
I – Os consórcios não gozam de 
personalidade judiciária. 
II – No entanto, nada impede que uma 
acção seja instaurada por um ou mais 
membros do consórcio, nessa qualidade e 
aludindo a existência do consórcio. 

Agravo nº 928/01 – 2ª Secção 
Data – 19/02/2002 
Soares de Almeida 

 
 
2859 
Embargos de terceiro. 
Legislação 
CPC95 ART351 N1 
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Sumário 
I – Com a revisão de 1995 do Código de 
Processo Civil, os embargos de terceiro 
deixaram de ser qualificados como uma 
acção sujeita ao formalismo do processo 
especial contemplado nos artigos 1037 e 
seguintes do Código de Processo Civil de 
1967 e passaram a integrar o capítulo dos 
incidentes da instância, tendo sido ao nível 
dos pressupostos que se revelaram as 
maiores modificações, na medida em que os 
embargos de terceiro deixaram de estar 
necessariamente ligados à defesa da posse 
do embargante e passaram a configurar o 
meio processual idóneo para este efectivar 
qualquer direito incompatível com a 
subsistência de uma diligência de cariz 
executório judicialmente ordenada. 
II – Encontrando-se, por um lado, registada, 
desde 21 de Junho de 1994, a favor do 
embargante a aquisição, por compra, de 
determinado prédio urbano e, por outro, 
tendo resultado provado que a penhora 
efectuada sobre aquele prédio foi registada, 
provisoriamente e por dúvidas, em 18 de 
Novembro de 1996, procedem os deduzidos 
embargos de terceiro. 

Apelação nº 335/00 – 2ª Secção 
Data – 21/02/2002 
Maria Rosa Tching 

 
 
2860 
Sentença cível, execução, oposição, 
fundamentos. 
Legislação 
CPC95 ART817 
Sumário 
A oposição à execução fundada em 
sentença transitada em julgado só pode 
fundar-se numa (ou várias) das sete alíneas 
do artigo 817 do Código de Processo Civil. 

Agravo nº 15/02 – 2ª Secção 
Data – 26/02/2002 
Cândido de Lemos 

 
 
2861 
Arresto, competência territorial. 
Legislação 
------- 
Sumário 
O arresto pode ser requerido no lugar onde 
os bens se encontram, ainda que não seja 

esse o tribunal onde a acção deva ser 
proposta. 

Agravo nº 1305/01 – 2ª Secção 
Data – 26/02/2002 
Fernando Beça 

 
 
2862 
Indemnização, actualização da 
indemnização, juros de mora. 
Legislação 
CCIV66 ART483 N1 ART564 ART66 
CPC95 ART661 N2 
Sumário 
I – Provado que o valor de determinado 
imóvel urbano ascendia, na data da 
prolacção da sentença, a, pelo menos, 
3.290.420$00, a sentença deve fixar a 
indemnização pela demolição culposa de tal 
imóvel em 3.290.420$00, relegando-se para 
execução de sentença a liquidação no que 
exceder aquele montante (artigo 661 nº 2 do 
Código de Processo Civil). 
II – Fazendo-se, na sentença referida em I, 
alusão expressa a uma data ou qualquer 
outra referência actualizadora daquele 
montante (3.290.420$00), os respectivos 
juros de mora devem ser calculados a partir 
dessa data – “in casu” a data da realização 
de um arbitramento. 

Apelação nº 1899/01 – 2ª Secção 
Data – 26/02/2002 
Fernando Beça 

 
2863 
Divórcio, cônjuge, acordo, casa da 
morada de família, sentença, 
homologação, execução de sentença, 
petição inicial, indeferimento liminar. 
Legislação 
CCIV66 ART1775 N2 ART1778 
CPC95 ART1419 N1 F N2 ART45 N1 
ART46 A ART55 N1 
Sumário 
A sentença que decretou o divórcio entre os 
cônjuges e homologou os acordos a que 
chegaram, não constitui título executivo no 
que respeita à cláusula segundo a qual, 
decorridos dois anos após a sentença de 
divórcio, nenhum deles ficava com direito a 
habitar o prédio que fora casa de morada de 
família, com vista a obter a desocupação de 
tal prédio pelo que a respectiva petição 
executiva foi bem indeferida liminarmente. 
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Agravo nº 1722/01 – 2ª Secção 
Data – 26/02/2002 
Lemos Jorge 

 
 
2864 
Embargo de obra nova, legitimidade, 
oposição, nulidade de sentença, matéria 
de facto, poderes da Relação. 
Legislação 
CONST ART205 N1 
CPC95 ART158 N1 ART659 N2 N3 
ART304 N5 ART384 N3 ART653 N2 
ART668 N1 G ART666 N1 
Sumário 
I – O promitente comprador que, quando do 
contrato-promessa, pagou integralmente o 
preço da venda e entrou imediatamente na 
posse dos prédios prometidos vender, 
convencionando-se que passava a ser, para 
todos os efeitos legais, seu exclusivo e 
único possuidor, sendo que sobre os prédios 
prometidos vender vem o dito promitente 
comprador praticando os mais diversos 
actos de posse como se fosse verdadeiro 
proprietário e nesse convencimento íntimo, 
tem legitimidade para requerer providência 
cautelar de embargo de obra nova. 
II – Se, não obstante o disposto nos artigos 
205 nº 1 da Constituição da República e 
bem assim nos artigos 159 do Código de 
Processo Civil, o julgador passa logo à 
elaboração da decisão, sem que, antes, 
tenha declarado, de entre os factos alegados 
na oposição à providência cautelar referida 
em I, quais os que julga provados e não 
provados, analisando criticamente as provas 
e especificando os fundamentos decisivos 
para a sua convicção, a decisão proferida 
enferma da nulidade prevista nos artigos 
668 nº 1 alínea b) e 666 nº 1 do Código de 
Processo Civil, não podendo a relação, 
apesar de a prova testemunhal ter sido 
objecto de gravação sonora, suprir a 
mencionada omissão, substituindo-se ao 
Tribunal de 1ª instância para declarar quais 
os factos que considera provados e não 
provados, pelo que se impõe a anulação do 
processado a partir da produção da referida 
prova, ficando prejudicado o conhecimento 
do restante objecto do agravo. 

Agravo nº 688/01 – 2ª Secção 
Data – 26/02/2002 
Soares de Almeida 

2865 
Cálculo, erro, processo judicial, 
correcção oficiosa, pedido, alteração, 
cláusula contratual, deterioração, ónus 
da alegação, ónus da prova. 
Legislação 
CCIV66 ART249 ART295 ART566 N3 
CPC95 ART560 N2 ART661 N2 
Sumário 
I – O erro de cálculo ou de escrita, revelado 
no próprio contexto da declaração ou 
através das circunstâncias em que a 
declaração é feita, dá direito à rectificação. 
II – Tal regime é aplicável aos simples 
actos jurídicos, nomeadamente a 
declarações de vontade não negociais 
produzidas no decurso de um processo 
judicial. 
III – O juiz, ao corrigir oficiosamente o erro 
de escrita ou de cálculo detectado, que era 
ostensivo, não se ocupou de questão cujo 
conhecimento a lei lhe proibia; a correcção 
de tal erro, repondo a real vontade da parte, 
não implica alteração do pedido. 
IV – Ao ter-se clausulado que, findo o 
contrato, os móveis e utensílios existentes 
no estabelecimento deveriam ser restituídos 
em bom estado de conservação e sem 
deteriorações, salvas as inerentes ao seu uso 
normal, tal significa que sobre os 
cessionários recaía, em princípio, a 
obrigação de no fim do contrato, restituírem 
o referido material sem danos e em 
condições de bom funcionamento, aos 
cessionários cabia o ónus de alegar e provar 
que as avarias e deteriorações detectadas 
nada tinham a ver com uma utilização 
imprudente do material, inserindo-se antes 
no seu uso normal. 
V – Sempre que se verificar a existência do 
dano mas não houver elementos para fixar o 
seu valor, tanto no caso de se ter formulado 
um pedido genérico como no caso de se ter 
formulado um pedido genérico como no 
caso de se ter pedido um montante 
determinado, deve o tribunal relegar a 
fixação do quantum indemnizatório para 
execução de sentença. 

Apelação nº 744/01 – 2ª Secção 
Data – 26/02/2002 
Soares de Almeida 
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2866 
Servidão, extinção por usucapio 
libertatis. 
Legislação 
CCIV66 ART1569 N2 
Sumário 
A desnecessidade da servidão a que se 
refere o artigo 1569 nº 2 do Código Civil 
tem de ser objectiva, típica e exclusiva da 
servidão, supondo uma mudança no prédio 
dominante, que não no serviente e, não se 
confunde com a desnecessidade subjectiva, 
assente na ausência de interesse, vantagem 
ou conveniência pessoal do titular do 
direito. 
Não releva, pois, que os titulares do direito 
possam eventualmente, manter interesse 
pessoal na manutenção da servidão ou o 
facto de ainda hoje fazerem uso da mesma. 

Apelação nº 767/01 – 2ª Secção 
Data – 26/02/2002 
Soares de Almeida 

 
 
2867 
Extravio de cheque, levantamento de 
dinheiro depositado, uso de nome falso, 
falsificação, assinatura, responsabilidade, 
banco. 
Legislação 
CCIV66 ART770 A ART796 N1 ART798 
N1 ART799 N1 N2 ART1205 ART1206 
ART1142 ART1144 
Sumário 
O Banco não é responsável pelo 
levantamento, a favor de terceiro que se 
identificou como seu cliente e assinou o 
cheque no lugar do endosso, do dinheiro 
depositado por outro cliente titular de conta 
à ordem a quem alguém não identificado 
subtraíra o cheque e fotocópia do bilhete de 
identidade da mulher e contitular da conta, 
vindo depois a constar do cheque a 
assinatura dela, imitada ou falsificada, no 
lugar do saque, e tendo o depositante 
comunicado ao Banco essa subtracção ou 
extravio só passados dias, quando o 
levantamento já estava consumado, sendo 
certo que o banco sacado só entregou o 
dinheiro depois de verificar a semelhança 
da assinatura da sacadora com a da ficha 
respectiva, em poder dele, e que o endosso 
para pagamento era feito, no cheque 
cruzado, por cliente seu. 

Apelação nº 288/02 – 2ª Secção 
Data – 12/03/2002 
Afonso Correia 

 
 
2868 
Expropriação por utilidade pública, 
terreno apto para construção, reserva 
agrícola nacional, requisitos, acesso. 
Legislação 
CEXP91 ART24 N2 A B C D N3 N4 N5 
ART25 N2 ART27 N2 ART28 N1 
DL 196/89 de 14/06/1989 ART9 N2 D 
Sumário 
I – A expropriação visa restabelecer a 
igualdade perdida, colocando o expropriado 
na mesma situação em que se encontram as 
pessoas que, tendo bens idênticos, não 
foram atingidas pela expropriação. 
II – Para classificar um terreno como apto 
para construção só é exigível que a parcela 
exproprianda disponha de acesso 
rodoviário, sem pavimento em calçada, 
betuminoso ou equivalente. 
III – O facto de a parcela se encontrar em 
reserva agrícola nacional não afasta à 
partida a possibilidade da sua classificação, 
quando devidamente justificada, como solo 
apto para construção. 

Apelação nº 242/02 – 2ª Secção 
Data – 12/03/2002 
Cândido de Lemos 

 
 
2869 
União de facto, pensão de sobrevivência, 
caducidade. 
Legislação 
DL 322/90 de 18/10/1990 ART8 N2 
DRGU 1/94 de 18/01/1994 ART9 
CCIV66 ART12 ART2020 N1 N2 
Sumário 
Não é atingido pela caducidade o direito à 
pensão de sobrevivência atribuído, após a 
morte de beneficiário da Segurança Social, 
à pessoa que viveu com ele, em união de 
facto, e que não pode obter alimentos ao 
abrigo do artigo 2020 do Código Civil. 

Agravo nº 1725/01 – 2ª Secção 
Data – 12/03/2002 
Luís Antas de Barros 
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2870 
Seguro de acidentes de trabalho, cláusula 
contratual, caducidade da acção. 
Legislação 
L 2127 BXXXVIII 
Sumário 
É válida a cláusula das condições gerais do 
contrato de seguro de acidentes de trabalho 
para trabalhador por conta própria onde se 
prevê que o direito de acção respeitante às 
prestações fixadas na Base XXXVIII da Lei 
nº 2127 caduca no prazo de um ano a contar 
da cura clínica. 

Apelação nº 78/02 – 2ª Secção 
Data – 12/03/2002 
Manso Raínho 

 
2871 
Procedimentos cautelares, sanção 
pecuniária compulsória. 
Legislação 
CPC95 ART384 N2 
Sumário 
A proibição de colocar mesas e cadeiras 
numa galeria, requerida em procedimento 
cautelar comum, traduz-se numa obrigação 
de prestação de facto negativa e, por isso 
mesmo, não fungível, pelo que é admissível 
a fixação de uma sanção pecuniária 
compulsória. 

Agravo nº 1369/00 – 2ª Secção 
Data – 18/03/2002 
Marques Pereira 

 
2872 
Matéria de facto, alteração, gravação da 
prova. 
Legislação 
CPC95 ART712 N1 A 
Sumário 
A reanálise das provas gravadas pela 
Relação só pode conduzir à alteração da 
matéria de facto em casos pontuais e 
excepcionais, quando, não se tratando de 
confissão ou de qualquer facto só 
susceptível de prova através de documento, 
se verifique que as respostas dadas não têm 
qualquer fundamento face aos elementos de 
prova trazidos ao processo ou estão 
profundamente desapoiados face às provas 
recolhidas. 

Apelação nº 57/02 – 2ª Secção 
Data – 19/03/2002 
Emídio Costa 

2873 
Documento particular, falsidade, ónus da 
prova. 
Legislação 
CCIV66 ART374 ART375 
Sumário 
I – O ónus da prova da falsidade apenas 
incumbe ao impugnante no caso dos 
documentos com reconhecimento notarial. 
II – Em todos os demais casos o ónus da 
prova da veracidade do documento incumbe 
sempre ao apresentante, não ficando ela 
estabelecida ainda que o impugnante decaia 
no respectivo incidente de falsidade. 

Apelação nº 1810/01 – 2ª Secção 
Data – 19/03/2002 
Lemos Jorge 

 
 
2874 
Auto-estrada, dano, indemnização, 
responsabilidade civil. 
Legislação 
CCIV66 ART493 N2 
DL 315/91 de 20/08/1991 Base LIII 
Sumário 
As indemnizações devidas a terceiros por 
danos resultantes de actividades ligadas à 
concessão de uma auto-estrada, - como as 
derivadas de danos provocados pelos 
rebentamentos de explosivos – são da 
responsabilidade da concessionária. 

Apelação nº 1737/01 – 2ª Secção 
Data – 19/03/2002 
Luís Antas de Barros 

 
 
2875 
Aproveitamento de águas, aquisição, 
título constitutivo. 
Legislação 
CCIV66 ART1390 
Sumário 
Ainda que se não prove que o proprietário 
utilizador da água seja, concomitantemente, 
o autor das obras existentes no prédio 
localizador das águas utilizadas, a si deve 
ser concedido o direito de propriedade, 
logrando demonstrar o seu aproveitamento 
durante o prazo usucapível, como suas 
fossem. 

Apelação nº 1579/00 – 2ª Secção 
Data – 19/03/2002 
Rapazote Fernandes 
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2876 
Letra, aceitante, protesto, juros de mora. 
Legislação 
LULL ART38 ART44 ART53 ART48 N2 
Sumário 
I – O Banco embargado, na qualidade de 
portador de uma letra vencida em dia fixo e 
não paga, mantém o seu direito de acção 
contra o embargante / aceitante, ainda que 
tenham sido omissos a apresentação a 
pagamento e o protesto por falta de 

pagamento (artigos 38, 44 e 53 da lei 
Uniforme relativa às Letras e Livranças). 
II – Tal direito de acção comporta a 
faculdade de reclamar juros desde a data do 
vencimento da letra (artigo 48 nº 2 da Lei 
Uniforme relativa às Letras e Livranças). 

Apelação nº 544/00 – 2ª Secção 
Data – 21/03/2002 
Maria Rosa Tching 
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2ª Secção Cível - 3ª Secção Judicial de Processos 
 
 
2877 
Compra e venda, coisa defeituosa, acção, 
prazo de caducidade. 
Legislação 
CCIV66 ART914 ART916 ART917 
Sumário 
Padecendo a coisa vendida de defeitos, a 
acção destinada a exigir a reparação desses 
defeitos está sujeita ao prazo de caducidade 
previsto no artigo 917 do Código Civil. 

Apelação nº 1876/01 – 3ª Secção 
Data – 10/01/2002 
Gonçalo Silvano 

 
 
2878 
Princípio da verdade material, princípio 
da preclusão. 
Legislação 
CPC95 ART244 ART345 
Sumário 
I – O princípio da verdade material não 
pode postergar, de modo absoluto, o 
princípio da preclusão. 
II – O apelo à verdade material só pode ser 
feito quanto a actos meramente 
instrumentais, vícios em que o tribunal 
pode suprir a negligência ou inépcia das 
partes, carreando-os para o processo e 
sujeitando-os a prova. 

Apelação nº 1786/01 – 3ª Secção 
Data – 10/01/2002 
João Bernardo 

 
 
2879 
Processo, rol de testemunhas. 
Legislação 
CPC95 ART512-A 
CCIV66 ART9 
Sumário 
As partes podem alterar ou aditar, mais que 
uma vez, o rol de testemunhas, nos termos 
do artigo 512-A do Código de Processo 
Civil (redacção introduzida pela reforma de 
1995/1996). 

Apelação. Agravo nº 1932/01 – 3ª 
Secção 
Data – 10/01/2002 
Leonel Serôdio 

 
 
2880 (Texto integral) 
Responsabilidade pré-negocial, 
requisitos. 
Legislação 
CCIV66 ART227 
Sumário 
Para que exista responsabilidade pré-
negocial no caso de ruptura de negociações 
necessário é que se prove a efectiva 
existência dessas negociações, que as 
mesmas tenham permitido ao contraente em 
relação ao qual se realiza a sua ruptura uma 
razoável base de confiança, que a ruptura 
seja ilegítima e culposa. 

Apelação nº 928/01 – 3ª Secção 
Data – 10/01/2002 
Mário Fernandes 

 
 
2881 
Recurso, junção de documento. 
Legislação 
CPC95 ART524 ART706 
Sumário 
A junção de documentos com as alegações 
da apelação a pretexto de que se tornou 
necessário em virtude do julgamento 
proferido na 1ª instância só deve ser 
admitida quando esta decisão se tenha 
baseado em meio probatório 
inesperadamente junto por iniciativa do 
tribunal ou em preceito jurídico com cuja 
aplicação as partes justificadamente não 
tivessem contado. 

Apelação nº 1821/01 – 3ª Secção 
Data – 10/01/2002 
Mário Fernandes 

 
2882 
Letra, assinatura, falsidade, ónus da 
prova. 
Legislação 
CCIV66 ART374 N2 
Sumário 
O ónus da prova sobre a veracidade da 
assinatura contida em letra dada à execução 
compete ao exequente / embargado. 

Apelação nº 1598/01 – 3ª Secção 
Data – 10/01/2002 
Moreira Alves 
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2883 
Extinção do poder jurisdicional, 
rectificação de erros materiais, coisa 
pública, desafectação. 
Legislação 
CPC95 ART666 ART667 
Sumário 
I – Existindo divergência entre a vontade 
declarada na decisão e a vontade real do 
juiz, divergência claramente revelada pelo 
contexto e conteúdo da própria decisão, a 
regra da intangibilidade da decisão não 
funciona – mesmo tratando-se de decisão 
sobre a matéria de facto – sendo caso de 
rectificação nos termos do artigo 667 nº 1 
do Código de Processo Civil. 
II – Verifica-se a desafectação tácita sempre 
que uma coisa deixe de servir ao seu fim de 
utilidade pública, cessando a função que 
estava na base do carácter dominial. 

Agravo. Apelação nº 1497/01 – 3ª 
Secção 
Data – 10/01/2002 
Pinto de Almeida 

 
 
2884 
Direito de regresso, juros de mora. 
Legislação 
CCIV66 ART497 ART562 ART563 
ART804 ART805 N3 
DL 522/85 de 31/12/1985 ART19 ART29 
Sumário 
O direito de regresso invocado pela 
seguradora, fundamentado em acidente 
causado por condução com excesso de 
álcool, não pode abranger os juros de mora 
pagos por aquela, relativos ao cumprimento 
tardio da indemnização. 

Apelação nº 1920/01 – 3ª Secção 
Data – 10/01/2002 
Pires Condesso 

 
 
2885 
Acidente de viação, comissão, presunção, 
indemnização, danos não patrimoniais. 
Legislação 
CCIV66 ART503 N3 
Sumário 
I – É de presumir, por presunção natural, 
que o dono dum veículo tem a direcção 
efectiva e interessada deste, mas já não é de 
presumir que entre o mesmo dono e o 

condutor – ainda que autorizado – tenham 
lugar os factos duma relação de comissão. 
II – Entre nós não é comum a separação 
indemnizatória relativamente a cada 
“espécie” de danos não patrimoniais, sendo 
que tal separação, e autonomia, não é 
positiva. 

Apelação nº 1926/01 – 3ª Secção 
Data – 17/01/2002 
João Bernardo 

 
 
2886 
Arrendamento para comércio ou 
indústria, encerramento do 
estabelecimento, resolução do contrato. 
Legislação 
RAU90 ART64 N1 H 
Sumário 
Para se decidir se há ou não encerramento, 
de prédio arrendado para comércio, há que 
atender a todas as circunstâncias do caso 
concreto, designadamente, à natureza do 
local arrendado, ao fim do arrendamento, ao 
grau de redução da actividade, às suas 
causas e, também, ao seu carácter 
temporário ou definitivo. 

Apelação nº 1985/01 – 3ª Secção 
Data – 17/01/2002 
Leonel Serôdio 

 
 
2887 
Expropriação, terreno para construção, 
Reserva Agrícola Nacional, Reserva 
Ecológica Nacional. 
Legislação 
CEXP91 ART24 ART25 
Sumário 
Em dois casos pode um terreno integrado 
na RAN ou na REN ser considerado apto 
para construção: 
1 – Se o proprietário do terreno demonstrar 
que excepcionalmente foi autorizada a 
construção de edifício na parcela em causa. 
2 – Se a expropriação da parcela visa a 
construção de prédios urbanos. 

Apelação nº 1917/01 – 3ª Secção 
Data – 17/01/2002 
Oliveira Vasconcelos 
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2888 
Contrato-promessa, resolução, licença de 
utilização. 
Legislação 
CCIV66 ART442 
Sumário 
Apesar de um Notário se prontificar a fazer 
uma escritura de compra e venda de imóvel 
sem demonstração da existência de licença 
de construção válida ou licença de 
utilização, não falta ao cumprimento da sua 
prestação um promitente comprador que 
comparecendo no Notário, se recusa a 
outorgar na escritura invocando a falta de 
uma daquelas licenças. 

Apelação nº 1974/01 – 3ª Secção 
Data – 17/01/2002 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
2889 
Servidão de passagem, sinais visíveis e 
permanentes. 
Legislação 
CCIV66 ART1547 ART1548 
Sumário 
I – A servidão para ser aparente deve ser 
revelada por obras ou sinais exteriores, 
evidenciando-se “erga omnes”. 
II – Devem ainda esses sinais ser 
inequívocos, denunciando claramente a 
serventia prestada pelo prédio serviente ao 
prédio dominante. 
III – Por isso, a simples existência de um 
caminho num prédio (que seria o serviente) 
é insuficiente para o reconhecimento da 
servidão. 

Apelação nº 1562/01 – 3ª Secção 
Data – 17/01/2002 
Pinto de Almeida 

 
 
2890 
Cheque, documento particular, 
reconhecimento da dívida. 
Legislação 
CCIV66 ART342 N1 ART344 ART374 
N1 ART378 ART458 N1 
Sumário 
I – O cheque, mesmo valendo como 
simples documento particular, deve ser 
interpretado como constituindo em si o 
reconhecimento de uma obrigação 
pecuniária do sacador perante o tomador. 

II – Como mero documento particular não é 
fonte autónoma de obrigações, mas cria a 
presunção de existência de relações 
negociais e extra-negociais, ou seja, da 
relação fundamental. 
III – Demonstrada a autenticidade da 
assinatura dos cheques, incumbe ao sacador 
a prova do abuso de preenchimento ou de 
que os cheques lhe foram subtraídos. 

Apelação nº 1633/01 – 3ª Secção 
Data – 17/01/2002 
Pinto de Almeida 

 
 
2891 
Recurso, alegações, repetição. 
Legislação 
CPC95 ART690 
Sumário 
Não são de considerar as remissões feitas 
na alegação de recurso para outras 
alegações que a mesma parte tenha 
apresentado no processo. 

Apelação nº 1865/01 – 3ª Secção 
Data – 17/01/2002 
Saleiro de Abreu 

 
 
2892 
Promessa de compra e venda, nulidade 
do contrato, restituição do sinal, juros 
compensatórios, juros de mora. 
Legislação 
CCIV66 ART289 N1 C ART473 ART474 
ART479 ART550 ART551 ART559 
ART774 ART798 ART799 ART804 
ART805 N1 N2 ART806 N1 N2 ART813 
Sumário 
Não sendo de aplicar à obrigação de 
restituir decorrente da declaração de 
nulidade do contrato as normas que regem a 
restituição com fundamento no 
enriquecimento sem causa, não há lugar à 
atribuição de juros compensatórios desde a 
data da celebração do negócio anulado, nem 
à actualização da quantia entregue, mas são 
devidos juros legais vencidos desde a data 
da citação, como indemnização inerente à 
mora no cumprimento de uma obrigação. 

Apelação nº 1970/01 – 3ª Secção 
Data – 24/01/2002 
Alves Velho 
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2893 
Falta de citação, citação edital, prazo de 
arguição. 
Legislação 
CPC95 ART194 A ART195 ART202 
ART204 N2 ART206 N1 ART207 
Sumário 
A nulidade de falta de citação, por emprego 
indevido da citação edital, só pode ser 
arguida até ao trânsito em julgado da 
sentença. 

Agravo nº 2100/01 – 3ª Secção 
Data – 24/01/2002 
Camilo Camilo 

 
 
2894 
Regulação do poder paternal, alteração, 
alimentos. 
Legislação 
CCIV66 ART2006 
Sumário 
Em acção de alteração da regulação do 
poder paternal se, na sentença, for alterado 
o montante dos alimentos anteriormente 
fixados, os efeitos desta decisão produzem-
se a partir do momento da formulação do 
respectivo pedido. 

Apelação nº 2025/01 – 3ª Secção 
Data – 24/01/2002 
Gonçalo Silvano 

 
 
2895 (Texto integral) 
Acidente de viação, direito à 
indemnização, inquérito, procedimento 
criminal, contagem dos prazos, 
prescrição. 
Legislação 
CCIV66 ART498 
CPP98 ART71 ART72 A B E G 
ART75 N2 ART77 N2 
Sumário 
O período de pendência de processo – 
crime deve ser descontado para efeitos de 
contagem do prazo prescricional previsto 
no artigo 498 do Código Civil. 

Apelação nº 2023/01 – 3ª Secção 
Data – 24/01/2002 
João Bernardo 

 
 
 
 

2896 
Confiança judicial de menores, adopção. 
Legislação 
CCIV66 ART1978 N1 E ART1981 N1 C 
N2 
Sumário 
Justifica-se a confiança judicial de uma 
menor, nascida em 1995, ao Centro 
Regional de Segurança Social, tendo em 
vista futura adopção, se o pai e mãe 
biológicos, quando a filha já havia sido 
colocada numa família de acolhimento, 
deixaram de a visitar desde finais de 1999 
até finais de 2000. 

Apelação nº 1785/01 – 3ª Secção 
Data – 24/01/2002 
João Vaz 

 
 
2897 
Matéria de facto, fundamentação, 
sentença. 
Legislação 
CPC95 ART653 N2 ART659 N2 
Sumário 
Não é na sentença, mas sim aquando da 
prolacção da decisão, da matéria de facto 
que o julgador tem de especificar os 
fundamentos que foram decisivos para a sua 
convicção. 

Apelação nº 2020/01 – 3ª Secção 
Data – 24/01/2002 
Saleiro de Abreu 

 
 
2898 
Cheque, falsificação, pagamento, 
responsabilidade civil, culpa, endosso em 
branco. 
Legislação 
LUCH ART19 ART35 ART13 N3 
CCIV66 ART799 
Sumário 
I – A responsabilidade por danos resultantes 
de pagamento de cheques com falsificação 
da assinatura do sacador determina-se à luz 
dos princípios gerais da responsabilidade 
civil. 
II – No contrato ou convenção de cheque, é 
dever do Banco sacado a verificação 
cuidadosa dos cheques que lhe são 
apresentados, designadamente quanto à 
assinatura do sacador; e são deveres do 
cliente a guarda dos cheques, a vigilância 
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dos seus funcionários e a informação do 
Banco sobre extravio dos cheques. 
III – No caso de violação desses deveres, 
presume-se a culpa do autor da violação. 
IV – O adquirente de cheque por endosso 
em branco pode exercer os direitos 
incorporados no título sem preencher o 
endosso com o seu nome. 

Agravo. Apelação nº 382/01 – 3ª 
Secção 
Data – 31/01/2002 
Alves Velho 

 
 
2899 
Cessão de exploração de estabelecimento 
comercial, regime aplicável. 
Legislação 
RAU90 ART111 
CCIV66 ART1043 
Sumário 
O contrato de cessão de exploração de 
estabelecimento ou locação de 
estabelecimento é um contrato atípico a que 
são aplicáveis, em primeiro lugar, as 
estipulações das partes, e, subsidiariamente, 
as regras gerais dos negócios jurídicos e as 
disposições dos contratos nominados que 
com ele apresentem maior analogia. 

Apelação nº 1930/01 – 3ª Secção 
Data – 31/01/2002 
João Vaz 

 
 
2900 
Prédio urbano, empreitada, compra e 
venda, credor, defeitos, defeito da obra. 
Legislação 
CCIV66 ART817 ART828 ART405 
Sumário 
O comprador de um imóvel, ou o seu 
proprietário no caso de contrato de 
empreitada, bem como o credor em geral, 
não têm o direito de, por eles ou por 
intermédio de terceiro, eliminarem os seus 
defeitos ou, em geral, de executarem a 
obrigação, em substituição do devedor. 

Apelação nº 2114/01 – 3ª Secção 
Data – 31/01/2002 
Leonel Serôdio 

 
 
 
 

2901 
Investigação de paternidade, presunção 
de paternidade, concubinato, aplicação 
da lei no tempo. 
Legislação 
CCIV66 ART1871 N1 C E ART12 
Sumário 
I – O “concubinato duradouro”, como 
presunção de paternidade, previsto na alínea 
c) do artigo 1871 nº 1 do Código Civil, tem 
lugar no caso de um casal manter entre si 
relações sexuais de cópula, fora do 
casamento, com certa frequência, durante o 
período legal da concepção. 
II – O disposto na alínea e) do mesmo 
artigo 1871 nº 1 aplicável aos factos 
ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 
nº 21/98, de 12 de Maio. 

Apelação nº 2045/01 – 3ª Secção 
Data – 31/01/2002 
Norberto Brandão 

 
 
2902 (Texto integral) 
Interesses difusos, defesa, protecção dos 
animais, legitimidade activa. 
Legislação 
L 92/95 de 12/09/1995 ART10 
CPC95 ART26-A 
Sumário 
I – Os direitos dos animais são qualificáveis 
como interesses difusos. 
II – As associações, legalmente 
constituídas, que tenham como objecto 
social a defesa dos animais, gozam de 
legitimidade para intentar acções destinadas 
à protecção daqueles interesses e ao 
pagamento de indemnizações por violação 
dos mesmos interesses. 

Apelação nº 2111/01 – 3ª Secção 
Data – 31/01/2002 
Norberto Brandão 

 
 
2903 (Texto integral) 
Conflito de direitos, direito ao bom 
nome, direito à informação, prevalência. 
Legislação 
CCIV66 ART70 
CONST97 ART25 N1 ART26 N1 ART37 
L 1/99 de 13/01/1999 ART14 A C 
Sumário 
Estando-se perante um conflito de direitos 
constitucionalmente reconhecidos, como é 
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o caso do direito à salvaguarda do bom 
nome e da reputação e do direito de 
informar, terá que haver, na impossibilidade 
da sua harmonização, prevalência de um 
sobre o outro, prevalência essa a 
determinar, não abstractamente, mas em 
função das circunstâncias de cada caso, 
nomeadamente, da utilidade pública e social 
da divulgação do facto. 

Apelação nº 1122/01 – 3ª Secção 
Data – 31/01/2002 
Sousa Leite 

 
 
2904 
Arrendamento rural, denúncia. 
Legislação 
CPC95 ART46 D 
LAR88 ART18 ART19 ART20 
Sumário 
Denunciado o contrato de arrendamento a 
agricultor autónomo para o termo do prazo 
de renovação, e tendo o arrendatário 
deduzido oposição sem sucesso, pode o 
senhorio requerer execução para despejo 
sem previamente lançar mão da acção 
declarativa. 

Apelação nº 2064/01 – 3ª Secção 
Data – 07/02/2002 
Alves Velho 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
2905 
Árvore, usufruto, corte ilegal de árvores. 
Legislação 
CCIV66 ART1446 ART212 ART1455 N1 
Sumário 
As árvores pertença das matas de corte 
constituem frutos, que, por isso, cabem ao 
usufrutuário e não ao proprietário 
radiciário. 

Apelação nº 6/02 – 3ª Secção 
Data – 07/02/2002 
Coelho da Rocha 

 
 
2906 
Interpretação do negócio jurídico, 
nulidade  
Legislação 
CCIV66 ART236 ART237 ART238 
Sumário 

Na interpretação do negócio jurídico, 
inexistindo qualquer elemento que 
convença o julgador a optar por uma das 
posições em confronto e não tendo 
cabimento o recurso ao equilíbrio das 
prestações proposto pelo artigo 237 do 
Código Civil, a solução será concluir pela 
impossibilidade de se determinar o sentido 
decisivo da declaração e, em consequência, 
pela nulidade desta. 

Apelação nº 2075/01 – 3ª Secção 
Data – 07/02/2002 
Pires Condesso 

 
 
2907 
Emissão de cheque durante medida de 
restrição do uso, rescisão. 
Legislação 
DL 454/91 de 28/12/1991 ART1 N1 
Sumário 
I – A sanção consistente na rescisão do 
direito e emissão dos cheques encontra-se 
ligada à utilização indevida dos mesmos 
cheques, quer em nome próprio, quer em 
representação de outrem. 
II – A instituição de crédito é responsável 
pelo pagamento dos cheques emitidos pelos 
sócios de uma sociedade, a quem entregou 
módulos de cheques da conta da sociedade, 
sabendo que estavam inibidos da sua 
utilização. 

Apelação nº 1949/01 – 3ª Secção 
Data – 07/02/2002 
Teles de Menezes 

 
 
2908 
Crime, indemnização, acção cível. 
Legislação 
CPP98 ART72 N1 D 
Sumário 
A indemnização civil fundada em crime, 
quando ainda não são conhecidas as suas 
consequências ou não forem conhecidas em 
toda a sua extensão, pode ser pedida em 
acção cível. 

Apelação nº 9/02 – 3ª Secção 
Data – 07/02/2002 
Viriato Bernardo 
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2909 
Contrato de mediação, retribuição. 
Legislação 
DL 85/92 de 19/12/1992 
Sumário 
Um mediador só adquire o direito a uma 
remuneração quando o negócio é concluído 
por efeito da sua intervenção. 

Apelação nº 2117/01 – 3ª Secção 
Data – 14/02/2002 
Coelho da Rocha 

 
 
2910 
Condomínio, administração, 
representação em juízo, contestação. 
Legislação 
CPC95 ART23 ART24 ART231 
CCIV66 ART985 N5 
Sumário 
A contestação apresentada por um dos 
administradores de condomínio, em 
representação deste, apesar de não 
ratificada pelos demais administradores, é 
válida e eficaz, por se enquadrar no âmbito 
dos actos urgentes destinados a evitar um 
dano irreparável. 

Apelação nº 78/02 – 3ª Secção 
Data – 14/02/2002 
Gonçalo Silvano 

 
 
2911 
Embargos de executado, ónus da prova. 
Legislação 
CPC95 ART813 G ART815 
CCIV66 ART342 N2 
Sumário 
I – Nos embargos, cabe ao executado o 
ónus da prova, já que este assume a autoria 
de um processo declarativo, destinado a 
contestar o direito do exequente, quer 
impugnando a exequibilidade do título, 
quer alegando factos que em processo 
declarativo constituiriam matéria de 
excepção. 
II – Compete, assim, ao mesmo executado 
requerer a prova pericial por ele tida por 
conveniente, pelo que, não o tendo feito, 
“sibi imputet”, isto é, são suas as 
consequências. 

Apelação nº 1/02 – 3ª Secção 
Data – 14/02/2002 
Norberto Brandão 

2912 
Providência cautelar, acção declarativa, 
objecto. 
Legislação 
CPC95 ART381 
Sumário 
A actividade cautelar não se confunde com 
a actividade declarativa, pelo que as 
providências cautelares não constituem 
meio adequado para se criarem e definirem 
direitos, mas apenas para se acautelarem e 
protegerem os que já existirem. 

Agravo nº 226/02 – 3ª Secção 
Data – 21/02/2002 
Camilo Camilo 

 
 
2913 
Alimentos devidos a menores, 
maioridade, extinção. 
Legislação 
CCIV66 ART1877 ART1880 ART2013 
CPC95 ART1121 ART1412 N2 
Sumário 
I – Fixados alimentos definitivos em acção 
de regulação do poder paternal, o advento 
da maioridade não faz extinguir 
automaticamente a obrigação alimentar 
fixada durante o período de menoridade, 
sendo necessária decisão judicial nesse 
sentido. 
II – A sentença que fixou os alimentos 
pode, pois, servir de título executivo após a 
maioridade, enquanto não for requerida a 
extinção da obrigação. 

Agravo nº 1988/01 – 3ª Secção 
Data – 21/02/2002 
Moreira Alves 

 
 
2914 
Acidente de viação, paragem de veículo, 
negligência. 
Legislação 
CCIV66 ART483 
Sumário 
O respeito pela ordem imposta pelo sinal 
STOP não se basta com a imobilização do 
veículo, mas exige igualmente que o visado 
aguarde o tempo necessário para o 
descongestionamento da via prioritária com 
que se depara, de modo a não perturbar a 
passagem de qualquer veículo que nela 
transita. 
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Apelação nº 74/02 – 3ª Secção 
Data – 21/02/2002 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
2915 (Texto integral) 
Acidente de viação, indemnização, danos 
patrimoniais, danos futuros, 
incapacidade permanente absoluta para 
o trabalho habitual. 
Legislação 
CCIV66 ART496 ART562 ART564 
ART566 N2 
Sumário 
I – Apesar de o lesado, menor, não exercer 
uma actividade produtiva e de não auferir 
rendimentos, deve ser-lhe atribuída uma 
indemnização pelo dano patrimonial futuro, 
uma vez que a lesão corporal pode 
repercutir-se de forma negativa na sua 
capacidade física, comprometendo a sua 
capacidade de ganho no futuro. 
II – Neste caso, no cálculo da indemnização 
poderá atender-se, como rendimento, ao 
salário mínimo nacional, por se tratar de um 
valor mínimo seguro que, na falta de outros 
elementos, deve ser o adoptado, em 
detrimento de outros possíveis, como o 
rendimento médio nacional. 
III – Ficando um lesado afectado de 
incapacidade permanente para o trabalho 
habitual, a indemnização pelo dano 
patrimonial futuro deve ser fixada entre um 
valor mínimo, calculado com base na 
incapacidade permanente absoluta, 
recorrendo-se à equidade para graduar a 
indemnização entre esses valores limite. 
IV – A esta graduação deve considerar-se o 
grau de aptidão que resta ao lesado para 
desempenhar uma profissão que não a 
habitual, conciliável com a natureza e 
gravidade das lesões geradoras das 
incapacidades e no meio sócio-económico 
em que vive. 

Apelação nº 1877/01 – 3ª Secção 
Data – 21/02/2002 
Pinto de Almeida 

 
 
2916 
Embargos de executado, documento 
particular, assinatura, falsidade, ónus da 
prova. 
 

Legislação 
CCIV66 ART342 N2 ART374 
Sumário 
Alegando o embargante que é falsa a 
assinatura contida num escrito particular 
que serviu de título executivo, compete ao 
embargado o ónus de provar a sua 
veracidade. 

Apelação nº 73/02 – 3ª Secção 
Data – 21/02/2002 
Saleiro de Abreu 

 
 
2917 
Gerente, assinatura, legitimidade, 
endosso, cláusula sem despesas, protesto. 
Legislação 
CSC86 ART260 N4 
CPC95 ART493 ART494 
LULL ART44 ART46 ART47 ART53 §1 
Sumário 
I – O executado deve ser considerado parte 
ilegítima se o contexto factual em que a sua 
assinatura foi aposta na letra exequenda 
revela a qualidade de gerente da sociedade 
identificada no local próprio do título de 
crédito como sacadora. 
II – Se os endossos riscados se consideram, 
para o efeito de determinar se o portador é 
legítimo, como não escritos, também a 
cláusula “sem despesas”, escrita por 
endossante riscado, se deve considerar não 
escrita. 
III – Devendo ter-se essa cláusula como não 
escrita, não estava o portador dispensado de 
fazer o protesto por falta de pagamento. 

Apelação nº 1983/01 – 3ª Secção 
Data – 21/02/2002 
Teles de Menezes 

 
 
2918 
Acidente de viação, nexo de causalidade, 
indemnização, danos patrimoniais, danos 
futuros, perda de retribuição. 
Legislação 
CCIV66 ART562 ART564 ART566 
Sumário 
I – O desrespeito de normas de perigo 
abstracto, como são as normas estradais, faz 
presumir culpa na produção dos danos 
decorrentes, bem como a existência de nexo 
de causalidade. 
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II – Assim, contribui para a produção de 
acidente, que consistiu no embate de 
veículos ligeiros, o condutor que, apesar de 
se apresentar pela direita, tendo prioridade 
de passagem, circula com velocidade 
excessiva. 
III – Apesar de o lesado, por ser soldado da 
Guarda Nacional Republicana, não sofrer 
diminuição da remuneração, em 
consequência da incapacidade permanente 
parcial de que ficou a padecer, esta é 
passível de indemnização, a fixar segundo 
critérios de equidade, uma vez que essa 
incapacidade torna mais penoso o seu 
trabalho e dele exige maior esforço para 
desempenhar as tarefas que, ainda assim, 
tem de cumprir. 

Apelação nº 2120/01 – 3ª Secção 
Data – 21/02/2002 
Viriato Bernardo 

 
 
2919 
Menor, dever de vigilância, danos 
materiais, responsabilidade civil, danos 
morais. 
Legislação 
CCIV66 ART491 
Sumário 
Se a mãe de um menor entregou a seus pais, 
avós daquele, a guarda e educação desse 
menor e eles aceitaram, são eles 
responsáveis pelos danos que, por não 
cumprimento do dever de vigilância, aquele 
provocou a outro menor, atingindo-o num 
olho com uma pedra que lhe arremessou, 
privando-o de visão. 

Apelação nº 76/02 – 3ª Secção 
Data – 28/02/2002 
João Bernardo 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
2920 
Embargos de executado, preenchimento 
abusivo, livrança. 
Legislação 
LULL ART75 
Sumário 
I – Não viola o pacto de preenchimento de 
um contrato de abertura de crédito de 
12.000.000$00 (59.855,75 Euros) o Banco 
embargado que apôs na livrança que titula 
tal contrato o montante de 10.223.928$00, 

provado que está que na cláusula 9ª daquele 
contrato ficou estipulado: “cauciona este 
crédito uma livrança com a importância e a 
data do vencimento em branco, subscrita 
pelo cliente com o aval à subscritora dos 
senhores X e Y, que o Banco fica desde já 
autorizado a preencher pelo saldo em dívida 
do capital, juros, demais encargos e 
despesas, caso o contrato não seja 
pontualmente cumprido em todas as suas 
cláusulas, fazendo deste título o uso que 
melhor entender na defesa dos seus 
interesses e sem que, por esse facto, se 
opere a novação do crédito concedido ao 
abrigo desse contrato”. Daqui se conclui 
terem embargante e embargado celebrado 
um contrato de crédito garantido. 
II – Tendo ficado provado que o Banco 
referido em I só em carta enviada à 
embargante, em 29 de Dezembro de 1998, 
lhe comunicou que considerava resolvido o 
contrato de abertura de crédito entre eles 
celebrado, tendo-lhe fixado até 4 de Janeiro 
de 1999 estava a embargante obrigada a 
restituir àquele Banco a quantia mutuada. 
Houve, por isso, preenchimento incorrecto 
ao apor-se na livrança a data de 23 de 
Outubro de 1998. Tal facto, porém, não 
implica a procedência dos embargos e 
consequente extinção da execução, mas tão 
só a sua procedência no que concerne aos 
juros de mora, à taxa legal, e respectivo 
imposto de selo, indevidamente exigidos 
entre 23 de Outubro de 1998 e 4 de Janeiro 
de 1999. 

Apelação nº 207/02 – 3ª Secção 
Data – 28/02/2002 
Leonel Serôdio 

 
 
2921 
Rectificação de registo, penhora, registo. 
Legislação 
CRP84 ART120 ART121 
Sumário 
Verificada a inexactidão do registo de uma 
penhora em relação ao artigo matricial do 
prédio penhorado, não há que se proceder 
ao cancelamento do registo, mas apenas 
proceder à rectificação do mesmo, 
oficiosamente se necessário. 

Agravo nº 45/02 – 3ª Secção 
Data – 28/02/2002 
Saleiro de Abreu 
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2922 
Revogação do negócio jurídico, forma, 
documento, prova testemunhal, 
admissibilidade. 
Legislação 
CCIV66 ART394 
Sumário 
I – O acordo revogatório de contrato-
promessa está sujeito à mesma forma que 
esse contrato. 
II – Assim, se o contrato-promessa tiver 
sido celebrado por documento escrito, a que 
estava sujeito, aquele acordo revogatório 
não pode provar-se por testemunhas. 

Apelação nº 201/02 – 3ª Secção 
Data – 07/03/2002 
Camilo Camilo 

 
 
2923 
Depoimento de parte, confissão judicial, 
transcrição, falta, nulidade relativa. 
Legislação 
CPC95 ART563 ART205 
CCIV66 ART358 
Sumário 
I – O depoimento de parte só pode valer 
como confissão, pelo depoente, se for 
reduzido a escrito. 
II – A falta de redução a escrito do 
depoimento de parte, na medida em que 
houver confissão, constitui simples 
nulidade secundária, a qual deve ser arguida 
pela parte interessada, até ao fim do acto, se 
estiver presente, sob pena de tal nulidade se 
dever considerar sanada. 

Apelação nº 214/02 – 3ª Secção 
Data – 07/03/2002 
João Bernardo 

 
 
2924 
Acidente de viação, processo penal, 
pedido cível, improcedência, acusação, 
absolvição do pedido, acção cível, pedido, 
indemnização, questão de direito, caso 
julgado, competência, tribunal cível. 
Legislação 
CPC95 ART498 N2 ART674-B 
CPP87 ART84 
Sumário 
Não há caso julgado nem incompetência do 
tribunal cível quando, no anterior processo 
penal, o réu-condutor, sem seguro válido 

nem capacidade económica, havia sido 
absolvido da acusação pelo crime de 
homicídio involuntário no exercício da 
condução automóvel e os pais da vítima 
viram também improceder o pedido 
indemnizatório cível que haviam deduzido 
no processo crime contra o referido réu e 
seguradora X..., SA, para depois tentarem 
obter a indemnização em mera acção cível 
proposta contra o referido réu e Fundo de 
Garantia Automóvel. 

Agravo nº 252/02 – 3ª Secção 
Data – 07/03/2002 
João Bernardo 

 
 
2925 
Embargos de executado, levantamento de 
dinheiro depositado. 
Legislação 
CPC95 ART813 G 
Sumário 
I – Com o disposto na alínea g) do artigo 
813 do Código de Processo Civil pretendeu 
o legislador evitar,, por um lado, que o 
processo executivo sirva para destruir o 
caso julgado e, por outro, obstar a que a 
oposição se converta numa renovação do 
litígio a que a sentença que se executa pôs 
termo. 
II – Deste modo, tendo sido fixada a 
indemnização em processo de expropriação 
por utilidade pública, por sentença com 
trânsito em julgado, não pode o embargante 
/ executado deduzir embargos à execução 
com fundamento em que a quantia 
depositada foi levantada pela pessoa que 
figurava no processo como expropriada. 

Apelação nº 149/02 – 3ª Secção 
Data – 07/03/2002 
Leonel Serôdio 

 
 
2926 
Quesitos, alteração. 
Legislação 
CPC95 ART712 N1 
Sumário 
Se tiver sido formulado um quesito sobre 
determinada matéria de facto e o tribunal de 
1ª instância tiver respondido ao quesito, não 
pode a Relação, fora das situações previstas 
no artigo 712 nº 1 do Código de Processo 
Civil, alterar a resposta com base em 
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qualquer presunção judicial ou máxima da 
experiência. 

Apelação nº 287/02 – 3ª Secção 
Data – 07/03/2002 
Leonel Serôdio 

 
 
2927 
Rectificação de registo, caducidade. 
Legislação 
CRP99 ART92 N1 G ART127 N2 
Sumário 
Tendo caducado, pelo decurso do 
respectivo prazo legal de caducidade (artigo 
92 nº 1 alínea b) do Código de Registo 
Predial), o registo de inscrição de 
constituição de propriedade horizontal e 
tendo, não obstante, sido lavrados – 
relativamente a diversas fracções do prédio 
constituído em propriedade horizontal – 
registo de aquisição e hipoteca 
indevidamente como definitivos, não há 
lugar a rectificação judicial (artigo 127 nº 2 
do Código de Registo Predial), dado não 
estarmos perante uma situação de registo 
inexacto ou indevidamente lavrado. 

Apelação nº 294/02 – 3ª Secção 
Data – 07/03/2002 
Leonel Serôdio 

 
 
2928 
Justificação notarial, escritura pública, 
impugnação, ónus da prova. 
Legislação 
CPC95 ART4 N2 A 
CCIV66 ART343 N1 
Sumário 
I – A acção em que se pede a declaração de 
nulidade de escritura de justificação 
notarial, por falsidade da declaração do 
justificante, é acção de simples declaração 
negativa. 
II - Assim, cabe ao réu o ónus da prova dos 
factos constitutivos do direito alegado na 
referida escritura. 

Apelação nº 65/02 – 3ª Secção 
Data – 07/03/2002 
Mário Fernandes 

 
 
 
 
 

2929 
Seguro, minuta, valor. 
Legislação 
DL 522/85 de 31/12/1985 ART22 N1 A 
Sumário 
A minuta ou proposta de um contrato de 
seguro, antes de ser aceite pela seguradora, 
não vale como contrato de seguro, sendo 
necessário, para a perfeição do contrato, a 
aceitação da proposta pela seguradora. 

Apelação nº 26/02 – 3ª Secção 
Data – 07/03/2002 
Saleiro de Abreu 

 
 
2930 
Letra, nulidade, aval, título de crédito, 
embargos de executado. 
Legislação 
LULL ART1 N7 
CPC95 ART813 A ART815 N1 
Sumário 
I – Se os documentos dados à execução 
(letras de câmbio) não têm indicação do 
lugar do saque e nenhum lugar mencionado 
ao lado do nome do sacador, não produzem 
efeito como letras (artigo 1 nº 7 2ª parte da 
Lei Uniforme relativa às Letras e 
Livranças). 
II – Sendo as letras referidas em I nulas, 
delas não resultam obrigações cambiárias 
para a sociedade aceitante nem para os 
demais executados que as subscreveram no 
verso como avalistas. 
III – Sendo os documentos aludidos em I e 
II apresentados à execução como letras e 
não meros quirógrafos, procedem os 
embargos deduzidos à execução, com 
fundamento em inexistência de título 
executivo (artigos 813 alínea a) e 815 do 
Código de Processo Civil). 

Apelação nº 17/02 – 3ª Secção 
Data – 14/03/2002 
Leonel Serôdio 

 
 
2931 
Julgamento, repetição, inquirição de 
testemunha, culpa do lesado. 
Legislação 
CPC95 ART712 N4 ART655 N1 
CCIV66 ART487 N1 N2 
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Sumário 
I – Tendo a Relação ordenado a repetição 
do julgamento apenas para registar e 
transcrever o depoimento de determinada 
testemunha, com vista a que o seu 
depoimento pudesse ser reapreciado na 2ª 
instância, e não tendo isso sido possível 
pelo facto de a testemunha a tal se ter 
recusado, dizendo que “estava tudo escrito 
e que não voltava a depor sobre a matéria 
pois que já tinha sido ouvido duas vezes”, 
tal facto significa tão-só que se tornou 
inviável a reapreciação do depoimento da 
testemunha em causa tenha ficado 
inutilizado a nível de 1ª instância, onde, 
inicialmente, foi validamente prestado e 
apreciado em conformidade com o disposto 
no artigo 655 nº 1 do Código de Processo 
Civil. 
II – Provado, por um lado, que o condutor 
de determinada motorizada circulava pela 
sua faixa de rodagem e, por outro, que, 
apesar de ter visto perfeitamente um veículo 
parado do seu lado direito – a ocupar um 
pouco da berma e um pouco da faixa de 
rodagem – e que o falecido marido e pai 
dos Autores subitamente saiu da parte de 
fora e da frente desse veículo parado para o 
lado da faixa de rodagem, repentina e 
inesperadamente e sem tomar qualquer 
precaução, no instante em que o condutor 
da motorizada estava a passar junto a esse 
veículo parado – que, por isso, não teve 
tempo para travar nem se podia desviar para 
a esquerda, por estar a ser ultrapassado, 
nesse momento, por um veículo terceiro –, 
tem de concluir-se que o acidente ocorreu 
única e exclusivamente por culpa do 
falecido marido e pai dos Autores (artigo 
487 nºs 1 e 2 do Código Civil). 

Apelação nº 243/02 – 3ª Secção 
Data – 14/03/2002 
Norberto Brandão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2932 
Respostas aos quesitos, declaração 
negocial. 
Legislação 
CPC95 ART653 N2 ART664 
CCIV66 ART236 N1 
Sumário 
I – Não podem ser consideradas como não 
escritas as respostas dadas a quatro quesitos 
(artigos 653 nº 2 e 664 parte final do código 
de Processo Civil), enquanto remetem para 
determinado documento junto aos autos, na 
medida em que tal documento não vem 
colocado em causa pelas partes, sendo 
aceite o seu conteúdo, apenas divergindo as 
partes quanto à sua interpretação, 
acrescendo que, não tendo sido posta em 
causa pelos apelantes a celebração do 
acordo que vem representando no 
mencionado documento, também não faz 
sentido afirmar-se que estava o tribunal “a 
quo” impedido de remeter para o teor 
daquele documento para alcançar a resposta 
dada aos aludidos quesitos. 
II – Segundo a teoria da impressão do 
destinatário, consagrada no artigo 236 nº 1 
do Código Civil, o sentido da declaração 
negocial é definido, não pelo querido pelo 
declarante nem o entendido pelo 
declaratário, sendo antes decisivo o sentido 
que o declaratário normal atribuiria à 
declaração, uma vez colocado na posição 
do declaratário real. 

Apelação nº 150/02 – 3ª Secção 
Data – 21/03/2002 
Mário Fernandes 
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3ª Secção Cível - 5ª Secção Judicial de Processos 
 
 
2933 
Depósito bancário, cumprimento 
imperfeito. 
Legislação 
CCOM888 ART407 
Sumário 
I – No contrato de depósito bancário, o 
Banco torna-se dono do dinheiro depositado 
e assume todo o risco desde o momento em 
que o recebeu do depositante. 
II – No caso de entrega de montantes 
depositados a quem não esteja autorizado a 
recebê-los, há cumprimento defeituoso do 
depositário, com a consequente obrigação 
de indemnização do prejuízo sofrido pelo 
credor. 

Apelação nº 901/01 – 5ª Secção 
Data – 07/01/2002 
Fernandes do Vale 

 
 
2934 
Privilégio creditório, extinção, falência, 
crédito da Segurança Social, hipoteca 
legal. 
Legislação 
CPEREF93 ART152 
DL 103/80 de 09/05/1980 ART10 
CCIV66 ART704 
Sumário 
A abolição dos privilégios creditórios de 
certas entidades, no processo de declaração 
de falência do devedor, abrange os créditos 
da Segurança Social que estejam garantidos 
por hipoteca legal. 

Apelação nº 1621/01 – 5ª Secção 
Data – 07/01/2002 
Fonseca Ramos 

 
 
2935 
Propriedade horizontal, terraços, parte 
comum, obras. 
Legislação 
CCIV66 ART1421 N1 B ART1422 
ART1425 
Sumário 
I – Na propriedade horizontal, os terraços 
de cobertura pode situar-se ao nível de  
 

 
qualquer dos pisos e destinar-se apenas à 
cobertura de parte do prédio. 
II – Tais terraços são sempre partes 
comuns, de forma imperativa, mesmo que 
se destinem ao uso exclusivo de algum dos 
condóminos. 
III – As obras a executar nesses terraços 
dependem de autorização dos condóminos. 

Apelação nº 1673/01 – 5ª Secção 
Data – 07/01/2002 
Narciso Machado 

 
 
2936 
Execução de sentença, facto ilícito, 
pedido genérico, caso julgado. 
Legislação 
CPC95 ART661 N2 
Sumário 
I – A remessa para execução de sentença só 
é lícita no caso de o autor não saber as 
consequências do facto ilícito, pois a lei faz 
depender o pedido genérico do facto de não 
serem suficientemente conhecidas, no 
momento da propositura da acção, as 
consequências do facto ilícito. 
II – Conceder ao autor nova oportunidade é 
violar, sobretudo, o princípio fundamental 
do caso julgado. 

Apelação nº 1581/01 – 5ª Secção 
Data – 14/01/2002 
Paiva Gonçalves 

 
 
2937 
Reivindicação, arrendamento para 
comércio ou indústria. 
Legislação 
CCIV66 ART406 N1 ART1031 ART1311 
N2 ART1055 
RAU90 ART5 N2 E 
Sumário 
I – Sendo o local arrendado para o exercício 
do comércio, tal como os demais locais 
arrendados do mesmo prédio, ainda que em 
datas distintas, pelos comproprietários do 
dito prédio em que aqueles locais 
arrendados se situam, não pode deixar de 
entender-se que aquele local foi arrendado 
em conjunto com os arrendamentos de 
locais para o exercício do comércio (artigo 
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5 nº 2 alínea e) do Regime do 
Arrendamento Urbano), constituindo uma 
acessoriedade que pode acontecer em 
momentos distintos, desde que passe a 
integrar o mesmo todo. 
II – Tendo o contrato de arrendamento 
comercial referido em I natureza 
vinculístico (nos termos do artigo 5 nº 2 
alínea e) do Regime do Arrendamento 
Urbano), não pode ser livremente 
denunciado pelo locador, consoante o 
disposto no artigo 1055 do Código Civil, 
pelo que improcede a acção de 
reivindicação, porquanto a ocupação da ré é 
legitimada por um contrato de 
arrendamento válido, a ser respeitado pelo 
senhorio (artigos 406 nº 1, 1031 e 1311 nº 2 
do Código Civil.) 

Apelação nº 1713/01 – 5ª Secção 
Data – 21/01/2002 
Caimoto Jácome 

 
 
2938 
Contrato-promessa de compra e venda, 
incumprimento, resolução do contrato, 
restituição do sinal em dobro. 
Legislação 
CCIV66 ART406 N1 ART442 N2 
ART801 N2 ART762 N2 ART830 
Sumário 
Tendo-se fixado no contrato-promessa o 
prazo para a realização da escritura, prazo 
que não foi observado pelo promitente 
vendedor de imóvel, tem de entender-se que 
é justificada a perda do interesse do 
promitente comprador e considera-se não 
cumprida a obrigação por parte do devedor, 
o que dá lugar à resolução do contrato e à 
restituição, em dobro do sinal, nos termos 
do artigo 442 nº 2 do Código Civil. 

Apelação nº 1747/01 – 5ª Secção 
Data – 21/01/2002 
Narciso Machado 

 
 
2939 
Tribunais portugueses, competência 
internacional, regulação do poder 
paternal, alteração. 
Legislação 
CPC95 ART61 ART65 N1 B 
LOTJ99 ART17 N2 
OTM78 ART155 N5 

Sumário 
Os tribunais portugueses são 
internacionalmente competentes para 
conhecer da acção destinada à alteração da 
regulação do poder paternal, com vista à 
actualização da prestação alimentar que 
havia sido fixada no nosso país, 
relativamente a um menor filho de pais 
portugueses, todos residentes no 
estrangeiro. 

Agravo nº 1687/01 – 5ª Secção 
Data – 21/01/2002 
Paiva Gonçalves 

 
 
2940 
Notificação, justo impedimento. 
Legislação 
CPC95 ART254 N1 N2 ART145 ART146 
Sumário 
I – Em princípio, recebida a carta no 
escritório ou domicílio escolhido pelo 
mandatário, está afastada a possibilidade de 
alegação do desconhecimento do conteúdo 
da notificação, ficando sempre salvo o 
recurso à regra geral do justo impedimento 
se se verificarem os requisitos do artigo 146 
do Código de Processo Civil. 
II – Confessando o mandatário do Autor 
que foi entregue no seu escritório, em certa 
data, a carta com a notificação da 
contestação, se não tomou conhecimento do 
seu conteúdo por ter ficado esquecida entre 
outros documentos e papéis na posse do 
colega estagiário, isso é-lhe imputável não 
podendo beneficiar do justo impedimento. 

Agravo nº 1737/01 – 5ª Secção 
Data – 21/01/2002 
Paiva Gonçalves 

 
 
2941 
Testemunhas, inabilidade para depor, 
nulidade relativa. 
Legislação 
CPC95 ART617 ART635 N1 N2 ART201 
N1 
Sumário 
I – Tendo determinada testemunha, depois 
de perguntada nos termos do nº 1 do artigo 
635 do Código de Processo Civil, dito ser 
funcionário da 1ª autora, da qual também é 
procurador com poderes especiais para 
confessar, transigir e desistir, e ser cunhado 
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do 2º autor, tal testemunha teria de ser, à 
luz do artigo 635 nº 1, parte final, e por 
força do nº 2 do mesmo artigo 635 
considerada inábil para depor. 
II – Ao admitir-se o depoimento referido 
em I, cometeu-se a nulidade prevista no 
artigo 201 nº 1 do Código de Processo 
Civil, a qual só implica a nulidade do 
processado se tiver influído no exame ou 
decisão da causa, o que não ocorre quando 
os quesitos a que depôs a testemunha 
indevidamente admitida mereceram 
resposta negativa. 

Apelação. Agravo nº 1370/01 – 5ª 
Secção 
Data – 21/01/2002 
Ribeiro de Almeida 

 
 
2942 
Execução por quantia certa, penhora, 
expectativa jurídica, aquisição, 
automóvel, posse, leasing. 
Legislação 
CPC95 ART848 N1 N5 ART860-A N1 
N2 N3 
Sumário 
Não deve ser ordenado o levantamento da 
apreensão do automóvel cuja expectativa de 
aquisição foi penhorada, com fundamento 
de que, tendo entrado na posse do 
executado por contrato de locação 
financeira onde foi locatário, o 
impedimento do uso do veículo motivado 
pela apreensão poderia levar o executado ao 
desinteresse no pagamento das prestações 
contratuais cujo cumprimento condiciona a 
aquisição da propriedade do veículo a qual, 
assim, não se consumaria. 

Agravo nº 1536/01 – 5ª Secção 
Data – 28/01/2002 
Fernandes do Vale 

 
 
2943 
Execução por quantia certa, 
indeferimento liminar, título executivo, 
mútuo, documento particular. 
Legislação 
CPC95 ART46 C 
DL 359/91 de 21/09/1991 ART7 N1 N4 
Sumário 
I – O documento particular assinado pelo 
devedor é título executivo, quer quando 

formaliza uma obrigação pecuniária de 
montante determinado ou determinável, 
quer quando o devedor reconhece nele uma 
dívida por que se considera responsável. 
II – A invalidade prevista no artigo 7 nº 1 
do Decreto-Lei nº 359/91, de 21 de 
Setembro só é invocável pelo consumidor. 

Agravo nº 1726/01 – 5ª Secção 
Data – 28/01/2002 
Fernandes do Vale 

 
 
2944 
Impugnação pauliana, efeitos, terceiros. 
Legislação 
CCIV66 ART613 ART616 
Sumário 
Se, na data da propositura da acção de 
impugnação pauliana, os respectivos bens já 
tiverem sido alienados a terceiro não 
demandado, não se podem produzir, apesar 
da procedência da acção, os efeitos próprios 
daquela impugnação. 

Apelação nº 1735/01 – 5ª Secção 
Data – 28/01/2002 
Macedo Domingues 

 
 
2945 
Acidente de viação, seguro automóvel, 
indemnização, danos morais, exclusão de 
responsabilidade, lesão, agente, condução 
automóvel. 
Legislação 
DL 522/85 de 31/12/1985 ART7 N1 A N2 
A D 
Sumário 
I – Os danos decorrentes de lesões 
corporais sofridas pelo condutor do veículo 
estão excluídos na garantia do seguro 
automóvel. 
II – Mas a mãe do condutor falecido no 
acidente (para o qual, segundo a prova, não 
contribuiu com a própria culpa) não está 
excluída da indemnização por danos não 
patrimoniais, pelo seu próprio sofrimento 
com a morte do filho. 

Apelação nº 1845/01 – 5ª Secção 
Data – 28/01/2002 
Narciso Machado 
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2946 
Falência, reclamação de créditos, erro de 
escrita. 
Legislação 
CCIV66 ART249 
CPC95 ART667 
Sumário 
Uma reclamação de créditos, em processo 
de falência, que deu entrada em juízo 
atempadamente, mas que, erradamente, 
continha a identificação de outro processo e 
de outro juízo, só mais tarde vindo a ser 
junta ao respectivo processo, é eficaz, 
devendo ser admitida e mantida, por a sua 
apresentação ter sido tempestiva. 

Agravo nº 1564/01 – 5ª Secção 
Data – 04/02/2002 
Couto Pereira 

 
 
2947 
Direito de preferência, servidão legal, 
servidão de passagem, usucapião, decisão 
judicial. 
Legislação 
CCIV66 ART1547 N2 ART1550 
ART1555 
CPC95 ART511 N1 ART712 N4 
Sumário 
I – A norma do artigo 1555 do Código civil, 
deve ser interpretada no sentido de se 
entender que o direito de preferência, nele 
consignado, abrange os proprietários dos 
prédios com servidões legais de passagem, 
qualquer que tenha sido o título 
constitutivo. 
II – As servidões legais podem constituir-se 
por usucapião. 
III – São servidões legais de passagem as 
constituídas por decisão judicial e aquelas 
que, embora constituídas por qualquer outro 
título, poderiam ser judicialmente impostas 
se não fora a existência desse título. 

Apelação nº 1652/01 – 5ª Secção 
Data – 04/02/2002 
Macedo Domingues 

 
 
2948 
Indemnização, actualização, sentença, 
citação, juros de mora. 
Legislação 
CCIV66 ART805 N3 ART566 N2 
ART806 N1 

Sumário 
I – Havendo actualização do valor 
indemnizatório na sentença, ao abrigo do 
disposto no artigo 566 nº 2 do Código Civil, 
reportando-se ao período de tempo que 
medeia entre o facto gerador da obrigação e 
a data da sentença, os juros moratórios, 
previstos no artigo 805 do Código Civil, 
contam-se a partir dessa mesma sentença . 
II – Não se tendo verificado a referida 
actualização, os juros moratórios devem, 
então, contar-se a partir da citação. 

Apelação nº 1410/01 – 5ª Secção 
Data – 04/02/2002 
Pinto Ferreira 

 
 
2949 
Transacção judicial, alteração. 
Legislação 
CCIV66 ART1248 
CPC95 ART46 
Sumário 
Pode ser instaurada uma acção declarativa 
com o fim de pedir que seja reconhecida a 
modificação e extinção das obrigações 
estabelecidas em transacção judicial 
homologada por sentença. 

Agravo nº 1831/01 – 5ª Secção 
Data – 18/02/2002 
António Gonçalves 

 
 
2950 
Liquidatário, retribuição. 
Legislação 
CPEREF98 ART34 ART133 
DL 254/93 de 15/07/1993 ART5 
Sumário 
O despacho que atribuiu ao liquidatário a 
remuneração de 70.000$00 mensais, 
acrescida de IVA, não distinguindo nos 
seus termos qualquer prazo limite de 
validade e tendo em consideração que o 
regime legal adstrito a esta situação não 
proíbe o conteúdo da decisão assim tomada, 
tem de entender-se que se destina a vigorar 
até que cessem as suas funções. 

Agravo nº 1912/01 – 5ª Secção 
Data – 18/02/2002 
António Gonçalves 
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2951 
Processo especial de recuperação de 
empresa, acção executiva, título 
executivo. 
Legislação 
CPEREF98 ART94 N2 
Sumário 
Se as medidas de reestruturação financeira, 
aprovadas em processo de recuperação de 
empresa não afectarem, extintivamente, os 
créditos dos credores da recuperanda, o 
direito do credor, retomada a execução que 
ficara suspensa é, já não o título exequendo, 
mas o título a que alude o artigo 94 nº 2 do 
Código dos Processos Especiais de 
Recuperação de Empresas e de Falência, 
tenha ou não o credor reclamado o seu 
crédito, já que a homologação da medida se 
impõe a terceiros. 

Apelação nº 28/02 – 5ª Secção 
Data – 18/02/2002 
Fonseca Ramos 

 
 
2952 
Suspensão de deliberação social, 
cooperativa, competência. 
Legislação 
CPC95 ART67 
Sumário 
O Tribunal de Comércio é incompetente em 
razão da matéria para conhecer de processo 
cautelar de suspensão de deliberações 
sociais de uma cooperativa. 

Agravo nº 59/02 – 5ª Secção 
Data – 18/02/2002 
Fonseca Ramos 

 
 
2953 
Indemnização de perdas e danos, juros, 
IRS. 
Legislação 
CIRS88 ART6 N1 G ART94 
Sumário 
O montante de juros que incidem sobre 
indemnização devida por danos resultantes 
da prática de facto ilícito não está sujeito à 
retenção prevista no artigo 94 do Código do 
IRS. 

Apelação nº 1876/01 – 5ª Secção 
Data – 18/02/2002 
Paiva Gonçalves 

 

2954 
Cheque, prescrição, título executivo. 
Legislação 
CPC95 ART46 C 
Sumário 
I – Embora a obrigação cartular constante 
do cheque possa estar prescrita, este poderá 
valer como título executivo nos termos da 
alínea c) do artigo 46 do Código de 
Processo Civil, como mero documento 
particular assinado pelo devedor. 
II – Para tanto, exige-se que no 
requerimento executivo se alegue e invoque 
a causa da obrigação, que pode ser 
impugnada pelo executado. 

Apelação nº 1718/01 – 5ª Secção 
Data – 18/02/2002 
Pinto Ferreira 

 
 
2955 
Condução sob o efeito de álcool, direito 
de regresso, nexo de causalidade. 
Legislação 
DL 522/85 de 31/12/1985 ART19 C 
CCIV66 ART498 N2 
Sumário 
I – Não tendo sido dado como provado o 
nexo causal entre a condução sob o efeito 
do álcool e a verificação do acidente, não 
tem a seguradora o direito de regresso 
concedido pela alínea c) do artigo 19 do 
decreto-lei nº 522/85, de 31 de Dezembro. 
II – O direito de regresso da seguradora, em 
relação ao condutor que agiu sob o efeito do 
álcool, prescreve no prazo de 3 anos. 

Apelação nº 1768/01 – 5ª Secção 
Data – 18/02/2002 
Pinto Ferreira 

 
 
2956 
Expropriação por utilidade pública, 
indemnização, depositário. 
Legislação 
CEXP91 ART51 ART52 N4 N5 
Sumário 
I – Na fase processual da remessa do 
processo expropriativo ao tribunal, o 
depósito do montante atribuído pela decisão 
arbitral tem que ser efectuado na sua 
totalidade. 
II – Apenas na fase de recurso e nas 
circunstâncias previstas nos nºs 4 e 5 do 
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artigo 52 do Código das Expropriações será 
admissível a prestação de caução do 
depósito da parte da indemnização sobre a 
qual não se verifica acordo. 

Apelação nº 1783/01 – 5ª Secção 
Data – 18/02/2002 
Pinto Ferreira 

 
 
2957 
Expropriação por utilidade pública, 
terreno apto para construção, princípio 
da igualdade, princípio da 
proporcionalidade. 
Legislação 
CEXP91 ART22 ART24 ART25 
CONST97 ART13 ART18 ART62 
Sumário 
I – Se no Plano Director Municipal 
aplicável à zona onde se encontra, a parcela 
expropriada é destinada a equipamentos, 
construção e redes viárias (zona operativa), 
essa parcela deve ser classificada como solo 
apto para construção. 
II – As manifestações mais relevantes do 
princípio da igualdade são a aplicação de 
igual direito a casos idênticos e a utilização 
de um critério de igualdade na utilização 
pelo juiz dos seus “poderes discricionários”, 
não existe, porém, um direito à unidade de 
jurisprudência ou à não mudança de 
jurisprudência. 
III – O princípio da proporcionalidade, em 
sentido estrito, significa que os meios legais 
restritivos e os fins obtidos devem situar-se 
numa justa medida, impedindo-se a 
adopção de medidas legais restritivas 
desproporcionadas, excessivas, em relação 
aos fins obtidos. 

Apelação nº 1675/01 – 5ª Secção 
Data – 25/02/2002 
Cunha Barbosa 

 
 
2958 
Litigância de má fé. 
Legislação 
CPC95 ART456 N2 
Sumário 
Não pode equiparar-se o comportamento 
processual da parte que fundamenta a sua 
pretensão num conjunto de factos 
inverídicos ou insusceptíveis de conduzir ao 
efeito pretendido com o comportamento 

daquela que invoca determinado 
enquadramento jurídico de todo desajustado 
à situação de facto que alega. Neste caso, só 
a falta manifesta de apoio jurídico pode 
levar à responsabilização por litigância de 
má fé. 

Apelação nº 1870/01 – 5ª Secção 
Data – 25/02/2002 
Ferreira de Sousa 

 
 
2959 
Comodato, perda ou deterioração da 
coisa, culpa. 
Legislação 
CCIV66 ART487 N2 ART799 N1 
ART1129 ART1134 ART1135 ART1136 
Sumário 
I – Se, a par do contrato de trabalho e por 
causa dele, é cedido pelo empregador ao 
empregado um “carro de serviço”, sem que 
se prove que o uso e fruição deste era 
contrapartida da prestação salarial (que 
integrasse a retribuição), essa relação 
jurídico-contratual exprime a existência de 
um contrato de comodato. 
II – O furto desse veículo por terceiro é de 
equiparar a perda se o mesmo não é 
recuperado em prazo razoável. 
III – Deste caso, a perda do veículo é 
imputável ao réu se não ilide a presunção de 
culpa que sobre ele impendia. 

Apelação nº 69/02 – 5ª Secção 
Data – 25/02/2002 
Fonseca Ramos 

 
 
2960 
Litispendência, requisitos, causa de 
pedir, cumulação de pedidos. 
Legislação 
CPC95 ART31 N2 N4 ART497 ART498 
L 83/95 de 31/08/1995 ART1 ART12 
ART15 N2 
Sumário 
I – Para averiguar da identidade de causa de 
pedir, como requisito de litispendência, é 
essencial saber se a violação alegada (do 
direito de propriedade) assente no mesmo 
direito e se, com base nela, o pedido é ou 
não igual, sob o ponto de vista intrínseco. 
II – Dada a divergência de regras 
processuais e de fundo, na apreciação dos 
pedidos formulados, no âmbito de acções 
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coligadas, mormente quando se cumulam 
pretensões de natureza subjectiva, com 
outras de índole pública, existe grave 
inconveniente na instrução, discussão e 
julgamento conjunto das causas a justificar 
o convite nos termos do artigo 31 nº 4, parte 
final, do Código de Processo Civil. 

Agravo nº 140/02 – 5ª Secção 
Data – 25/02/2002 
Fonseca Ramos 

 
 
2961 
Acidente de viação, culpa exclusiva. 
Legislação 
CE98 ART38 
Sumário 
I – O condutor que pretende efectuar a 
ultrapassagem só deve iniciá-la quando se 
tenha assegurado de que dispõe do espaço 
suficiente para o fazer e de que a 
visibilidade para diante o permite, sem 
perigo, devendo, outros sim, prever todos 
os riscos que se podem dar durante a 
manobra e tomar as medidas adequadas a 
evitá-los, abstendo-se em geral de a 
efectuar, quando um veículo da frente, por 
qualquer motivo o impeça. 
II – Provado que tal condutor, no decurso 
da manobra referida em I, ficou encandeado 
pelo sol, tal facto não o isenta de culpa, se 
não logrou provar que se serviu, 
imediatamente, da “pala” que os veículos 
automóveis possuem e se localizam na 
frente do condutor, para evitar ou, pelo 
menos, atenuar os efeitos do 
encandeamento. 

Apelação nº 124/02 – 5ª Secção 
Data – 25/02/2002 
Narciso Machado 

 
 
2962 
Competência material, cooperativa. 
Legislação 
LOTJ99 ART64 N2 ART78 E ART89 N1 
C D 
CPC95 ART1500 ART1501 
Sumário 
Quando não esteja em causa uma relação de 
natureza comercial, isto é, que não envolva 
sociedades comerciais, mas sim 
deliberações ou direitos sociais respeitantes 
a associações sem fins lucrativos – como é 

o caso de uma cooperativa – está excluída a 
competência material do tribunal de 
comércio. 

Agravo nº 105/02 – 5ª Secção 
Data – 25/02/2002 
Narciso Machado 

 
 
2963 
Acidente de viação, responsabilidade, 
culpa, acidente de trabalho, acidente in 
itinere, ilícito criminal, prescrição, prazo. 
Legislação 
CCIV66 ART349 ART483 ART498 N3 
Sumário 
I – É culpado do acidente o condutor 
infractor da lei que regula o modo de 
circulação do tráfego, incumbindo a este 
ilidir a presunção de que, embora tendo 
infringido as normas que regulam a 
circulação, mesmo assim não é ele o 
responsável pela sua verificação. 
II – Surgindo ao condutor do velocípede, no 
qual seguia o lesado, uma curva 
pronunciada para a sua esquerda, que tem 
de descrever, não podia deixar de ter em 
consideração que, pilotando um veículo de 
duas rodas, devia regular a sua velocidade 
de modo a prosseguir a sua marcha, 
acautelando a queda e eventuais lesões dos 
ocupantes. Não agindo assim, despistando-
se e caindo, não pode deixar de se lhe 
imputar a culpa na produção do acidente. 
III – O acidente de trabalho verificado no 
regresso a casa do trabalhador, para ser 
indemnizável, tem de revestir um risco 
especificamente determinado a agravar de 
um modo geral a sua prestação de trabalho. 
IV – Para que o alongamento do prazo de 
prescrição estatuído pelo nº 3 do artigo 498 
do Código Civil, se aplique basta que o 
facto gerador da responsabilidade civil 
constitua ilícito criminal, 
independentemente de o obrigado a reparar 
o dano ser ou não o agente do facto 
criminoso. 

Apelação nº 1927/01 – 5ª Secção 
Data – 04/03/2002 
António Gonçalves 
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2964 
Sentença, nulidade, falta de motivação, 
arrendamento, senhorio, obras, abuso de 
direito, constituição, violação. 
Legislação 
CPC95 ART668 N1 B 
RAU90 ART11 ART13 
CCIV66 ART234 ART1043 
CONST97 ART13 N1 N2 ART62 
Sumário 
I – O que a lei considera nulidade é a falta 
absoluta de motivação, não se podendo 
considerar nula a sentença que se 
caracteriza por uma motivação deficiente, 
medíocre ou errada. 
II – Tendo sido a Câmara Municipal que, 
após vistoria às condições higiénicas e de 
salubridade do locado, mandou que os 
senhorios, procedessem à realização das 
obras ora exigidas pela Autora, é a eles que 
incumbem esses trabalhos, não existindo 
qualquer abuso de direito por parte da 
arrendatária. 
III – A desproporção quantitativa aferida 
pelo valor das obras de reparação do locado 
e o montante da renda a pagar pelo 
inquilino não configura violação de 
qualquer princípio constitucional. 

Apelação nº 20/02 – 5ª Secção 
Data – 04/03/2002 
António Gonçalves 

 
 
2965 
Acção, investigação de paternidade, 
exame sanguíneo, réu, falta, justificação 
da falta, multa, pagamento, inversão do 
ónus da prova. 
Legislação 
CPC95 ART519 N2 ART264 ART260 
CCIV66 ART344 N2 
Sumário 
Em acção de investigação de paternidade, 
tendo o R. faltado três vezes aos exames 
hematológicos, sem apresentar ao Tribunal 
qualquer justificação para as suas faltas, 
limitando-se a pagar as multas em que foi 
condenado, não ocorre a inversão do ónus 
da prova nos termos do nº 2 do artigo 519 
do Código de Processo Civil. 

Apelação nº 157/02 – 5ª Secção 
Data – 04/03/2002 
Narciso Machado 

 

2966 
Contrato de arrendamento, obras, 
alteração da estrutura do prédio, 
compropriedade, administrador, poderes 
de administração. 
Legislação 
RAU90 ART64 N1 D 
CCIV66 ART217 ART985 ART1024 
ART1405 ART1407 
Sumário 
I – Encontrando-se provado que o réu fez 
no locado obras que, essencialmente, 
consistiram em derrubar paredes de 
separação entre compartimentos para 
redimensionamento dos mesmos, 
construção de uma nova e maior sobreloja, 
criação de novos compartimentos e abertura 
de montras onde antes havia portas de 
acesso de e para a rua, houve alteração 
substancial da disposição interna das 
divisões do locado. 
II – No regime de compropriedade o 
administrador não pode dar a coisa de 
arrendamento e também não tem poderes 
para autorizar obras que alterem 
substancialmente a estrutura do prédio. 

Apelação nº 184/02 – 5ª Secção 
Data – 04/03/2002 
Narciso Machado 

 
 
2967 
Ruído, actividade industrial. 
Legislação 
CCIV66 ART1346 
Sumário 
Não se encontrando determinado que o 
funcionamento da actividade industrial da 
ré, porventura violadora de direitos dos 
autores, designadamente da sua saúde, 
também os afectaria se fossem pessoas 
normais, mesmo embora de sensibilidade 
especial, mas não padecessem de neurose 
depressiva a autora e de neurose ansiosa e 
bronquite crónica o autor, não pode 
acolher-se o pedido previsto no artigo 1346 
do Código Civil. 

Apelação nº 1672/01 – 5ª Secção 
Data – 04/03/2002 
Pinto Ferreira 
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2968 
Acção de condenação, reparação do 
prejuízo, defeito da obra, revelia, 
pressupostos, sanção pecuniária 
compulsória. 
Legislação 
CCIV66 ART829-A N1 N4 
CPC95 ART784 
Sumário 
I – Pese embora o efeito cominatório semi-
pleno decorrente da revelia da demandada, 
na acção com processo sumário, o julgador 
não está vinculado a aceitar, sem mais, o 
pedido de pagamento da sanção pecuniária 
compulsória fora das situações previstas no 
artigo 829-A nº 1 do Código Civil, pondo e 
devendo sindicar a concludência jurídica da 
matéria de facto considerada assente em 
consequência da revelia. 
II – Essa providência compulsória de 
natureza pecuniária só é de aplicar no 
referente a obrigações de prestação de facto 
infungível, positivo ou negativo. 

Apelação nº 166/02 – 5ª Secção 
Data – 11/03/2002 
Caimoto Jácome 

 
 
2969 
Acidente de viação, concorrência de 
culpas, valor, salvados, veículo, recurso, 
equidade. 
Legislação 
CCIV66 ART562 ART563 ART564 N1 
ART566 N3 
CE94 ART3 ART29 N1 N2 ART30 N1 
CPC95 ART661 N2 
Sumário 
I – Há concorrência de culpas entre o 
condutor que não cedeu passagem ao 
veículo que se apresentava pela direita e o 
condutor deste veículo que não deteve a 
marcha ao chegar ao entroncamento e, 
quando distava cerca de 3 metros do outro 
carro, passou a circular ocupando toda a 
faixa de rodagem do lado direito, atento o 
sentido de marcha deste último. 
II – Neste circunstancialismo devem 
graduar-se as culpas em 70% para o 
condutor que desrespeitou a prioridade e 
30% para o outro. 
III – A resposta negativa ao quesito onde se 
indagava se os salvados do automóvel 
sinistrado valiam 300 contos não impede 

que o juiz presuma que os salvados tinham 
algum valor nem que este valor seja fixado, 
equitativamente, em 200 contos. 

Apelação nº 182/02 – 5ª Secção 
Data – 11/03/2002 
Caimoto Jácome 

 
 
2970 
Acidente de viação, prescrição, direito à 
indemnização, culpa excessiva, 
velocidade excessiva, sinais de trânsito, 
indemnização, danos morais. 
Legislação 
CCIV66 ART306 N1 ART498 N1 N3 
CPP98 ART71 ART72 ART77 N3 
CE54 ART7 N1 N2 C 
Sumário 
I – Enquanto o processo penal instaurado 
em consequência de acidente estiver 
pendente, o prazo de prescrição do direito à 
indemnização não se inicia. 
II – O atropelamento mortal de uma criança 
de 11 anos é atribuível a culpa do condutor 
que, numa cidade e em local com sinais de 
trânsito avisando a proximidade de escola e 
limitando a velocidade a 50 K/hora, 
conduzia a uma velocidade entre 80 a 100 
K/hora. 
III – Pela perda dessa vida deve o tribunal 
atribuir, a título de danos não patrimoniais, 
a indemnização de 15.000 euros 
(3.000.000$00). 

Agravo. Apelação nº 1696/01 – 5ª 
Secção 
Data – 11/03/2002 
Couto Pereira 

 
 
 
2971 
Acidente de viação, valor elevado, dano, 
veículo, reparação do prejuízo. 
Legislação 
CCIV66 ART562 ART566 N1 N2 
Sumário 
I – É obrigação do lesante restituir o lesado 
à situação que existiria se não houvesse 
ocorrido a lesão. 
II – Se a reparação dos danos verificados no 
veículo acidentado preencher o objectivo da 
indemnização de tal forma que o próprio 
lesado a queira, é indiferente que o custo 
seja superior ao valor comercial do veículo. 
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Apelação nº 1826/01 – 5ª Secção 
Data – 11/03/2002 
Couto Pereira 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
2972 
Acidente de viação, tempestividade, 
reclamação do questionário, cálculo da 
indemnização, danos morais, juros de 
mora. 
Legislação 
CPC95 ART146 N6 ART508-B N2 
CCIV66 ART496 N3 ART566 N2 
ART805 N3 
Sumário 
I – É extemporânea, e passível de sanção 
pecuniária, a reclamação ao questionário 
apresentada no início da audiência de 
discussão e julgamento em processo que 
não teve audiência preliminar e que fora 
iniciado antes mas terminado depois de 1 de 
Janeiro de 1997. 
II – É justa e equitativa a compensação de 
12.469, 95 Euros (=2.500.000$00) 
respeitante ao dano moral sofrido por 
menor de 16 anos, como passageiro de um 
veículo acidentado, donde saiu gravemente 
ferido com sequelas várias a mais grave das 
quais o encurtamento da perna esquerda 
com cicatriz deformante provocando 
incapacidade permanente, geral de 25% e 
profissional de 20%, o que representa grave 
lesão moral e psicológica. 
III – A actualização aludida no artigo 566 
nº 2 do Código Civil refere-se aos danos 
patrimoniais, mas não aos danos morais. 
IV – A indemnização por danos morais 
vence juros devidos (em regra) desde a data 
da citação até efectivo reembolso. 

Agravo. Apelação nº 267/02 – 5ª 
Secção 
Data – 11/03/2002 
Fonseca Ramos 

 
 
2973 
Competência material, tribunal comum, 
violação, direito de personalidade, 
competência, tribunal administrativo, 
causa de pedir, infracção, Plano Director 
Municipal. 
Legislação 

CPC95 ART102 N1 ART105 N1 ART493 
N2 ART494 A ART510 N3 
CCIV66 ART70 ART1344 ART1347 
ETAF84 ART3 
LOTJ99 ART18 N1 
Sumário 
I – O tribunal administrativo é o 
materialmente competente para conhecer do 
pedido, formulado em acção de 
condenação, de demolição de uma 
construção proibida pelo regulamento do 
Plano Director Municipal. 
II – Mas nessa acção, proposta no tribunal 
judicial, mantém-se a competência deste 
tribunal comum quanto ao conhecimento da 
2ª causa de pedir, ou seja a que funda a 
pretensão demolidora no prejuízo do 
arejamento e luminosidade da cozinha e da 
sala da casa dos autores. 

Apelação nº 243/02 – 5ª Secção 
Data – 11/03/2002 
Narciso Machado 

 
 
2974 
Arrendamento para comércio ou 
indústria, desvio de fim do arrendado, 
resolução do contrato. 
Legislação 
RAU90 ART64 N1 B H 
Sumário 
Fixando-se num contrato de arrendamento 
que o seu destino é o comércio ou indústria, 
não pode o arrendatário fazer do locado um 
armazém. 

Apelação nº 1849/01 – 5ª Secção 
Data – 11/03/2002 
Pinto Ferreira 

 
 
2975 
Recurso de revisão, fundamentação, 
documento particular, tribunal 
competente, admissão do recurso. 
Legislação 
CPC95 ART771 C ART775 N1 
Sumário 
I – A competência para conhecer do bom 
fundamento de um recurso de revisão é da 
Relação, se a sentença foi por este Tribunal 
confirmada. 
II – Contudo, se o documento exibido pelo 
recorrente de revisão não é, por si só, 
bastante para alterar em sentido mais 
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favorável à parte vencida o dispositivo 
inaugural, deve, ainda assim, o acórdão de 
fecho da apelação interposta da sentença 
tirada no tribunal de 1ª instância, mas 
incompetente, decidir de igual modo: negar 
fundamento com base no artigo 771 alínea 
c) do Código de Processo Civil. 
III – Documentos particulares que atestem 
matéria sobre que foram ouvidas 

testemunhas com base no depoimento das 
quais foram estabelecidos os factores 
assentes, não cumprem o programa 
normativo da irrefutabilidade contrária ao 
curso dos debates. 

Revisão nº 1877/01 – 5ª Secção 
Data – 11/03/2002 
Santos Carvalho 

 
 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 17 

 
 

36



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 17 

 
 

37

1ª Secção Criminal 
 
 
2976 
Junção de documento, prazo, gravação 
da prova, transcrição, matéria de facto, 
recurso, dano qualificado, indemnização, 
indemnização provisória, liquidação em 
execução de sentença. 
Legislação 
CPP98 ART71 ART82 N1 N2 ART84 
ART165 N1 ART340 N4 A ART355 N1 
ART412 N2 N3 N4 
CP95 ART213 N1 C 
CPC95 ART523 ART535 
CCIV66 ART566 N1 
Sumário 
A disciplina do nº 1 do artigo 165 do 
Código de Processo Penal (até quando 
podem juntar-se documentos) aplica-se 
indistintamente quer se trate de documentos 
respeitantes a questões de natureza penal 
quer relativos ao pedido de indemnização 
civil. 
Tendo havido gravação da prova é 
admissível, à luz da salvaguarda das 
garantias de defesa consagradas no artigo 
32 nº1 da Constituição da República, o 
recurso sobre matéria de facto em que o 
arguido recorrente faz referência aos 
números das cassetes que contêm os 
depoimentos que convocou para a sua 
impugnação e em cuja especificação ele 
intitulou de “transcrição”. 
Integra o crime de dano qualificado do 
artigo 213 nº 1 alínea c) do Código Penal, a 
conduta do arguido que agindo livre, 
voluntária e conscientemente, por 
intermédio de outrem ao seu serviço e sobre 
as suas ordens, procedeu à destruição de um 
fontanário que havia sido construído por 
uma junta de freguesia e vinha assegurando, 
desde há cerca de dois anos, como ele bem 
sabia, o abastecimento de água às pessoas 
do lugar. 
Não sendo para já quantificáveis os custos 
da reparação do fontanário, mostra-se 
justificada a condenação da demandada / 
arguida no que se liquidar em execução de 
sentença e simultaneamente a fixação de 
uma indemnização provisória que vise 
assegurar a possibilidade de a ofendida dar  
 

 
 
início aos trabalhos cujo decurso lhe 
permitirá aferir das despesas ulteriores. 

Rec Penal nº 852/99 – 1ª Secção 
Data – 09/01/2002 
Baião Papão 

 
 
2977 
Audiência de julgamento, falta do réu, 
doença, justificação da falta, meios de 
prova, conhecimento oficioso. 
Legislação 
CPP98 ART117 N3 N4 
Sumário 
É insuficiente para dever considerar-se 
justificada a falta do arguido ao julgamento 
a “declaração” junta aos autos em que um 
funcionário administrativo de determinado 
hospital fez constar que o arguido deu 
entrada no serviço de urgência desse 
estabelecimento na data designada para 
julgamento. Tal documento não alude 
minimamente à impossibilidade de 
comparência do arguido ou à situação de 
grave inconveniência, por doença, da sua 
comparência no julgamento, não constando 
do mesmo a anotação da categoria 
profissional do funcionário. 
O tribunal não tinha que averiguar 
oficiosamente do processo hospitalar em 
causa, por não se tratar de prova 
complementar; antes a prova a apresentar 
sempre terá, ab initio, de satisfazer as 
respectivas exigências legais, sendo que o 
arguido nem sequer alegou a 
impossibilidade de obtenção de atestado 
médico. 

Rec Penal nº 1242/01 – 1ª Secção 
Data – 09/01/2002 
Costa Mortágua 

 
 
2978 
Acção laboral, despedimento nulo, 
despedimento sem justa causa, 
indemnização, falso depoimento de parte, 
pedido cível, nexo de causalidade, 
recurso de revisão. 
Legislação 
CPC95 ART671 N1 
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Sumário 
É de manter a decisão que, condenando o 
arguido pelo crime de falso depoimento 
previsto e punido pelo artigo 359 nº 1 do 
Código Penal – depoimento esse prestado 
por si, como Autor, na acção emergente de 
contrato individual de trabalho que moveu à 
sua entidade patronal e na qual  esta foi 
condenada, por sentença transitada em 
julgado, a pagar-lhe as retribuições 
vencidas desde a data do despedimento – o 
absolveu do pedido cível aí deduzido pela 
mesma entidade patronal, se não foi 
possível concluir que foi devido ao falso 
depoimento prestado no foro laboral que a 
ora demandante foi ali condenada. 
Só o tribunal de trabalho, no âmbito do 
recurso de revisão, poderá apreciar se, não 
obstante a condenação do então autor no 
processo crime por falso testemunho, existe 
ou não justa causa para o despedimento. 

Rec Penal nº 1230/01 – 1ª Secção 
Data – 09/01/2002 
Esteves Marques 

 
 
2979 
Abuso de confiança fiscal, IVA, 
elementos da infracção, sócio gerente, 
responsabilidade criminal, pluralidade 
de infracções. 
Legislação 
RJIFNA ART5 N2 ART6 N1 B ART7 N1 
ART24 N1 ART26 ART40 
CP95 ART30 N2 
Sumário 
No caso da obrigação de entrega do IVA ao 
Estado pelo sujeito passivo estamos perante 
uma obrigação de natureza periódica. 
Assim, em cada trimestre em que os 
arguidos deixaram de entregar a prestação 
tributária cometeram um crime de abuso de 
confiança fiscal. 
Comete o referido crime de abuso de 
confiança fiscal o arguido que, sendo sócio 
gerente da firma arguida, agindo em nome, 
no interesse e por conta desta, não entregou 
nos cofres do Estado os montantes devidos 
a título de IVA, dessa forma permitindo a 
obtenção de lucros não permitidos por lei, o 
que fez livre e conscientemente, com 
intenção de se subtrair ao cumprimento das 
obrigações fiscais para obter vantagem 
patrimonial indevida. 

Rec Penal nº 1030/01 – 1ª Secção 
Data – 09/01/2002 
Francisco Marcolino 

 
 
2980 
Cheque sem provisão, cheque post-
datado, despacho de pronúncia, 
qualificação, alteração, extinção do 
procedimento criminal, conhecimento 
superveniente. 
Legislação 
CPP98 ART311 
DL 454/91 28/12/1991 ART11 N1 A N3 
na redacção do DL 316/97 de 19/11/1997 
Sumário 
Transitado em julgado o despacho que 
pronunciou o arguido pelo crime de 
emissão de cheque sem provisão, em que o 
juiz de instrução considerou que o facto de 
o cheque ter sido entregue na véspera da 
data da sua emissão não significa tratar-se 
de um cheque pós-datado, só com a 
realização da audiência e prolação da 
sentença pode dar-se uma diferente 
qualificação jurídica aos factos. 
Não podia, pois, o juiz de julgamento após 
ter proferido o despacho a que alude o 
artigo 311 do Código de Processo Penal e 
designado dia para julgamento decidir, 
antes da audiência, que os factos não 
constituíam crime e julgar extinto o 
procedimento criminal. 
Tratando-se de questões que, sendo 
supervenientes ao despacho de pronúncia 
ou, já ocorridas, mas que aí não foram 
apreciadas concretamente, obstem ao 
conhecimento do mérito, verbi gratia 
nulidades, amnistia, prescrições, 
ilegitimidades, etc, podem as mesmas ser 
conhecidas a qualquer altura. 

Rec Penal nº 1118/01 – 1ª Secção 
Data – 09/01/2002 
Heitor Gonçalves 

 
 
2981 
Acidente de viação, homicídio por 
negligência, indemnização, danos morais, 
direito à vida, herdeiro, danos 
patrimoniais, pressupostos, liquidação 
em execução de sentença. 
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Legislação 
CP95 ART137 N1 
CCIV66 ART494 ART496 N3 
CPC95 ART661 N2 
Sumário 
Tendo resultado de um acidente de viação, 
provocado por culpa exclusiva do arguido, 
a morte da vítima, que tinha 19 anos de 
idade, que era saudável, e que deixou como 
únicos e universais herdeiros os seus pais, 
com quem vivia, que sofreram profunda 
consternação e abatimento psicológico, 
mostra-se equitativa a fixação dos seguintes 
montantes a título de indemnização: 8000 
contos pela perda do direito à vida; e 3000 
por cada um dos progenitores pelo 
sofrimento moral que a morte do filho lhes 
trouxe. 
Para a condenação em indemnização a 
liquidar em execução de sentença é 
necessário que se prove o dano. A 
existência do dano tem de estar assente; por 
provar só pode estar a sua real extensão. 
Ora, provado que o falecido contribuía para 
as despesas domésticas com parte do seu 
salário, mas não se tendo provado que 
contribuísse com mais que o necessário 
para suportar as despesas a que ele próprio 
dava causa  dentro do agregado familiar, 
não se pode concluir que seus pais, com a 
sua morte, tenham sofrido qualquer dano 
patrimonial, pelo que não pode manter a 
condenação da seguradora no que se 
liquidar em execução de sentença. 

Rec Penal nº 1243/01 – 1ª Secção 
Data – 09/01/2002 
Manuel Braz 

 
 
2982 
Junção de documento, pareceres, prazo, 
injúria, erro notório. 
Legislação 
CPP98 ART165 N1 ART410 N2 C 
Sumário 
É de indeferir a admissão requerida pelo 
recorrente na motivação do recurso de um 
“parecer técnico etimológico” em que alega 
ter sumo interesse para apreciação do 
mérito. Por um lado, porque a junção de 
documentos tem a disciplina constante da 
norma do artigo 165 nº 1 do Código de 
Processo Penal, por outro porque o Tribunal 

ad quem não pode apreciar elementos de 
prova que o tribunal recorrido não apreciou. 
O vocativo “filho da puta” tanto pode 
constituir um insulto como um elogio, 
dependendo dos contextos em que aparece. 
Não se pode considerar notoriamente errado 
o juízo a que o tribunal chegou de ter a 
arguida utilizado a expressão “filho da 
puta” no sentido de “gajo”, “fulano” ou 
“tipo”, que é o sentido corrente em certas 
zonas do país e entre pessoas do meio social 
a que pertence a arguida, o que aliás era do 
conhecimento da assistente. 

Rec Penal nº 1200/01 – 1ª Secção 
Data – 16/01/2002 
Clemente Lima 

 
 
2983 
Desobediência, providência cautelar, 
transacção judicial, ordem legítima, 
acusação manifestamente infundada. 
Legislação 
CP95 ART348 N1 N2 
CPC95 ART300 N3 ART387 N1 ART391 
CPP98 ART311 N2 A N3 D 
Sumário 
Homologada por sentença transitada em 
julgado, proferida no âmbito dos autos de 
uma providência cautelar, uma transacção 
em que os ora arguidos se obrigavam a 
colocar no seu estabelecimento um tubo 
condutor de fumos, o que segundo a 
acusação não cumpriram, é de confirmar o 
despacho em que o juiz rejeita a acusação 
por manifestamente infundada. 
Com efeito, não obstante o disposto no 
artigo 391 do Código de Processo Civil, 
não se está perante uma decisão injuntiva 
(artigo 387 nº 1 daquele Código) mas sim 
perante a composição de um conflito de 
interesses (artigo 300 nº 3 do mesmo 
diploma). Não podendo considerar-se que a 
providência haja sido “decretada”, não pode 
julgar-se indiciado o crime de 
desobediência, pois que lhe falta a 
indiciação de um dos elementos objectivos 
(a ordem ou mandado). 

Rec Penal nº 1421/01 – 1ª Secção 
Data – 16/01/2002 
Clemente Lima 
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2984 
Tribunal colectivo, matéria de facto, 
recurso, poderes da Relação. 
Legislação 
CPP98 ART363 ART364 ART410 N2 N3 
Sumário 
A cognição dos Tribunais da Relação 
relativamente a acórdãos finais proferidos 
pelo tribunal colectivo não se restringe à 
matéria de direito e aos vícios e nulidades a 
que se referem os nºs 2 e 3 do artigo 410 do 
Código de Processo Penal, abrangendo 
também a matéria de facto. Com efeito, 
nada havendo que exclua a aplicação do 
artigo 363 desse Código aos julgamentos 
em tribunal colectivo, não faria sentido dar 
a esta norma dois alcances distintos 
conforme o julgamento fosse feito pelo 
tribunal singular (em que se permita o 
recurso em matéria de facto) ou pelo 
tribunal colectivo (que apenas permitia ao 
tribunal “rememoriar a prova produzida em 
audiência”). 

Rec Penal nº 1119/01 – 1ª Secção 
Data – 16/01/2002 
Fernando Monterroso 

 
 
2985 
Busca domiciliária, requisitos, indícios. 
Legislação 
CPP98 ART174 ART176 ART177 
CONST76 ART34 
Sumário 
Os pedidos de busca solicitados com base 
numa informação de serviços de um 
inspector da Polícia Judiciária 
(relativamente, in casu, a possível tráfico de 
estupefacientes), sendo mera convicção de 
tal investigador, não podem ser deferidos, já 
que os direitos constitucionalmente 
consagrados de inviolabilidade de 
domicílio, bom nome e reputação não 
devem ser sacrificados com base em 
subjectivismos e meras eventualidades. 

Rec Penal nº 1433/01 – 1ª Secção 
Data – 23/01/2002 
Heitor Gonçalves 

 
 
2986 
Apoio judiciário, insuficiência de meios 
económicos, presunção. 
 

Legislação 
L 30-E/00 de 20/12/2000 ART1 N1 ART7 
N1 ART15 N1 ART19 N1 N2 ART20 N1 
C N2 
Sumário 
O nº 2 do artigo 20 da Lei nº 30-E/00, de 20 
de Dezembro, prevê não a capitação do 
agregado familiar mas antes a soma dos 
rendimentos de todos os membros desse 
agregado; isto é, o preceito restringe, e não 
alarga, os termos da presunção de 
insuficiência económica. 
Deverá, porém, entender-se, mas não por 
via da presunção legal, que se os 
rendimentos per capita do requerente forem 
inferiores a uma vez e meia o salário 
mínimo nacional, este deverá gozar do 
benefício do apoio judiciário se dele 
carecer. 
Não podem ser contabilizados para efeitos 
de rendimentos os subsídios concedidos ao 
investimento, que têm um fim específico, 
não configurando um rendimento real. 

Agravo nº 1554/01 – 1ª Secção 
Data – 30/01/2002 
Francisco Marcolino 

 
 
2987 
Falsificação de documento, bem jurídico 
protegido, assistente, legitimidade, 
pedido cível, responsabilidade civil, 
pressupostos, nexo de causalidade. 
Legislação 
CP95 ART256 N1 A N3 
CCIV66 ART483 N1 
CPP98 ART68 N1 A ART71 ART377 N1 
ART401 N1 B C 
CPC95 ART510 N1 A N3 
Sumário 
I – O bem jurídico tutelado pela norma que 
prevê e pune a falsificação de documento é 
o valor dos documentos enquanto meio de 
prova, sendo que a segurança e 
credibilidade dos documentos enquanto 
meio de prova é um valor que diz respeito a 
toda a comunidade, portanto, ao Estado, 
pelo que não é admissível a constituição 
dos particulares como assistentes. 
II – A protecção de interesses patrimoniais, 
muitas vezes associados ao crime de 
falsificação de documento, cabe aos crimes 
contra o património, nomeadamente o de 
burla, sendo certo que o lesado pode 
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deduzir pedido de indemnização no 
processo crime por falsificação de 
documento. 
III – Alegado pelo demandante um dano 
consistente no facto de ele não ter podido 
integrar no seu património um automóvel 
(que se encontrava em situação ilegal por 
lhe faltar o número do quadro) que ele 
havia recebido do arguido / demandante 
para pagamento de parte do preço de outra 
viatura que havia vendido a este, há que 
concluir não ter sido em resultado da 
actuação do arguido que adveio o prejuízo 
do demandante (o veículo já se encontrava 
em situação ilegal no momento em que foi 
entregue ao demandante, sendo que a 
conduta do arguido que determinou a sua 
sujeição a julgamento pela prática do crime 
de falsificação de documento – gravação do 
número do quadro – é posterior àquele 
momento) e, assim sendo, por falta do nexo 
de causalidade entre o facto e o dano, o 
pedido de indemnização não pode proceder. 

Rec Penal nº 1341/01 – 1ª Secção 
Data – 30/01/2002 
Manuel Braz 

 
 
2988 
Matéria de facto, recurso, rejeição de 
recurso, motivação, conclusões, omissão, 
prova pericial, exame médico, repetição. 
Legislação 
CPP98 ART118 N1 N2 ART123 ART158 
ART412 N1 N2 
CPC95 ART690 
Sumário 
Abrangendo o recurso matéria de facto, a 
falta das conclusões na motivação implica o 
convite ao recorrente para as apresentar e 
não a imediata rejeição do recurso. 
Deve ser indeferido o requerimento em que 
o arguido pede a realização de nova perícia 
(tratava-se de um exame médico efectuado 
na pessoa da ofendida), sem apontar 
qualquer defeito à já efectuada, que ele 
conhecia ou devia conhecer, não havendo 
no processo qualquer dado que pusesse em 
causa os elementos clínicos em que o perito 
que subscreve o relatório se baseou. 

Rec Penal nº 1415/01 – 1ª Secção 
Data – 30/01/2002 
Manuel Braz 

 

2989 
Júri, inquérito, recusa de resposta, 
elementos da infracção, erro censurável. 
Legislação 
DL 387-A/87 de 29/12/1987 ART8 N1 
ART10 N2 N3 ART16 N1 
CP95 ART17 N1 ART348 N1 
Sumário 
São elementos do tipo do crime de recusa 
de resposta a inquérito, previsto e punido 
no artigo 10 nºs 2 e 3 do Decreto-Lei nº 
387-A/87, de 29 de Dezembro: o envio e 
recepção do inquérito; a recusa de resposta; 
a inexistência de justa causa; o dolo, em 
qualquer das modalidades. 
O facto do arguido não ter respondido ao 
inquérito por entender que nada tinha a ver 
com ele próprio, inclusive em função da 
identificação dos arguidos, e que não estava 
envolvido em problemas com a justiça, 
desconhecendo as funções e finalidades de 
um jurado, cai no domínio do erro, que, no 
caso, é censurável, pois é do mais elementar 
senso comum que as notificações dos 
tribunais são obrigatórias para todos os 
cidadãos, ademais para alguém que sabe 
correctamente ler e escrever e que explora 
um restaurante. E, se assim não fosse, o 
arguido deveria ter-se informado e 
esclarecido correctamente. 
Prevendo o citado preceito do artigo 10 do 
Decreto-Lei nº 387-A/87 a punição em caso 
de recusa não tinha de ser feita a 
advertência das legais sanções para o caso 
de recusa. 

Rec Penal nº 1237/01 – 1ª Secção 
Data – 06/02/2002 
Francisco Marcolino 

 
 
2990 
Doença, doença grave, saúde pública, 
perigosidade, medida de segurança, 
internamento hospitalar, competência 
dos tribunais de instância. 
Legislação 
CP95 ART1 N3 
L 36/98 de 24/07/1998 
CONST97 ART27 N1 N2 N3 ART64 N1 
L 2036 de 09/08/1949 BI BIII D BV N1 
N3 
L 48/90 de 24/08/1990 BXIX N3 
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Sumário 
Impõe-se o internamento compulsivo, da 
competência do juiz e não da autoridade 
administrativa, do doente que sofre de 
tuberculose pulmonar e se recusa a tratar-
se, havendo perigo de contagiar terceiros, e 
risco iminente para a saúde pública. 
Trata-se de uma situação de perigosidade 
decorrente não de um facto objectivamente 
criminoso mas da própria natureza da 
doença que, pela sua reconhecida gravidade 
e sendo altamente contagiosa, justifica, por 
si só, a aplicação de medidas de defesa da 
sociedade (e também do próprio doente). 

Rec Penal nº 232/01 – 1ª Secção 
Data – 06/02/2002 
Marques Salgueiro 

 
 
2991 
Matéria de facto, recurso, renúncia ao 
recurso, alteração dos factos. 
Legislação 
CPP98 ART364 ART379 N1 B ART428 
Sumário 
I – Se os factos que, para além dos da 
acusação, foram dados como provados na 
sentença, vêm apenas esclarecer a forma 
como se veio a verificar a conduta do 
arguido, sem repercussões na medida da 
punição, não há qualquer alteração 
substancial dos factos. 

Rec Penal nº 1180/01 – 1ª Secção 
Data – 13/02/2002 
Tomé Branco 

 
 
2992 
Homicídio qualificado, meio insidioso. 
Legislação 
CP95 ART131 ART132 N1 N2 H 
Sumário 
Comete o crime de homicídio qualificado 
previsto e punível pelos artigos 131 e 132 
nºs 1 e 2 alínea h) do Código Penal o 
arguido que, agindo de vontade livre e 
determinada de tirar a vida à vítima, no 
momento em que andavam em luta corpo a 
corpo retira do bolso das calças a navalha 
(com 10 centímetros de lâmina, 12,4 
centímetros de cabo e mola de aço) e, após 
a abrir atrás das costas da vítima sem que 
esta de nada se tenha apercebido, a espeta, 
por 3 vezes, na região dorsal e hemitorax 

esquerdo, provocando-lhe lesões que 
determinaram a morte. 

Rec Penal nº 1568/01 – 1ª Secção 
Data – 20/02/2002 
Costa Mortágua 

 
 
2993 
Crime contra a economia, crime contra a 
saúde pública, géneros alimentícios, 
género alimentício anormal, géneros 
avariados, bem jurídico protegido, 
amnistia. 
Legislação 
DL 28/84 de 20/01/1984 ART24 N1 C 
L 29/99 de 12/05/1999 ART7 D 
Sumário 
O crime contra a genuinidade, qualidade ou 
composição de géneros alimentícios e 
aditivos alimentares previsto no artigo 24 
do Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro, é 
um crime contra a economia e não contra a 
saúde pública, em que o bem jurídico que 
lhe subjaz aponta para a confiança da 
colectividade na lisura do tráfico jurídico, 
concretamente na autenticidade e 
genuinidade dos produtos, entrecruzando-se 
nele interesses individuais e colectivos, não 
tendo beneficiado da amnistia da Lei nº 
29/99, de 12 de Maio. 

Rec Penal nº 1349/01 – 1ª Secção 
Data – 27/02/2002 
Costa Mortágua 

 
 
2994 
Meios de prova, confissão, co-arguido. 
Legislação 
CPP98 ART127 ART344 N1 N2 N3 
Sumário 
O que o nº 3 do artigo 344 do Código de 
Processo penal afasta é a força probatória 
pleníssima, e não todo e qualquer valor 
probatório, e as consequências que o seu nº 
2 estabelece para a confissão integral e sem 
reservas. Assim, o tribunal sempre mantém 
intacta a sua liberdade de apreciação face a 
outros e todos os elementos de prova 
produzidos em julgamento. 

Rec Penal nº 1570/01 – 1ª Secção 
Data – 27/02/2002 
Costa Mortágua 
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2995 
Matéria de facto, recurso, motivação, 
conclusões, indicação de prova, falta, 
transcrição, difamação, abuso de 
liberdade de imprensa, junta de 
freguesia. 
Legislação 
CPP98 ART101 ART412 N3 A B N4 
CP95 ART132 N2 H ART180 N1 
ART183 N2 ART184 
DL 85-C/75 de 26/02/1975 ART25 
ART26 N2 A ART27 
L 2/99 de 13/01/1999 ART30 N2 
CONST97 ART25 N1 ART26 N1 ART37 
N3 
Sumário 
A falta de indicação das provas com 
referência aos respectivos suportes técnicos 
invializa o prosseguimento do recurso 
relativamente à matéria de facto, já que não 
há qualquer base legal para convidar a 
recorrente a corrigir as conclusões. Por 
outro lado, incumbe ao recorrente o ónus da 
transcrição. 
A expressão “perseguição com laivos 
políticos” inserida num artigo jornalístico e 
dirigida a um presidente de junta de 
freguesia que pretensamente andaria a 
perseguir uma funcionária dessa junta, tem 
uma carga objectivamente negativa, e como 
tal atinge a honra e a consideração do 
visado. 

Rec Penal nº 1337/01 – 1ª Secção 
Data – 27/02/2002 
Esteves Marques 

 
 
2996 
Homicídio qualificado, frieza de ânimo, 
reflexão sobre os meios empregados, 
especial censurabilidade do agente, pena 
de prisão, antecedentes criminais, 
ausência. 
Legislação 
CP95 ART71 N1 N2 ART131 ART132 
N1 N2 I 
Sumário 
As circunstâncias enumeradas no nº 2 do 
artigo 132 do Código Penal, susceptíveis de 
revelarem especial censurabilidade ou 
perversidade do agente, não são taxativas 
nem implicam por si só a qualificação do 
crime; face ao seu funcionamento não 
automático e a sua não taxatividade só 

podem ser compreendidas enquanto 
elementos da culpa. 
Provado que o agente no dia anterior 
formulara o desígnio de matar a vítima com 
uma arma, não abandonando essa 
resolução, provocando-a com um pontapé 
nas pernas, que não obteve reacção, e 5 
minutos depois voltado a atingi-la com 
outro pontapé, após o que, com uma arma 
adaptada para calibre 22, disparou por duas 
vezes em direcção à vítima, que estava a 
cerca de 2,5 metros de si, atingindo-a no 
hemitórax e na cabeça, provocando-lhe a 
morte, há que concluir ter procedido com 
insensibilidade e com frieza de ânimo, e 
que reflectiu sobre o meio que empregou 
para consumar a morte planeada, 
integrando-se a sua conduta na alínea i) do 
nº 2 do artigo 132 do Código Penal, tudo 
revelador de uma especial censurabilidade e 
perversidade. 
A pena aplicada ao arguido – 17 anos de 
prisão – pelo crime de homicídio 
qualificado mostra-se ajustada, não obstante 
não ter antecedentes criminais. 

Rec Penal nº 1650/01 – 1ª Secção 
Data – 27/02/2002 
Esteves Marques 

 
 
2997 
Processo Penal, saneamento, prescrição 
do procedimento criminal, pedido cível, 
prosseguimento do processo, tribunal 
cível. 
Legislação 
CPP98 ART71 ART72 N1 B ART311 
ART377 
CP95 ART118 
Sumário 
Julgado extinto por prescrição o 
procedimento criminal no despacho a que 
alude o artigo 311 do Código de Processo 
Penal, os autos não poderão prosseguir para 
apreciação do pedido cível que terá que ser 
deduzido nos tribunais cíveis. 

Rec Penal nº 72/02 – 1ª Secção 
Data – 27/02/2002 
Francisco Marcolino 
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2998 
Prescrição do procedimento criminal, 
suspensão da prescrição, contumácia, 
jurisprudência obrigatória, fixação de 
jurisprudência. 
Legislação 
CPP98 ART336 N1 
CP82 ART119 N1 
CP95 ART120 N1 C 
Sumário 
A declaração de contumácia, por força do 
preceituado no artigo 336 nº 1 do Código de 

Processo Penal e no artigo 119 nº 1 do 
Código Penal de 1982, é causa de 
suspensão da prescrição do procedimento 
criminal, sendo por isso de seguir a 
jurisprudência fixada no assento nº 10/00, 
do Supremo Tribunal de Justiça (Diário da 
República IS-A, de 10 de Novembro de 
2000). 

Rec Penal nº 1500/01 – 1ª Secção 
Data – 27/02/2002 
Tomé Branco 
(Tem um voto de vencido) 
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2ª Secção Criminal 
 
 
2999 
Audiência de julgamento, adiamento, 
prova testemunhal, eficácia, perda. 
Legislação 
CPP98 ART328 N6 ART379 N1 A 
ART374 N2 
Sumário 
Sendo a consequência do adiamento da 
audiência para além dos 30 dias a perda da 
eficácia da prova produzida anteriormente, 
tal vício só afecta a sentença se esta, nos 
seus fundamentos, incluir algum daqueles 
meios que se tornaram ineficazes. 
Estruturada nessas provas a decisão da 
matéria de facto, não tem o mesmo 
fundamento (é como se não existissem tais 
provas) o que determina a sua nulidade nos 
termos dos artigos 379 nº 1 alínea a) e 374 
nº 2 do Código de Processo Penal. 

Rec Penal nº 953/01 – 4ª Secção 
Data – 16/01/2002 
Dias Cabral 

 
 
3000 
Busca, busca domiciliária, advogado, 
Ordem dos Advogados, aviso prévio, juiz 
de instrução criminal. 
Legislação 
CPP98 ART118 N1 N2 ART174 N3 
ART177 N3 ART178 N1 ART180 N1 N2 
EOADV84 ART59 ART61 
Sumário 
A busca ordenada pelo juiz de instrução à 
residência de um advogado, com vista à 
apreensão de vários processos que ele 
retirou do escritório de um outro advogado, 
deve ser tratada como busca domiciliária e 
não como busca em escritório de advogado, 
pois os autos nada revelam que era naquela 
residência que funcionava o seu escritório 
forense, além de que o que estava em causa 
era a recuperação de processos enquanto 
objecto do denunciado crime de furto e não 
enquanto documentos abrangidos pelo 
segredo profissional. 
Não tinha pois a busca que ser presidida 
pessoalmente pelo juiz nem que ser avisado 
previamente o representante da Ordem dos 
Advogados. 

 
 
A mudança de processos para a residência 
de advogado não a transforma, analógica ou 
automaticamente, em escritório de 
advogado, isto é, como o local de trabalho 
aberto a qualquer cliente. 

Rec Penal nº 1239/01 – 4ª Secção 
Data – 30/01/2002 
Agostinho Freitas 

 
 
3001 
Instrução criminal, contumácia, prazo. 
Legislação 
CPP98 ART287 
CONST76 ART32 N1 
Sumário 
Em caso de contumácia, o prazo de 20 dias 
previsto no artigo 287 do Código de 
Processo Penal, para requerer a abertura da 
instrução, só começa a correr a partir da 
data em que o arguido se apresentou em 
juízo ou foi detido e conheceu da acusação. 
Considerar que tal prazo se conta a partir do 
momento em que a acusação lhe foi 
notificada editalmente, colide com as 
garantias de defesa constitucionalmente 
consagradas no artigo 32 nº 1 da 
Constituição da República Portuguesa. 

Rec Penal nº 1252/01 – 4ª Secção 
Data – 30/01/2002 
Conceição Gomes 

 
 
3002 
Contra-ordenação, continuação 
criminosa, pluralidade de arguidos, 
pluralidade de infracções, pluralidade de 
acções, caso julgado, excepção 
peremptória. 
Legislação 
CP95 ART30 N2 
DL 445/91 de 20/11/1991 ART54 N1 C 
N4 na redacção do DL 250/94 de 
15/10/1994 
DL 315/95 de 28/11/1995 ART3 N1 N3 
Sumário 
Condenada a arguida como autora de uma 
contra-ordenação, na forma continuada, por 
factos verificados em diversas datas de 
Abril e Julho do mesmo ano, no 
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estabelecimento comercial que, juntamente 
com seu marido, explora, já que não 
possuía a necessária licença de exploração 
de divertimentos públicos, e provado que o 
seu marido já havia sido condenado 
anteriormente, em outro processo, por 
decisão transitada em julgado, com 
fundamento em factos idênticos verificados 
no mês de Março, do mesmo ano, não 
ocorre porém a excepção de caso julgado. 
Com efeito, os arguidos (embora marido e 
mulher) são pessoas diversas em um e outro 
processo, ao que acresce que a condenação 
da arguida, embora por infracção de 
idêntica natureza à que foi objecto de 
condenação de seu marido, é infracção 
praticada em circunstâncias de tempo e 
modo absolutamente diversas. 

Rec Contraordenacional nº 1150/01 
– 4ª Secção 
Data – 06/02/2002 
Coelho Vieira 

 
 
3003 
Constituição de assistente, taxa de 
justiça, falta de pagamento. 
Legislação 
CPP98 ART519 N1 
CCJ96 ART80 N2 
Sumário 
No caso de falta de pagamento da taxa de 
justiça inicial devida pela constituição de 
assistente não há lugar à notificação do 
requerente para efectuar o pagamento 
omitido. 

Rec Penal nº 1289/01 – 4ª Secção 
Data – 13/02/2002 
Isabel Martins 

 
 
3004 
Homicídio, homicídio voluntário, 
legítima defesa, excesso de legítima 
defesa. 
Legislação 
CP95 ART33 ART131 
Sumário 
O arguido que, já antes ameaçado de morte 
pela vítima, dispara sobre ela 4 tiros de 
pistola – de dentro do seu veículo 
automóvel após ser perseguido pelo veículo 
em que aquela seguia fazendo soar 
incessantemente a buzina e que o ultrapassa 

colocando-se à sua frente e que, após 
paragem de imediato se abeira do arguido 
empunhando um pau com 1,24 metros de 
comprimento e lhe ordena que saia do carro 
(pois que se o não fizesse lhe “ralaria” o 
carro todo) e que logo que o arguido abre a 
porta o agride com um murro na cara e uma 
pancada disferida com o pau, ao mesmo 
tempo que diz ao condutor do veículo em 
que se fez transportar que fosse ao carro 
buscar a caçadeira e que matasse o arguido 
e o pai deste (que o acompanhava), e depois 
de a vítima ter estilhaçado os vidros da 
frente e da janela, e vibrado pancadas ainda 
no tejadilho, amedrontado e “encurralado”, 
impedido de fugir se o desejasse, sendo 
certo que imediatamente antes dos disparos 
a vítima avança para o arguido com o pau 
empunhado, receando este ser de novo 
agredido, - age com excesso de legítima 
defesa não punível. 
Estamos perante um caso de fronteira entre 
legítima defesa e o excesso da mesma, 
sendo que este só resulta do meio emprego. 

Rec Penal nº 1052/01 – 4ª Secção 
Data – 13/02/2002 
Pedro Antunes 

 
 
3005 
Auto-estrada, taxa, falta de pagamento, 
responsabilidade, transgressão, multa. 
Legislação 
DL 130/93 de 22/04/1993 ART4 ART5 
DL 294/97 de 24/10/1997 BASEXVIII N1 
Sumário 
Tendo a Brisa obtido através da Guarda 
Nacional Republicana a identificação da 
proprietária do veículo que passou a 
portagem da auto-estrada sem pagar a taxa 
a qual, notificada para identificar o 
condutor, nada disse no prazo de 10 dias, é 
de manter a sua condenação pela respectiva 
transgressão, pese embora vir 
posteriormente invocar um contrato de 
locação com terceiro. 
Não constando de lado algum a existência 
de tal contrato não podia a concessionária 
adivinhar. 

Rec Penal nº 944/01 – 4ª Secção 
Data – 13/02/2002 
Teixeira Mendes 
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3006 
Processo penal, confissão, valor 
probatório, apreciação da prova, 
princípio da livre apreciação da prova. 
Legislação 
CPP98 ART344 
Sumário 
O princípio da indivisibilidade da confissão 
consagrado na lei civil – ver artigo 360 do 
Código Civil – nada tem a ver com a 
confissão do arguido em processo penal 
relativamente à qual vigora o princípio da 
livre apreciação pelo tribunal do seu valor 
probatório. 

Rec Penal nº 1010/01 – 4ª Secção 
Data – 13/02/2002 
Veiga Reis 

 
 
3007 
Junção de documento, processo penal, 
sanção. 
Legislação 
CPP98 ART165 
CPC95 ART523 N2 
Sumário 
A norma do artigo 165 do Código de 
Processo Penal, estabelece uma regra e uma 
excepção para a junção de documentos. 
O incumprimento da regra ou a não 
justificação da excepção não podem ficar 
sem sanção, sob pena de ineficácia da lei e 
do desrespeito pelo formalismo processual. 
À falta de norma expressa no Código de 
Processo Penal para sancionar o 
incumprimento das regras do processo 
penal quanto à apresentação de 
documentos, deve aplicar-se a norma do 
artigo 523 nº 2 do Código de Processo 
Civil, ex vi artigo 4 do Código de Processo 
Penal, conjugada com a alínea b) do artigo 
102 do Código das Custas Judiciais, que 
prevê a cominação de multas. 

Rec Penal nº 1369/01 – 4ª Secção 
Data – 20/02/2002 
Agostinho Freitas 

 
3008 
Recurso penal, prazo de interposição de 
recurso, justo impedimento, acta de 
julgamento. 
Legislação 
CPP98 ART107 N2 ART411 N1 
CPC95 ART146 N1 

Sumário 
Se o recorrente pretende impugnar, em sede 
de recurso, a matéria de facto, as actas e as 
cassetes que porventura foram gravadas em 
audiência constituem um elemento 
indispensável e essencial à sua preparação. 
Assim, a não disponibilização de tais actas 
ou cassetes pelo tribunal constitui justo 
impedimento, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos artigos 107 nº 2 do Código 
de Processo Penal, e 146 nº 1 do Código de 
Processo Civil, pelo que o prazo para a 
interposição do recurso previsto no artigo 
411 nº 1 do Código de Processo Penal, só 
pode ser contado a partir do dia de tal 
disponibilização. 

Rec Penal nº 6/02 – 4ª Secção 
Data – 20/02/2002 
Conceição Gomes 

 
 
3009 
Recurso penal, transcrição, 
tempestividade. 
Legislação 
CPP98 ART412 N4 
Sumário 
Incumbe ao recorrente dar cumprimento ao 
disposto no nº 4 do artigo 412 do Código de 
Processo Penal, procedendo, na sua 
motivação, à transcrição das declarações de 
que queira prevalecer-se no recurso. 
A transcrição da prova gravada, em todo o 
caso, será sempre posterior e nunca anterior 
à interposição do recurso, mesmo que se 
entendesse que ela deveria ser executada 
pelo tribunal, já que de outro modo, se 
praticaria um acto inútil. 

Rec Penal nº 1417/01 – 4ª Secção 
Data – 20/02/2002 
Miguez Garcia 

 
 
3010 
Chapa de matrícula, documento 
autêntico, documento particular, 
falsificação de documento. 
Legislação 
CP95 ART256 N3 
CCIV66 ART363 N2 
Sumário 
I – Tendo em conta o conceito civilístico de 
documento autêntico que é dado pelo artigo 
363 nº 2 do Código Civil, o número do 
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“chassis” de uma viatura automóvel, não 
constitui tal forma, e, não tendo origem 
numa autoridade pública, também não pode 
ser equiparado a documento autêntico para 
efeitos de integração no crime de 
falsificação de documentos, nos termos do 
nº 3 do artigo 256 do Código Penal. 
II – O mesmo já não acontece com a chapa 
de matrícula, que constitui documento com 
igual força à de autêntico, pelo facto de ser 
atribuída pela Direcção Geral de Viação 
(autoridade pública). 

Rec Penal nº 1091/01 – 4ª Secção 
Data – 20/02/2002 
Pinto Monteiro 

 
 
3011 
Inibição da faculdade de conduzir, 
pressupostos, âmbito. 
Legislação 
CP95 ART69 ART291 ART292 
L 77/01 de 13/07/2001 
Sumário 
Depois das alterações introduzidas pela Lei 
nº 77/01, de 13 de Julho, o âmbito de 
aplicação da sanção acessória de inibição de 
conduzir prevista no artigo 69 do Código 
Penal, ficou restringido à prática dos crimes 
dos artigos 291 e 292 do mesmo diploma 
(condução perigosa de veículo rodoviário 
ou condução de veículo em estado de 
embriaguez ou sob a influência de 
estupefacientes ou substâncias 
psicotrópicas). 

Rec Penal nº 1110/01 – 4ª Secção 
Data – 20/02/2002 
Pinto Monteiro 

 
 
3012 
Perda de instrumento do crime, 
pressupostos, tráfico de menor 
gravidade. 
Legislação 
CP ART109 ART110 
DL 15/93 de 22/01/1993 ART35 
L 45/96 de 05/09/1996 
Sumário 
O artigo 35 do Decreto-Lei nº 15/93, sofreu 
uma alteração de modo a ampliar os casos 
em que deve ser declarada a perda a favor 
do Estado dos instrumentos dos crimes 
previstos no diploma, bastando agora, para 

tal perda, tão só que tenham servido ou que 
estivessem destinados a servir para a prática 
de uma infracção prevista no dito Decreto-
Lei ou que por ela tenham sido produzidos. 
Há uma menor exigência nos pressupostos 
determinantes da perda dos objectos, não 
sendo aplicáveis os artigos 109 e 110 do 
Código Penal, e não sendo necessária uma 
justificação específica de tal perda. 
Assim, um veículo, embora não essencial à 
prática de um crime de tráfico de menor 
gravidade de estupefacientes, que foi 
utilizado no seu cometimento, deve ser 
declarado perdido a favor do Estado. 

Rec Penal nº 1120/01 – 4ª Secção 
Data – 20/02/2002 
Pinto Monteiro 

 
 
3013 
Tentativa, desistência, pressupostos. 
Legislação 
CP95 ART24 N1 
Sumário 
Para que a desistência da tentativa seja 
relevante, terá que ser voluntária. 
Em face do artigo 24 nº 1 do Código Penal, 
o agente não será punido se por actividade 
própria e voluntária consegue evitar a 
verificação do resultado. 
Em suma, a desistência é relevante quando 
o agente voluntariamente deixe de 
prosseguir na execução ou impeça a 
consumação ou a verificação do resultado 
compreendido no tipo, sendo que, no 
primeiro caso se está perante a tentativa 
inacabada, e, no segundo, perante a 
tentativa acabada. 

Rec Penal nº 547/01 – 4ª Secção 
Data – 27/02/2002 
Conceição Gomes 

 
 
3014 
Usurpação de imóvel, elementos da 
infracção violência contra as pessoas, 
ameaça. 
Legislação 
CP95 ART215 N1 
Sumário 
No crime de usurpação de coisa imóvel a 
característica determinante é o uso da 
violência ou a realização da acção por meio 
de ameaça grave, contra as pessoas. 
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Trata-se de um “crime subsidiário”, porque, 
a quem invadir ou ocupar coisa imóvel 
alheia, só tem aplicação a pena cominada se 
outra mais grave lhe não couber em atenção 
ao meio utilizado. 
A ameaça ou a violência têm de ser graves, 
de modo que o mal prometido ou praticado 
deve ser para o visado de capital 
importância, levando-o a sacrificar-se na 
sua liberdade de querer e agir. 

Do que se trata é de garantir a propriedade 
imobiliária contra limitações injustificadas 
que se apoiem em actos que ponham em 
causa a liberdade pessoal. 

Rec Penal nº 1516/01 – 4ª Secção 
Data – 27/02/2002 
Miguez Garcia 
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Secção Social 
 
 
3015 
Rescisão de contrato, nulidade de 
sentença, respostas aos quesitos, justa 
causa, ampliação da matéria de facto. 
Legislação 
DL 64-A/89 de 27/02/1989 ART34 
CCIV66 ART342 N1 
Sumário 
I – A sentença não é nula se o juiz tomar 
conhecimento de factos de que não podia 
servir-se. 
II – Tal vício prende-se com o mérito da 
decisão (erro de julgamento) e não com a 
forma da decisão. 
III – As respostas aos quesitos não têm de 
ser meramente afirmativas ou negativas, 
podendo ser restritivas ou explicativas, 
desde que se contenham dentro dos factos 
alegados pelas partes. 
IV – Se as respostas forem restritivas, não 
há que ampliar a base instrutória. 
V – Compete ao trabalhador provar os 
factos que invocou como justa causa para 
rescindir o contrato de trabalho. 
VI – Atirar o telemóvel ao chão não 
constitui ofensa à honra da pessoa. 
VII – A ampliação da matéria de facto visa 
a indagação de factos que não foram 
incluídos na base instrutória e não dar uma 
segunda oportunidade à parte, para provar o 
que anteriormente não conseguiu provar. 
VIII – Não há razões para ampliar a matéria 
de facto, no sentido de esclarecer se foi o 
sócio-gerente da empresa que provocou a 
lesão que a trabalhadora apresentava no 
sobrolho e se foi ele que impediu que esta 
saísse das instalações, se essa imputação já 
constava dos quesitos formulados. 

Apelação nº 474/01 – 1ª Secção 
Data – 07/01/2002 
Sousa Peixoto 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
3016 
Transferência de trabalhador, horário de 
trabalho, alteração, danos significativos. 
 
 
 

 
 
Legislação 
LCT69 ART21 E 
CCT para o sector têxtil in BTE N37/81 
CLAUS11 N1 
Sumário 
I – A transferência individual de local do 
trabalho só é permitida se não causar 
prejuízos sérios ao trabalhador. 
II – cabe ao empregador alegar e provar a 
inexistência daqueles prejuízos, mas para o 
efeito só relevam os prejuízos directamente 
emergentes da transferência. 
III – Os danos resultantes da alteração do 
horário de trabalho feita aquando da 
transferência de local do trabalho são 
irrelevantes para ajuizar da legalidade da 
ordem de transferência. 
IV – Não constitui dano relevante o facto de 
o trabalhador ter de gastar mais 15 minutos 
em transportes, se o trabalhador puder 
utilizar transporte fornecido pela entidade 
patronal ou se esta lhe pagar todas as 
despesas extras eventualmente causadas 
com a mudança se o uso daquele transporte 
não lhe convier. 

Apelação nº 643/01 – 1ª Secção 
Data – 07/01/2002 
Sousa Peixoto 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
3017 
Despedimento, faltas, justificação da 
falta, ónus da prova, justa causa. 
Legislação 
CCIV66 ART342 N2 ART790 N1 
ART791 N1 ART792 ART799 N1 
LCT69 ART20 N1 B 
Sumário 
I – A falta ao trabalho traduz-se no 
incumprimento do contrato de trabalho por 
parte do trabalhador. 
II – A obrigação extingue-se, quando a 
prestação se torna impossível por causa não 
imputável ao devedor, mas compete ao 
devedor provar que a falta de cumprimento 
ou o cumprimento defeituoso da obrigação 
não procede de culpa sua. 
III – Se essa prova não for feita, a culpa do 
devedor presume-se. 
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IV – Por isso, na acção de impugnação de 
despedimento por faltas, o empregador só 
tem que provar as faltas, cabendo ao 
trabalhador alegar e provar que havia 
motivo legal para faltar e que 
tempestivamente comunicou esse motivo ao 
empregador. 
V – A obrigação de comunicar as faltas que 
recai sobre o trabalhador, não pode ser 
considerada cumprida se apenas tiver ficado 
provado que o empregador teve 
conhecimento do motivo das faltas, 
ignorando-se como é que esse 
conhecimento foi obtido. 
VI – Ficando por esclarecer se o 
trabalhador comunicou ou não as faltas à 
entidade patronal, estas têm de se 
considerar injustificadas, por falta de 
comunicação. 
VII – A falta de comunicação das faltas não 
constitui justa causa de despedimento, ainda 
que, durante o ano, o trabalhador tenha 
faltado durante dez dias e meio, se elas 
tiverem sido dadas por necessidade de 
prestação assistência inadiável à família e 
se o empregador teve conhecimento do 
motivo justificativo das mesmas, logo ao 
terceiro dia. 

Apelação nº 1228/01 – 1ª Secção 
Data – 07/01/2002 
Sousa Peixoto 

 
 
3018 
Reintegração de trabalhador, sentença, 
prescrição, prazo. 
Legislação 
CCIV66 ART309 
Sumário 
É de 20 anos o prazo de prescrição do 
direito de reintegração do trabalhador 
despedido, reconhecido por sentença 
transitada em julgado, e do recebimento das 
retribuições desde o despedimento até à 
data da reintegração, dadas à execução. 

Agravo nº 1361/01 – 1ª Secção 
Data – 14/01/2002 
Marinho Pires 

 
 
3019 
Nulidade de sentença, omissão de 
pronúncia, arresto, oposição. 
 

Legislação 
CPC95 ART544 ART546 e seguintes 
Sumário 
I – O tribunal não tem de se pronunciar 
sobre a falsidade de um documento, se a 
parte contra quem foi apresentado não tiver 
suscitado o respectivo incidente de 
falsidade, limitando-se a impugnar o 
mesmo, com a alegação de que é falso. 
II – É de revogar o arresto decretado com 
base no despedimento do trabalhador, se na 
oposição ao arresto ficou provado que o 
trabalhador apenas tinha sido suspenso. 

Agravo nº 1204/01 – 1ª Secção 
Data – 14/01/2002 
Sousa Peixoto 

 
 
3020 
Nulidade de sentença, 
constitucionalidade. 
Legislação 
CPT99 ART77 N1 
CCT para o Sector de Limpeza in BTE 
N8 de 28/02/1993 e sucessivas alterações 
CONST97 ART61 N1 
Sumário 
I – Das nulidades da sentença, apenas 
arguidas nas alegações de recurso, não pode 
o tribunal da Relação delas tomar 
conhecimento. 
II – Não é inconstitucional a cláusula 17 do 
Contrato Colectivo de Trabalho para o 
Sector de Limpeza, por não violadora do 
artigo 61 nº 1 da Constituição da República 
Portuguesa. 

Apelação nº 821/01 – 4ª Secção 
Data – 21/01/2002 
Amílcar Andrade 

 
 
3021 
Acidente de trabalho, direito a 
reparação. 
Legislação 
LAT65 BII N1 N2 
D 360/71 de 21/08/1971 ART3 N2 
Sumário 
I – Para haver direito à reparação de um 
acidente de trabalho, basta a dependência 
económica do trabalhador acidentado em 
relação à pessoa a quem presta serviço, não 
sendo absolutamente necessária a existência 
de um contrato de trabalho. 
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II – A lei estabelece uma presunção “juris 
tantum” de que o trabalhador acidentado 
está na dependência económica da pessoa 
em proveito da qual presta serviços, 
competindo a esta ilidir essa presunção. 

Apelação nº 1260/01 – 1ª Secção 
Data – 21/01/2002 
Carlos Travessa 

 
 
3022 
Matéria de facto, impugnação, meios de 
prova, especificação, rejeição de recurso, 
deveres do trabalhador, violação. 
Legislação 
CPC95 ART690-A N1 B 
LCT69 ART20 N1 B G 
CCIV66 ART798 
Sumário 
I – Determina a rejeição do recurso, na 
parte em que impugna a decisão da matéria 
de facto, a não especificação de quais os 
meios probatórios constantes da gravação 
da prova realizada que impunham decisão, 
sobre aquela matéria, diferente da recorrida. 
II – Infringe os deveres de desenvolver e 
realizar o trabalho com zelo e diligência, 
bem como o cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes das normas que 
regem o contrato de trabalho, o trabalhador 
que, culposamente, desligou o tacógrafo 
enquanto conduzia o veículo da entidade 
empregadora, incorrendo em 
responsabilidade contratual perante esta, no 
tocante ao prejuízo que emergiu deste 
incumprimento. 

Apelação nº 1190/01 – 1ª Secção 
Data – 21/01/2002 
Machado da Silva 

 
 
3023 
Acidente de trabalho, culpa da entidade 
patronal, respostas aos quesitos. 
Legislação 
LAT65 BXVII N2 BXLIII N4 
Sumário 
I – Há culpa da entidade patronal na 
produção do acidente de que resultou a 
morte, por soterramento, do trabalhador que 
se encontrava no interior de uma vala, 
devido ao facto de as escoras que 
suportavam as terras terem cedido. 

II – A base XVII da Lei nº 2127 abrange a 
culpa por mera negligência. 
III – A culpa e a inobservância das normas 
se segurança são conceitos de direito que 
não podem ser incluídos nos quesitos nem 
nas respostas aos quesitos. 
IV – Têm-se por não escritas as respostas 
aos quesitos que contenham matéria de 
direito. 

Apelação nº 1247/01 – 1ª Secção 
Data – 21/01/2002 
Sousa Peixoto 

 
 
3024 
Contra-ordenação, nulidade de sentença. 
Legislação 
DL 433/82 de 27/02/1982 ART64 
CPC95 ART374 N2 N3 B ART379 N1 
Sumário 
I – É nula a sentença que não for 
fundamentada, que não contiver as 
disposições legais aplicadas e a decisão 
condenatória ou absolutória. 
II – Em processo contraordenacional, é no 
momento da recepção do processo, após 
promoção do Ministério Público, que tem o 
valor de acusação, que o juiz deve analisar 
previamente o processo administrativo para 
detecção de eventuais irregularidades, 
ordenando o arquivamento dos autos 
quando não considere necessária a 
audiência de julgamento. 

Rec Contraordenacional nº 1411/01 
– 1ª Secção 
Data – 28/01/2002 
Marinho Pires 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
3025 
Acidente de trabalho, seguro, prémio 
variável, folha de férias. 
Legislação 
LAT65 BXLI 
CCOM888 ART429 
Sumário 
I – No contrato de seguro de acidente de 
trabalho, na modalidade de prémio variável, 
a omissão do trabalhador sinistrado nas 
folhas de férias, remetidas mensalmente 
pela entidade patronal à seguradora, não 
gera a nulidade do contrato, nos termos do 
artigo 429 do Código Comercial, antes 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 17 

 
 

54

determina a não cobertura do trabalhador 
sinistrado pelo contrato do seguro. 
II – Assim, não constando o nome do 
sinistrado nas folhas de férias respeitantes 
ao mês do acidente, não está abrangido pelo 
contrato de seguro, sendo, por isso, 
responsável, pelas consequências do 
acidente, a entidade patronal e não a 
seguradora. 

Apelação nº 1248/01 – 1ª Secção 
Data – 04/02/2002 
Cipriano Silva 

 
 
3026 
Contra-ordenação, decisão, nulidade. 
Legislação 
CPP95 ART379 
DL 442/91 de 15/11/1991 ART105 
ART125 
L 116/99 de 04/08/1999 ART17 ART55 
Sumário 
I – A lei não proíbe que a decisão proferida 
em processo contra-ordenacional pelo 
delegado do IDICT, seja feita por adesão à 
proposta de decisão apresentada pelo 
instrutor do processo, visto que, no 
procedimento administrativo, esta é a forma 
normal de decisão. 
II – Mesmo que, por hipótese, a decisão 
administrativa enfermasse de nulidade, a 
mesma teria de ser arguida no recurso de 
impugnação judicial, pelo que, não o tendo 
sido, está vedado ao tribunal o seu 
conhecimento oficioso. 
III – O regime geral das contra-ordenações 
não exige uma delegação nominal de 
poderes e assegura o princípio da 
imparcialidade na medida em que todas as 
decisões, despachos e demais medidas 
tomadas pelas autoridades administrativas, 
no decurso do processo, são susceptíveis de 
impugnação judicial. 

Rec Contraordenacional nº 1326/01 
– 4ª Secção 
Data – 04/02/2002 
Cipriano Silva 

 
 
3027 
Tribunal do trabalho, competência 
material, Caixa Geral de Depósitos, 
trabalhador. 
Legislação 

DL 287/93 de 20/08/1993 ART17 N1 N2 
Sumário 
I – A competência material do tribunal 
afere-se pelo pedido formulado pelo autor e 
pelos fundamentos em que o mesmo se 
baseia, sendo irrelevante a qualificação 
jurídica dada pelo autor. 
II – O tribunal do trabalho é incompetente 
para conhecer da acção de impugnação de 
despedimento proposta por um trabalhador 
da Caixa Geral de Depósitos, que já o era 
quando a Caixa passou a ser uma sociedade 
anónima de capitais exclusivamente 
públicos (Decreto-Lei nº 287/93, de 20 de 
Agosto) e que não optou pelo regime 
jurídico do contrato individual de trabalho. 
III – Se tal opção não tiver sido feita, o 
contrato administrativo de provimento que 
o ligava à Caixa mantém-se inalterado, 
sendo irrelevante que o despedimento tenha 
sido decretado nos termos da lei geral do 
trabalho. 
IV – O facto de os trabalhadores da Caixa 
não estarem sujeitos ao mesmo regime 
jurídico não viola o princípio da igualdade. 

Agravo nº 1286/01 – 1ª Secção 
Data – 18/02/2002 
Sousa Peixoto 

 
 
3028 
Contra-ordenação, decisão, falta de 
fundamentação. 
Legislação 
DL 433/82 de 27/10/1982 ART58 
DL 442/91 de 15/11/1991 ART105 
ART125 
Sumário 
I – Não é nula, por falta de fundamentação, 
a decisão administrativa, em processo 
contra-ordenacional, que dá como 
reproduzida a proposta de decisão 
elaborada pelo instrutor do processo, por 
conter todos os elementos referidos no 
artigo 58 do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 
de Outubro. 
II – No procedimento administrativo é 
normal que a decisão seja feita, por adesão 
à proposta de decisão do instrutor do 
processo, forma que a Lei, não proíbe. 

Rec Contraordenacional nº 1572/01 
– 4ª Secção 
Data – 25/02/2002 
Machado da Silva 
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1. Sumário nº 2880 
Para que exista responsabilidade pré-negocial 
no caso de ruptura de negociações necessário é 
que se prove a efectiva existência dessas 
negociações, que as mesmas tenham permitido 
ao contraente em relação ao qual se realiza a 
sua ruptura uma razoável base de confiança, 
que a ruptura seja ilegítima e culposa. 

 
Acordam no Tribunal da Relação do 

Porto: 
I. RELATÓRIO 
“Rodas ..... Ld.”, com sede na Rua ....., 

Famalicão,  
veio intentar acção, sob a forma 

ordinária, contra 
“AT ....., S. A.”, com sede na Rua ....., 

Madrid - Espanha, 
pedindo a condenação desta última a 

pagar-lhe a indemnização global de 
5.300.000$00, sendo 1.300 contos a título de 
danos patrimoniais e o restante de danos não 
patrimoniais. 

Para o efeito, alegou, em resumo, que, 
apesar de ser ter constituído por escritura 
pública em 30.4.98, as respectivas sócias 
iniciaram meses antes diligências no sentido da 
constituição dessa sociedade e do início da sua 
actividade de comércio a retalho de vestuário 
para adultos, nessa medida tendo a sócia e 
gerente da Autora - Rosa ..... - em 19.2.98, 
contactado a agente e representante da Ré em 
Portugal - a sociedade “André ..... Ld.”, com 
sede na Rua ....., Porto - e nas suas instalações 
fez a encomenda de artigos, têxteis da confecção 
daquela Ré para a época de Outubro/Inverno de 
1998, no valor de 632.950$00, o que foi aceite 
por aquela agente; 

acrescentou que o gerente da sociedade 
representante da Ré - André ..... - se 
comprometeu a fazer a entrega no seu 
estabelecimento dos artigos encomendados nos 
meses de Agosto e Setembro de 1998, bem 
assim a convidá-la para assistir aos futuros 
“Show-Room's” de apresentação das colecções 
de marca “Homeless” e a fornecer e entregar-lhe 
os artigos que viesse a escolher em cada uma 
das novas colecções; 

aduziu ainda que fez publicidade da 
abertura do seu estabelecimento através da 
imprensa escrita e rádio e em campanha porta a 
porta, tendo também informado o público e seus 
potenciais clientes de que nele seriam vendidos, 
entre outros, os artigos das colecções da marca 
“Homeless”; 

mais alegou que a Ré não lhe entregou 
quaisquer das mercadorias encomendadas nos 
meses de Agosto e Setembro de 1998, tendo-lhe 
aquela, na sequência de contactos por si feitos, 

comunicado, em 8.9.98, a sua impossibilidade 
de satisfazer a encomenda, por dificuldades no 
processo produtivo; 

por último, acrescentou que tal 
actuação da Ré, dado o não fornecimento dos 
artigos encomendados, lhe causou prejuízos 
consubstanciados na frustração da legítima 
expectativa de obter um lucro não inferior a 
650.000$00, bem assim de idêntico lucro em 
posteriores colecções da marca “Homeless”, 
nomeadamente, da colecção Primavera/Verão 
de 1999, tendo ainda a sua imagem Comercial e 
credibilidade sido afectadas diante do público e 
fornecedores, por ter anunciado a oferta de 
artigos específicos que, na altura própria, 
acabou por não ter para venda. 

A Ré, citada para os termos da acção, 
apresentou contestação em que alegou, no 
essencial, não ter procedido à entrega dos 
artigos constantes da nota de encomenda feita 
pela Autora, por dificuldades conjunturais, do 
que lhe deu logo conhecimento em 6.3.98, o que 
foi aceite pela mesma, assim não tendo violado 
qualquer obrigação contratual, mais 
impugnando a existência dos prejuízos 
invocados pela Autora. 

Esta última replicou, rejeitando a 
defesa apresentada pela Ré e concluindo pela 
procedência do pedido inicial. 

Seguiu-se a elaboração de despacho 
saneador, fixou-se a matéria de facto tido como 
assente e organizou-se a base instrutória, peças 
estas que não foram objecto de reclamação. 

Veio a realizar-se a audiência de 
julgamento, com intervenção do tribunal 
colectivo, tendo sido proferida acórdão da 
matéria de facto, a que se seguiu sentença, onde 
se concluiu pela improcedência da acção, assim 
se tendo absolvido a Ré dos pedidos Contra a 
mesma formulados. 

Do assim sentenciado veio interpor 
recurso de apelação a Autora, tendo concluído 
as suas alegações da forma que se passa a 
indicar: 

- A Ré tem como agente de vendas e 
representante em Portugal a sociedade “André 
..... Lda”, com sede na Rua ....., Porto; 

- No dia 19 de Fevereiro de 1998, o 
dito representante da Ré recebeu da sócia 
gerente da Autora, Rosa ...., a nota de 
encomenda de fls. 25 e 26, que foi devidamente 
inscrita em impressos da própria Ré; 

- Como representante da Ré, a “André 
....” tinha todo o poder e direito de celebrar 
contratos em nome desta; 

- A Ré só não cumpriu a encomenda 
por, alegadamente, lhe terem surgido 
inesperadas dificuldades no processo produtivo, 
facto que comunicou à Autora por carta, em 8 
de Setembro de 1998; 
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- Ainda que o agente da Ré não tivesse 
poderes para celebrar negócios em nome 
daquela - o que se não concebe, nem concede - 
sempre o contrato produziria efeitos jurídicos na 
esfera da Ré, porque esta se não opôs ao 
negócio no prazo de cinco dias, previsto no art. 
22, nº 2, do Decreto-Lei nº 178/86, de 3 de 
Julho, na redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei nº 118/93, de 13 de Abril; 

- Por outro lado, é certo que o agente 
actuou com, pelo menos, total aparência de ter 
poderes de representação, nomeadamente, 
usando documentos timbrados da própria Ré, 
quando lhe cabia “desenvolver as actividades 
adequadas à realização plena do fim contratual” 
(art. 6, do Decreto-Lei nº 178/86, de 3 de Julho), 
como fosse promover por conta da Ré a 
celebração de contratos (art. 1, nº 1, do Decreto-
Lei nº 178/86, de 3 de Julho, na redacção do 
Decreto-Lei nº 118/93, de 13 de Abril); 

- Foi, assim, criada para a Autora a 
justa convicção de legitimidade do agente para 
celebração do contrato de fornecimento, o que 
não pode deixar de ser imputável à Ré que 
tinha; além do mais, a obrigação de zelar pela 
boa execução do contrato de agência e segundo 
os princípios de boa-fé (art. 23, do Decreto-Lei 
nº 178/86, de 3 de Julho e art. 236, nº 1 do 
Código Civil); 

- Fosse por incumprimento directo do 
contrato de fornecimento, fosse por 
incumprimento dos deveres de boa-fé na fase 
preliminar da celebração do mesmo (art. 227, do 
Código Civil) e, neste caso, porque essa falta é 
emergente do incumprimento do contrato de 
agência, a culpa da Ré presume-se, nos termos 
do art. 799, nº 1, do Código Civil, sendo à Ré 
que incumbia afastar essa presunção; 

- Do incumprimento da Ré resultaram 
danos para a Autora, quer de natureza 
patrimonial (650.000$00), quer não patrimonial 
(que se estimam em 4.000.000$00), como 
decorre dos factos apurados e dados como 
assentes no relatório da douta sentença, 
designadamente, sob os nºs 7, 11, 12, 13 e 14 e 
acima transcritos sob o número IV; 

- Por infracção das disposições legais 
citadas e outras que V.ªs Ex.ªs doutamente 
suprirão deve a sentença ser revogada e 
substituída por outra pela qual a Ré seja 
condenada a pagar à Autora a quantia de 
4.650.000$00, sendo 650.000$00 a título de 
danos patrimoniais e 4. 000 .000$00 a título de 
danos não patrimoniais. 

A Ré apresentou contra-alegações, já 
nesta instância, após reclamação para a prática 
de tal acto e que lhe foi deferida, conforme 
resulta do despacho fls. 158, tendo, no essencial, 
pugnado pela manutenção do julgado. 

Corridos os vistos legais, cumpre tomar 
conhecimento do mérito da apelação, sendo que 
a instância mantém a sua validade. 

2. FUNDAMENTACÃO 
Vejamos, antes de mais, a matéria de 

facto que vem dada como assente em 1ª 
instância, a saber: 

- A Autora é uma sociedade comercial 
por quotas, constituída por escritura outorgada 
no dia 30 de Abril de 1998, no Sexto Cartório 
Notarial do Porto, com o capital social de 
3.000.000$00, dividido em duas quotas, sendo 
uma de 1.800;000$00, pertencente à sócia Rosa 
..... e outra de 1.200.000$00, pertencente à 
sócia Ana .....; 

- A Autora tem por objecto o comércio 
a retalho de vestuário para adultos e está 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Vila Nova de Famalicão sob o nº 
....; 

- A Autora distingue o seu 
estabelecimento, situado no lugar da sua sede, 
pelo nome comercial de “Nova ...”; 

- A Ré “AT.....” é uma sociedade 
comercial que se dedica ao fabrico e vendas de 
artigos de confecção têxtil do ramo pronto-a-
vestir com a marca “Homeless”; 

- E tem como agente de vendas e 
representante, em Portugal, a sociedade por 
quotas “André ....”, com sede na Rua ...., Porto; 

- Em 19 de Fevereiro de 1998, a sócia 
e gerente da Autora, Rosa ....., deslocou-se à 
sede da agente e representante da Ré, tendo 
encomendado os artigos constantes da nota de 
encomenda junta a fls. 25 e 26, para a época 
Outono/Inverno de 1998, no valor de 
632.950$00; 

- A Ré não entregou à Autora 
quaisquer mercadorias nem no mês de Agosto, 
nem no decurso do mês de Setembro de 1998, 
nem posteriormente; 

- Em 19 de Fevereiro de 1998, a sócia 
e gerente da Autora, Rosa ....., informou a 
agente e representante da Ré que pretendia ter 
para venda, desde a abertura do seu 
estabelecimento comercial de venda ao público 
de roupas de homem e senhora, os artigos da 
colecção da marca “Homeless”; 

- Em 19 de Fevereiro de 1998, a sócia 
e gerente da Autora, Rosa ....., informou a 
agente e representante da Ré que o 
estabelecimento seria oficialmente inaugurado 
e aberto ao público no mês de Outubro de 1998, 

- O gerente da agente e representante 
da Ré em Portugal; André ...., comprometeu-se 
a fazer a entrega dos artigos encomendados e 
referidos no Ponto 6 supra, no estabelecimento 
da Autora, nos meses de Agosto e Setembro de 
1998; 
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- A Autora fez a publicidade da 
abertura do seu estabelecimento, informando o 
público e os seus potenciais clientes de que nele 
seriam vendidos, entre outros, os artigos das 
colecções da marca “Homeless”; 

- Em consequência da não 
comercialização dos artigos encomendados à 
Ré, a Autora ficou privada da obtenção de um 
lucro bruto não inferior a 650.000$00; 

- Por ter anunciado a oferta de artigos 
específicos que, na altura própria, acabou por 
não ter para venda ao público, a imagem 
comercial e de credibilidade da Autora perante 
o público ficou afectada; 

- O estabelecimento da Autora é 
anunciado e reconhecido como 
“estabelecimento de luxo” que comercializa 
artigos de moda e alta costura. 

Atentas as conclusões formuladas pela 
apelante, poder-se-ão equacionar duas grandes 
questões que aquela traz para conhecimento 
deste tribunal de recurso e que cabe solucionar. 

Assim, desde logo, questionar-se-á se 
entre as partes no processo foi celebrado um 
verdadeiro contrato de compra e venda - no 
caso, de fornecimento de artigos têxteis, 
encomendados pela apelante à apelada - 
servindo de intermediário no negócio uma 
terceira sociedade, cuja actuação importa 
igualmente enquadrar do ponto de vista jurídico 
e se existiu incumprimento por parte da apelada 
que deu origem a prejuízos sujeitos a 
indemnização. 

Para o caso de não se poder inferir pela 
conclusão desse contrato, então questiona-se se 
não existirá responsabilidade da apelada por 
culpa na formação desse mesmo contrato. 

Analisemos, então, cada uma destas 
questões. 

Parece resultar do que vem alegado 
pelas partes nos respectivos articulados que 
entre a Ré e a supra referenciada sociedade 
“André .....” foi estabelecido um contrato de 
agência, sendo que é a própria apelada-ré que 
aceita que aquela sociedade funcionava como 
seu agente em Portugal. 

Na sentença recorrida também se partiu 
desse pressuposto e nessa base foi desenvolvido 
o raciocínio que fundamentou depois a solução 
para o destino da acção. 

Não encontramos motivos para deixar 
de aceitar essa tese de enquadramento das 
relações que estabeleceram entre a apelada e a 
dita sociedade, apenas havendo que adiantar que 
não vêm perfeitamente definidos os contornos 
exactos em que foi clausulado esse mesmo 
contrato e os concretos poderes de 
representação que à mesma sociedade cabiam 
para funcionar como representante da apelada-
ré. 

Na sentença recorrida ponderou-se que 
não podia concluir-se pela existência de poderes 
da parte da dita sociedade “André ....” para 
celebrar contratos em nome da apelada-ré, dado 
não vir demonstrado que tais poderes estavam 
conferidos por escrito a favor daquela 
sociedade. 

Cremos que esta constatação é de 
aceitar, atenta a factualidade dada como 
apurada, já que não é possível concluir-se por 
esse tipo de representação, não abalando o que 
se acaba de dizer a circunstância de a dita 
sociedade funcionar como representante da 
apelada, quanto é certo que se desconhecem até 
onde iam esses poderes de representação. 

E o facto de a formalização da 
mencionada encomenda ter sido feita em 
impressos onde constava a identificação da Ré-
apelada não se nos afigura poder concluir pela 
existência de poderes de representação nos 
termos indicados e como pretende fazer valer a 
apelante. 

Acresce ainda dizer que nada vem 
alegado pela Autora-apelante, no sentido de 
poder vingar essa ideia, designadamente, tendo 
presente o que a propósito vem prescrito no art. 
21, do DL 178/86, de 3/7 (informação prestada 
pela dita sociedade quanto aos poderes em que 
agia), Decreto este que regulamenta o regime do 
contrato de agência. 

Assim, não vindo demonstrado, nem 
permitindo os factos dados como assentes, 
concluir pela existência de poderes de 
representação por parte da aludida sociedade 
para celebrar negócios em nome da Ré-apelada, 
não será legítimo também concluir que, face 
àquela encomenda feita pela Autora à dita 
sociedade, ficou, desde logo, perfeito e 
concluído entre apelante-autora e apelada-ré um 
contrato de compra e venda dos mencionados 
artigos têxteis (de referir ainda que, na base do 
disposto no art. 2, do citado DL, os poderes de 
representação aí previstos não poderão, sem 
mais, permitir a afirmação de que o agente pode 
decidir por si se o contrato em que interveio é 
de concluir - v., a propósito, Pinto Monteiro, in 
“Contrato de Agência”, 4ª ed., pág. 47). 

Contudo, há ainda de ponderar a 
hipótese de estarmos perante a celebração por 
parte da mencionada sociedade, agente da 
apelada, de um contrato sem representação ou 
com representação aparente, atento o disposto 
nos arts. 22 e 23, do citado DL, enquadramento 
este que também vem defendido pela recorrente 
para a situação dos autos. 

Admitindo-se que a factualidade dada 
como assente inculca a ideia de que a aludida 
sociedade procedeu à celebração de um contrato 
de compra e venda em nome da apelada-ré - por 
se dar esse significado à sua actuação, 
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consistente, designadamente, no compromisso 
assumido de entrega dos artigos têxteis no prazo 
acordado - para que se pudesse concluir que o 
negócio ficou concluído e perfeito, vinculando a 
própria apelada, necessário se tornava que o 
mesmo tivesse sido ratificado por esta última 
(art. 22) ou tivessem existido 

“razões ponderosas, objectivamente 
apreciadas, tendo em conta as circunstâncias 
do caso, que justifiquem a confiança do terceiro 
de boa fé na legitimidade do agente, desde que 
o principal tenha igualmente contribuído para 
fundar a confiança do terceiro” (art. 23). 

Salvo melhor entendimento, não 
cremos que da factualidade dada como assente 
possa concluir-se que a apelada, perante o 
conhecimento que teve da aceitação da dita 
encomenda pela sua agente, teve ela mesma 
comportamento demonstrativo de que ratificava 
tal negócio ou, por qualquer forma, tenha 
contribuído para que a apelante tivesse confiado 
que o negócio estava concluído e firme. 

O que se verifica dos autos é que a 
apelada tomou conhecimento da encomenda 
feita à dita sociedade sua agente, muito 
provavelmente já em data anterior a 6.3.98, 
tanto quanto resulta da sua comunicação de 
8.9.98, constante de fls. 34 e dirigida à apelante 
(comunicação onde a Ré dava a conhecer à 
Autora a sua impossibilidade de satisfazer a 
encomenda feita em 19.2.98 à dita agente, mais 
afirmando que disso já lhe havia dado 
conhecimento em carta de 6.3.98, sendo de 
referir que essa comunicação foi recebida pela 
Autora, mas já não sendo matéria apurada que 
tivesse dado idêntica informação em 6.3.98) 
sem que venham referidos quaisquer outros 
factos a si imputados no decurso do tempo e de 
onde resulte a manifestação de que aceitava o 
negócio nos termos indicados pela apelante 
àquela sociedade ou que tivesse levado a cabo 
qualquer prática que induzisse a mesma 
apelante a confiar que o negócio era por aquela 
apelada aceite nesses precisos termos. 

É que, tendo especial relevância para o 
caso de que nos ocupamos a data da entrega dos 
artigos têxteis - em Agosto e Setembro de 98 - 
desconhece-se por completo se essa exigência 
da apelante perante a agente da apelada foi dada 
a conhecer a esta última, sendo que nas notas de 
encomenda que foram juntas aos autos não 
constam essas condições de entrega pretendidas 
pela Autora. 

De tudo quanto se acaba de expor, quer 
deitando mão do regime que é próprio ao falado 
contrato de agência, quer ao regime geral do 
valor da declaração negocial (arts. 217, 218, 224 
e 232, todos do CC), temos para nós que não 
poderá ser dado como adquirido que entre 
apelante e apelada se formou e concluiu o 

falado contrato de compra e venda, donde 
também não será legítimo falar-se em 
incumprimento por parte da mesma apelada de 
negócio, com possibilidade de, nessa base, dar 
origem a responsabilidade civil contratual por 
eventuais prejuízos desse incumprimento 
derivantes. 

Posto isto, há agora que averiguar se na 
situação dos autos se poderá prefigurar 
responsabilidade pré-contratual, face à ruptura 
do negócio da parte da apelada e tendo em conta 
a encomenda apresentada pela apelante, a qual 
pode considerar-se como um proposta 
contratual. 

Em causa está averiguar se toda a 
situação factual supra descrita poderá dar 
origem a responsabilidade civil a imputar à 
apelada nos termos do art. 227, nº 1, do CC. 

A obrigação de indemnização por culpa 
na formação dos contratos depende da produção 
de um dano e da existência dos demais 
elementos constitutivos da responsabilidade 
civil. 

Contudo, para que tal suceda, no caso 
de ruptura de negociações, necessário é que 
estejam reunidos dois requisitos prévios, tendo o 
primeiro a ver com a efectiva existência dessas 
negociações e que as mesmas tenham permitido 
ao contraente em relação ao qual se realiza a sua 
ruptura uma razoável base de confiança; 
enquanto o outro requisito passa por uma 
ruptura ilegítima dessas negociações - v ., neste 
sentido, Almeida Costa, in “Responsabilidade 
Civil pela Ruptura das Negociações 
Preparatórias de Um Contrato”, ed. de 1984, 
págs. 53 a 54 e Ana Prata, in “Notas sobre 
Responsabilidade Pré-Contratual”, separata da 
Revista da Banca, 1991, pág. 36 e segs.  

Como se refere na sentença recorrida e 
é aceite pela doutrina que sobre a matéria em 
causa se tem debruçado, a responsabilidade pré-
contratual passa por uma conciliação entre o 
princípio da liberdade contratual e a protecção 
da confiança das partes durante a fase das 
negociações. 

A boa fé negocial nesta fase da 
formação dos contratos impõe o cumprimento 
dos deveres de informação, lealdade e 
honestidade, sendo sancionável a conduta que 
seja manifestamente ofensiva do sentido ético-
jurídico, em termos idênticos ao abuso do 
direito - v., neste âmbito, o Ac. citado na 
decisão recorrida do STJ, de 9.2.99, in CJ/STJ, 
de 1999, tomo 1, pág. 84. 

No caso dos autos, é dado certo que a 
apelante, ao fazer a aludida encomenda ao 
agente da apelada, encomenda essa que chegou 
ao conhecimento desta última em data 
compreendida entre a altura em que foi 
formulada (19.2.98) e 6.3.98 - e assim se terá de 
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deduzir-se, pois que tal é reconhecido pela 
própria apelada, ao remeter a comunicação à 
apelante, dando conta da não satisfação dessa 
encomenda em 8.9.98 (doc. a fls. 34 e 51) e 
onde referia que já o havia feito em carta de 
6.3.98 (ainda que não fosse apurado que esta 
última carta tivesse sido remetida à apelante) - 
estabeleceu negociações para aquisição dos 
mencionados artigos têxteis, sendo de admitir 
que as mesmas iriam conduzir à aceitação dessa 
proposta por parte da apelada. 

E é também de admitir que se 
estabeleceu essa base de confiança a favor da 
apelante, posto que, face à mencionada 
proposta, a apelada levou cerca de 6 meses para 
comunicar que não podia satisfazer aquela 
encomenda, com razões que, apesar de alegadas, 
não logrou comprovar em juízo. 

Impor-se-ia que a apelada num menor 
espaço de tempo tivesse feito saber à apelante 
que não aceitava tal encomenda ou então que 
comprovasse em juízo que existiram causas 
justificativas bastantes para não poder dar 
satisfação ao pretendido pela mesma apelante, 
tal se impondo, face ao princípio da boa fé a que 
se alude no citado art. 227, nº 1, do CC, na 
expressão do dever de informação que àquela 
cabia. 

Daí que não possa entender-se como 
legítima a ruptura das negociações nos termos 
levados a cabo pela apelada e no 
circunstancionalismo apontado. 

Mas, afigurando-se-nos que aqueles 
mencionados requisitos para ocorrer 
responsabilidade pré-contratual devem dar-se 
como apurados, sempre haverá que analisar se 
existe violação culposa nessa ruptura das 
negociações por parte da apelada, já que, sem 
tal verificação, não poderá existir 
responsabilidade civil pré-contratual.  

Analisemos. 
Na decisão recorrida foi entendido que 

tal requisito não se verificava, desde logo por se 
desconhecer se a Ré-apelada teve conhecimento 
exacto da data que havia sido aprazada com o 
agente daquela para se proceder à entrega da 
dita mercadoria e por nenhuma materialidade ter 
sido alegada ou apurada de onde se pudesse 
concluir pela verificação de culpa da parte da 
apelada. 

Não cremos como exacta esta 
constatação, pois que, como supra se reflectiu, 
embora não resulte como certo que a apelada 
tivesse tido conhecimento exacto da data para a 
qual a apelante pretendia a mercadoria 
encomendada, não nos parece que tal seja 
suficiente para afastar tal requisito, elemento 
integrador para verificação de responsabilidade 
civil. 

Com efeito, para se atingir solução 
diferente, entendemos que há que atender à 
constatação de que à apelada era exigível tivesse 
comunicado com maior antecedência a não 
aceitação da dita encomenda - só o fez passados 
6 meses após o início das negociações - sendo 
legítimo da parte da apelante confiar, não lhe 
tendo sido comunicado nada em contrário, que 
os artigos pretendidos lhe seriam vendidos. 

Por outro lado, mesmo não se tendo 
apurado que a apelada tivesse conhecimento da 
data para quando as ditas mercadorias eram 
pretendidas pela apelante, nem por isso a 
conduta daquela deixa de ser reprovável, já que, 
tratando-se de artigos têxteis para determinada 
estação - Outono/Inverno de 1998 - é por 
demais sabido no domínio comercial que, 
destinando-se os mesmos a serem 
comercializados para o público em geral, os 
mesmos devem estar à disposição dos 
comerciantes antes do começo dessa campanha 
que se inicia em Setembro/Outubro de cada ano, 
assim se exigindo que a apelada tivesse dado 
conhecimento de que não satisfaria a dita 
encomenda em data bem anterior a Setembro de 
1998, assim permitindo à Autora procurar no 
mercado outro fornecedor para satisfazer as suas 
necessidades para o exercício do seu comércio. 

Desta forma - quer se defenda que a 
responsabilidade civil na formação dos 
contratos tem natureza extracontratual ou que se 
reconduz a uma responsabilidade contratual 
(diferentes posições têm sido desenvolvidas na 
doutrina, sendo disso exemplo, na defesa da 
primeira hipótese Almeida Costa, in ob. cit., 
enquanto Vaz Serra defende tal 
responsabilidade como sendo aquiliana, in RLJ, 
ano 113, pág. 47) entendemos que, no caso de 
que rios ocupamos, atento o raciocínio supra 
expresso e a factualidade que vem dada como 
apurada, é possível, ao contrário do ponderado 
na decisão recorrida, concluir que existe 
actuação culposa por parte da apelada. 

Aqui chegados, importa ainda referir 
que dessa actuação imputada à apelada 
resultaram danos de natureza patrimonial para a 
apelante - vem dado como assente que a 
apelante ficou privada da obtenção de um lucro 
bruto não inferior a 650.000$00 - pelo que esta 
última, ao abrigo do citado art. 227, nº 1 do CC, 
tem o direito de se ver ressarcida dos mesmos à 
custa da Ré-apelada. 

Porém, a quantificação desses danos 
deve corresponder ao lucro real, não incluindo 
os respectivos custos, sendo que, como se 
acabou de referir, na material idade dada como 
apurada se refere um lucro bruto não inferior a 
650.000$00, não existindo nos autos elementos 
seguros que possibilitem aqui fixar o respectivo 
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e exacto montante do lucro efectivo que a 
apelante deixou de arrecadar. 

Daí que se tenha de deixar para liquidar 
em execução de sentença o correspondente 
valor, ao abrigo do disposto no art. 661, nº 2, do 
CPC. 

Outro tanto não diremos quanto aos 
danos não patrimoniais reclamados pela 
apelante - não por se seguir a tese de que as 
sociedades comerciais não possam sofrer danos 
dessa natureza, pois estas podem ser titulares de 
direitos juscivilisticamente tutelados, como 
sejam aqueles que têm a ver com o seu prestígio 
ou reputação (neste sentido Vaz Serra, in 
“Reparação do Dano não Patrimonial”, BMJ 83-
70 e Capelo de Sousa, in “O Direito Geral de 
Personalidade”, págs. 596 a 599, bem assim, na 
jurisprudência, o Ac. do STJ, de 17.12.98, in 
CJ/STJ, 1998, tomo 3, pág. 124) - pois que 
apurado vem tão só que, em consequência de ter 
anunciado artigos produzidos pela apelada e de 
que não dispôs para venda ao público, a imagem 
comercial e credibilidade da Autora perante o 
público ficou afectada. 

Ora, nesse âmbito, desconhece-se até 
que ponto essa imagem e credibilidade da 
apelante ficou afectada, posto que os danos não 
patrimoniais apenas merecem a tutela do direito 
quando revistam manifesta gravidade - art. 496, 
nº 1, do CC - o que não resulta da matéria 
daquela matéria de facto apurada, sendo que à 
apelante cabia carrear aos autos matéria 
suficiente e caracterizadora dessa gravidade. 

Assim, nesta parte, não poderá ter 
acolhimento a pretensão da apelante em ser-lhe 
reconhecido o direito a ver-se ressarcida de 
danos de natureza não patrimonial. 

De tudo quanto se acaba de explanar há 
que reconhecer que assiste à apelante o direito a 
ver-se ressarcida à conta da Ré-apelada dos 
danos patrimoniais por si suportados - ainda que 
a liquidar em execução de sentença - por se 
verificarem os necessários pressupostos de 
responsabilidade civil pré-contratual, nos termos 
do art. 227, nº 1, do CC. 

Resta, por último, referir que não cabe 
ao tribunal declarar a força executiva da 
condenação a proferir e com o alcance que é 
pretendido pela apelante, posto que, para os 
efeitos perseguidos - art. 31, da Convenção de 
Bruxelas de 27.9.1968, relativa á competência 
judiciária e à execução de decisões em matéria 
civil e comercial - a eventual execução da 
decisão no Estado onde se situa a sede da 
apelada está dependente da força executória a 
requerer junto deste último Estado, como se 
depreende do estipulado nos arts. 31 a 35 da 
citada Convenção. 

3. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, decide-se julgar 
parcialmente procedente a apelação e, nessa 
medida, alterando-se a sentença recorrida, 
condena-se a Ré-apelada a pagar à Autora-
apelante uma indemnização, a título dos 
aludidos danos patrimoniais suportados por esta 
última, cuja liquidação se relega para execução 
de sentença. 

Custas em ambas as instâncias a cargo 
de apelante e apelada na proporção de 1/8 para 
aquela e de 7/8 para esta última. 

Porto, 10 de Janeiro de 2002 
Mário Fernandes 
Leonel Serôdio 
Norberto Brandão 

 
 
2. Sumário nº 2895 
O período de pendência de processo – crime 
deve ser descontado para efeitos de contagem 
do prazo prescricional previsto no artigo 498 
do Código Civil. 
 

Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto: 

I - ANTÓNIO ..... e mulher 
FERNANDA ....., residentes em .....Alemanha, 
vieram intentar contra: 

A COMPANHIA DE SEGUROS ......, 
SA, com sede na Avenida ....., Porto; 

A presente acção ordinária, pedindo 
indemnização pela morte, em acidente de 
viação, do filho. 

A seguradora excepcionou a 
prescrição. 

Os AA responderam, negando-a. 
No saneador a Sra. Juíza julgou tal 

excepção procedente, absolvendo, em 
consequência, a R. do pedido. 

II - Desta decisão trazem os AA a 
presente apelação. 

Concluem as alegações do seguinte 
modo: 

1 . O prazo de prescrição aplicável ao 
caso dos autos é de cinco anos, por se estar em 
face de um crime de natureza pública. 

2 . Correu inquérito-crime 
relativamente ao acidente em causa, sendo que a 
indemnização não podia ser reclamada em acção 
cível autónoma, atento o princípio da adesão 
consagrado no artº 71° do CPP. 

3 . Só após a notificação do despacho 
de arquivamento podiam os recorrentes exercer, 
em plenitude, o seu direito, peticionando a 
indemnização, pelo que só após tal notificação 
começa a correr o prazo prescricional de cinco 
anos. 

4 . Antes de tal notificação não se 
iniciou o prazo de prescrição do direito à 
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indemnização, nos termos do disposto no artº 
306° do C. Civil, por esse direito não poder, até 
então, ser exercido. 

5 . A notificação do despacho de 
arquivamento foi enviada para os AA / 
recorrentes, para a Alemanha, em 29 de 
Setembro de 1998 - conforme consta da 
notificação feita aos recorrentes e junta com a 
réplica - e não chegou ao conhecimento deles 
senão em Outubro de 1998, sendo que o prazo 
prescricional só poderá contar-se a partir de 
então. 

6 . Mesmo que se considerasse o prazo 
prescricional de três anos, sempre os recorrentes 
estariam em tempo para intentarem a presente 
acção de indemnização, pois a prescrição só 
ocorreria em 2001, atenta a data da notificação 
do arquivamento. 

7 . O prazo prescricional aplicável é de 
cinco anos, contados da data em que foi 
notificado o despacho de arquivamento, pelo 
que a acção foi intentada atempadamente. 

Contra-alegou a parte contrária, 
pugnando pela manutenção da decisão. 

III - Não se duvidando, neste caso, que: 
O prazo de prescrição é de cinco anos; 
Decorreu se não se considerar o 

período de pendência do inquérito e não 
decorreu se se tiver em conta tal período; 

A única questão a abordar diz respeito 
à relevância ou não, para tais efeitos, da 
pendência do mencionado inquérito. 

IV - Mais concretamente, a decisão a 
tomar assente no seguinte: 

O acidente de viação ocorreu em 
22.7.1995, tendo o menor falecido logo nesse 
dia e tendo tal sido comunicado, de imediato, 
aos pais. 

Foi logo - ou num dos dias seguintes - 
instaurado inquérito, para apuramento de 
responsabilidade criminal; 

Tal inquérito foi mandado arquivar por 
despacho de 8.7.1997. 

A presente acção foi instaurada em 
27.9.00, tendo a seguradora sido citada em 
19.10.2000. 

V - A questão de saber se o período de 
pendência de processo-crime deve ser 
descontado para efeitos de contagem do prazo 
prescricional previsto no artº 498° do Código 
Civil não é nova. 

Pelo desconto (ou pela consideração do 
início do prazo prescricional só a partir do 
momento em que o processo-crime é arquivado, 
o que equivale em casos, como este, de 
instauração imediata de tal processo) 
pronunciou-se já múltiplas vezes o STJ. 

Sem pretendermos ser exaustivos, 
temos os Ac.s de: 

9.4.91, 23.3.94, 26.4.94, 17.6.97, de 
16.10.97 (podendo ver-se o sumário de todos 
em www.dgsi.pt), de 6.7.93 (CJ STJ, I, II, 180) 
e de 15.1.2000 (BMJ nº 493.174). 

Em sentido contrário pronunciou-se 
também já o STJ no Ac. de 9.2.99, cujo sumário 
se pode ver no “site” referido. 

A orientação jurisprudencial determina 
quase um dispensar de mais fundamentação 
relativamente à posição que vamos tomar. 

De qualquer modo, sempre cremos 
justificados algumas considerações. 

VI - O artº 71° do CPP estabelece uma 
regra geral: o pedido cível fundado na prática de 
um crime é deduzido no processo penal 
respectivo, só o podendo ser em separado, nos 
casos previstos na lei. 

Conforme resulta do artigo seguinte, a 
palavra “podendo” não abre qualquer caminho, 
que verificados certos requisitos, tenha que ser 
seguido. Deixou o legislador ao lesado antes a 
opção: mesmo nos casos permitidos por lei, este 
poderá lançar mão da acção cível em separado 
ou poderá litigar no processo penal. 

Por outro lado, determina o nº 2 do artº 
75° do mesmo código, que quem tiver 
legitimidade para deduzir pedido de 
indemnização cível deve manifestar, no 
processo, até ao encerramento do inquérito, o 
propósito de o fazer. 

E no artº 77°, nº 2 precisa-se o 
momento próprio para dedução do pedido 
(depois da acusação ou da pronúncia). 

Ora, pode dar-se o caso de o inquérito 
demorar mais do que o prazo prescricional 
resultante do artº 498° do CC. 

Então, se se contasse o tempo de 
pendência de tal processo, tinha-mos uma 
situação aberrante: 

No que à acção cível em separado dizia 
respeito, operava-se a prescrição; 

Mas no que respeitava ao pedido cível 
deduzido no processo crime, não só não havia 
prescrição, como não chegara sequer o 
momento a partir do qual tal pedido podia ser 
deduzido. 

Uma duplicidade que poria em causa 
toda a razão de ser do instituto prescricional. 

VII - Nas diversas alíneas do artº 72° 
referido prevêem-se hipóteses que pressupõem 
um “esperar” pela tramitação do processo-
crime. 

Assim, para se alicerçar: 
Na alínea a), o lesado terá de aguardar, 

pelo menos, oito meses. 
Na alínea b) terá de aguardar por um 
dos despachos ali previstos; 
Na alínea e) pela sentença penal; 
Na alínea g) pela definição do tribunal 

penal competente para o julgamento. 
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E mal se compreenderia que a lei 
vinculasse o lesado a uma espera e, depois, o 
fosse “sancionar”, tendo em conta o tempo que 
teve de esperar. 

Aliás, repisando, de certo modo, a ideia 
vertida no número anterior, podia dar-se o caso 
de a espera ir além do prazo prescricional se 
contado sem ter em conta a pendência do 
processo-crime. 

VIII - Face, pois, a todo o exposto, dá-
se provimento à apelação, julgando-se 
improcedente a excepção da prescrição e 
revogando-se a absolvição da R.. 

Custas do recurso pela recorrida. 
Porto, 24 de Janeiro de 2002 
João Bernardo 
Pires Condesso 
Gonçalo Silvano 

 
 
3. Sumário nº 2902 
I – Os direitos dos animais são qualificáveis 
como interesses difusos. 
II – As associações, legalmente constituídas, 
que tenham como objecto social a defesa dos 
animais, gozam de legitimidade para intentar 
acções destinadas à protecção daqueles 
interesses e ao pagamento de indemnizações 
por violação dos mesmos interesses. 
 

Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto: 

“Animal .....”, com sede na Rua ...., 
instaurou contra I.... acção declarativa de 
condenação, sob a forma ordinária. 

Pediu que seja a acção julgada 
procedente, por provada, e, em consequência: 

1.º - “declarada ilícita a actividade dos 
RR., consistente na organização e promoção de 
touradas com lides de morte (respeitantes ao 
Ano de 2000); 

2.º - condenados os mesmos RR. a 
“absterem-se de realizar as corridas com 
“Touros de Morte” supra mencionadas, 
ratificando-se assim a douta decisão cautelar 
proferida em 18 de Agosto p.p.” (Ano 2000); 

3.º - condenados aqueles RR. a 
“absterem-se de proceder ao esquartejamento e 
venda para consumo público dos touros mortos, 
salvo se os animais forem devidamente abatidos 
num matadouro oficial e com todos os cuidados 
necessários e de saúde pública que a lei 
prescreve, ratificando-se assim a douta decisão 
cautelar proferida em 18 de Agosto p.p.”(Ano 
2000); 

4.º - condenados ainda os RR. a pagar à 
A. uma indemnização por danos não 
patrimoniais no montante de 15.000.000$00 

(74.819,68 Euros), tendo, para tudo, alegado os 
factos que teve por pertinentes. 

Citado, o M.º P.º deduziu contestação 
por excepção e impugnação, nos termos 
expressos a fls. 89-106. 

Após réplica da A. - a defender o 
desentranhamento da contestação e, não se 
entendendo assim, a improcedência das 
excepções invocadas e bem assim a condenação 
dos RR. - seguiu-se despacho-saneador, em que 
se decidiu inclusive: 

a) - julgar extinta a instância por 
inutilidade superveniente no que concerne aos 
três primeiros pedidos formulados pela A.; 

b) - improcedente o 4.º pedido 
formulado pela mesma A., após se haver 
considerado nomeadamente que “a tutela 
indemnizatória dos “Direitos dos animais” 
promovida pela autora só pode ser 
providenciada pelo Estado, que deverá 
providenciar pela sua regulação administrativa, 
não sendo a autora titular de qualquer direito 
subjectivo pelo dano que alega”. 

Inconformada, interpôs a A. recurso de 
apelação, sendo duas as questões que traz à 
apreciação e decisão desta Relação (art.ºs 684.º 
n.º 3 e 690.º n.º1, ambos do Cód. Proc. Civil, de 
que serão as várias disposições a citar, sem 
menção de diploma), a saber: 

1.ª - se a declaração de ilicitude dos 
actos praticados pelos RR. (no que concerne às 
referidas touradas do Ano 2000, cfr. art.º 102.º 
da p.i. e v.g. conclusões 15.ª e 16.ª da alegação 
de recurso) é condição para a verificação da sua 
responsabilidade civil, até porque, na óptica da 
recorrente, a mera existência jurídica de 
proibição não implica o seu automático 
acatamento pelos sujeitos jurídicos, tornando-se 
a declaração da ilicitude (pelo Tribunal) útil e 
até necessária ao pedido de condenação em 
facto negativo e ao pedido de indemnização 
civil (cfr. conclusões 10.ª, 13.ªe 18.ª); 

2.ª - se os designados dire itos dos 
animais, consagrados na Lei n.º 92/95, de 12 de 
Set.º, são qualificáveis como interesses difusos, 
isto é, são interesses cuja titularidade pertence a 
todos e cada um dos membros de uma 
comunidade ou de um grupo, mas que não são 
susceptíveis de apropriação individual por 
qualquer desses membros, assistindo “in casu” à 
ora recorrente legitimidade para vir demandar 
em Tribunal a indemnização peticionada (cfr. 
conclusões 21.ª a 25.ª). 

Foi apresentada contra-alegação a 
defender a confirmação do Saneador-Sentença 
em recurso, observando-se inclusive que “os 
três primeiros pedidos revelam-se inúteis e 
impossíveis” e o pedido indemnizatório “inútil, 
porque inexequível” (cfr. fls. 216). 
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Colhidos os vistos legais, cumpre 
decidir . 

** 
Mérito do recurso 
Questões 1.ª e 2.ª 

Começaremos por dizer que, no que 
respeita aos pedidos formulados pela A., 
referidos supra sob os n.ºs 2.º e 3.º, o San.-
Senteça em recurso merece o nosso acordo. Na 
verdade, considerando que, conforme alega a A. 
no art.º 102.º da p. i., são as Touradas do Ano 
2000 “que são o objecto da presente acção”, - 
alegação, a nosso ver, confirmada inclusive nas 
conclusões 15.ª e 16.ª da alegação de recurso - 
não faria, efectivamente, sentido “condenar 
alguém a abster-se de produzir um resultado, 
cujo resultado esse alguém já praticou...”, seria, 
de facto, pedir o impossível, condenar numa 
ficção..., conforme se observa na contra-
alegação do M.º P.º, a fls. 211. 

Foi, certamente, por isso que, a nosso 
ver, a ora recorrente se absteve de focar os 
assuntos dos ditos pedidos 2.º e 3.º nas 
conclusões de sua alegação, a fls. 186 e sgs. De 
facto, como é sabido, são as conclusões da 
alegação de recurso que delimitam o objecto do 
mesmo, conforme se deixou dito supra, ao 
apontar as questões que a apelante traz à 
apreciação e decisão desta instância de recurso, 
convindo não esquecer que, “nas conclusões da 
alegação, pode o recorrente restringir, expressa 
ou tacitamente, o objecto inicial do recurso” (n.º 
3 do art.º 684.º). 

Todavia, no que concerne aos pedidos 
formulados sob os n.ºs 1.º e 4.º, já a solução não 
se nos afigura tão líquida. E que não podemos, 
por um lado, esquecer que, tendo a acção sido 
instaurada contra RR. Incertos, nos termos do 
disposto no art.º 16.º n.º 1, esses RR. 
encontram-se representados, efectivamente, pelo 
M.º P.º, e, por outro, também não podemos 
deixar de ter presente o disposto no art.º 10.º da 
Lei n.º 92/95, de 12 de Set.º (Lei de Protecção 
aos Animais), segundo o qual “As associações 
zoófilas legalmente constituídas têm 
legitimidade para requerer a todas as 
autoridades e tribunais as medidas preventivas e 
urgentes necessárias e adequadas para evitar 
violações em curso ou iminentes”. Acresce que, 
consoante se escreveu v.g. no Ac. do STJ, de 
27/09/2001 (Agravo n.º 2345/01, cuja cópia se 
vê a fls.190 e sgs.), entende-se que a ora 
recorrente deve ser considerada credora dos 
RR., porque, sendo membro da comunidade, é, 
como tal, titular dos interesses difusos em causa, 
sem embargo de não poder arrogar-se a sua 
titularidade exclusiva. Por isso, sendo esses 
interesses legalmente protegidos, “incumbindo a 
sua defesa nomeadamente à requerente (ora 
apelante), tem esta de ser considerada credora” 

dos ora RR. (cfr. fls. 201). Aliás, tal 
legitimidade é expressamente assegurada à ora 
apelante pelo art.º 26.º A (cfr., a propósito, M. 
Teixeira de Sousa, in “As Partes, o Objecto e a 
Prova na Acção Declarativa, 1995, p.55, e bem 
assim os Profs. J.J. Gomes Canotilho e Vital 
Moreira, in “Constituição da República 
Portuguesa Anotada, 3.a edição, 1993, p.281 e 
sgs.). 

Depois, não podemos deixar de ter 
presente, outrossim, que a ora apelante “tem por 
objecto a defesa e protecção dos direitos dos 
animais, bem como a prossecução de 
actividades tendentes a denunciar a violação dos 
direitos e de actos de crueldade sobre os animais 
em liberdade e em cativeiro” (cfr. art.º 4.º dos 
seus Estatutos, a fls. 29), sem esquecer que 
“todo o lucro ou mais valia que, de forma 
eventual ou deliberada, resulte de actividades 
levadas a cabo pelos órgãos competentes da 
ANIMAL deverá ser sempre revertido em favor 
dos fins previstos nestes estatutos” (cfr. 
parágrafo único do art.º 7.º dos referidos 
Estatutos), o que nos leva a concluir que 
qualquer que seja a natureza dos direitos que a 
ora recorrente logre, porventura, ver 
reconhecidos hão-de eles reverter a favor dos 
animais. 

Seríamos, pois, face a todo o exposto, 
levados a tomar posição expressa, mais 
concretamente a proferir decisão acerca dos 
mencionados pedidos 1.º e 4.º formulados pela 
A., referidos supra. Acontece, no entanto, que se 
mostra expressamente impugnada 
designadamente a matéria fáctica articulada sob 
os n.ºs 10.º e 11.º da p.i. (cfr. art.º 94, a fls. 105), 
a qual se nos afigura necessário apurar ou 
provar para pronúncia sobre o eventual 
montante indemnizatório a atribuir consoante 
pedidos formulados sob os n.ºs 1.º e 4.º supra, 
com vista a afastar, tanto quanto possível, o 
carácter, “aleatório” da indemnização, de que se 
fala no art.º 96.º da contestação. E que, apesar 
de se reconhecer que a eventual indemnização 
por danos não patrimoniais é, normalmente, 
fixada com recurso ao disposto no n.º 3 do art.º 
566.º do Cód. Civil, o apuramento da matéria de 
facto alegada designadamente a referida supra 
sob os n.ºs 10.º e 11.º da p.i. - ajudará a afastar o 
carácter subjectivo - digamos que “aleatório”, 
como se referiu acima - que os termos legais 
constantes do mencionado n.º 3 do art.º 566.º do 
CC sempre poderão, ainda que com boa 
consciência, implicar. 

DECISÃO. 
Face a todo o exposto: 
a)- confirma-se o San.-Sentença em 

recurso no que concerne aos pedidos 
formulados sob os n.ºs 2.º e 3.º supra referidos; 
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b)- revoga-se o mesmo San.-Sentença 
relativamente aos pedidos formulados sob os 
n.ºs 1.º e 4.º, a fim de se prosseguir para 
julgamento com elaboração da conveniente peça 
condensatória da matéria de facto alegada e tida 
por pertinente (factos assentes) e base 
instrutória, a qual incluirá designadamente a 
matéria de facto articulada sob os mencionados 
art.ºs 10.º e 11.º da p.i., para, a final, se decidir 
como for de direito. 

Sem custas, por delas estar isenta a 
apelante (art.º 10.º, parte final, da Lei n.º 92/95, 
de 12 de Set.º) e bem assim o M.º P.º (art.º 2.º 
n.º 1, alín b) do CCJ). 

Notifique. 
Porto, 31 de Janeiro de 2002 
Norberto Brandão 
Manuel Ramalho 
Moreira Alves 

 
 
4. Sumário nº 2903 
Estando-se perante um conflito de direitos 
constitucionalmente reconhecidos, como é o 
caso do direito à salvaguarda do bom nome e 
da reputação e do direito de informar, terá que 
haver, na impossibilidade da sua 
harmonização, prevalência de um sobre o 
outro, prevalência essa a determinar, não 
abstractamente, mas em função das 
circunstâncias de cada caso, nomeadamente, 
da utilidade pública e social da divulgação do 
facto. 
 

Acordam em conferência no Tribunal 
da Relação do Porto 

I - Na comarca do Porto, onde foi 
distribuída ao 9° juízo cível, Agostinho ..... 
instaurou a presente acção ordinária contra 
Tânia ....., Albertino ..... e Empresa ..., S A, na 
qual peticionou a condenação solidária daqueles 
no pagamento da quantia de esc. 
86.000.000$00, acrescida de juros contados 
desde a citação, bem como a concessão do 
benefício do apoio judiciário, na modalidade de 
dispensa do pagamento de preparos e custas, 
reportando-se aquele peticionado quantitativo 
ao valor dos danos patrimoniais e não - 
patrimoniais que lhe advieram da publicação, 
em 06/02/99, de uma reportagem no “Jornal ...”, 
da autoria da 1ª Ré, que é jornalista daquele 
órgão de comunicação social, do qual o 2° R é 
director, sendo a 3ª Ré proprietária do mesmo. 

Contestando, o 2° R veio arguir a sua 
ilegitimidade, enquanto que os restantes RR 
alegaram ter agido no exercício do direito à 
informação, pelo que o poder-dever do mesmo 
decorrente exclui toda e qualquer ilicitude. 

O A replicou, não tendo, porém, este 
articulado sido admitido. 

Pelo despacho de fls. 232, foi 
concedido ao A o benefício do apoio judiciário, 
na modalidade requerida. 

Proferido despacho saneador, no qual 
aquele indicado 2° R foi declarado parte 
ilegítima, a acção, no mesmo despacho, foi 
julgada totalmente improcedente. 

De tal decisão o A recorreu, tendo, 
após cumprimento do preceituado no n.º 4 do 
art. 690º do CPC, apresentado as seguintes 
conclusões: 

1ª - Ao alegarem que a notícia que 
propalaram era verdadeira e que actuaram no 
exercício de um direito, que dizem ter exercido 
com a diligência normal e, ainda, ao invocarem 
o abuso de direito, os RR defenderam-se por 
excepção. 

2ª - Pelo que cabia ao A o direito de 
replicar nos presentes autos. 

3ª - Tendo por isso o despacho - 
sentença violado o n.º 1 do art. 502° do CPC.  

4ª - Por outro lado, os RR, com a 
notícia da sua responsabilidade, violaram os 
direitos à integridade moral e física e o direito 
ao bom nome e reputação, tutelados pelos arts. 
70° do CC, 25°, n.º 1 e 26°, n.º 1 da CRP. 

5ª - Sendo que a obrigação de 
indemnizar todos os danos deriva do disposto 
nos arts. 483° e 484° do CC. 

6ª - As causas justificativas com que os 
RR pretendem branquear a publicação da 
notícia não se verificam. 

7ª - Em primeiro lugar, a notícia não 
tem qualquer relevo social, nem interessa para a 
formação da opinião pública. 

8ª - Por outro lado é falsa, pouco tendo 
a ver com a realidade. 

9ª - Com efeito, a, prisão do A deveu-
se a garantir a sua presença em julgamento, por 
se entender que qualquer outra medida tal não 
asseguraria. 

10ª - Nada tendo a ver com a gravidade 
do crime. 

11ª - Tanto mais que foi ordenada em 
substituição de caução que não foi depositada 
por falta de meios. 

12ª - Pelo que mesmo que se julgasse 
com algum relevo social a referida notícia, a 
justificar “interesse legítimo”, não provaram os 
RR a verdade da mesma, nem alegaram o que 
quer que fosse para justificar “fundamento sério 
para, em boa-fé, a reputar verdadeira”. 

13ª - Nomeadamente não 
demonstraram que a vítima residisse em S. João 
da Madeira e que tivesse dito às autoridades que 
entregara o dinheiro ao advogado para que este 
lhe tratasse de um processo - crime. 
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14ª - Também não demonstraram que 
ao aperceber-se que o causídico se tinha 
apoderado do dinheiro, a vítima alertou a 
Judiciária que, imediatamente, deu início às 
investigações. 

15ª - Não demonstraram os RR que o A 
tenha sido ouvido por um juiz de instrução 
criminal em S. João da Madeira. 

16ª - Não demonstraram ainda os RR 
que eles tivessem cumprido o dever de 
informação que as circunstâncias do caso 
impunham, sobre a verdade da imputação a que 
se refere o art. 180°, no seu n.º 4. 

Acrescenta que, no seguimento da 
revogação da decisão proferida, os RR devem 
ser condenados nos pedidos formulados, ou, 
quando assim se não entenda, deve ser admitida 
a réplica apresentada e ordenado o 
prosseguimento dos autos. 

Na resposta, os RR pugnaram pela 
manutenção do decidido. 

Colhidos os vistos legais, cumpre 
apreciar. 

II - Estão provados os seguintes factos: 
“A 1ª Ré é jornalista, executando 

reportagens para o Jornal ...., publicação 
periódica, propriedade da 2ª Ré. 

No exercício de tal actividade, fez 
publicar na página 5 da edição do referido jornal 
do dia 05/02/99, uma notícia com o seguinte 
título: 

“Advogado e Procurador presos pela 
Polícia Judiciária” 
e cujo conteúdo, no que respeita ao A, é do 
seguinte teor: 

“...... As brigadas externas da PJ do 
Porto detiveram também Agostinho ....., 
advogado e ex - proprietário do jornal ...... 

O causídico, com escritório no largo 
dos ....., (onde também era proprietário de uma 
galeria de arte) foi acusado de se ter apoderado, 
indevidamente de seis mil contos.” 

E, com o título de burla agravada, o 
artigo prossegue: 

“A vítima reside em ...., e segundo 
disse às autoridades, terá entregue o dinheiro ao 
advogado para que este lhe tratasse de um 
processo crime. Porém, ao aperceber-se que o 
causídico se tinha apoderado do dinheiro, a 
vítima alertou a Judiciária que, imediatamente, 
deu início às investigações. 

Entretanto, Agostinho .... foi acusado 
de burla agravada pelo Ministério Público, 
tendo sido ouvido por um juiz de instrução 
criminal, em S. João da Madeira. 

A sua prisão foi então confirmada e o 
advogado aguarda agora julgamento no 
estabelecimento prisional de Custóias, em 
Matosinhos, onde ficará preventivamente 
durante o desenrolar do processo.” 

Na parte central da notícia foi inserida 
uma caixa, com um fundo cinzento e cercadura, 
na qual em letras bold, de tipo maior que as 
restantes do texto se dizia 

“Entregou seis mil contos ao advogado 
e ficou sem o dinheiro”. 

Nos serviços do MP do tribunal de 
Santa Maria da Feira, na 3ª secção, decorreu o 
inquérito .../.., que teve origem em queixa 
apresentada por Manuel .... imputando ao A 
factos que considerava susceptíveis de integrar a 
prática de um crime de abuso de confiança. 

Na 6ª secção dos mesmos serviços 
decorreu o inquérito .../.., que teve origem numa 
queixa apresentada por António ....., imputando 
ao A factos susceptíveis de integrar a prática de 
um crime de burla qualificada. 

No termo de tais inquéritos, o MP 
imputou ao A, em cada um dos mesmos, a 
prática de um crime de burla agravada, crimes 
esses pelos quais aquele veio a ser pronunciado 
por despacho de 26/02/98, com fundamento no 
recebimento, daqueles ofendidos, das quantias 
de esc. 4.000.000$00 e de esc. 3.000.000$00, 
respectivamente, e de Manuel .... da quantia de 
esc. 3.000.000$00, como sinal e princípio de 
pagamento, relativamente à venda de lotes de 
terreno dos quais não era proprietário, nem 
recebera para tal quaisquer poderes do 
respectivo dono. 

No aludido despacho de pronúncia, foi 
decretada a prestação pelo A de uma caução de 
esc. 1.500.000$00 

Por despacho de 18/12/98, foi 
decretada a prisão preventiva do A, em virtude 
das restantes medidas de coacção se revelarem 
insuficientes e inadequadas, face às exigências 
cautelares que o caso requeria e 
desproporcionais, dada a gravidade e ilicitude 
dos crimes imputados ao A, tendo sido ordenada 
a passagem dos competentes mandados de 
captura. 

Em 18/01/99, o A foi detido e 
conduzido à zona prisional anexa à Directoria 
do Porto da PJ e, na mesma data, apresentador 
nos termos do n.º 2 do art. 254° do CPP , ao juiz 
de instrução criminal do tribunal de Santa Maria 
da Feira, que manteve a medida de coacção de 
prisão preventiva do A, antecedentemente 
decretada.” 

III - Em despacho que antecedeu a 
prolação do despacho saneador - sentença 
lavrado, foi considerado inadmissível o 
articulado de réplica apresentado pelo A, pelo 
que foi ordenado o seu desentranhamento - fls. 
235 -, sendo contra tal despacho que aquele ora 
se insurge - conclusões 1ª), 2ª) e 3ª). 

Porém, atento o teor da referida 
decisão, o meio processual próprio para a 
impugnação da mesma, seria o recurso de 
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agravo - arts. 691° e 733° do CPC -, donde, 
portanto, decorre que, não tendo o A lançado 
mão de tal meio recursivo, sempre se encontra 
precludida a possibilidade de conhecimento, por 
parte desta Relação, do objecto do despacho em 
causa. 

Todavia, e à guisa de esclarecimento, 
também se informará o A, que, por um lado, a 
invocação do abuso de direito, não se traduz em 
factos integrativos de qualquer excepção - arts. 
493° e 494° do CPC -, mas sim, e apenas, no 
enquadramento jurídico de factos já 
antecedentemente alegados nos articulados 
apresentados - art. 334° do CC -, enquanto que, 
por outro lado, a alegação dos RR da veracidade 
da notícia contra a qual o A se insurge, constitui 
pura matéria de impugnação - art. 490° do CPC 
-, pelo que, consequentemente, nunca poderia 
haver lugar à aplicabilidade. do preceituado no 
n.º 1 do art. 502° do CPC, como aquele defende 
nas conclusões supra indicadas, que, 
obviamente, teriam, pois, de improceder. 

IV - Alega o apelante que, através da 
notícia publicada, os apelados violaram os 
direitos à sua integridade moral e física e ao seu 
bom nome e reputação, reconhecidos nas leis 
constitucional e substantiva - conclusões 48) a 
168). 

Com efeito, encontra-se 
constitucionalmente reconhecido o direito do 
cidadão à inviolabilidade da sua integridade 
moral e ao seu bom nome e reputação, ou seja, a 
ser conhecido como um homem de bem - arts. 
25°, n.º 1 e 26°, n.º 1 da CRP -, mostrando-se 
consagrada, em termos gerais, no art. 70° do 
CC, a tipificação infraconstitucional daqueles 
direitos fundamentais, de acordo com o 
conteúdo da qual, ao lesado por ofensa ilícita à 
sua personalidade, assiste o direito de ser 
ressarcido nos termos vigentes para a 
responsabilidade civil extracontratual, isto é, 
pelos danos patrimoniais e não patrimoniais que 
lhe hajam advindo da imputação de que tenha 
sido vítima - vi de “Anotado” dos Profs. Pires 
de Lima e Antunes Varela, vol. I, pág. 54. 

Por outro lado, a todo e qualquer 
cidadão nacional é reconhecido o direito 
constitucional de informar, nomeadamente 
através dos meios de comunicação social, v. g. a 
imprensa escrita, sem qualquer limitação 
decorrente do exercício de censura prévia ou 
administrativa, embora tal direito de informação 
se encontre sujeito, a posteriori, às sanções 
penais e indemnizatórias decorrentes da prática, 
no seu exercício, de qualquer ilícito, desde que 
como tal tipificado - art. 37° da CRP. 

E, constitui dever fundamental do 
jornalista, não só informar com rigor e isenção, 
como também, abster-se de formular acusações 

sem provas e respeitar a presunção de inocência 
-art. 14°, als. a) e c) da Lei n.º 1/99, de 13/01. 

Ora, perante um conflito entre aqueles 
indicados direitos constitucionalmente 
reconhecidos, de salvaguarda do bom nome e 
reputação e da liberdade de informação, na 
impossibilidade da sua harmonização, terá de 
haver lugar à prevalência de um em relação ao 
outro, prevalência essa a determinar, não 
abstractamente, mas em função das 
circunstâncias concretas de cada caso, 
nomeadamente, da utilidade pública e social da 
divulgação do facto - vide “Direito 
Constitucional” do Prof. Gomes Canotilho, 6ª 
edição, pág. 646 e “Os Direitos Fundamentais 
na Constituição de 1976”, pág. 314 e segs. -, 
havendo, portanto, que averiguar, se, na 
situação sobre que versam os autos, há ou não 
lugar a tal conflito de direitos. 

Assim, nas suas conclusões, o 
recorrente veio alegar que, para além da notícia 
não ter qualquer relevo social, nem interesse 
para a opinião pública, a mesma é falsa, pois a 
sua prisão não teve como causa a gravidade do 
crime, já que foi ordenada em substituição da 
caução que não foi depositada, por falta de 
meios - conclusões 7ª) a 11ª). 

Porém, ao alegado poder-se-á, desde 
logo, objectar que, dada a profissão de 
advogado, exercida pelo recorrente, tal 
actividade profissional está mais exposta à 
investigação dos media, na procura de factos 
susceptíveis de despertar a opinião pública para 
a aquisição dos tablóides onde tais notícias 
sejam lançadas, uma vez que, se no âmbito da 
actividade forense, o facto publicado poderia 
não revestir qualquer relevância especial, já, 
para o público em geral, o referido evento 
poderá causar curiosidade e ser motivo da 
procura pelo cidadão comum, ávido do 
conhecimento de todos os pormenores com o 
mesmo relacionados, como se verifica, na 
actualidade, e no domínio televisivo, com a 
praga dos reality show. 

Com efeito, e como meio de expansão 
das respectivas tiragens, os órgãos da 
comunicação social escrita, e no domínio do 
audiovisual, como forma de aumento das 
receitas da publicidade, através da fidelização 
dos seus ouvintes, as televisões, nomeadamente 
as privadas, vêm procurando captar a atenção, 
quer dos seus leitores, quer dos seus 
telespectadores, respectivamente, através da 
divulgação de factos do quotidiano da vida real, 
respeitantes a cidadãos que, pela posição que 
ocupam na estrutura social vigente, v.g. 
advogados, médicos, políticos, jogadores de 
futebol, entre outros, sejam susceptíveis de 
provocar a curiosidade daqueles a quem os 
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referidos meios de divulgação de tais faits 
divers são dirigidos. 

Temos, portanto, que, contrariamente 
ao pretendido pelo recorrente, são critérios 
puramente económicos, e não quaisquer outros, 
que ditam, no momento presente, a relevância 
ou irrelevância para a opinião pública, da 
divulgação de notícias respeitantes a cidadãos 
que ocupam determinada posição social ou 
política ou desempenham uma actividade com 
repercussão social, fundando-se exclusivamente 
tais critérios na potencial procura de “pseudo 
escândalos”, por parte do estrato social 
consumidor das referidas notícias. 

Ora, no âmbito do processo penal, é 
permitida aos órgãos de comunicação social, a 
narração circunstanciada do teor dos actos 
processuais que não se encontrem cobertos pelo 
segredo de justiça, com ressalva, porém, de, 
através daquela divulgação pública, se não 
verificar a identificação, por forma directa ou 
indirecta, das vítimas de crimes de natureza 
sexual - arts. 88°, n.º 1 do CPP e 14°, al. d) da 
Lei n.º 1/99. 

E, entre as peças processuais não 
abrangidas pelo segredo de justiça, encontra-se, 
desde logo, o despacho de pronúncia ou não - 
pronúncia - arts. 86°, n.º 1 e 307° do CPP. 

Na situação em presença, no despacho 
de pronuncia do recorrente, que foi, aliás, 
proferido cerca de um ano antes da publicação 
da notícia contra a qual o mesmo ora se insurge, 
foi-lhe imputada a prática de um crime de burla 
agravada. 

Assim, assistindo aos RR o direito de 
procederem à publicação dos factos constantes 
da pronúncia do A, quanto á prática dos 
mesmos, sempre uma eventual ilicitude de tal 
conduta se mostra, por tal motivo, desde logo 
afastada - art. 31°, n.º 2, al. b) do CP. 

Não existe, pois, e na situação em 
apreço, contrariamente ao sustentado pelo 
recorrente, qualquer conduta ilegal dos RR, uma 
vez que, a divulgação da imputação, pelos 
órgãos judiciais competentes, de uma acusação 
deduzida contra qualquer cidadão, não constitui, 
como aliás é óbvio e manifesto, a propalação de 
um facto inverídico, já que, a aceitar-se a tese 
sustentada pelo recorrente de que a aludida 
divulgação constituiria, sem mais, ofensa ao seu 
bom nome e consideração, mesmo tendo em 
linha de consideração que se encontra 
constitucionalmente reconhecido que o arguido 
se presume inocente até ao trânsito em julgado 
da respectiva sentença condenatória - art. 32°, 
n.º 2 da CRP -, conduziria, desde logo, não só a 
eliminar o conteúdo do conceito dos factos do 
domínio público versus segredo de justiça, 
vertido na codificação processual penal, como 
também a esvaziar de conteúdo o exercício do já 

antecedentemente referido direito constitucional 
de informar, que cabe à imprensa escrita ou 
falada. 

Por outro lado, o recorrente alega 
também a inveracidade da notícia publicada, 
nomeadamente porque a sua prisão apenas 
resultou da substituição da caução, porque a 
vítima não residia em S. João da Madeira e 
porque não foi ouvido por um juiz desta 
comarca - conclusões 8ª) a 11ª), 13ª) e 15ª). 

Ora, para além da prisão preventiva 
não poder legalmente constituir sucedâneo da 
falta de prestação da caução, por motivos 
económicos - art. 197° do CPP -, da 
factualidade enunciada no antecedente item II, 
decorre, que a prisão preventiva do apelante 
teve por fundamento, não a falta de prestação da 
aludida caução, mas, outrossim, a gravidade dos 
ilícitos penais que lhe foram imputados, a qual, 
no entender do Senhor Juiz que proferiu tal 
despacho, tornava inadequada e insuficiente, a 
aplicação de qualquer outra medida de coacção. 

E, se é certo, que, na referida peça 
noticiosa, se faz alusão à ocorrência dos factos 
na comarca de S. João da Madeira, enquanto 
que, na realidade, os mesmos se verificaram na 
comarca de S. Maria da Feira, tal divergência de 
locais, embora apenas separados por escassos 
quilómetros, já que constituem concelhos 
limítrofes, é, em nosso entender, irrelevante 
como factor conducente à procedência da tese 
sustentada pelo recorrente, de que houve 
omissão dos RR, no que directamente diz 
respeito ao apuramento da verdade da 
imputação que lhe foi feita. 

Com efeito, para o leitor comum, o que 
desperta a sua atenção, não é o local onde o 
arguido foi ouvido ou onde residem os 
ofendidos, já que, tais pormenores são, para si, 
de somenos importância, pois a sua curiosidade 
centra-se, em primeiro lugar, na profissão 
exercida pelo infractor, e, num momento 
posterior, na identidade do acusado. 

Assim, não pode merecer acolhimento 
a alegação do recorrente, no que respeita ao 
incumprimento por parte dos RR do dever de 
informação sobre a veracidade da imputação, já 
que o conteúdo da. notícia em causa reporta-se, 
no essencial, e embora utilizando expressões do 
senso comum, a relatar, ainda que de forma 
abreviada, aqueles factos que haviam sido 
descritos no despacho de pronúncia, já que no 
conteúdo deste, para além da sua maior 
extensão, faz-se expressa alusão a determinados 
conceitos de utilização restrita pelos práticos do 
direito. 

Nada há, portanto, a sindicar, 
relativamente à decisão proferida pelo tribunal a 
quo, para a qual, também, e nos termos do n.º 5 
do art. 713° do CPC, desde já ora se remete, 
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pelo que, consequentemente, manifestamente 
improcedem as conclusões 4ª) a 16ª). 

V - Perante o antecedentemente 
explanado, e na improcedência do recurso 
interposto, confirma-se a sentença apelada. 

Custas pelo apelante, sem prejuízo do 
apoio judiciário concedido. 

Porto, 31 de Janeiro de 2002 
Sousa Leite 
Alves Velho 
Camilo Camilo 

 
 
5. Sumário nº 2915 
I – Apesar de o lesado, menor, não exercer 
uma actividade produtiva e de não auferir 
rendimentos, deve ser-lhe atribuída uma 
indemnização pelo dano patrimonial futuro, 
uma vez que a lesão corporal pode repercutir-
se de forma negativa na sua capacidade física, 
comprometendo a sua capacidade de ganho no 
futuro. 
II – Neste caso, no cálculo da indemnização 
poderá atender-se, como rendimento, ao 
salário mínimo nacional, por se tratar de um 
valor mínimo seguro que, na falta de outros 
elementos, deve ser o adoptado, em detrimento 
de outros possíveis, como o rendimento médio 
nacional. 
III – Ficando um lesado afectado de 
incapacidade permanente para o trabalho 
habitual, a indemnização pelo dano 
patrimonial futuro deve ser fixada entre um 
valor mínimo, calculado com base na 
incapacidade permanente absoluta, 
recorrendo-se à equidade para graduar a 
indemnização entre esses valores limite. 
IV – A esta graduação deve considerar-se o 
grau de aptidão que resta ao lesado para 
desempenhar uma profissão que não a 
habitual, conciliável com a natureza e 
gravidade das lesões geradoras das 
incapacidades e no meio sócio-económico em 
que vive. 
 

Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto: 

I. 
JOSÉ ....., por si e na qualidade de 

representante legal do seu filho Nelson ....., 
intentou a presente acção declarativa de 
condenação, com processo sumário, contra 
COMPANHIA DE SEGUROS ....., S.A.. 

Pediu que a R. seja condenada a pagar-
lhes a quantia de 49.920.000$00, acrescida de 
juros legais desde a citação. 

Como fundamento, alegou, em síntese, 
que no dia 11 de Agosto de 1996, pelas 10.40 
horas, na Estrada Municipal n° 507, ocorreu um 

acidente de viação no qual foram intervenientes 
o veículo QQ-..., 2-CHV-..., por culpa do 
condutor do QQ. 

Em consequência da colisão frontal 
entre os veículos resultaram danos materiais 
entre ambos e ferimentos graves no condutor e 
passageiro do 2-CHV-..., ou seja, o autor e o 
filho. 

O condutor e proprietário do veículo 
QQ havia transferido para a R. a 
responsabilidade pelos danos causados com a 
circulação desse veículo. 

A ré contestou, assumindo a sua 
responsabilidade pela produção do acidente e 
impugnando, além do mais por exagerados, os 
danos alegados pelos autores. 

Concluiu pela improcedência parcial do 
pedido. 

O processo prosseguiu os termos 
normais, vindo, a final, a ser proferida sentença 
que julgou a acção parcialmente procedente, 
tendo a R. sido condenada a pagar ao A. Nelson 
..... a quantia de 10.000.000$00 e ao A. José ..... 
a quantia de 27.500.000$00. 

Discordando desta decisão, dela 
interpôs recurso a R., de apelação, tendo 
apresentado as seguintes 

Conclusões: 
1. Pese embora a relativa gravidade 

dos danos morais sofridos pelo autor José ....., 
ela não se assemelha, nem de longe, à que 
emerge da perda do direito à vida; 

2. Porque este último dano vem sendo 
indemnizado pelos nossos tribunais em 
quantitativo que ronda os 5.000.000$00, 

3. A indemnização a arbitrar ao autor 
José ..... a título de dano moral não deverá 
ultrapassar a quantia de esc. 1.500.000$00. 

4. Perante os elementos do processo, 
nomeadamente a idade, o rendimento auferido e 
o grau de IPP de natureza genérica de que ficou 
afectado, a indemnização devida ao autor José 
..... a titulo de Incapacidade Parcial Permanente 
para o trabalho não deve ser fixada em montante 
superior a 5.400 contos. 

5. Comparativamente com o seu pai, o 
autor Nelson sofreu lesões de bem menor 
gravidade, de que lhe resultou uma IPP de 
menos de 1/3 da que ficou a afectar o autor José 
.....; 

6. Assim sendo, o montante a atribuir 
ao autor Nelson a titulo de dano moral deve ser 
inferior à que cabe ao autor José ....., e afastar-
se, de longe, do montante da indemnização pelo 
dano morte, que deve balizar a quantificação 
deste tipo de dano, 

7. Não devendo, por conseguinte, 
ultrapassar a quantia de esc. 1.000.000$00. 

8. Atendendo aos elementos do 
processo, a indemnização a arbitrar ao autor 
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Nelson a titulo de incapacidade parcial 
permanente para o trabalho não deverá 
ultrapassar a quantia de esc. 1.750.000$00. 

9. Atendendo ao facto de, como não 
pode deixar de ser face ao comando do artigo 
566, n° 2 do CC, as indemnizações por danos 
não patrimoniais arbitradas aos recorridos serem 
actualizadas à data da decisão, 

10. Sobre as ditas indemnizações 
apenas são devidos juros desde a sentença da 
primeira instância. 

11. Ao decidir de forma diversa a 
sentença violou por erro de aplicação e 
interpretação o disposto nos artigos 562°, 566°, 
570° e 805° do CC. 

Os recorridos contra-alegaram, 
concluindo pela improcedência da apelação. 

Corridos os vistos legais, cumpre 
decidir. 

II. OS FACTOS 
Na sentença recorrida foram 

considerados provados os seguintes factos: 
1) No dia 11 de Agosto de 1996, pelas 

10,40 horas, na Estrada Municipal n° 507, no 
encurtamento que dá acesso às freguesias de ... e 
..., ambas do Concelho de ..., ocorreu um 
acidente. 

2) Foram intervenientes nesse acidente 
o veículo ligeiro de passageiros, serviço 
particular e matrícula QQ-... e o ciclomotor, 
serviço Particular, de matrícula 2-CHV-....; 

3) O QQ-... seguia no sentido de S. 
Caetano-Chaves; 

4) E era conduzido por António ....., 
seu único e legítimo dono, no seu exclusivo 
interesse; 

5) O 2-CHV-... seguia no sentido de 
Chaves- S. Caetano, ou seja, em sentido oposto. 

6) Este era conduzido pelo autor, 
também seu único e legitimo dono, em seu 
interesse exclusivo e transportava como 
passageiro seu referido filho, Nelson ...... 

7) Estava bom tempo e era de dia. 
8) O piso era muito bom e encontrava-

se seco; 
9) O local onde ocorreu o acidente é 

constituído por um entroncamento com boa 
visibilidade; 

10) O acidente traduziu-se na colisão 
frontal entre ambos os veículos; 

11) Porque o António ..... conduzia o 
seu veículo distraído. 

12) E invadiu a faixa de rodagem do 
lado esquerdo, atento o seu referido sentido de 
marcha, para virar à esquerda, de uma forma 
brusca e repentina. 

13) Quando em sentido contrário, pela 
faixa de rodagem do lado direito, atento o seu 
sentido de marcha,. e muito próximo da berma, 
circulava o ciclomotor. 

14) Este circulava a cerca de 50 
Km/hora. 

15) E podia ser visto pelo condutor do 
automóvel a uma distância muito superior a 500 
metros. 

16) O autor José .... nada pode fazer 
para evitar o acidente, o qual ocorre ao meio da 
faixa de rodagem do lado direito, atento o seu 
sentido de marcha. 

17) O António .... não atendeu ao 
trânsito que circulava em sentido contrário, 
antes de executar a manobra de mudança de 
direcção à esquerda. 

18) Não abrandou, nem parou ao 
chegar ao cruzamento. 

19) Nem fez qualquer tentativa para 
abrandar ou imobilizar o seu veículo. 

20) No local a estrada tem a largura de 
7,80 metros. 

21) Por contrato de seguro titulado pela 
apólice n° ......., a ré assumiu a responsabilidade 
pelo pagamento das indemnizações devidas 
pelos danos causados pelo veículo de matrícula 
QQ-....  

22) Tal contrato estava em vigor no dia 
11 de Agosto de 1996. 

23) Em consequência dessa colisão 
frontal resultaram danos materiais em ambos os 
veículos e ferimentos graves no condutor e 
passageiro do 2-CHV-..., ou seja, o autor e o 
filho. 

24) Que foram transportados, de 
imediato, pela ambulância do 115 desta cidade 
de Chaves ao Serviço de Urgência do Hospital 
Distrital de Chaves; 

25) O José ..... apresentava-se 
politraumatizado. 

26) Com fractura cominutiva do punho 
direito; 

27) Com fractura da tíbia e perónio 
direitos; 

28) Com luxação do acetábulo 
esquerdo; 

29) Foi ao bloco operatório e fez 
lavagem, desinfecção e osteotáxia com fixador 
Hoffman, redução e fixação percutânea com 
dois fios Kuntchener e redução da luxação. 

30) Ficou internado no serviço de 
ortopedia até ao dia 27-09-96; 

31) Nessa data teve alta e continuou os 
tratamentos em consulta externa. 

32) Foi novamente internado no dia 14-
10-96 para extracção dos fixadores de Hoffman 
e teve alta no dia 16-10-96. 

33) Após essa data continuou os 
tratamentos no regime de consulta externa nesse 
Hospital e nos serviços clínicos da ré 
Companhia de Seguros. 

34) O Nelson apresentava-se 
politraumatizado. 
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35) Com fractura exposta de 1/3 
inferior do fémur esquerdo. 

36) Com fractura exposta da tíbia 
esquerda; 

37) Foi ao bloco operatório e fez 
osteosíntese do fémur com placa auto-
compressiva com 9 parafusos. 

38) Ficou internado no serviço de 
pediatria até ao dia 27-08-96. 

39) Após essa data continuou os 
tratamentos em regime de consulta externa 
nesse Hospital e nos serviços clínicos da ré 
Companhia de Seguros. 

40) Ambos tiveram muitas dores na 
altura do acidente e durante os também muito 
longos períodos de tratamento. 

41) O José .... só teve alta dos serviços 
clínicos da ré Companhia de Seguros no dia 11-
2-98. 

42) Tinha, na altura do acidente, 37 
anos. 

43) E o Nelson apenas 14 anos. 
44) Apresentam ambos várias 

cicatrizes. 
45) O José .... refere, actualmente, 

dores no punho direito com limitação das 
mobilidades. 

46) Tem encurtamento do membro 
inferior esquerdo em cerca de 3 cm. 

47) Tem limitação das mobilidades da 
anca esquerda. 

48) As cicatrizes que os autores 
apresentam são deformadoras. 

49) O Nelson apresenta actualmente o 
grau de 0,10 de IPP. 

50) Que o afecta ao nível da corrida (e 
por vezes até na marcha normal) e 
consequentemente na prática de futebol. 

51) Se o Nelson vier no futuro a 
exercer actividade profissional que exija 
esforços e equilíbrio com os membros inferiores 
é provável que venha a ter dificuldades. 

52) As mobilidades referidas em II) e 
KK) são dolorosas para o autor José ..... 

53) Nesta data o José .... já apresenta 
diminuição grave da interlinha - artrose grave - 
que obrigará a curto prazo à substituição desta 
anca por prótese, apresentando ainda incipiente 
escoliose dorsolombar referindo lombalgia. 

54) Não consegue exercer a sua 
profissão. 

55) O José ...., até à data do acidente 
exercia a profissão de trolha e auferia 
mensalmente Esc. 75.000$00 (setenta e cinco 
mil escudos). 

56) O José .... ficou definitivamente 
impossibilitado de exercer a sua profissão. 

57) Das lesões sofridas pelo Nelson 
resultou-lhe uma IPP para o trabalho de 10%. 

III. MÉRITO DO RECURSO 
As questões postas no recurso dizem 

respeito: 
- aos montantes das indemnizações 

atribuídas pelo dano futuro sofrido pelos 
lesados, em consequência da incapacidade 
permanente de que ficaram afectados e a título 
de danos não patrimoniais; 

- aos juros de mora. 
1. Dano patrimonial futuro 
Os AA. haviam pedido que as 

indemnizações por este dano fossem fixadas em 
9.000.000$00 (A. Nelson) e 25.920.000$00 (A. 
José ). 

Na sentença os montantes dessas 
indemnizações foram fixados em 3.000.000$00 
e 23.500.000$00, respectivamente. 

Sustenta a recorrente que esses 
montantes não devem exceder 1.000.000$00 e 
5.400.000$00. 

1.1. Em causa está assim apenas o 
montante da indemnização; não que esta não 
seja devida - cfr. art. 564° n° 2 do CC. 

Tratando-se de uma indemnização em 
dinheiro, o critério para a sua fixação, tendo em 
conta o princípio previsto no art. 562° do CC e 
conforme entendimento jurisprudencial 
uniforme, consiste em atribuir-se uma quantia 
que produza, no período que houver de ser 
considerado, o rendimento correspondente à 
perda económica que se sofreu, mas de tal modo 
que, no fim desse período, essa quantia se ache 
esgotada1. 

Não sendo possível fixar o valor exacto 
do dano, o tribunal deve recorrer à equidade, 
não se estando, por isso, vinculado a critérios 
rígidos. Pode, contudo, recorrer-se, como 
referência ou elemento de trabalho, a tabelas 
financeiras usualmente utilizadas, como a 
indicada no Ac. da Relação de Coimbra de 
4.4.952. 

Para este efeito, considerando o nível 
das taxas de juro praticadas, será adequada e 
prudente uma taxa referencial de 5%, tendo em 
conta um período de previsível estabilidade 
monetária, mas prevenindo eventual 
derrapagem; importa ainda atender, no longo 
prazo, ao crescimento do rendimento auferido 
decorrente da inflação - discreta segundo se 
prevê - de progressão na carreira e de ganhos de 
produtividade, que, no conjunto, pode estimar-
se em 3%. 

Por outro lado, não deve atender-se à 
idade de 65 anos como limite da vida activa, 
pois não é razoável ficcionar que a vida física 

                                                 
1 Entre outros, os Acórdãos do STJ de 4.2.93, de 8.6.93, de 
5.5.94, de 11.10.94, de 16.3.99 e de 6.7.2000, CJ STJ I, 1, 
128, I, 2, 138, II, 2, 86, II, 2, 89, VII, 1, 167, E VIII, 2, 144. 
2 CJ XX, 2, 23. 
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desaparece no mesmo momento e com ele todas 
as necessidades. A pessoa pode continuar a 
trabalhar ou, simplesmente, a viver ainda por 
muitos anos, tendo nesta medida direito a 
perceber um rendimento como se tivesse 
trabalhado até àquela idade normal para a 
reforma. 

Será assim mais curial atender à idade 
de 70 anos, sendo certo que esta idade já fica 
aquém da esperança média de vida em Portugal 
(71 anos para o homem)3. 

Deverá ainda considerar-se a idade dos 
lesados, o seu rendimento anual e a IPP de que 
ficaram afectados. 

1.2. Vejamos então o caso de cada um 
dos lesados. 

- A. Nelson ....: 
Tinha, na altura do acidente, 14 anos de 

idade, não auferindo qualquer rendimento; ficou 
afectado de uma IPP de 10%. 

Apesar de o menor não exercer uma 
actividade produtiva e de não auferir 
rendimentos, a recorrente não questiona que lhe 
deva ser atribuída indemnização por este dano, 
sendo, na verdade, evidente, que a lesão 
corporal sofrida pode repercutir-se de uma 
forma negativa na capacidade física do menor, 
comprometendo a sua capacidade de ganho no 
futuros4. 

Tendo em conta os factores acima 
enunciados e mesmo considerando, como 
rendimento, o salário mínimo nacional, como se 
entendeu na sentença e não foi posto em causa5, 
atinge-se, utilizando a tabela financeira referida, 
um montante de 3.200.000$00 (arredondado). 

- A. José ....: 
Tinha, na altura do acidente, 37 anos; 

auferia, na sua profissão de trolha, o salário 
mensal de 75.000$00; ficou afectado de uma 
IPP de 35%, mas de forma absoluta para a 
profissão habitual. 

Há aqui que ponderar devidamente a 
incapacidade de que ficou afectado o lesado: 
não pode atender-se simplesmente ao referido 
coeficiente de incapacidade geral, por não 
reflectir a limitação sofrida pelo lesado em 
relação à sua profissão; mas também não pode, 
como se fez na sentença, atender-se apenas a 
esta incapacidade de exercer essa profissão, 

                                                 
3 Neste sentido, J.J. Sousa Dinis, CJ STJ, V, 2, 15; Acs. do 
STJ de 28.9.95 e de 16.3.99, CJ STJ III, 3, 36 e IV, 1, 167 e, 
bem assim, os Acs. do STJ de 11.1.2000 (Ver, 1005/99-1ª), 
de 29.2.2000 (R. 24/00-1ª), de 28.3.2000 (R. 244/00-1ª), de 
3.5.2000 (R. 25/00-6ª) e de 3.5.2000 (R. 311/00-1ª), em 
www.cidadevirtual.pt/STJ/jurisp/bolanualciv00.html.  
4 Cfr. Álvaro Dias, Dano Corporal – Quadro Epistemológico 
e Aspectos Ressarcitórios, 295. 
5 Trata-se, com efeito, de um valor mínimo seguro que, na 
falta de outros elementos, deve ser o adoptado, em 
detrimento de outros possíveis, como o rendimento médio 
nacional, sugerido por Álvaro Dias (Ob. Cit., 297). 

como se se tratasse de uma incapacidade 
absoluta geral. 

Afigura-se que o critério correcto será 
calcular os valores da indemnização em função 
de cada uma dessas situações, conseguindo-se 
assim um valor mínimo (com base na IPP geral 
de 35%) e um valor máximo (com base na 
incapacidade absoluta). 

Deve, depois, recorrer-se à equidade, 
também para graduar a indemnização entre 
esses valores limite, considerando-se o grau de 
aptidão que resta ao lesado para desempenhar 
uma profissão que não a habitual, conciliável 
com a natureza e gravidade das lesões geradoras 
das incapacidades e no meio sócio-económico 
em que vive. 

Atendendo aos elementos acima 
indicados, obtém-se para a situação de IPP de 
35%, o montante de 9.000.000$00 e para a 
situação de incapacidade absoluta geral o de 
25.600.000$00 (valores arredondados). 

O grau de aptidão do lesado para 
desempenhar outra profissão deve ser aferido 
em função daquele coeficiente de incapacidade 
e da natureza das sequelas que apresenta: 
limitação da mobilidade do punho direito e da 
anca esquerda, aqui com artrose grave; 
mobilidades que são dolorosas; encurtamento do 
membro inferior esquerdo de 3 cm. Em 
consequência destas encurtamento do membro 
inferior esquerdo de 3 cm. Em consequência 
destas lesões, o lesado tem dificuldade em 
permanecer de pé ou sentado durante muito 
tempo; não consegue correr e claudica na 
marcha; tem dificuldade em todos os gestos da 
vida corrente, que executa lentamente e sentado 
(cfr. relatório de fls. 133, que ambas as partes 
aceitaram - acta de fls. 175). 

Face a esse quadro, crê-se notório que 
o lesado José .... está impossibilitado de exercer 
profissão que exija esforços acentuados, 
agilidade, mobilidade e força na mão direita. 
Está assim impossibilitado de exercer a 
profissão de trolha e qualquer outra como 
operário da construção civil ou semelhante, 
mesmo como trabalhador indiferenciado; a sua 
capacidade (residual) será, pois, apenas 
compatível com funções inteiramente diferentes 
das que até aqui exercia, o que reduz bastante a 
possibilidade de readaptação e de escolha. 

Pode aqui referir-se, como mera 
orientação (tentando evitar, quanto possível, 
qualquer arbítrio na fixação do montante da 
indemnização), que na Lei de Acidentes de 
Trabalho se prevê que neste tipo de 
incapacidade se atribua ao sinistrado uma 
pensão compreendida entre 50% e 70% da 
retribuição base, sendo certo que, no caso de 
incapacidade absoluta geral, a pensão é de 80% 
dessa retribuição - art. 17° n° 1 a) e b) da Lei 
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100/97, de 13/9. Regime que serve de indicador 
da relativa proximidade das duas situações de 
incapacidade. 

Assim, por forma a reflectir a referida 
limitação e dificuldade em encontrar ocupação 
compatível, afigura-se adequado atender a 60% 
da diferença entre os limites acima indicados, 
isto é, 9.960.000$00. 

A indemnização justa resultará, pois, 
da soma do referido limite mínimo 
(9.000.000$00) com esse valor, perfazendo o 
19.000.000$00 ( arredondado). 

2. Dano não patrimonial 
Foi pedido pelos AA. que, a este título, 

fossem fixados os montantes de 10.000.000$00 
(A. Nelson) e 5.000.000$00 (A. José ....). 

Na sentença foram atribuídos os 
montantes de 7.500.000$00 e 4.000.000$00, 
respectivamente. 

A recorrente defende que este dano 
deve ser valorizado em 1.000.000$00 e 
1.500.000$00. 

Dispõe o art. 496° n° 1 do CC que na 
fixação da indemnização devem ser atendidos 
os danos não patrimoniais que, pela sua 
gravidade, mereçam a tutela do direito. 

Em conformidade com o n° 3 dessa 
disposição o montante da indemnização será 
fixado equitativamente pelo tribunal, tendo em 
atenção, em qualquer caso, as circunstâncias 
referidas no art. 494°. 

Deve atender-se assim, nos termos 
desta disposição, ao grau de culpabilidade do 
responsável, à sua situação económica, do 
lesado e do titular do direito de indemnização e 
às demais circunstâncias do caso. Nestas podem 
incluir-se a desvalorização da moeda, bem como 
os padrões de indemnização geralmente 
adoptados pela jurisprudência6. 

Anotam ainda Pires de Lima e Antunes 
Varela7 que o montante indemnizatório deve ser 
proporcionado à gravidade do dano, tomando 
em conta na sua fixação todas as regras da boa 
prudência, do bom senso prático, da justa 
medida das coisas, da criteriosa ponderação das 
realidades da vida. 

Importa acrescentar que, como se 
afirma no Ac. do STJ de 16.12.938, vai sendo 
tempo de se acabar com miserabilismos 
indemnizatórios. A indemnização por danos 
patrimoniais deve ser correcta e a compensação 
por danos não patrimoniais deve tender 
efectivamente a viabilizar um lenitivo ao lesado 
... 

                                                 
6 Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, I, 4ª ed., 533, 
Ac. Do STJ de 23.10.79, BMJ 290-390. 
7 Cód. Civil Anotado, I, 4ª ed., 501. 
8 CJ STJ I, 3, 182. 

Em suma, essa compensação deve ter 
um alcance significativo e não meramente 
simbólico; todavia, deve observar uma 
ponderada e adequada proporção à gravidade do 
dano. 

Analisemos então caso de cada um dos 
AA. 

Com relevância para esta questão, 
apurou-se que: 

- A. Nelson: 
- sofreu fractura exposta do fémur 

esquerdo e fractura exposta da tíbia esquerda; 
- foi submetido a intervenção cirúrgica, 

tendo ficado internado até 27-08-96 (16 dias); 
continuou depois os tratamentos em regime de 
consulta externa. 

- sofreu muitas dores na altura do 
acidente e durante os tratamentos. 

- apresenta várias cicatrizes, 
deformadoras. 

- tinha apenas 14 anos. 
- as sequelas de que ficou a padecer, 

afectam-no ao nível da corrida (e por vezes até 
na marcha normal) e consequentemente na 
prática de futebol. 

- se vier no futuro a exercer actividade 
profissional que exija esforços e equilíbrio com 
os membros inferiores é provável que venha a 
ter dificuldades. 

- das lesões sofridas resultou uma IPP 
para o trabalho de 10%. 

- A. José .... 
- sofreu fractura do punho direito, da 

tíbia e perónio direitos e luxação do acetábulo 
esquerdo; 

- foi submetido a intervenção cirúrgica, 
tendo estado internado até 27.9.96 (cerca de um 
mês e meio), tendo continuado depois em 
tratamento; 

- teve alta apenas em 11-2-98; 
- tem dores no punho direito com 

limitação das mobilidades e limitação das 
mobilidades da anca esquerda; estas 
mobilidades são dolorosas; 

- tem encurtamento do membro inferior 
esquerdo em cerca de 3 cm. 

- nesta data o José .... já apresenta 
diminuição grave da interlinha - artrose grave - 
que obrigará a curto prazo à substituição desta 
anca por prótese, apresentando ainda incipiente 
escoliose dorsolombar referindo lombalgia; 

- não consegue exercer a sua 
profissão; 

- apresenta várias cicatrizes, 
deformadoras. 

- teve muitas dores na altura do 
acidente e durante os períodos de tratamento. 

Estas consequências decorrem de 
acidente provocado por culpa exclusiva do 
condutor do veículo seguro; são relevantes e 
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inequivocamente merecedoras da tutela do 
direito. 

As lesões sofridas foram graves, mais 
extensas no caso do A. José ..... 

As sequelas permanentes deste A. são 
muito acentuadas, impossibilitando-o de exercer 
a sua profissão habitual; continuará a suportar 
dores e a ver-se limitado no seu dia a dia e no 
desempenho de tarefas elementares. 

Deve atender-se em ambos os casos aos 
períodos de internamento, com intervenção 
cirúrgica, e aos longos períodos de tratamento, 
com as inerentes preocupações (ansiedade) e 
angústia e as dores sofridas nesses períodos. 

De considerar ainda o dano estético e o 
prejuízo de afirmação pessoal9, este mais 
acentuado no caso do A. Nelson, face à sua 
idade. 

Neste circunstancialismo, pelo que 
sofreram com o acidente e posterior tratamento, 
pelas dores que suportaram (e o José .... irá 
suportar), pela limitação funcional que afecta 
não só a capacidade profissional mas também a 
qualidade de vida, entende-se justo e adequado, 
para compensar esse dano não patrimonial 
sofrido, considerando os actuais padrões de 
vida, os montantes de 3.000.000$00 para o A. 
Nelson e 3.500.000$00 para o A. José ..... 

3. Juros de mora 
Na sentença foram fixados juros desde 

a citação, tendo procedido o pedido assim 
formulado. 

Defende, todavia, a recorrente que, no 
que respeita aos danos não patrimoniais, os 
juros de mora deveriam ter sido fixados apenas 
desde a data da sentença. 

A fixação de juros de mora desde a 
citação decorre do art. 805° n° 3, 2ª parte, do 
CC, onde se dispõe que, tratando-se de 
responsabilidade por facto ilícito ou pelo risco, 
o devedor se constitui em mora desde a citação, 
a menos que já haja então mora, nos termos da 
primeira parte deste número. 

Afirmam Pires de Lima e Antunes 
Varela10 que esta norma deve ser interpretada 
em termos hábeis, conjugando-se com outras 
disposições atinentes à matéria que não foram 
revogadas (pelo DL 262/83, de 16.6, que 
introduziu nova redacção ao mencionado 
preceito). À ressalva expressamente formulada 
na parte final do n° 3, há-de acrescentar-se a dos 
casos em que o lesado prefira a aplicação do 
critério geral estabelecido no n° 2 do art. 566°. 

Este critério envolve a eliminação de 
todos os danos causados pelo facto lesivo a 
partir da verificação desse facto e, em princípio, 

                                                 
9 Cfr. Fernando Oliveira Sá, Clínica Médico-Legal da 
Reparação do Dano Corporal em Direito Civil, 99 e 100. 
10 Cód. Civil Anotado, II, 3ª ed., 66. 

até à data do encerramento da discussão em 1ª 
instância (art. 663° n° 1 do Cód. Proc. Civi1)11. 

A indemnização deverá, por isso, ser 
reportada a esse momento, actualizando-se o 
respectivo montante em função da inflação. 

No caso dos danos não patrimoniais 
isso mesmo é imposto também pelos arts. 496° 
n° 3 e 494° que mandam ter em consideração 
todas as circunstâncias que possam influir na 
fixação do respectivo montante, nestas se 
incluindo, como é uniformemente entendido, a 
desvalorização da moeda. 

Ora, no citado DL 262/83 invoca-se 
expressamente o fenómeno da inflação como 
sendo a primacial razão do aparecimento de tal 
diploma. Por outro lado, como é sabido, as 
próprias taxas de juro são fixadas tendo em 
conta a depreciação do valor da moeda (cfr. art. 
559° n° 1 do CC)12. 

Assim, no fundo, os dois preceitos 
citados - arts. 566° n° 2 e 805° n° 3 - fixam duas 
formas diferentes de actualização da 
indemnização. Sendo aplicadas 
simultaneamente conduziriam a uma duplicação 
dessa actualização, o que não pode ser 
consentido. 

Por isso e conforme jurisprudência 
maioritária do STJ, deve entender-se que a 
actualização estabelecida no art. 566° n° 2 se 
reporta ao período de tempo que decorre até à 
data da prolação da sentença em 1ª instância; 
caso se opte por esse critério, os juros 
moratórios previstos no art. 805° n° 3 serão 
contados, tão somente, a partir dessa mesma 
sentença13. 

No caso, a questão suscitada respeita 
apenas aos danos não patrimoniais. Na sentença, 
como decorre do que se afirma na respectiva 
fundamentação (fs. 199, ponto 6.4.) teve-se em 
conta, na fixação da indemnização por esses 
danos, o momento em que foi proferida, 
momento a que se reportam também os 
montantes aqui fixados. 

Daí que, quanto a estes danos, não 
possam ser fixados juros desde a citação, mas 
tão só desde a data em que a sentença foi 
proferida. 

                                                 
11 Cfr. Profs. Pires de Lima e Antunes Varela, Ob. Cit., I, 4ª 
ed., 584. 
12 Cfr. Ac. Do STJ de 9.12.93, CJ STJ I, 3, 177. 
13 Neste sentido, entre outros, os Acs. do ST J de 31.3.93, 
26.5.93, 9.12.93, 10.5.94, 6.10.94, 18.1.95, 9.2.95, 28.9.95, 
18.6.96, 9.4.97, 10.2.98, 24.4.98, 4.6.98, 15.12.98 e 
6.7.2000, respectivamente, no BMJ 425-544; CJ STJ 1,2, 
130; I, 3, 174; 11, 2, 90; BMJ 440-408; CJ STJ III, 1, 31,; 
III, 1, 79, BMJ 449-344, 458-287, CJ STJ V, 2, 180, VI, 1, 
66 e VI, 2, 49, BMJ 478-344, CJ STJ VI, 3, 155 e CJ STJ 
VIII, 2, 144. Também Rodrigues Bastos, Notas ao Cód. 
Civil, III, 263. 
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Procedem, por conseguinte, em parte as 
conclusões do recurso: a indemnização devida 
ao A. Nelson deve ser fixada em 6.200.000$00 
(3.200.000$00 + 3.000.000$00); ao A. José ...., 
em 22.500.000$00 (19.000.000$00 + 
3.500.000$0). Ou seja, respectivamente, € 
30925,47 e € 112229,53. Os juros de mora, 
quanto aos danos não patrimoniais, devem 
contar-se apenas desde a data da sentença. 

IV. DECISÃO 
Em face do exposto, julga-se a 

apelação parcialmente procedente, revogando-se 
em parte a sentença recorrida. 

Em consequência, na procedência 
parcial da acção, condena-se a R. a 
pagar: 

- ao A. Nelson ...., a quantia de € 
30925,47; 

- ao A. José ...., a quantia de € 
112229,53. 

- juros de mora sobre as quantias 
fixadas, à taxa legal, vencidos desde a citação, 
em relação às quantias de € 15961,53 e € 
94771,60, e sobre  aquelas quantias globais, 
desde a data da sentença. 

Custas em ambas as instâncias a cargo 
de AA. e R. na proporção do decaimento. 

Porto, 21 de Fevereiro de 2002 
Pinto de Almeida 
João Vaz 
Teles de Menezes 
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

Jurisprudência n.º 4/2002 
Processo n.º 1508/2001 - 1.ª Secção 

Revista ampliada n.º 1508/01-1 

 
Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:  
I - João Francisco Horta e Augusto Vilhais 

Pires e mulher, Maria Fernanda Matos Lérias 
Pires, todos com os sinais dos autos, os dois 
últimos por si e em representação de seus filhos 
menores Daniel de Matos Lérias Pires e Ana 
Filipa de Matos Lérias Pires, intentaram, no 
Tribunal Judicial da Comarca de Abrantes, 
acção declarativa com processo sumário contra 
a Companhia de Seguros Fidelidade, S. A., 
pedindo a sua condenação a pagar-lhes a quantia 
global de 19866558$00, sendo 11350000$00 
para o autor João Horta, 7396558$00 para o 
Daniel Pires e 1120000$00 para a Ana Filipa, a 
que acrescem os juros vincendos à taxa legal 
desde a citação até integral pagamento, para o 
que alegaram, em síntese, o seguinte:  

a) No dia 24 de Março de 1993, pelas 13 
horas e 20 minutos, na Rua de Nova Lisboa, em 
Cabrito, Abrantes, o veículo ligeiro 23-85-BO, 
conduzido por José Carlos Lopes Silva, 
propriedade da firma Alpeso Construções, Lda., 
e seguro na ré, despistou-se e foi embater no 
velocípede 2-ABT-33-56, conduzido pelo autor 
João Horta, que circulava pela sua mão, além de 
atropelar os menores Daniel e Ana Filipa, que 
caminhavam pela berma;  

b) O condutor do BO apresentava uma taxa 
de alcoolémia de 0,75 gr/l;  

c) Em consequência do acidente, tanto o 
autor João Horta como o menor Daniel sofreram 
diversos e graves ferimentos, apresentando a 
menor Ana Filipa um estado de excitação e 
nervosismo.  

A ré contestou, impugnando os danos e os 
montantes pedidos, tendo chamado à autoria o 
condutor do veículo seu segurado, que foi 
citado, abstendo-se, porém, de tomar qualquer 
posição.  

Saneada, instruída e discutida a causa, foi, 
em 7 de Janeiro de 2000, proferida sentença, 
que julgou a acção parcialmente procedente, 
condenando a ré seguradora a pagar ao A. João 
Francisco Horta a importância de 2078100$00 e 
aos AA. Augusto Vilhais Pires e mulher, Maria 
Fernanda Matos Lérias Pires, por si e em 
representação do filho menor Daniel de Matos 
Lérias Pires, a importância de 2022980$00, 
acrescidas de juros moratórios de 7% desde a 
data da sentença até efectivo pagamento. 
Quanto ao mais foi a acção julgada 
improcedente e a ré absolvida dos pedidos 
formulados - cf. de fl. 212 a fl. 217 v.º  

Inconformados, apelaram os autores, tendo o 
Tribunal da Relação de Évora, por Acórdão de 
19 de Dezembro de 2000, dado provimento 
parcial ao recurso, fixando os montantes das 
indemnizações devidas aos recorrentes João 

Horta e Daniel de Matos (este representado por 
seus pais) pelos danos de natureza não 
patrimonial sofridos, respectivamente, em 
3500000$00 e 4000000$00 - valores 
actualizados à data da sentença proferida em 1.ª 
instância -, em tudo o mais se confirmando a 
sentença apelada - de fl. 256 a fl. 263 v.º  

Continuando inconformados, trazem os 
autores a presente revista, oferecendo, ao alegar, 
no essencial, as seguintes conclusões:  

«1 - Encontra-se plenamente demonstrado 
que a incapacidade genérica permanente parcial 
de que o recorrente João Francisco Horta é 
portador tem rebate profissional, implicando o 
desenvolvimento de esforços suplementares no 
exercício da sua profissão.  

2 - Por isso, não fica vedada a sua valoração 
enquanto dano de natureza patrimonial, pois o 
mesmo tem consequências patrimoniais futuras.  

3 - Às quais não obsta o facto de o ora 
recorrente se encontrar a receber uma pensão 
anual e vitalícia no montante de 104084$00, a 
título de incapacidade para o trabalho.  

4 - Porquanto essa pensão anual e vitalícia 
foi calculada tendo por base uma incapacidade 
permanente parcial de 15% e não 20%.  

5 - O que faz com que a incapacidade 
residual de 5% que exige esforços 
suplementares no exercício da sua profissão 
habitual não esteja a ser compensada.  

6 - Daí que o montante peticionado a título 
de incapacidade genérica permanente e parcial 
não pretenda indemnizar os danos patrimoniais 
futuros que o coeficiente de desvalorização de 
20% lhe acarretará mas somente os 5% de 
incapacidade não contemplados na fixação da 
pensão anual e vitalícia.  

7 - Assim sendo, o recurso aos métodos 
normalmente utilizados, bem como ao juízo 
equitativo, revelam como justa e adequada a 
fixação de um montante indemnizatório de 
1500000$00, a título de danos patrimoniais 
futuros.  

8 - Visa a lei, nos danos não patrimoniais, 
proporcionar ao lesado uma compensação para 
os sofrimentos que a lesão lhe causou, 
contrabalançando o dano com a satisfação que o 
dinheiro lhe proporcionará.  

9 - Mostra-se adequada a estas orientações a 
fixação de uma indemnização não inferior a 
3250000$00 para um lesado com um quantum 
doloris elevadíssimo, clinicamente curado 
apenas um ano após o acidente, com uma 
convalescença lenta e dolorosa e com um 
prejuízo estético que não deixa de ser relevante.  

10 - O menor Daniel ficou afectado de uma 
incapacidade genérica permanente parcial de 
14%, o que implicará inevitavelmente, no 
futuro, o desenvolvimento de esforços 
acrescidos no que quer que venha a ser a sua 
actividade profissional.  

11 - Não podendo a falta de concreta 
demonstração dessas dificuldades futuras obstar 
à atribuição de uma indemnização por danos 
patrimoniais futuros, pois estamos perante uma 
criança de 4 anos de idade, que obviamente não 
desempenhava à data do acidente qualquer 
actividade nem se poderia prever qual a que iria 
desempenhar no futuro.  
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12 - Mas o que é certo e sabido é que, na 
entrada no mundo laboral, o Daniel iniciá-lo-á 
numa posição de desvantagem em relação aos 
seus colegas.  

13 - Essa desvantagem não poderá deixar de 
se reflectir negativamente na sua esfera 
patrimonial, porquanto implicará perdas 
patrimoniais até ao final da sua provável vida 
activa em montante não inferior a 3000000$00, 
de acordo com os critérios expendidos para o 
recorrente João Francisco Horta.  

14 - Em conformidade com os critérios já 
enunciados, a que acrescerão a tenra idade do 
menor e a sua inerente sensibilidade, o que lhe 
acarretará um maior sofrimento, devem os 
danos não patrimoniais por si sofridos merecer 
uma compensação não inferior a 3500000$00.  

15 - A menor Ana Filipa, de 9 anos de idade, 
apercebeu-se do acidente, sentiu o veículo 
passar junto de si e atropelar duas pessoas, uma 
das quais seu irmão.  

16 - Por isso, sentiu medo e ansiedade, bem 
como um estado de grande nervosismo, tendo 
ainda sido transportada ao serviço de urgência 
do Hospital Distrital de Abrantes, onde foi 
observada.  

17 - Ora, sendo o n.º 1 do artigo 496.º do 
Código Civil aplicável quer a danos não 
patrimoniais decorrentes de lesões corporais, 
quer de outros, desde que objectivamente 
graves, impõe-se, atendendo às circunstâncias 
do caso e características do próprio lesado, 
compensação não inferior a 1000000$00.  

18 - Porque os juros moratórios não 
constituem uma actualização da indemnização, 
mas sim uma indemnização por forma a castigar 
o devedor relapso que não pagou no momento 
devido, os mesmos podem ser contabilizados 
juntamente com a actualização monetária sobre 
o mesmo montante indemnizatório.  

19 - Desde que a actualização da 
indemnização e a contabilização de juros de 
mora não sejam aplicados num mesmo espaço 
temporal, devendo estes ser contabilizados a 
partir do momento final daquela.  

20 - Daí que sobre o montante global da 
indemnização deve incidir a sua actualização em 
função dos valores da inflação no período que 
vai desde a data do acidente até à data da 
distribuição da acção.  

21 - Contabilizando-se a partir da data da 
citação e até efectivo e integral pagamento juros 
moratórios, igualmente sobre o montante global 
da indemnização fixada.  

22 - O douto acórdão recorrido violou os 
artigos 494.º, 496.º, 562.º, 564.º, 566.º e 805.º, 
n.º 1, todos do Código Civil.»  

Contra-alegando, a Companhia de Seguros 
recorrida pugna pela manutenção do julgado - 
fl. 284.  

Recebido o recurso neste Supremo Tribunal 
de Justiça, o Exmo. Conselheiro relator anterior, 
apercebendo-se de que uma das questões 
jurídicas que constituíam o respectivo objecto ia 
ser submetida a julgamento ampliado, já 
agendado, no recurso de revista n.º 1861/00 - 7.ª 
Secção, sobrestou na decisão - cf. despacho de 
fl. 290.  

Considerando, porém, que o conhecimento 
ampliado daquele recurso não se chegou a 
concretizar em virtude de razões de natureza 
formal, o Exmo. Conselheiro relator tomou 
então a iniciativa de, em conformidade com o 
artigo 732.º-A do Código de Processo Civil 
(CPC), sugerir, neste processo, a concretização 
do inviabilizado julgamento alargado, proposta 
que mereceu o acolhimento de S. Ex.ª o 
Presidente deste Supremo Tribunal, que, para 
tanto, ordenou a intervenção do plenário das 
secções cíveis (cf. despachos de fls. 293 e 296).  

Colhidos os vistos legais e cumprido o 
disposto no artigo 732.º-B, n.º 1, do CPC, 
mediante a emissão do parecer pelo Exmo. 
Procurador-Geral Adjunto, cumpre decidir.  

II - Questão prévia. - Não tendo sido 
impugnada nem havendo lugar a qualquer 
alteração da matéria de facto, remete-se, em 
conformidade com o disposto pelos artigos 
713.º, n.º 6, e 726.º do CPC, para a factualidade 
dada como assente pela decisão da 1.ª instância 
- para a qual o acórdão recorrido também 
remeteu -, a qual aqui se dá por reproduzida - cf. 
fls. 212 v.º a 214.  

Como se sabe, o âmbito objectivo do recurso 
é definido pelas conclusões do recorrente 
(artigos 684.º, n.º 3, e 690.º, n.º 1, do CPC), 
importando, assim, decidir as questões nelas 
colocadas - e, bem assim, as que forem de 
conhecimento oficioso -, exceptuadas aquelas 
cuja decisão fique prejudicada pela solução 
dada a outras - artigo 660.º, n.º 2, também do 
CPC.  

Na presente revista são colocadas as 
questões relativas à determinação da 
composição e do valor das indemnizações a 
atribuir aos recorrentes João Horta e aos 
menores Daniel e Ana Filipa e ainda a questão 
da cumulação, ou não, da actualização da 
expressão monetária da indemnização no 
período compreendido entre a citação e o 
encerramento da discussão, por um lado, e o 
pagamento de juros correspondentes ao mesmo 
lapso de tempo, por outro.  

Vejamos, pois, começando pela 
indemnização devida ao autor João Horta.  

1 - Para uma melhor compreensão das 
questões suscitadas, entende-se conveniente 
reproduzir os pontos mais relevantes da matéria 
de facto dada como provada, tendo como 
critério de referência o âmbito objectivo da 
presente revista, no que ao recorrente em apreço 
diz respeito. Assim:  

O acidente de viação em causa - que ocorreu 
no dia 24 de Março de 1993, pelas 13 horas e 20 
minutos -, foi simultaneamente acidente de 
trabalho, tendo o respectivo processo corrido 
neste Tribunal sob o n.º 43/94 - 1.ª Secção, 1.º 
Juízo [alínea AE) da especificação e n.º 49 da 
matéria de facto];  

Por douta decisão foi fixada ao A. (João 
Horta) uma IPP de 15% e, em consequência, a 
Companhia de Seguros Fidelidade foi 
condenada a pagar a pensão anual e vitalícia de 
104084$00 [alínea AF) da especificação e n.º 50 
da matéria de facto];  
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O A. nasceu a 6 de Abril de 1948 [alínea 
AG) da especificação e n.º 51 da matéria de 
facto];  

O A. foi submetido a tratamentos e 
intervenção cirúrgica, sendo o processo de 
convalescença lento, prolongado e doloroso, 
vendo-se relegado para o leito e inactivo em 
virtude do acidente [alínea AL) da especificação 
e n.º 56 da matéria de facto];  

Viu-se de um momento para o outro 
impedido de se deslocar livremente por si só, 
bem como proceder autonomamente a actos e 
práticas comuns, como, por exemplo, a higiene 
pessoal [alínea AM) da especificação e n.º 57 da 
matéria de facto];  

As sequelas de que o A. João Horta é 
portador são susceptíveis de limitar o A. nas 
possibilidades de utilização plena do corpo e 
afectar a sua capacidade produtiva ou de ganho 
(resposta ao quesito 25.º e n.º 58 da matéria de 
facto);  

Actualmente o A. apresenta: diminuição da 
função e da confiança subjectiva e objectiva do 
membro inferior esquerdo; revela muito ligeira 
dificuldade em correr; apresenta muito ligeira 
claudicação na marcha à custa do membro 
inferior direito e rigidez na rotação e na abdução 
da anca; assim como atrofia dos glúteos à direita 
e lesão do nervo ciático poplíteo (resposta ao 
quesito 26.º e n.º 59 da matéria de facto);  

O A. obteve a data da consolidação das suas 
lesões em 11 de Março de 1994 (resposta ao 
quesito 26.º-A e n.º 60 da matéria de facto);  

As sequelas apresentadas pelo A. conferem-
lhe uma incapacidade genérica permanente 
parcial de 20% (resposta ao quesito 27.º e n.º 61 
da matéria de facto);  

A alteração estética e dinâmica do membro 
inferior do A. com o decorrer do tempo 
provocarão alteração progressiva da mobilidade 
articular da anca com agravamento da actual 
disfunção, pelo que, em termos futuros, a IGPP 
será elevada para 25% (resposta ao quesito 28.º 
e n.º 62 da matéria de facto);  

Esta incapacidade genérica permanente 
parcial tem rebate profissional, exigindo 
esforços suplementares no exercício da sua 
profissão (resposta ao quesito 29.º e n.º 63 da 
matéria de facto);  

Face às sequelas, o A. João Horta apresenta 
actualmente uma incapacidade parcial de 15%, 
que afecta o A. na sua capacidade de trabalho e 
possibilidade de utilizar o corpo (como já foi 
valorado em processo de acidente de trabalho) - 
resposta ao quesito 30.º e n.º 64 da matéria de 
facto;  

O A. João Horta sente dificuldades 
acrescidas nas actividades normais da vida 
(resposta ao quesito 31.º e n.º 65 da matéria de 
facto);  

Actualmente o A. João Horta encontra-se 
fisicamente diminuído ligeiramente ao nível dos 
movimentos da anca e perna (resposta ao 
quesito 34.º e n.º 66 da matéria de facto);  

O quantum doloris do A. é de 5, numa escala 
de 1 a 7 (resposta ao quesito 35.º e n.º 67 da 
matéria de facto).  

1.1 - Pretende o recorrente João Horta que a 
incapacidade genérica permanente parcial de 

20% deve ser objecto de indemnização 
autónoma enquanto fonte de danos patrimoniais 
futuros - e não de danos não patrimoniais -, 
considerando ajustada a fixação de um montante 
indemnizatório de 1500000$00. Montante que, a 
proceder a tese do recorrente, deveria acrescer 
ao montante de 3250000$00, devido como 
compensação dos danos não patrimoniais que 
sofreu, incluindo o prejuízo estético sobrevindo.  

Mas não lhe assiste razão, como se verá.  
1.2 - O caso dos autos é, relativamente ao 

autor/recorrente João Horta, um caso em que os 
danos foram provocados por um acidente que 
foi, simultaneamente, acidente de viação e 
acidente de trabalho ou de serviço.  

À data do acidente encontrava-se em vigor a 
Lei n.º 2127, de 3 de Agosto de 1965, que 
promulgou as bases do regime jurídico dos 
acidentes de trabalho e doenças profissionais 
(ver nota 1).  

Na economia da Lei n.º 2127, a base 
XXXVII previne para a hipótese de o acidente 
ser causado por companheiro de trabalho ou por 
terceiros.  

O interesse desta base reside no especial 
regime que estabelece sempre que o sinistrado 
do trabalho fica, em razão do acidente, titular de 
dois direitos de reparação: um pelo risco, 
perante a entidade patronal; outro por facto 
ilícito culposo, perante terceiro. Os casos, de 
longe, mais frequentes em que se desencadeia 
esta confluência de responsabilidades são os dos 
acidentes de viação de que são vítimas 
trabalhadores em serviço de entidades patronais, 
quando tais acidentes são culposamente 
provocados por «terceiros» (ver nota 2).  

No quadro das relações externas, o lesado 
poderá exigir a reparação dos danos causados 
pelo acidente, quer da entidade patronal, quer do 
condutor ou detentor do veículo.  

Todavia, só neste aspecto se pode falar de 
uma responsabilidade solidária da entidade 
patronal e do detentor do veículo. O outro 
aspecto do regime de solidariedade, que consiste 
no facto de a prestação de um dos devedores 
liberar o(s) outro(s), já não ocorre nestes casos. 
Na verdade, se a indemnização paga pelo 
detentor do veículo extingue, de facto, a 
obrigação de indemnizar a cargo da entidade 
patronal, já o inverso não é exacto, na medida 
em que a indemnização paga por esta não 
extingue a obrigação a cargo do responsável 
pelo risco do veículo ou pela culpa do 
respectivo condutor.  

Por outro lado, as duas indemnizações não 
se podem somar uma à outra.  

Quer isto dizer que as indemnizações por 
acidente, ao mesmo tempo, de trabalho e de 
viação não são cumuláveis. São, isso sim, 
complementares, subsistindo a emergente do 
acidente de trabalho, para além da que foi paga 
pelos danos causados pelo acidente de viação.  

Acresce que, em princípio, a reparação dos 
danos emergentes de acidente de trabalho 
compreende apenas as prestações previstas na 
base IX da Lei n.º 2127, que estabelece o 
seguinte:  

O direito à reparação compreende as 
seguintes prestações:  
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a) Em espécie: prestações de natureza 
médica, cirúrgica, farmacêutica e hospitalar e 
outras acessórias ou complementares, seja qual 
for a sua forma, desde que necessárias e 
adequadas ao restabelecimento do estado de 
saúde e da capacidade de trabalho ou de ganho 
da vítima e à sua recuperação para a vida activa;  

b) Em dinheiro: indemnização por 
incapacidade temporária absoluta ou parcial 
para o trabalho; indemnização em capital ou 
pensão vitalícia correspondente à redução na 
capacidade de trabalho ou de ganho; em caso de 
incapacidade permanente: pensões aos 
familiares da vítima e despesas de funeral, no 
caso de morte.  

Não constando da previsão do normativo 
acabado de reproduzir qualquer referência aos 
danos não patrimoniais, significa isto que a 
inacumulabilidade das indemnizações por 
acidente, simultaneamente de trabalho e de 
viação, apenas faz sentido em relação aos danos 
patrimoniais.  

1.3 - Nos autos por acidente de trabalho que 
correram termos no Tribunal da Comarca de 
Abrantes (processo n.º 43/94, do 1.º Juízo, 1.ª 
Secção), foi, em 24 de Novembro de 1994, 
proferida sentença que, no que agora releva, 
condenou a ora recorrida Companhia de 
Seguros Fidelidade - para a qual a entidade 
patronal do recorrente (Fundições Rossio 
Abrantes, S. A.), transferira a sua 
responsabilidade por acidentes de trabalho - a 
pagar ao sinistrado João Francisco Horta a 
pensão anual e vitalícia de 104084$00, 
acrescida de juros à taxa legal desde 12 de 
Março de 1994.  

A alta clínica ocorrera em 11 de Março de 
1994, «data a partir da qual o sinistrado se 
encontra afectado de uma IPP de 0,15». Por 
outro lado, «o sinistrado encontra-se pago de 
todas as indemnizações devidas até à data de 
alta» - cf. fl. 62.  

Entretanto, em audiência de julgamento 
realizada em 9 de Novembro de 1999, o autor 
João Horta optou «por continuar a receber o 
ressarcimento dos seus danos patrimoniais 
futuros decorrentes da IPP por via da pensão 
vitalícia já fixada, pelo que limita o seu pedido 
de indemnização nos presentes autos a todas as 
componentes indemnizáveis que não são 
ressarcidas pelo acidente de trabalho» - fls. 205 
e 206.  

Não obstante, o recorrente reivindica, como 
se disse, o montante de 1500000$00 a título de 
indemnização genérica permanente parcial 
(IGPP) de 20% de que ficou afectado e que, 
comprovadamente, poderá, no futuro, atingir 
25% e que aqueles danos revestem natureza 
patrimonial.  

Na sentença da 1.ª instância, confirmada 
pela Relação de Évora, nada lhe foi atribuído a 
este propósito por se ter entendido não se 
mostrarem verificados «elementos integradores 
de prejuízo resultante da IGPP que devam ser 
ressarcidos para além do que já se mostra 
abrangido pela IPP e do que será considerado 
em sede de danos não patrimoniais» - fl. 215.  

1.4 - Impõe-se concluir que as instâncias têm 
razão.  

Não se duvida que as sequelas apresentadas 
pelo recorrente, que lhe conferem a dita IGPP - 
diminuição da função e da confiança subjectiva 
e objectiva do membro inferior esquerdo, muito 
ligeira dificuldade em correr, muito ligeira 
claudicação na marcha, rigidez na rotação e na 
abdução da anca; assim como atrofia dos 
glúteos à direita e lesão do nervo ciático 
poplíteo, bem como dificuldades acrescidas nas 
actividades normais da vida e diminuição física 
ligeira ao nível dos movimentos da anca e da 
perna -, são susceptíveis de limitar as suas 
possibilidades de utilização plena do corpo, 
podendo, nessa medida, afectar a sua 
capacidade de trabalho e de ganho, assumindo, 
por isso, reflexos patrimoniais potenciais.  

O certo, porém, é que, como resulta da 
resposta ao quesito 30.º, «face às sequelas, o A. 
João Horta apresenta actualmente uma 
incapacidade parcial de 15% que afecta o A. na 
sua capacidade de trabalho e possibilidade de 
utilizar o corpo (como já foi valorado em 
processo de acidente de trabalho)» - cf. o n.º 64 
da matéria de facto.  

Ora, o certo é que o autor já foi ressarcido 
nessa sede com a atribuição da pensão anual 
vitalícia de 104084$00, não tendo ficado 
demonstrados quaisquer outros prejuízos 
materiais provenientes das sequelas físicas do 
acidente.  

Assim sendo, entendeu o tribunal a quo 
atender a tais sequelas - e valorá-las de acordo 
com a equidade - em sede de danos não 
patrimoniais que, efectivamente, também 
integram, revestindo suficiente importância para 
não deverem ser ignoradas - artigo 496.º, n.º 1, 
do Código Civil.  

Consideramos adequado tal entendimento, 
pelo que nada há a objectar à decisão recorrida 
que mais não fez do que respeitar o princípio 
atrás exposto a propósito da inacumulabilidade 
das indemnizações por acidente, 
simultaneamente de trabalho e de viação, em 
relação aos danos patrimoniais.  

Não releva, por se conter dentro do total da 
indemnização peticionada - 1500000$00, a 
título de danos patrimoniais futuros, acrescidos 
de 3250000$00, para ressarcimento dos danos 
não patrimoniais, incluindo o prejuízo estético -, 
a circunstância de ao recorrente João Horta ter 
sido fixada, pela Relação, uma indemnização de 
3500000$00, a título de danos não patrimoniais.  

2 - Passando agora à apreciação do recurso 
interposto pelo menor Daniel Matos, 
representado por seus pais, sustenta o recorrente 
dever ser-lhe arbitrada uma indemnização não 
inferior a 3000000$00, a título de danos 
patrimoniais futuros, decorrentes da 
incapacidade genérica permanente parcial 
(IGPP) de 14% com que ficou. Montante ao 
qual acresceria o de 3500000$00, a título de 
compensação dos danos não patrimoniais.  

O tribunal recorrido fixou-lhe, recorde-se, 
uma indemnização de 4000000$00, pelos danos 
de natureza não patrimonial sofridos.  

Por razões de clareza, passa a reproduzir-se, 
condensada, a factualidade mais relevante, 
atinente à pretendida indemnização ao Daniel 
por danos patrimoniais futuros.  
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Assim:  
Como consequência do acidente, o Daniel 

foi transportado para o serviço de urgência do 
Hospital Distrital de Abrantes. Apresentava-se 
em estado de choque e politraumatizado - 
alíneas AN) e AO) da especificação e n.os 68 e 
69 da matéria de facto;  

No dia 25 de Março de 1993, o Daniel foi 
transferido para o serviço de neurologia do 
Hospital de Santa Maria em Lisboa e no dia 
seguinte foi sujeito a intervenção neurocirúrgica 
sob anestesia geral e que consistiu em 
esquirolectomia occipital com reposição parcial 
dos fragmentos ósseos - alíneas AQ) e AS) da 
especificação e n.os 71 e 73 da matéria de facto;  

O Daniel só veio a ter alta do internamento 
hospitalar no dia 6 de Abril de 1993, tendo, após 
essa data, passado a ser seguido em regime 
ambulatório, na consulta externa de 
neurocirurgia do Hospital de Santa Maria - 
respostas aos quesitos 37.º e 39.º e n.os 75 e 76 
da matéria de facto;  

O período de convalescença a que o Daniel 
foi submetido durou cerca de dois meses, 
durante o qual ficou privado de frequentar o 
estabelecimento escolar. Retomou a frequência 
escolar em 14 de Junho de 1993 - respostas aos 
quesitos 40.º e 41.º e n.os 77 e 78 da matéria de 
facto;  

Entretanto, começou a ser acompanhado por 
neurologista particular em Abrantes - resposta 
ao quesito 42.º e n.º 79 da matéria de facto;  

Até à presente data, continua o Daniel a 
queixar-se de cefaleias occipitais persistentes. 
Apresenta cefaleias episódicas mas intensas de 
localização occipital, sensação de peso na 
cabeça e depressão na região occipital - 
respostas aos quesitos 46.º e 51.º e n.os 83 e 86 
da matéria de facto;  

As sequelas de que o Daniel é portador 
conferem-lhe uma incapacidade genérica 
permanente parcial fixável em 14% - resposta 
ao quesito 53.º e n.º 88 da matéria de facto;  

Após a alta definitiva, o Daniel continuou a 
queixar-se de cefaleias intensas, não 
conseguindo concentrar-se a efectuar as tarefas 
escolares - resposta ao quesito 54.º e n.º 89 da 
matéria de facto;  

Em resultado do acidente, o Daniel teve de 
suportar as dores e incómodos decorrentes das 
lesões, das intervenções cirúrgicas, tratamentos 
e largos períodos de internamento - resposta ao 
quesito 55.º e n.º 90 da matéria de facto;  

O quantum doloris sofrido pelo Daniel é 
qualificado de «moderado», ou seja, de 3, numa 
escala de 0 a 10 - resposta ao quesito 57.º e n.º 
91 da matéria de facto;  

O Daniel, antes do acidente, era uma criança 
extrovertida, alegre, que gostava de brincar com 
os amigos - resposta ao quesito 58.º e n.º 92 da 
matéria de facto.  

2.1 - No que se refere à fixação da 
indemnização devida ao menor Daniel, 
entendeu a 1.ª instância fixar em 1000000$00 a 
indemnização por prejuízos patrimoniais futuros 
decorrentes da incapacidade genérica 
permanente parcial já referida.  

Além do que decidiu atribuir a importância 
de 22980$00, a título de honorários médicos, 

meios auxiliares de diagnóstico é transportes, e 
fixar em 1000000$00 o valor da indemnização 
por danos morais.  

Diferente foi o entendimento da Relação.  
Pode ler-se no acórdão recorrido que «a 

factualidade provada não abrange nem permite 
de modo algum inferir que as lesões sofridas 
pelo menor e a consequente incapacidade 
genérica se reflictam na sua capacidade de 
trabalho e de ganho, pois trata-se de uma 
incapacidade relativamente pequena e genérica 
que certamente lhe provocará incómodos e 
dificuldades acrescidas no seu dia a dia mas que 
nem por isso é previsível que futuramente venha 
a gerar perdas no rendimento auferido pelo 
trabalho e a previsibilidade destes danos futuros 
é condição sine qua non da sua indemnização, 
dado o disposto no artigo 564.º, n.º 2, do Cód. 
Civil».  

Considerou, por isso, o acórdão recorrido 
que a referida incapacidade genérica deveria ser 
tomada em conta para o cálculo da 
indemnização devida, mas enquanto elemento 
integrante dos danos não patrimoniais sofridos.  

Após o que se escreve ainda no acórdão sob 
impugnação: «o que não pode é objectivamente 
retirar-se desta incapacidade a conclusão de que 
provavelmente o menor apelante virá um dia e 
ao longo da sua vida útil a auferir rendimentos 
inferiores aos que obteria se não fora tal 
incapacidade. Para isso exigir-se-ia ainda a 
prova concreta de que a sua capacidade de 
trabalho ficou afectada, o que não é certo: a 
resposta negativa ao quesito 51.º-A ('do 
traumatismo sofrido pelo menor resultaram 
sequelas significativas que se repercutirão 
necessariamente no futuro?') é disto 
significativa» - cf. fls. 261 v.º e 262.  

2.2 - Não nos é possível acompanhar, na 
totalidade, o entendimento defendido pelo 
tribunal a quo, agora sucintamente exposto.  

Na verdade, discorda-se da afirmação 
segundo a qual se considera «não ser previsível 
que por força dessa incapacidade venham a 
ocorrer mais tarde danos patrimoniais, o que 
tem como consequência a exclusão da 
aplicabilidade daquele artigo 564.º, n.º 2, do 
Cód. Civil». A própria resposta negativa dada 
ao quesito assinalado não permite tal inferência, 
não só porque tal é vedado a partir de uma 
resposta de «não provado», mas também 
porque, no quesito, se indagava acerca de 
«sequelas significativas que se repercutirão 
necessariamente no futuro» (ver nota 3).  

Pelo contrário, é lícito concluir, a partir da 
matéria de facto dada como provada, que, da 
referida IGPP de 14%, resultarão, com toda a 
verosimilhança, danos patrimoniais futuros para 
o menor.  

Atente-se, designadamente, no facto de que 
o Daniel, após a alta definitiva, «continuou a 
queixar-se de cefaleias intensas, não 
conseguindo concentrar-se a efectuar as tarefas 
escolares» - resposta ao quesito 54.º  

Tratando-se de um menor que, à data do 
acidente, tinha 4 anos de idade, é evidente que 
escasseiam dados susceptíveis de permitir 
determinar a medida da perda de capacidade 
geral de trabalho e de ganho que, 
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previsivelmente, para ele advirão da 
incapacidade que lhe adveio. Em qualquer caso, 
é possível concluir acerca das acrescidas 
dificuldades de concentração e de realização das 
tarefas escolares que resultaram para o Daniel 
em consequência do acidente. O que permitirá 
inferir, num juízo de normalidade, que, para a 
obtenção do desejável «sucesso escolar», o 
Daniel terá de despender maior esforço do que o 
que lhe seria necessário se não tivesse sofrido a 
IGPP resultante do acidente (ver nota 4). Além 
de que, compreensível e logicamente, estará 
sujeito a limitações ou, quiçá, a impedimentos 
na sua actividade escolar que tornarão mais 
problemática e contingente a obtenção das 
aprovações indispensáveis para um normal 
prosseguimento dos seus estudos e para uma 
desejável eventual concretização de graus ou 
resultados académicos, por sua vez, 
notoriamente relevantes para a criação, no 
futuro, de melhores perspectivas de carreira 
profissional. O que, como bem se alcança, pode 
assumir incontornáveis e, eventualmente, bem 
gravosas consequências no plano dos danos 
patrimoniais futuros.  

Resulta do exposto que se concorda, neste 
ponto, com o entendimento adoptado pela 1.ª 
instância, no sentido de subsumir os danos 
resultantes da IGPP sobrevinda ao Daniel à 
categoria de danos patrimoniais futuros.  

O cálculo da indemnização desses danos 
patrimoniais futuros derivados da incapacidade 
de que o Daniel ficou a sofrer tem, pelas razões 
já enunciadas, de ser feito com recurso à 
equidade - cf. o artigo 566.º, n.º 3, do Código 
Civil -, sem prejuízo de o julgamento de 
equidade, como modo adequado de 
conformação dos valores legais às 
características do caso concreto, não pode 
prescindir do que normalmente acontece (id 
quod plerumque accidit).  

Tendo presentes os condicionalismos e as 
especificidades do caso concreto, atenta a idade 
do sinistrado e considerados os prejuízos 
previsíveis para ele decorrentes daquela 
incapacidade, julga-se conforme com a 
equidade valorar tais danos patrimoniais futuros 
com a fixação do quantum indemnizatório de 
2000000$00 (correspondente a (euro) 9975,96), 
valor também já actualizado à data da sentença 
da 1.ª instância, de acordo com o disposto pelo 
n.º 2 do artigo 566.º do Código Civil.  

2.3 - Tal entendimento tem inevitavelmente 
reflexos no montante fixado para ressarcimento 
pelos danos não patrimoniais.  

Na verdade, autonomizados agora os danos 
patrimoniais futuros, justifica-se proceder à 
redução do quantitativo correspondente à 
indemnização pelos danos não patrimoniais, em 
cujo âmbito o acórdão recorrido indevidamente 
integrara a assinalada incapacidade genérica.  

2.4 - Quanto aos danos não patrimoniais, o 
artigo 496.º, n.º 3, manda fixar o montante da 
respectiva indemnização equitativamente, tendo 
em atenção as circunstâncias referidas no artigo 
494.º, ou seja, o grau de culpabilidade do 
agente, a situação económica deste e do lesado e 
as demais circunstâncias do caso, entre as quais 
se contam as lesões sofridas e os 

correspondentes sofrimentos, não devendo 
esquecer-se ainda, para evitar soluções 
demasiadamente marcadas pelo subjectivismo, 
os padrões de indemnização geralmente 
adoptados na jurisprudência, ou as flutuações do 
valor da moeda (ver nota 5).  

Deverá ter-se ainda presente que a 
jurisprudência deste Supremo Tribunal em 
matéria de danos não patrimoniais tem evoluído 
no sentido de considerar que a indemnização, ou 
compensação, deverá constituir um lenitivo para 
os danos suportados, não devendo, portanto, ser 
miserabilista. Como se decidiu recentemente 
neste Supremo Tribunal de Justiça, a 
compensação por danos não patrimoniais, para 
responder actualizadamente ao comando do 
artigo 496.º e constituir uma efectiva 
possibilidade compensatória, tem de ser 
significativa, viabilizando um lenitivo para os 
danos suportados e, porventura, a suportar (ver 
nota 6).  

As dores e sequelas que, do ponto de vista 
da perda de qualidade de vida, irão prolongar-se 
no tempo, são padecimentos subsumíveis à 
categoria dos prejuízos não patrimoniais.  

Tendo presentes o sofrimento suportado pelo 
menor Daniel, submetido, em idade tão jovem, a 
operação cirúrgica de grande melindre, os 
padecimentos posteriores e as sequelas que 
continuaram a atormentá-lo, e considerando o 
quadro fáctico já reproduzido, considera-se 
adequado fixar-lhe, a título de indemnização por 
danos não patrimoniais o montante de 
3000000$00 (correspondente a (euro) 
14963,94), valor também já actualizado à data 
da sentença, em conformidade com o disposto 
pelo artigo 566.º, n.º 2, do Código Civil.  

3 - No que respeita à Ana Filipa, podem 
reproduzir-se, da matéria de facto dada como 
assente, os seguintes pontos:  

Como consequência do acidente, a Ana 
Filipa foi transportada ao serviço de urgência do 
Hospital de Abrantes, onde foi observada, não 
possuindo nenhuma lesão, mas apenas um 
estado de excitação, ansiedade e nervosismo - 
resposta ao quesito 61.º e n.º 93 da matéria de 
facto;  

A Ana Filipa apercebeu-se do acidente, 
sentiu o veículo passar junto de si e atropelar 
duas pessoas, uma das quais era seu irmão - 
resposta ao quesito 62.º e n.º 94 da matéria de 
facto;  

A Ana Filipa sentiu medo e ansiedade - 
resposta ao quesito 63.º e n.º 95 da matéria de 
facto;  

Tais factos provocaram-lhe um estado de 
grande nervosismo - resposta ao quesito 64.º e 
n.º 96 da matéria de facto.  

3.1 - Ou seja: a menor Ana Filipa não sofreu 
nenhuma lesão, mas apenas um grande susto por 
ter assistido ao acidente e presenciado as suas 
consequências, o que lhe provocou medo, 
ansiedade e um estado de grande nervosismo.  

Em face da factualidade provada, 
entenderam as instâncias que não estamos 
perante um quadro a que correspondam danos 
suficientemente graves para deverem ser 
ressarcidos nos termos do artigo 496.º, n.º 1, do 
Código Civil.  



 
 
 
 

DIÁRIO DA REPÚBLICA – I SÉRIE-A N.º 146 – 27 de Junho de 2002 
 

83

Concorda-se, neste ponto, com tal 
entendimento.  

3.2 - O n.º 1 do artigo 496.º do Código Civil 
dispõe que «na fixação da indemnização deve 
atender-se aos danos não patrimoniais que, pela 
sua gravidade, mereçam a tutela do direito».  

Os danos não patrimoniais excluídos da 
tutela do direito a que se reporta o citado 
preceito legal são, no dizer de Vaz Serra (ver 
nota 7), os «destituídos de gravidade que 
justifique a compensação pecuniária deles».  

Mas como aferir e sopesar tal gravidade que 
legitima a compensação pecuniária desses 
danos? Ensina Antunes Varela: «Por um lado, a 
gravidade do dano há-de medir-se por um 
padrão objectivo, tendo em conta o 
circunstancialismo de cada caso, e não por 
padrões subjectivos resultantes de uma 
sensibilidade embotada ou especialmente 
requintada; por outro lado, a gravidade apreciar-
se-á em função da tutela do direito: o dano deve 
ser de tal modo grave que justifique a concessão 
de uma satisfação de ordem patrimonial ao 
lesado (ver nota 8).»  

3.3 - É ao autor (artigo 342.º, n.º 1, do 
Código Civil) que compete alegar e provar os 
factos integradores da gravidade do dano não 
patrimonial que pretende ver reparado (ver nota 
9).  

Ora, no caso sub judice, os provados medo, 
ansiedade e grande nervosismo que afectaram a 
Ana Filipa não se revelam com a gravidade 
suficiente para que se considere verificado um 
dano não patrimonial merecedor da tutela do 
direito. Ou melhor: os recorrentes não lograram 
provar factos que permitissem concluir que 
aqueles estados de espírito apresentavam a 
gravidade que legitimaria a tutela do direito 
enquanto dano não patrimonial, e, 
consequentemente, a reparabilidade deste.  

Não se tendo demonstrado os efeitos e as 
consequências resultantes para a menor do 
medo, ansiedade e grande nervosismo que dela, 
compreensivelmente, se apoderaram, também 
não se provou que tais sentimentos justificassem 
a tutela do direito, mediante a concessão à 
mesma de uma compensação pecuniária.  

Improcede, pois, neste ponto, a pretensão 
dos recorrentes.  

4 - Passemos à apreciação da questão que foi 
causa determinante da já referida fixação de 
jurisprudência.  

4.1 - A questão de direito a resolver prende-
se com a determinação do momento de início da 
contagem de juros de mora sobre os 
quantitativos da indemnização arbitrada a título 
de responsabilidade civil por facto ilícito ou 
pelo risco, designadamente os respeitantes a 
danos não patrimoniais e a danos patrimoniais 
futuros por incapacidade geral permanente (ver 
nota 10).  

Trata-se de interpretar a segunda parte do n.º 
3 do artigo 805.º, na sua ligação sistemática com 
o artigo 566.º, n.º 2, ambos do Código Civil, 
diploma a que pertencerão os normativos que se 
venham a indicar sem referência da origem.  

Na verdade, conforme se adopte uma ou 
outra das orientações em confronto, adquirida 
que esteja a atribuição de uma indemnização 

actualizada, ou seja, objecto de correcção 
monetária, também o sentido do artigo 805.º, n.º 
3, no seu segmento final, na sua necessária 
articulação com o artigo 566.º, n.º 2, terá que 
obedecer a uma interpretação literal ou 
restritiva.  

Para utilizar os termos utilizados pelo 
acórdão deste Supremo Tribunal de Justiça 
citado na nota 10, «trata-se, mais 
especificamente, de indagar se existe 
compatibilidade entre os referidos normativos 
ou se, pelo contrário, a compatibilização exige 
uma interpretação restritiva de qualquer deles».  

Ou seja, trata-se de saber se o juiz pode 
arbitrar uma indemnização em dinheiro segundo 
o critério de cálculo actualizado prescrito no 
citado n.º 2 do artigo 566.º e, ao mesmo tempo, 
declarar que o responsável se encontra em mora 
pelo pagamento de tal quantia desde a citação, 
acrescentando-lhe, por isso, juros de mora desde 
a data da mesma, como parece resultar das 
disposições combinadas da segunda parte do n.º 
3 do artigo 805.º e do n.º 1 do artigo 806.º (ver 
nota 11); e de, no caso de não ser possível tal 
cumulação, definir o modo de compatibilizar a 
disciplina constante de ambos os normativos.  

Com singeleza, a questão pode ser assim 
equacionada: há ou não incompatibilidade entre 
a segunda parte do n.º 3 do artigo 805.º, na 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 262/83, de 
16 de Junho, e o n.º 2 do artigo 566.º? Se há, de 
que modo é que ela deve exprimir-se?  

Vejamos.  
4.2 - Sobre tal questão, a jurisprudência, 

máxime, a deste Supremo Tribunal está de há 
muito dividida.  

Assim, no sentido da orientação que advoga 
a existência de uma harmonia sistemática entre 
os dois preceitos, isto é, a admissibilidade da 
acumulação de juros de mora desde a citação 
com a actualização da indemnização em função 
da taxa da inflação, podem enumerar-se, sem 
preocupações de exaustividade, os seguintes 
acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça: de 17 
de Novembro de 1992 (ver nota 12), de 17 de 
Janeiro de 1995 (ver nota 13), de 30 de Maio de 
1995 (ver nota 14), de 28 de Setembro de 1995 
(ver nota 15), de 3 de Dezembro de 1998 (ver 
nota 16), de 13 de Janeiro de 2000 (ver nota 17) 
e de 23 de Novembro de 2000 (ver nota 18).  

Sustentando, pelo contrário, a 
inadmissibilidade da referida acumulação, ou 
seja, entendendo que os dois preceitos se 
sobrepõem num espaço da sua estatuição, o que 
impõe a necessidade da interpretação restritiva 
do falado segmento do n.º 3 do artigo 805.º, 
podem enumerar-se os seguintes acórdãos, 
também deste Supremo Tribunal de Justiça: de 6 
de Outubro de 1987 (ver nota 19), de 20 de 
Dezembro de 1990 (ver nota 20), de 26 de 
Fevereiro de 1991 (ver nota 21), de 14 de Março 
de 1991 (ver nota 22), de 31 de Março de 1993 
(ver nota 23), de 15 de Dezembro de 1998 (ver 
nota 24), de 12 de Julho de 2001 (ver nota 25), 
de 6 de Novembro de 2001 (ver nota 26) e de 12 
de Março de 2002 (ver nota 27).  

4.3 - O principal argumento aduzido pelos 
defensores da primeira orientação radica no 
distinto objecto e na diversa natureza que 
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preside à actualização da expressão monetária 
da indemnização relativa ao período 
compreendido entre a data da citação e a data da 
decisão actualizadora, por um lado, e, por outro, 
ao pagamento de juros correspondentes ao 
mesmo lapso de tempo, na medida em que 
aquela visa a manutenção do valor real da 
indemnização, ao passo que este visará 
compensar o lesado pela demora na reparação 
dos danos sofridos. Pode ainda dizer-se que, de 
acordo com este entendimento, os juros de mora 
a atribuir não revestem apenas natureza 
compensatória, mas também uma função 
sancionatória, a que não é alheio o facto de a 
obrigação de indemnizar resultar da prática de 
um facto ilícito ou da criação de um risco 
especial.  

Pelo contrário, para a segunda orientação, 
que, diga-se, desde já, acompanhamos, não é 
defensável a cumulatividade de juros de mora 
desde a citação, em conformidade com o 
disposto no n.º 3 do artigo 805.º com a 
actualização da indemnização, na medida em 
que ambas as providências influenciadoras do 
cálculo da indemnização devida obedecem à 
mesma finalidade, que consiste em fazer face à 
erosão do valor da moeda no período 
compreendido entre a localização no tempo do 
evento danoso e o da satisfação da obrigação 
indemnizatória (ver nota 28).  

4.4 - Cumpre, pois, responder às perguntas 
deixadas oportunamente em aberto.  

Ou seja, sempre que, fazendo apelo ao 
critério actualizador prescrito no artigo 566.º, n.º 
2, o juiz atribuir uma indemnização monetária 
aferida pelo valor que a moeda tem à data da 
decisão da 1.ª instância - como foi o que 
aconteceu no caso sub judice - pode ele, sem se 
repetir, mandar acrescer a tal montante juros 
moratórios desde a citação, por força do 
disposto na segunda parte do n.º 3 do artigo 
805.º, referido ao n.º 1 do artigo 806.º?  

E, não o podendo fazer, como deverá 
compatibilizar a expressão normativa dos dois 
preceitos em confronto?  

Em matéria de cálculo da indemnização em 
dinheiro, o n.º 2 do artigo 566.º consagra a 
teoria da diferença, que define como a medida 
da «diferença entre a situação patrimonial do 
lesado, na data mais recente que puder ser 
atendida pelo tribunal, e a que teria nessa data 
se não existissem danos».  

Desenvolvendo este ponto, escreve-se no 
citado Acórdão proferido na Revista 1861/00:  

«Este critério de cálculo da indemnização 
em dinheiro não é, naturalmente, aplicável à 
indemnização por 'danos não patrimoniais' e 
ajusta-se mal à indemnização por 'danos futuros 
previsíveis' (cf. artigo 564.º, n.º 2).  

Em todo o caso, o método de aferir o cálculo 
da indemnização pela data mais recente que o 
tribunal puder atender, que é uma das traves 
mestras do 'princípio da diferença', deverá ser, 
também, um dos princípios basilares da 
indemnização dos referidos danos, uma vez que 
se trata de ideia que decorre do próprio 
princípio geral da indemnização, definido no 
artigo 562.º  

No cálculo da 'diferença', relevam, como não 
podia deixar de ser, os danos derivados da 
demora da liquidação da indemnização.  

E, porque se trata de indemnizar em 
'dinheiro', um dos componentes da 'diferença', 
como efeito pernicioso dessa demora, deverá 
ser, também, a inflação, a 'décalage' entre o 
valor da moeda à data da ocorrência do dano e o 
que se verifica na citada 'data mais recente'.  

As novas soluções introduzidas no Código 
Civil pelo Decreto-Lei n.º 262/83 visaram 
combater o fenómeno da 'inflação' e os seus 
efeitos desequilibradores nas relações jurídicas 
creditícias, designadamente, nas derivadas de 
facto ilícito ou risco.» (ver nota 29).  

4.5 - Os juros moratórios exercem a função 
de indemnização pelo retardamento de uma 
prestação pecuniária (artigo 806.º, n.º 1), sendo, 
assim, devidos a título de indemnização.  

No entanto, e no seguimento do que já se 
disse, a partir da entrada em vigor do Decreto-
Lei n.º 200-C/80, aos juros moratórios passou a 
estar cometida não só a função específica de 
indemnizar os danos decorrentes do 
intempestivo cumprimento da obrigação, mas 
também a de contrabalançar a desvalorização 
monetária, numa indirecta reacção contra o 
princípio nominalista consagrado no artigo 550.º 
(ver nota 30).  

Os efeitos conjugados da inflação e do 
protelamento das acções sobre os pedidos dos 
lesados era tal que o juiz não podia, muitas 
vezes, atribuir a indemnização que lhe impunha 
o n.º 2 do artigo 566.º, isto é, uma indemnização 
à medida do valor da moeda à data da sentença.  

Chegados, porém, tempos, como os que 
correm, caracterizados por uma relativa 
estabilidade no valor da moeda, passou a 
acontecer, com frequência, que esse 
condicionalismo, associado à elevação dos 
pedidos indemnizatórios e ao desincentivo do 
protelamento das acções, resultante da já falada 
alteração introduzida ao n.º 3 do artigo 805.º, 
passaram a permitir ao juiz, sem violar o 
princípio do pedido, atribuir indemnizações 
actualizadas em conformidade com a referida 
norma do n.º 2 do artigo 566.º, levando já em 
conta não só todos os danos alegados, mas 
também a correcção monetária.  

Como lucidamente se adverte no acórdão 
que vimos acompanhando, «fazer, então, incidir 
sobre tais quantias actualizadas juros moratórios 
entre a citação e a sentença será esquecer a 
teleologia da regra acrescentada ao n.º 3 do 
artigo 805.º, pelo mencionado Decreto-Lei n.º 
262/83, seria fechar os olhos à função de 
correcção monetária atribuída aos juros 
moratórios, seria, enfim, transformar um 
antídoto da inflação numa atribuição 
patrimonial injustificada, à revelia do princípio 
indemnizatório definido no dito n.º 2 do artigo 
566.º e do próprio princípio geral consignado no 
artigo 562.º Aos prejuízos decorrentes do atraso 
da liquidação da indemnização, responde, assim 
como aos demais prejuízos directa ou 
indirectamente decorrentes do facto ilícito, o n.º 
2 do artigo 566.º, não havendo, pois, razão para, 
em tais circunstâncias, se considerar que o 
responsável caiu em mora a partir da citação, 
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pelo pagamento da obrigação pecuniária em que 
se converteu a obrigação de indemnização».  

A aplicação da norma do n.º 2 do artigo 
566.º em toda a sua expressão normativa, com a 
função de regra geral indemnizatória que 
claramente desempenha, faz com que, 
inevitavelmente, o n.º 3 do artigo 805.º deva 
sofrer uma restrição interpretativa, para a qual 
aponta também a consideração de que o 
princípio actualista que preside ao enunciado 
declarativo do n.º 2 do artigo 566.º não se 
confina ao aspecto da correcção monetária.  

Sendo certo que a regra do n.º 3 do artigo 
805.º teve em vista «combater o fenómeno da 
inflação e os seus efeitos desequilibradores nas 
relações jurídicas creditícias, designadamente, 
nas derivadas de facto ilícito ou risco», se o juiz 
calcula o capital a valores actualizados, deixa de 
fazer sentido a aplicação retroactiva do corrector 
monetário.  

Importa então concluir, como no acórdão 
citado, que, nesse caso, «a sua intervenção só se 
justifica , por força da interpretação restritiva do 
n.º 3 do artigo 805.º, a partir da data da sentença 
em 1.ª instância, que, no que toca ao cálculo da 
correcção monetária, constitui, nos termos do 
n.º 2 do artigo 566.º, a mais recente que pode e 
deve ser tida em conta».  

A aplicação simultânea do n.º 2 do artigo 
566.º e do artigo 805.º, n.º 3, conduziria a uma 
duplicação de benefícios resultantes do decurso 
do tempo, pelo que o n.º 3 do artigo 805.º cederá 
quando a indemnização for fixada em valor 
determinado por critérios contemporâneos da 
decisão (ver nota 31).  

4.6 - Por outro lado, não merece 
acolhimento uma interpretação do artigo 805.º, 
n.º 3, que permita pensar que o legislador de 
1983 teria deixado na disponibilidade do lesado 
a opção entre o critério geral de indemnização 
actualizada previsto no n.º 2 do artigo 566.º e o 
do n.º 3 do artigo 805.º, que supõe a fixação da 
indemnização a valores do tempo da petição 
inicial (ver nota 32).  

O critério regra é o estabelecido no n.º 2 do 
artigo 566.º, limitando-se o critério introduzido 
pela nova redacção do n.º 3 do artigo 805.º a ter 
um valor complementar do primeiro, «destinado 
a garantir a plena eficácia da respectiva intenção 
normativa» (ver nota 33).  

Nem se diga que a cumulação de juros e 
correcção monetária poderia encontrar 
fundamento na função não meramente 
indemnizatória (e de correcção monetária) dos 
juros de mora, mas também na componente 
sancionatória que lhes corresponderia.  

É que, por um lado, e tal como se disse, a 
ideia que presidiu à retroacção da mora, nos 
casos dos créditos ilíquidos provenientes de 
responsabilidade civil por facto ilícito e pelo 
risco, não teve origem em qualquer pretensão 
sancionatória ou punitiva, visando tão-somente 
combater os efeitos nefastos da inflação. 
Acresce, por outro, que a referida vertente 
punitiva não é de todo conciliável com a 
responsabilidade pelo risco (ver nota 34).  

Como se explicou no acórdão proferido na 
Revista n.º 1861-00, a intenção do legislador de 
1983 foi nitidamente a de apenas compensar o 

prejuízo da inflação relativamente ao que 
falhava na previsão do n.º 2 do artigo 566.º, ou 
seja:  

a) Quando, por efeito da inflação, o valor do 
pedido se depreciava em termos tais que a 
actualização com referência à data da sentença 
conduzia a um valor superior ao do pedido, que 
o tribunal não podia, assim, considerar atenta a 
limitação resultante do artigo 661.º, n.º 1, do 
CPC;  

b) Por não prever a possibilidade de 
actualização monetária em via de recurso, razão 
por que o n.º 2 do artigo 566.º lhe fixava o 
limite temporal na «data mais recente que puder 
ser atendida pelo tribunal», «data esta que, por 
força dos mecanismos do processo, só pode ser 
a da sentença em 1.ª instância».  

Justifica-se uma advertência.  
A actualização monetária da obrigação pode, 

porém, não ocorrer apenas em 1.ª instância, 
podendo ter lugar na Relação ou até, 
excepcionalmente, no Supremo Tribunal de 
Justiça.  

Considerando o carácter geral e tão 
abrangente quanto possível que deverá ter a 
solução uniformizadora, a qual deverá abarcar, 
sendo caso disso, a actualização monetária 
expressamente efectuada nas decisões 
proferidas pelo tribunais superiores, será 
preferível que, na sua formulação, a norma 
interpretativa a adoptar, em vez de aludir à 
«sentença proferida em 1.ª instância», faça 
referência ao conceito de «decisão 
actualizadora», interpretado nos termos 
acabados de indicar.  

4.7 - Diga-se ainda que, nesta problemática, 
não há que distinguir entre danos não 
patrimoniais e danos patrimoniais e ainda entre 
as diversas espécies ou categorias de danos 
patrimoniais, uma vez que todos são 
indemnizáveis em dinheiro e susceptíveis, 
portanto, do cálculo actualizado constante do n.º 
2 do artigo 566.º  

Nem se argumente, enfim, que, a vencer a 
tese da não cumulação, se frustrará o propósito 
prosseguido pelo legislador de 1983. Na 
verdade, sempre continua reservado à nova 
formulação do n.º 3 do artigo 805.º um largo 
campo de incidência.  

Assim, reproduzindo as considerações, a 
propósito, tecidas pelo acórdão que temos vindo 
a acompanhar, poder-se-á desenhar o seguinte 
quadro:  

1.º A interpretação restritiva que se adopta 
só sé aplica relativamente à obrigação de 
indemnização e não a qualquer outra obrigação 
ilíquida, de diferente origem e natureza;  

2.º Nos casos em que o juiz não pode valer-
se do n.º 2 do artigo 566.º, por o pedido estar 
muito desactualizado, e não ter sido ampliado, 
os juros de mora podem e devem ser contados 
desde a citação, em cumprimento do n.º 3 do 
artigo 805.º;  

3.º Se não tivesse sido alterado no sentido 
em que o n.º 3 do artigo 805.º foi pelo legislador 
de 1983, não seria possível contar juros de mora 
sobre o montante indemnizatório a partir da 
sentença condenatória, independentemente do 
trânsito em julgado (a «teoria da diferença» só 
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opera até à sentença); a partir desta, já nada 
obsta, por aplicação do n.º 3 do artigo 805.º, a 
que comecem a contar-se juros de mora.  

5 - Acerca do momento a partir do qual 
devem ser contados, no caso concreto, 
submetido a recurso, os juros moratórios, quer 
para a indemnização fixada pela Relação de 
Évora relativamente aos danos não patrimoniais 
sofridos pelo recorrente João Francisco Horta, 
quer quanto à indemnização, agora arbitrada, 
por danos patrimoniais futuros e por danos não 
patrimoniais sofridos pelo menor Daniel de 
Matos Lérias Pires, deve ponderar-se que os 
quantitativos indemnizatórios atribuídos na 
esteira do que fora oportunamente decidido 
pelas instâncias - já tiveram em linha de conta o 
critério actualista definido no n.º 2 do artigo 
566.º, compreendendo, assim, uma avaliação 
dos danos reportada à data da sentença da 1.ª 
instância - cf. fls. 217 e 263 v.º  

Improcede, pois, neste ponto a pretensão dos 
recorrentes, devendo os juros moratórios, 
conforme o decidido pelas instâncias, e de 
acordo como atrás exposto, correr a partir da 
data da prolação da sentença em 1.ª instância.  

6 - Termos em que se decide:  
a) Conceder parcialmente a revista, 

condenando-se a ré Companhia de Seguros 
Fidelidade, S. A., a pagar aos AA. Augusto 
Vilhais Pires e mulher Maria Fernanda Matos 
Lérias Pires, por si e em representação de seu 
filho menor Daniel de Matos Lérias Pires, a 
importância de (euro) 9975,96, correspondente a 
2000000$00, a título de indemnização por danos 
patrimoniais futuros, e ainda a importância de 
(euro) 14963,94, correspondente a 3000000$00, 
a título de indemnização por danos não 
patrimoniais;  

b) Em tudo o mais confirmar o acórdão 
recorrido.  

Custas a cargo dos recorrentes na proporção 
do respectivo decaimento, sem prejuízo do 
apoio judiciário que lhes foi concedido.  

7 - Tendo em vista a uniformização de 
jurisprudência, acordam na seguinte norma 
interpretativa:  

Sempre que a indemnização pecuniária por 
facto ilícito ou pelo risco tiver sido objecto de 
cálculo actualizado, nos termos do n.º 2 do 
artigo 566.º do Código Civil, vence juros de 
mora, por efeito do disposto nos artigos 805.º, 
n.º 3 (interpretado restritivamente), e 806.º, n.º 
1, também do Código Civil, a partir da decisão 
actualizadora, e não a partir da citação.  

(nota 1) A Lei n.º 2127 veio a ser revogada 
pela Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro (artigo 
42.º).  

(nota 2) Cf. Vítor Ribeiro, Acidentes de 
Trabalho - Reflexões e Notas Práticas, Rei dos 
Livros, 1984, pp. 227 e 228.  

(nota 3) Sublinhados agora o adjectivo 
«significativas» e o advérbio 
«necessariamente».  

(nota 4) Acidente para o qual, diga-se, em 
nada contribuiu o Daniel, tendo sido atropelado 
quando circulava em marcha a pé, pela berma, 
acompanhado por uma pessoa adulta - auxiliar 
de acção educativa -, pela sua irmã Ana Filipa e 
por outra menor, colega de escola.  

(nota 5) Cf. o Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça de 26 de Maio de 1993, in Colectânea 
de Jurisprudência - Acórdãos do Supremo 
Tribunal de Justiça, ano I, 1993, t. II, pp. 130 e 
seguintes). Cf. também, acerca deste ponto, os 
Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 23 
de Outubro de 1979, na Revista de Legislação e 
de Jurisprudência, ano 113.º, p. 91, e de 18 de 
Março de 1997, na Colectânea de 
Jurisprudência, ano V, t. I, 1997, pp. 163 e 
segs., e Antunes Varela, Das Obrigações em 
Geral, vol. I, 9.ª ed., p. 629.  

(nota 6) Cf. Acórdão de 28 de Maio de 1998, 
revista n.º 337/98, já citado.  

(nota 7) Cf. «Exposição de Motivos», 
Boletim do Ministério da Justiça, n.º 83, citado 
pelo conselheiro Rodrigues Bastos em Das 
Obrigações em Geral, vol. II, p. 119.  

(nota 8) Cf. Das Obrigações em Geral, 2.ª 
ed., vol. I, Almedina, Coimbra, 1973, pp. 486 e 
487.  

(nota 9) Cf. os Acórdãos do Supremo 
Tribunal de Justiça de 17 de Novembro de 1998, 
revista n.º 342/98, e de 3 de Dezembro de 1998, 
revista n.º 1061/98.  

(nota 10) Para o tratamento do tema em 
apreço, além de outros subsídios, que serão 
referenciados no texto, acompanhar-se-á de 
perto o Acórdão de 12 de Julho de 2001, 
proferido na revista n.º 1861/00, 7.ª Secção 
(uma vez frustrado o julgamento ampliado, sob 
a consideração de que o requerimento da parte 
fora extemporâneo), de que foi relator o Exmo. 
Conselheiro Quirino Soares.  

(nota 11) Tendo em conta que a «obrigação 
de indemnização» por facto ilícito ou pelo risco, 
uma vez fixada em dinheiro, se converte em 
«obrigação pecuniária».  

(nota 12) Publicado no Boletim do 
Ministério da Justiça, n.º 421, p. 414.  

(nota 13) In Boletim do Ministério da 
Justiça, n.º 443, p. 270.  

(nota 14) In Boletim do Ministério da 
Justiça, n.º 447, p. 485.  

(nota 15) In Boletim do Ministério da 
Justiça, n.º 449, p. 344.  

(nota 16) In Boletim do Ministério da 
Justiça, n.º 482, p. 211.  

(nota 17) In Boletim do Ministério da 
Justiça, n.º 493, p. 354.  

(nota 18) Proferido no processo n.º 46/00, 7.ª 
Secção.  

(nota 19) In Boletim do Ministério da 
Justiça, n.º 370, p. 505.  

(nota 20) In Boletim do Ministério da 
Justiça, n.º 402, p. 558.  

(nota 21) In Boletim do Ministério da 
Justiça, n.º 404, p. 424.  

(nota 22) In Boletim do Ministério da 
Justiça, n.º 405, p. 443.  

(nota 23) In Boletim do Ministério da 
Justiça, n.º 425, p. 554.  

(nota 24) In Colectânea de Jurisprudência - 
Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, ano 
IV, t. 3, p. 155.  

(nota 25) Proferido no processo n.º 2095/01, 
2.ª Secção.  

(nota 26) Proferido no processo n.º 2592/01, 
1.ª Secção.  
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(nota 27) Proferido no processo n.º 28/02, 1.ª 
Secção.  

(nota 28) Segundo o acórdão citado na nota 
10, pode ainda apontar-se uma «terceira via», 
que faz a «ponte» entre as duas orientações, que 
poderia ser surpreendida nos seguintes acórdãos 
de Supremo Tribunal de Justiça: de 10 de 
Fevereiro de 1998, in Colectânea de 
Jurisprudência, «Acórdãos do Supremo Tribunal 
de Justiça», ano VI; t. I, p. 65; de 23 de Abril de 
1998, in Colectânea de Jurisprudência - 
Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, ano 
VI, t. 2, p. 49, e de 23 de Setembro de 1999, in 
Colectânea de Jurisprudência - Acórdãos do 
Supremo Tribunal de Justiça, ano VII, t. 3, p. 
25. Nestes últimos acórdãos prevalece a ideia de 
que não faz sentido cumular a actualização da 
indemnização com juros de mora. Todavia, é 
entendido que nada impede a aplicação 
simultânea dos dois preceitos em confronto, se o 
Tribunal, porque assim lhe foi expressa ou 
implicitamente pedido, atribuiu o capital 
indemnizatório a valores do tempo da petição; 
mas se, em vez disso, tiver actualizado a 
indemnização à data da sentença em 1.ª 
instância, então o n.º 3 do artigo 805.º «cederá o 
passo», e os juros de mora apenas se contam a 
partir da sentença, sob pena de indevida 
cumulação de actualização monetária e juros de 
mora, isto é, de empolamento ilegal da 
indemnização. Mas, assim exposta, esta 
«terceira via» pode reconduzir-se, para o que 
ora importa, ao segundo entendimento acima 
referido.  

(nota 29) Trata-se de um objectivo que já 
vinha sendo prosseguido pelo Decreto-Lei n.º 
200-C/80, de 24 de Junho, e que, como resulta 
do respectivo relatório preambular, o Decreto-
Lei n.º 262/83, de 16 de Junho visou 
complementar.  

(nota 30) V., neste sentido, o citado acórdão, 
proferido na revista n.º 1861-00, que 
continuamos a acompanhar de perto. Como se 
pondera neste acórdão «a acelerada corrosão 
provocada nos pedidos indemnizatórios pelo 
fenómeno inflacionário incentivava [...] os 
devedores a protelarem o andamento nas acções 
de indemnização, descansados à sombra da 
regra legal que, no que toca a créditos ilíquidos, 
como são os de indemnização, relegava o início 
da mora para quando se tornasse líquido o 
débito (cf. antiga redacção do citado n.º 3 do 
artigo 805.º), atirando, por isso, o início da 
contagem de juros de mora sobre a quantia 
indemnizatória para o, muitas vezes longínquo, 
momento do trânsito em julgado da sentença». 
Atrasada, por efeito da demora dos processos, a 
liquidação definitiva da indemnização e, por via 
disso, o início da contagem dos juros de mora, a 
nova redacção do n.º 3 do artigo 805.º, 
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 262/83, 
impunha-se, pois, como urgente necessidade.  

(nota 31) Neste sentido, cf. o Acórdão de 12 
de Março findo, proferido na revista n.º 28-02, 
1.ª Secção.  

(nota 32) Apenas nessa medida parecendo 
menos consistente o entendimento vertido na 
anotação feita por Pires de Lima e Antunes 
Varela ao artigo 805.º, in Código Civil Anotado, 

3.ª ed., vol. II, pp. 66-67, onde, no entanto, se 
defende a interpretação restritiva do respectivo 
n.º 3, em face do enunciado normativo do artigo 
566.º, n.º 2.  

(nota 33) Do citado Acórdão de 12 de Julho 
de 2001, na revista n.º 1861-00. Mas, como ali 
também se acrescenta, o que pode acontecer é 
que o lesado condicione a aplicação integral dos 
critérios da lei se, por exemplo, formula o 
pedido em termos tais (quantitativos) que 
impede o juiz, limitado pelo principio do 
pedido, de actualizar o capital indemnizatório 
com referência à data mais recente. Casos em 
que, na impossibilidade prática de cumprir o 
critério do n.º 2 do artigo 566.º, na componente 
da correcção monetária, se justificará então a 
aplicação irrestrita do critério estabelecido na 
segunda parte do n.º 3 do artigo 805.º  

(nota 34) Além de que também não merece 
aplauso a tese que defende a existência de um 
escopo sancionatório à responsabilidade civil 
por facto ilícito, salvos traços marginais que 
são, de todo, exteriores à natureza dos juros.  

Lisboa, 9 de Maio 2002. - José Augusto 
Sacadura Garcia Marques (relator) - Ilídio 
Gaspar Nascimento Costa - Rui Manuel 
Brandão Lopes Pinto - Joaquim Fonseca 
Henriques de Matos - João Augusto de Moura 
Ribeiro Coelho - Fernando João Ferreira Ramos 
- Fernando José Matos Pinto Monteiro - 
Dionísio Alves Correia - António Quirino 
Duarte Soares - Francisco Manuel Lucas 
Ferreira de Almeida - António da Costa Neves 
Ribeiro - Armando Lopes Lemos Triunfante - 
Armando Moita dos Santos Lourenço - Alípio 
Duarte Calheiros - Abel Simões Freire - Álvaro 
de Sousa Reis Figueira - Eduardo Jorge Faria 
Antunes - António Pais de Sousa - José Miranda 
Gusmão de Medeiros - José Carlos Carvalho 
Moitinho de Almeida - Manuel José Boavida 
Oliveira Barros (com a declaração de voto 
junta) - Agostinho Manuel Pontes Sousa Inês 
(vencido nos termos da declaração de voto que 
vai em escrito próprio) - Afonso de Azevedo 
Pinto e Melo (vencido no termo de declaração 
que junto) - José da Silva Paixão (vencido de 
acordo com o voto do meu Exmo. Colega Sousa 
Inês) - Abílio de Vasconcelos de Carvalho 
(vencido de acordo com o voto do Exmo. 
Conselheiro Sousa Inês) - Manuel Maria Duarte 
Soares (vencido de acordo com a declaração de 
voto do Exmo. Conselheiro Dr. Sousa Inês) - 
Fernando de Azevedo Ramos (vencido de 
acordo com a posição do Acórdão deste 
Supremo de 6 de Dezembro de 2001, publicado 
na Colectânea do Supremo Tribunal de Justiça, 
IX, 3.º, p. 135, de que fui relator, e que 
corresponde à declaração de voto do Exmo. 
Conselheiro Sousa Inês). - Manuel José da Silva 
Salazar (vencido, de harmonia com a declaração 
de voto do Exmo. Conselheiro Sousa Inês). - 
Fernando Jorge Ferreira de Araújo Barros 
(vencido conforme declaração que junto).  

 
Declaração de voto  
Voto a decisão no entendimento de que a 

actualização que o artigo 566.º, n.º 2, Código 
Civil garante é igualmente assegurada pelos 
juros de mora que o artigo 805.º, n.º 3, concede. 
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Não acompanho a subordinação a que no n.º 4.6 
deste douto aresto aparentemente se vota este 
último dispositivo em relação ao primeiro. É, 
antes, a meu ver de adoptar, neste particular, 
entendimento contrario, e de, no domínio que 
lhe é próprio, conferir prevalência ao 
preceituado no n.º 3 do artigo 805.º, 
salvaguardando o n.º 3 do artigo 806.º o mais 
que, neste âmbito, a lei pretende acautelar, e 
que, antes mesmo do intuito dissuasor de 
litigância dilatória, é manter íntegra a 
indemnização devida ao lesado. - Oliveira 
Barros.  

 
Declaração de voto  
1 - A questão que vem colocada é a de saber 

se existe e é devida a «cumulação», em relação 
ao mesmo período de tempo, o que vai da data 
da citação até à da sentença (rectius, data do 
encerramento da discussão), da actualização da 
expressão monetária da indemnização por 
danos, patrimoniais ou não, com juros de mora.  

Desde já se adianta a resposta: esta 
«cumulação» é devida, cada um dos factores 
tem a sua causa própria, distinta da do outro, 
não há qualquer enriquecimento sem causa em 
tal situação.  

De harmonia com o disposto no artigo 566.º, 
n.º 2, do Código Civil:  

«[...] a indemnização em dinheiro tem como 
medida a diferença entre a situação patrimonial 
do lesado, na data mais recente que puder ser 
atendida pelo tribunal, e a que teria nessa data 
se não existissem os danos.»  

E, por força do disposto no artigo 663.º, n.º 
1, do Código de Processo Civil:  

«[...] deve a sentença tomar em consideração 
os factos constitutivos, modificativos ou 
extintivos do direito que se produzam 
posteriormente à proposição da acção, de modo 
a que a decisão corresponda à situação existente 
no momento do encerramento de discussão.»  

Este preceito legal é aplicável ao julgamento 
da relação, perante a qual se reabre, dentro de 
certos limites, a discussão da matéria de facto, 
por força do disposto no artigo 713.º, n.º 2, do 
Código de Processo Civil.  

Adaptando estes preceitos legais à fixação 
da indemnização por danos, verifica-se que a 
esta nada tem a ver nem com o tempo em que o 
acidente ocorreu, nem com a data em que a 
acção foi intentada ou o réu foi citado.  

A fixação da expressão monetária do 
desvalor a compensar com atribuição da 
indemnização só tem a ver com a data em que 
se encerra a discussão (na 1.ª ou na 2.ª 
instância). É nessa data e em relação a ela que 
caberá avaliar qual a situação em que o lesado 
se encontra e aquela em que se encontraria se 
não fosse a lesão, achar a diferença e exprimir 
esta diferença em dinheiro, atendendo ao valor 
deste, ao seu poder aquisitivo à data da decisão, 
com recurso à equidade.  

Se a indemnização tivesse sido fixada logo 
no próprio dia em que a lesão ocorreu 
certamente que a sua expressão monetária seria 
diferente daquela que assumirá se vier a ser 
fixada cinco anos mais tarde (em regra esta será 
maior já que a inflação também é a regra).  

Porém, esta diferença de expressão 
monetária do desvalor que é o dano não 
significa que no segundo momento a 
indemnização seja maior: o que cresce não é a 
indemnização, que continua a ser a mesma, mas 
a sua expressão monetária em consequência de 
ter baixado o poder aquisitivo da moeda.  

Claro que isto é assim se nestes cinco anos o 
dano se não tiver agravado; porque se tal 
agravamento ocorrer, sendo o desvalor maior à 
data da decisão, então é que a própria 
indemnização terá que ser maior (porque será 
maior a diferença a que o artigo 566.º, n.º 2, do 
Código Civil manda atender) e não apenas a sua 
expressão monetária.  

A obrigação de pagamento de juros sobre a 
expressão monetária da indemnização não tem a 
ver com a reparação da lesão a que me venho 
referindo.  

Tem a ver com um outro mal, o da demora 
na compensação do lesado pelo dano sofrido.  

Quem pela prática de facto ilícito causa a 
outrem um dano tem o dever de o reparar 
imediatamente. É a regra estabelecida no artigo 
805.º, n.º 2, alínea b), do Código Civil:  

«Há [...] mora do devedor, 
independentemente de interpelação, se a 
obrigação provier de facto ilícito.»  

Esta regra conhece uma excepção no caso de 
iliquidez do crédito do lesado.  

Esta excepção, após o aditamento do 
Decreto-Lei n.º 262/83, de 16 de Junho, ao n.º 3 
do artigo 805.º do Código Civil, é a seguinte:  

«Se o crédito for ilíquido, não há mora 
enquanto se não tornar líquido, [...]; tratando-se, 
porém, de responsabilidade por facto ilícito ou 
pelo risco, o devedor constitui-se em mora 
desde a citação, a menos [...]»  

Esta excepção àquela regra (a de o devedor 
por facto ilícito se constituir imediatamente em 
mora, no próprio dia em que praticou o facto, 
sem necessidade de interpelação) deve exprimir-
se assim:  

«Em caso de responsabilidade civil por facto 
ilícito, ou pelo risco, sendo o crédito ilíquido, o 
devedor constituiu-se em mora a partir da 
interpelação feita mediante citação para a acção 
judicial em que se peça a sua condenação a 
pagar.»  

Seguramente que em termos puramente 
lógicos, de uma lógica geométrica, não joga 
bem a constituição em mora com a iliquidez da 
obrigação (seja pelo que respeita à obrigação em 
si, seja pelo que respeita à forma do seu 
cálculo); para quem se limite a raciocinar em 
tais termos resulta incompreensível que se 
sancione o devedor, obrigando-o ao pagamento 
de juros, por não pagar imediatamente, ainda 
antes de saber quanto tem que pagar.  

O que acontece é que a solução da lei não se 
justifica por aquela razão de construção lógica, 
não sendo expressão de justiça meramente 
retribuitiva.  

A razão de ser da lei é a equidade: é justo e 
adequado que o devedor compense o credor, no 
caso de responsabilidade civil por facto ilícito 
(e, até, pelo risco), pela demora no cumprimento 
resultante da duração do processo, da demora de 
solução da questão inerente à necessidade de 
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assegurar ao devedor a respectiva defesa (ver 
nota 1). É justo, é equitativo, que seja o 
devedor, em tais hipóteses de facto ilícito ou de 
risco, a suportar o preço da demora, aliás 
compensado por pagar mais tarde.  

Releva, aqui, também, o carácter e função de 
sanção (e não apenas de compensação) da 
obrigação de indemnizar com fundamento na 
prática de facto ilícito ou de criação de um risco 
especial.  

O legislador, com realismo e conhecimento 
da vida, verificou que a demora do processo 
(que os devedores frequentemente provocavam) 
redundava, em especial, em época de inflação 
elevada, em grande benefício para o devedor 
que, aplicando o capital respectivo nos 
negócios, obtinha, com o tempo ganho, muito 
maiores benefícios que o do aumento da 
indemnização a pagar. Isto era de tal sorte que 
em certas épocas, pagar meia dúzia de anos 
mais tarde era, em termos financeiros, o mesmo 
que nada pagar (e quiçá continua a ser ainda 
hoje) (ver nota 2).  

O legislador, sempre com realismo, não se 
esqueceu que, na aplicação deste preceito legal, 
se encontra, as mais das vezes, um conflito entre 
o lesado em acidente de viação (a sofrer danos, 
patrimoniais e não patrimoniais, que podem ser 
muito graves e exigir rápida indemnização) e 
uma (ou mais) companhias de seguros com 
ampla capacidade económica. Por isto, entendeu 
ser equitativo sacrificar em alguma medida o 
devedor, em benefício de interesse atendível do 
credor.  

O legislador de 1983 não desconhecia o 
disposto nos artigos 566.º, n.º 2, do Código 
Civil, e 663.º, n.º 1, do Código de Processo 
Civil, tendo que se aceitar que foi de caso 
pensado, conscientemente, que ao disposto 
naqueles preceitos legais aditou ao artigo 805.º, 
n.º 3, do Código Civil o apontado regime.  

Cabe não esquecer, de resto, que foi o 
mesmo legislador quem aditou ao artigo 806.º 
do Código Civil o seu actual n.º 3, que permite 
ao credor, sempre em caso de responsabilidade 
civil por facto ilícito ou pelo risco, reclamar 
indemnização pela mora em montante superior 
ao dos juros de mora.  

E, também, quem introduziu no mesmo 
Código o actual artigo 829.º-A, em especial, 
pelo que aqui nos interessa, o seu n.º 4, criando 
uma sanção pecuniária compulsória.  

Em conclusão: os juros devidos nos termos 
da regra aditada ao n.º 3 do artigo 805.º do 
Código Civil pelo legislador de 1983 visam 
compensar um mal diferente do mal da lesão 
pelo próprio facto ilícito: uma coisa é a 
indemnização devida pelo mal do facto ilícito, 
outra coisa é o mal de o lesado ter de esperar 
longo tempo, às vezes anos e anos, sem 
horizonte, pelo pagamento da indemnização.  

O legislador, aliás, optou por uma solução 
de equilíbrio, de compromisso: apesar de se 
tratar de obrigação proveniente de facto ilícito 
não manda contar a mora a partir da lesão [cf. 
artigo 805.º, n.º 2, alínea b), do Código Civil], 
mas apenas a contar da citação (artigo 805.º, n.º 
3, do Código Civil).  

2 - Entre as duas posições em confronto, 
discutidas no acórdão, ainda é possível uma 
terceira, intermédia, visando conciliar o disposto 
nos artigos 566.º, n.º 2, e 805.º, n.º 3, parte final, 
do Código Civil, em lugar de sacrificar a 
segunda (como se fez neste acórdão, em que 
fico vencido).  

Sabe-se que os juros legais são (em regra) de 
taxa superior à da inflação. De tal modo que na 
taxa daqueles se compreende uma parcela 
destinada a compensar esta.  

É possível (e fácil de aplicar) calcular a 
indemnização em termos actualizados à época 
da sentença (o que corresponde à consideração 
da inflação entre a época do dano e da sentença) 
e acrescentar o diferencial entre a taxa da 
inflação e a dos juros pelo tempo que medeia 
entre a citação e a sentença.  

Por outras palavras, a questão coloca-se em 
relação ao tempo que vai da citação à sentença.  

No acórdão em que fico vencido sacrifica-se 
o artigo 805.º, n.º 3, segunda parte, do Código 
Civil, em relação a este tempo.  

Na interpretação que aqui proponho, 
considera-se que a actualização a que se refere o 
artigo 566.º, n.º 2, do Código Civil, ou seja, a 
inflação, está compreendida na taxa dos juros de 
mora, pelo que, aplicando esta taxa, nos termos 
do artigo 805.º, n.º 3, do Código Civil, se 
respeita igualmente o disposto no artigo 566.º, 
n.º 2, do Código Civil.  

No mais (juros de mora) compreende-se o 
menos (inflação), mas não o contrário. 
Considerar apenas a inflação é querer meter o 
Rossio na Betesga, é violar a lei.  

Respeitem-se os dois preceitos em 
confronto, em lugar de revogar um deles pela 
via de errada interpretação.  

3 - Pelas razões expostas no n.º 1, votei a 
uniformização de jurisprudência nos seguintes 
termos:  

Em caso de responsabilidade civil por facto 
ilícito, ou pelo risco, mesmo sendo o crédito 
ilíquido, o devedor constituiu-se em mora a 
partir da interpelação feita mediante citação para 
a acção judicial em que se peça a sua 
condenação a pagar.  

(nota 1) Continua a ser a equidade que levou 
o legislador a aceitar que os juros possam 
incidir sobre um capital que à data da citação 
seria inferior ao que venha a ser apurado com 
referência à data do encerramento da discussão.  

(nota 2) Continua a ser vantajoso fazer 
investimento adquirindo a crédito bens não 
consumíveis.  

Agostinho Manuel Pontes de Sousa Inês.  
 
Declaração de voto  
Vencido. Os juros moratórios das obrigações 

pecuniárias e a correcção monetária das 
chamadas «dívidas de valor» têm funções 
distintas: indemnizar o dano da mora (artigos 
804.º e 806.º do Código Civil); actualizar a 
obrigação pecuniária de acordo com a flutuação 
do valor da moeda (artigo 551.º do mesmo 
Código), pois as dívidas de valor variam com o 
poder de aquisição da moeda, contra o disposto 
no anterior artigo 550.º (nominalismo 
monetário).  
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Não são pois incompatíveis, devendo em 
princípio cumular-se para permitir a reparação 
integral do dano.  

Sendo a indemnização dívida de valor, a sua 
actualização não significa o ressarcimento de 
um maior ou distinto dano, mas apenas diversa 
expressão monetária do mesmo dano 
originariamente causado (M. Biancá, 
Inadempimento delle obbligacioni, 2.ª ed., p. 
358).  

Confrontada com a mesma questão, a 
Cassazione italiana, no acórdão proferido pelas 
Sezioni Unite em 17 de Fevereiro de 1995, 
decidiu precisamente que, sendo diferentes as 
suas funções, se cumulam os juros e a 
actualização monetária, esta até ao momento da 
decisão definitiva (Contratto e impresa, 1998, 3, 
pp. 1167-1168).  

Não vigora naquele país o princípio in 
illiquidis non fit mora.  

O Decreto-Lei n.º 200-C/80, de 24 de Junho, 
alterou os artigos 559.º do Código Civil e 102.º, 
§ 2.º, do Código Comercial, considerando que o 
fenómeno inflacionário tornara irrisórias e 
irrealistas as taxas de juros fixos e, assim, 
insignificante o dano causado pela mora e o seu 
efeito dissuasor de uma litigância dilatória.  

O Decreto-Lei n.º 262/83, de 16 de Junho, 
alterando o n.º 3 do artigo 805.º e introduzindo o 
n.º 3 do artigo 806.º, ambos do Código Civil, 
eliminou o princípio in illiquidis non fit mora e 
admitiu que o credor obtenha indemnização 
maior que a dos juros moratórios, tratando-se de 
responsabilidade por facto ilícito ou pelo risco.  

E introduziu o artigo 829.º-A do Código 
Civil, prevendo no n.º 4 um acréscimo 
automático de 5% sobre os juros de mora se o 
devedor não acatar a sentença de condenação 
transitada em julgado.  

Tudo, como se vê dos preâmbulos daqueles 
diplomas legais, para tutelar o credor em termos 
que agora se atenuam com a solução que fez 
vencimento, que regressa ao princípio in 
illiquidis non fit mora.  

As dívidas de valor, ilíquidas por natureza, 
podem ser actualizadas até ao pagamento.  

Sustenta-se assim que o credor que obteve 
sentença condenatória, pode exigir 
posteriormente do devedor o respectivo 
complemento se entretanto houver depreciação 
monetária até à data de pagamento - Vaz Serra, 
RLG, 112, p. 358; Pinto Monteiro, Inflação e 
Direito Civil, p. 26; Acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça de 1 de Junho de 1978, 
Boletim do Ministério da Justiça, n.º 278, p. 
102.  

O presente acórdão deixa em aberto a 
questão que se pode suscitar quando o autor 
pedir de início a actualização monetária até ao 
pagamento.  

Diz-se que tanto a actualização monetária 
como os juros são instrumentos aptos a reagir à 
desvalorização da moeda, sendo remédios que 
não devem cumular-se quando se sobreponham 
(E. Quadri, Trattato di Diritto Privato, dirigido 
por Rescigno, 9, pp. 550-551).  

Diz-se também que, com o afastamento das 
taxas de juros fixos, permitiu-se que estas se 
ajustem à desvalorização da moeda resultante da 

inflação, instaurando-se um sistema defeituoso 
em que é considerada juro uma fracção que 
representa mera reposição do valor da moeda 
(Oliveira Ascensão, Lições de Direito 
Comercial, vol. I, parte geral, pp. 560-561).  

A ser assim, há que estabelecer se e qual a 
fracção do juro a que o legislador atribuiu 
função actualizante e só esta e a correcção 
monetária não se acumulam.  

Trata-se, na expressão de M. Malaurie citada 
por Yves Chartier, La Réparation du Préjudice, 
p. 526, n. 303, de combinar a taxa de juro e a 
correcção monetária sem cúmulo nem exclusão. 
- Afonso de Melo.  

 
Declaração de voto  
Entendo que os juros moratórios sobre a 

quantia fixada a título de indemnização por 
danos patrimoniais e não patrimoniais, em caso 
de responsabilidade extra-contratual, por facto 
ilícito, são devidos e, como tal, hão-de ser 
contados a partir da data da citação do réu (ver 
nota 1).  

Certo que se tem assistido a certa 
divergência jurisprudencial quanto à questão da 
actualização da indemnização dos danos não 
patrimoniais - pautada pelo valor à data mais 
recente que puder ter sido considerada pelo 
tribunal - e a concomitante responsabilidade 
pelo pagamento de juros de mora.  

Sustenta-se, umas vezes, que não é possível 
a acumulação da indemnização com juros de 
mora a partir da citação, antes estes só serão 
devidos após a sentença da 1.ª instância (ver 
nota 2), essencialmente com o argumento de 
que é nessa altura que a indemnização foi 
quantificada de modo actual, em conformidade 
com os valores atendíveis naquele momento, 
não se lhes aplicando o disposto no artigo 805.º, 
n.º 3, do Código Civil, porque constituiria uma 
duplicação da actualização do capital com os 
juros (ver nota 3).  

É que, argumenta-se, os juros de mora 
relativos aos danos não patrimoniais serão 
apenas tidos em conta a partir da data da 
sentença, pois, sendo esta a data mais recente a 
que o juiz atendeu para a valorização desses 
danos, haveria clara duplicação de valores se os 
juros fossem devidos desde a citação (ver nota 
4).  

Noutro sentido, similar àquele, embora 
partindo do pressuposto de que não são 
incompatíveis a fixação, da indemnização 
actualizada, de harmonia com o n.º 2 do artigo 
566.º do Código Civil, com a atribuição de juros 
de mora nos termos do artigo 805.º, n.º 3, do 
mesmo diploma, desde que os juros incidam 
sobre o montante da indemnização não 
actualizado, se tem também decidido (ver nota 
5).  

Sustentou-se ainda, concluindo que o 
mecanismo da actualização monetária da 
obrigação de indemnização nos termos do artigo 
566.º, n.º 2, do Código Civil é compatível com a 
fixação de juros de mora, nos termos do artigo 
805.º, n.º 3, do mesmo Código , que as quantias 
a título de danos não patrimoniais devem ser 
não só actualizadas à data do acórdão, mas 
sobre elas deve a ré pagar juros de mora desde a 
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citação para a acção, pois que as indemnizações 
neles previstas têm fontes e fins diferentes: 
enquanto uma delas tem por fonte a 
responsabilidade civil por facto ilícito e tem por 
finalidade corrigir a diferença de valores entre a 
data das lesões e o momento da decisão, a outra 
tem por fonte a mora, baseia-se no 
incumprimento pelo devedor em devido tempo e 
visa sancionar esse não cumprimento atempado 
(ver nota 6).  

Coincide a minha posição com esta última 
orientação enunciada.  

É, na verdade, indubitável que «a obrigação 
de indemnizar tem por fonte a responsabilidade 
civil por facto ilícito (ou risco) e a obrigação de 
juros tem por fonte a mora, o atraso no 
cumprimento da prestação ainda possível. E 
essa distinção (e até a autonomia da obrigação 
de juros - artigo 561.º do Código Civil) reflecte-
se nos respectivos cálculos: enquanto a 
obrigação de juros de mora é calculada através 
de uma taxa fixada em portaria - artigo 559.º do 
Código Civil - a obrigação por facto ilícito, por 
impossibilidade de reconstituição natural, será 
fixada em dinheiro, tendo como medida a 
diferença entre a situação patrimonial do lesado 
na data mais recente e a que teria nessa data se 
não existissem danos - artigo 566.º, n.º 2, do 
Código Civil)» (ver nota 7).  

Doutro passo, não ocorre diferença relevante 
entre danos patrimoniais e não patrimoniais no 
que concerne à aplicação do n.º 2 do artigo 566.º 
do Código Civil: em ambas as situações o 
tribunal tem de atender, na fixação do montante 
indemnizatório, à data mais recente que por ele 
possa ser atendida. Por isso não faz sentido 
utilizar critérios diversos quanto à condenação 
em juros.  

Se, quanto aos danos patrimoniais, como é 
entendimento corrente, os juros se contam a 
partir da citação, assim também deve acontecer 
no que concerne aos danos não patrimoniais.  

Aliás, ao alterar o n.º 3 do artigo 805.º, não 
ignorava o legislador do Decreto-Lei n.º 262/83, 
de 16 de Junho, o que se dispunha já então no 
n.º 2 do artigo 566.º do Código Civil e no artigo 
663.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, no 
sentido de a decisão dever corresponder à data 
mais recente que pudesse ser atendida pelo 
tribunal, ou seja, à situação existente no 
momento do encerramento da discussão.  

«Ora, sendo assim, como é, e como 
igualmente não ignorava que a indemnização 
por facto ilícito ou pelo risco é, em geral, em 
dinheiro, não se compreenderia que, se 
considerasse os juros de mora como uma forma 
de actualização do valor da prestação, não 
fizesse qualquer ressalva relativamente à 
actualização operada ao abrigo dos referidos 
artigos 566.º do Código Civil e 663.º do Código 
de Processo Civil» (ver nota 8).  

Foi, por isso, sem dúvida, intenção do 
legislador - sabendo que a natural liquidação 
dos pedidos indemnizatórios se obtém através 
do recurso ao n.º 2 do artigo 566.º do Código 
Civil e que a primeira parte do artigo 805.º, n.º 
3, impede a constituição em mora enquanto ao 
crédito se não tornar líquido - distinguir as duas 
situações, expressamente ressalvando os casos 

de indemnização advinda de facto ilícito ou do 
risco, em que a mora nasce independentemente 
da liquidez.  

Nem sequer outra intenção se 
compreenderia, já que, sendo a alteração feita 
pelo legislador do Decreto-Lei n.º 262/83 
manifestamente de protecção dos lesados, a 
configurar-se a mera actualização da 
indemnização nos termos do artigo 566.º, n.º 2, 
do Código Civil, sem a correspondente 
condenação nos juros desde a citação, a situação 
reverteria, pura e simplesmente, em desfavor 
daqueles.  

Suponhamos um pedido de indemnização de 
300000$00, numa acção em que a sentença foi 
proferida três anos depois da citação. 
Certamente que a actualização, por referência 
aos índices do INE (ficcionemos 3% ao ano), 
iria conduzir a uma indemnização de, 
sensivelmente, 328818$00. Por esses mesmos 
três anos, a serem pagos juros sobre a quantia 
peticionada, seriam devidos, desde a citação, no 
mínimo, 363000$00.  

Donde terá que se entender que aquele artigo 
805.º, n.º 3, do Código Civil não tem uma 
intenção correctora da depreciação monetária, 
antes tal intenção é própria e permanece ínsita 
na consagração, pelo artigo 566.º, n.º 2, do 
Código Civil, da denominada teoria da 
diferença.  

Por isso que, constituindo a obrigação de 
juros uma indemnização diferente da obrigação 
de indemnizar pelos danos causados no 
acidente, tem por fonte a mora, baseia-se no 
incumprimento pelo devedor em devido tempo e 
visa sancionar esse não cumprimento atempado 
(ver nota 9).  

Por último, e a entender-se que os juros se 
contariam apenas a partir da data mais recente 
atendível pelo tribunal, nunca poderia deixar de 
se fazer complicada e absurda operação 
aritmética, avaliando os danos à data da 
propositura da acção - sem dúvida que 
relativamente a esse valor os juros se contam 
desde a data da citação - e voltando a fixá-los na 
última data, passando então os juros a incidir 
sobre a diferença encontrada, situação que o 
legislador, a ter previsto, certamente repudiaria.  

Donde, no caso sub judice, parece-me, de 
acordo com a melhor interpretação dos textos 
legais, os juros sobre a quantia atribuída a título 
de indemnização por danos não patrimoniais são 
devidos a partir da data da citação.  

Em consequência, votaria pela 
uniformização da jurisprudência no sentido de 
que «ainda quando a indemnização pecuniária 
por facto ilícito ou pelo risco tenha sido objecto 
de cálculo actualizado, nos termos do n.º 2 do 
artigo 566.º do Código Civil, vence juros de 
mora, por força do artigo 805.º, n.º 3, do mesmo 
diploma, a partir da citação do réu para a 
acção».  

(nota 1) Nessa medida aderindo, em suma, 
ao decidido no recente Acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça de 6 de Dezembro de 2001, 
in Colectânea de Jurisprudência - Supremo 
Tribunal de Justiça, ano IX, n.º 3, p. 135 (relator 
Azevedo Ramos).  
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(nota 2) Acórdão do Supremo Tribunal de 
Justiça de 7 de Fevereiro de 1997, no processo 
n.º 462/96 da 2.ª Secção (relator Costa Soares).  

(nota 3) Acórdãos do Supremo Tribunal de 
Justiça de 24 de Fevereiro de 1999, no processo 
n.º 4/99 da 2.ª Secção (relator Peixe Pelica), de 
14 de Março de 1991, in Boletim do Ministério 
da Justiça, n.º 405, p. 443 (relator Cabral de 
Andrade), de 10 de Dezembro de 1997, no 
processo n.º 80/97 da 2.ª Secção (relator 
Sampaio da Nóvoa), de 17 de Novembro de 
1998, no processo n.º 990/98 da 1.ª Secção 
(relator Ribeiro Coelho).  

(nota 4) Acórdão do Supremo Tribunal de 
Justiça de 29 de Setembro de 1998, no processo 
n.º 657/98 da 1.ª Secção (relator Aragão Seia).  

 (nota 5) Acórdãos do Supremo Tribunal de 
Justiça de 30 de Setembro de 1997, no processo 
n.º 507/97 da 1.ª Secção (relator Aragão Seia), 
de 1 de Julho de 1999, no processo n.º 183/99 
da 2.ª Secção (relator Noronha Nascimento), de 
26 de Março de 1998, no processo n.º 104/98 da 
1.ª Secção (Lemos Triunfante), de 17 de 
Novembro de 1998, no processo n.º 977/98 da 
1.ª secção (relator Afonso de Melo).  

(nota 6) Acórdãos do Supremo Tribunal de 
Justiça de 28 de Julho de 1995, in Colectânea de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurisprudência - Supremo Tribunal de Justiça, 
ano III, n.º 3, p. 36 (relator Figueiredo de 
Sousa), de 30 de Janeiro de 1997, no processo 
n.º 617/96 da 2.ª Secção (relator Miranda 
Gusmão), e de 12 de Novembro de 1998, no 
processo n.º 552/98 da 2.ª Secção (relator 
Miranda Gusmão), de 23 de Novembro de 2000, 
no processo n.º 46/00 da 7.ª Secção (relator 
Sousa Inês).  

(nota 7) Acima citado Acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça de 12 de Novembro de 1998 
(relator Miranda Gusmão).  

(nota 8) Supramencionado Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça de 28 de Setembro 
de 1995 (relator Figueiredo de Sousa), p. 38.  

(nota 9) Acórdãos do Supremo Tribunal de 
Justiça de 28 de Julho de 1995, in Colectânea de 
Jurisprudência - Supremo Tribunal de Justiça, 
ano III, n.º 3, p. 36 (relator Figueiredo de 
Sousa), de 30 de Janeiro de 1997, no processo 
n.º 617/96 da 2.ª Secção (relator Miranda 
Gusmão), de 12 de Novembro de 1998, no 
processo n.º 552/98 da 2.ª Secção (relator 
Miranda Gusmão), e de 23 de Novembro de 
2000, no processo n.º 46/2000 da 7.ª Secção 
(relator Sousa Inês).  

Fernando Jorge Ferreira de Araújo Barros  
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Acórdão n.º 177/2002 – Processo n.º 546/01 

 
Acordam, em plenário, no Tribunal 

Constitucional:  
1 - Nos termos do disposto no artigo 82.º da 

Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro, o 
procurador-geral-adjunto no Tribunal 
Constitucional veio requerer a declaração de 
inconstitucionalidade, com força obrigatória 
geral, da «norma constante do artigo 824.º, n.os 
1 e 2, do Código de Processo Civil, na medida 
em que permite a penhora até um terço das 
prestações periódicas pagas a título de 
aposentação ou de outra regalia social, seguro, 
indemnização por acidente ou renda vitalícia, 
ou de quaisquer outras pensões de natureza 
semelhante, cujo valor não seja superior ao do 
salário mínimo nacional então em vigor».  

Invocou, para o efeito, ter sido a mesma 
norma julgada inconstitucional «por violação 
do princípio da dignidade humana contido no 
princípio do Estado de direito, que resulta das 
disposições conjugadas dos artigos 1.º, 59.º, n.º 
2, alínea a), e 63.º, n.os 1 e 3, da Constituição da 
República Portuguesa», pelo Acórdão n.º 
318/99 (Diário da República, 2.ª série, de 22 de 
Outubro de 1999), e pelas decisões sumárias 
n.os 120/01 e 165/01.  

2 - Notificado para o efeito, nos termos 
previstos nos artigos 54.º e 55.º, n.º 3, da Lei 
n.º 28/82, o Primeiro-Ministro veio apresentar a 
sua resposta, pronunciando-se no sentido da 
não inconstitucionalidade.  

Em síntese, o Primeiro-Ministro sustenta 
que, para a Constituição, o salário mínimo 
representa a garantia de uma «retribuição 
mínima pelo trabalho desenvolvido», imposta 
pelo princípio da justiça, não tendo natureza de 
«prestação de carácter assistencialista» nem 
reflectindo um critério de «garantia do 
rendimento mínimo, adequado e necessário a 
uma existência condigna»; a querer encontrar 
um critério de aferição desse mínimo, seria 
mais adequado recorrer aos que são utilizados 
no domínio dos regimes de segurança social ou 
para a fixação do rendimento mínimo 
garantido.  

Para além disso, o julgamento de 
inconstitucionalidade importaria a adopção de 
um critério de protecção do executado 
desnecessariamente rígido e inflexível, uma 
vez que os n.os 2 e 3 do artigo 824.º do Código 
de Processo Civil prevêem que o tribunal tome 
em conta as suas condições económicas ao 
fixar a extensão em que os rendimentos em 
causa podem ser objecto de penhora, 
permitindo mesmo isentá-los se tal for 
necessário para garantir a «salvaguarda dos 
meios de subsistência adequados e necessários 
a uma vida condigna do executado».  

Finalmente, esse julgamento tornaria 
impenhoráveis, independentemente das 
circunstâncias do caso, os rendimentos 
abrangidos. Essa impenhorabilidade poderia, 
por um lado, ser injustificadamente prejudicial 
aos interesses do exequente, como sucederia na 

hipótese de o executado receber duas prestações 
diferentes, de entre as previstas na alínea b) do n.º 1 
do artigo 824.º, mas ambas de valor não superior ao 
salário mínimo nacional; e poderia, por outro, 
prejudicar o próprio executado, como aconteceria 
se ele tivesse outros bens penhoráveis, já que esses 
bens seriam necessariamente atingidos pela penhora 
ainda que o executado preferisse que ela incidisse 
sobre a prestação isenta.  

Assim, o Primeiro-Ministro, observando que a 
circunstância de uma norma ter sido julgada 
anteriormente inconstitucional em três casos 
diferentes não implica a automática declaração da 
sua inconstitucionalidade, com força obrigatória 
geral, concluiu no sentido de que o Tribunal 
Constitucional não deve declarar a 
inconstitucionalidade da norma objecto deste 
processo.  

Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 
63.º da Lei n.º 28/82, foi apresentado, discutido e 
aprovado por maioria, em plenário, o memorando 
do Presidente do Tribunal.  

Cumpre agora decidir.  
3 - O artigo 824.º do Código de Processo Civil 

tem a seguinte redacção, resultante do artigo 1.º do 
Decreto-Lei n.º 180/96, de 25 de Setembro:  

«Artigo 824.º  
Bens parcialmente penhoráveis  
1 - Não podem ser penhorados:  
a) Dois terços dos vencimentos ou salários 

auferidos pelo executado;  
b) Dois terços das prestações periódicas pagas a 

título de aposentação ou de outra qualquer regalia 
social, seguro, indemnização por acidente ou renda 
vitalícia, ou de quaisquer outras pensões de 
natureza semelhante.  

2 - A parte penhorável dos rendimentos 
referidos no número anterior é fixada pelo juiz entre 
um terço e um sexto, segundo o seu prudente 
arbítrio, tendo em atenção a natureza da dívida 
exequenda e as condições económicas do 
executado.  

3 - Pode o juiz excepcionalmente isentar de 
penhora os rendimentos a que alude o n.º 1, tendo 
em conta a natureza da dívida exequenda e as 
necessidades do executado e seu agregado 
familiar.»  

Ao incorporar o texto constante do Decreto-Lei 
n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, para o artigo 
824.º, acrescentando-lhe, porém, no n.º 3, a 
possibilidade de a isenção de penhora abranger não 
apenas «as prestações a que alude a alínea b) do n.º 
1», mas também os vencimentos e salários referidos 
na alínea a) do n.º 1, o Decreto-Lei n.º 180/96 veio 
manter a regra da impenhorabilidade parcial de 
certos rendimentos do executado (vencimentos, 
salários, certas prestações sociais ou 
indemnizações).  

Conservou, assim, no essencial, o regime que 
José Alberto dos Reis explicava que, embora não 
fosse o «mais humano e equitativo», como seria «o 
que subtrai inteiramente à penhora os pequenos 
vencimentos e salários, isto é, as quantias 
destinadas a assegurar o mínimo de subsistência» 
(Processo de Execução, 1.º, 2.ª ed., reimp., 
Coimbra, 1982, pp. 384 e 391), se destinava, 
naturalmente, a permitir a subsistência do 
executado e do seu agregado familiar.  
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Os vencimentos, salários e outras 
prestações ali referidas continuam, pois, a ser 
penhoráveis em um terço do seu montante (n.º 
1 do artigo 824.º), cabendo ao juiz definir, caso 
a caso, qual o valor efectivamente penhorado, 
entre um terço e um sexto. Para o efeito, há-de 
ponderar as «condições económicas do 
executado» e «a natureza da dívida exequenda» 
(n.º 2 do artigo 824.º), não definindo a lei 
actual, diferentemente do que fazia o n.º 4 do 
anterior artigo 823.º, quais as dívidas que 
devem ser consideradas para tal ponderação.  

É, todavia, possível, agora, que o tribunal, 
atendendo também à «natureza da dívida 
exequenda» e às «necessidades do executado e 
seu agregado familiar», isente totalmente da 
penhora a parte dos vencimentos, salários e 
prestações que, de acordo com as regras 
referidas, é penhorável, como consta do n.º 3. 
Note-se, aliás, que o preâmbulo do Decreto-Lei 
n.º 329-A/95, ao referir esta possibilidade de 
isenção total de penhora, a relaciona com a 
jurisprudência constitucional (Acórdãos n.os 
349/91 e 411/93), que se pronunciou pela 
inconstitucionalidade da norma do n.º 4 do 
artigo 45.º da Lei n.º 28/84, de 14 de Agosto, 
que previa a impenhorabilidade das pensões de 
segurança social, sem tomar em conta o 
montante dos rendimentos recebidos, e com a 
consequente necessidade de proibir a 
invocação, em processo civil, de disposições 
especiais que estabelecessem «a 
impenhorabilidade absoluta de quaisquer 
rendimentos, independentemente do seu 
montante» (artigo 12.º do mesmo decreto-lei).  

Resulta, assim, do disposto nos n.os 1 e 2 do 
artigo 824.º do Código de Processo Civil que é 
susceptível de penhora um terço dos montantes 
auferidos pelo executado a título de 
vencimento, salário, prestação periódica paga a 
título de aposentação ou de qualquer outra 
regalia social, seguro, indemnização por 
acidente, renda vitalícia ou pensão semelhante, 
devendo o juiz, segundo os critérios indicados, 
fixar a parte que, em cada caso, é penhorada, 
entre um terço e um sexto do valor da prestação 
(salvo se aplicar a isenção prevista no n.º 3).  

4 - Ora cabe começar por precisar o objecto 
do presente processo, tendo em conta a sua 
necessária delimitação pelos julgamentos de 
inconstitucionalidade proferidos nas decisões 
invocadas como fundamento.  

Assim, e utilizando a formulação constante 
do Acórdão n.º 318/99, «a questão» nele 
apreciada foi «a de saber se a norma que 
permite a penhora até um terço de uma pensão 
de reforma por invalidez cujo montante é 
inferior ao salário mínimo nacional não é 
inconstitucional por não garantir o mínimo 
adequado e necessário para uma existência 
condigna».  

A decisão sumária n.º 120/01, referindo que 
versa sobre o mesmo objecto, julgou no sentido 
da «inconstitucionalidade do artigo 824.º, n.os 1 
e 2, do Código de Processo Civil, na medida 
em que permitem a penhora de um terço de 
prestações periódicas pagas a título de regalia 
social ou pensões cujo valor não seja superior 
ao do salário mínimo nacional».  

Por sua vez, a decisão sumária n.º 165/01 
apreciou a «mesma norma questionada» no 
Acórdão n.º 318/99.  

Isto significa que a norma agora em apreciação 
é, tão-somente, a que resulta da conjugação do 
disposto nos n.os 1, alínea b), e 2 do artigo 824.º do 
Código de Processo Civil, na parte em que permite 
a penhora até um terço das prestações periódicas 
pagas a título de regalia social ou de pensão, cujo 
valor não seja superior ao salário mínimo nacional.  

5 - Como se disse já, esta norma foi julgada 
inconstitucional por «violação do princípio da 
dignidade humana contido no princípio do Estado 
de direito que resulta das disposições conjugadas 
dos artigos 1.º, 59.º, n.º 2, alínea a), e 63.º, n.os 1 e 
3, da Constituição» (Acórdão n.º 318/99).  

Para fundamentar este juízo, escreveu-se neste 
Acórdão n.º 318/99:  

«O Tribunal Constitucional tem tido várias 
pronúncias sobre a questão da impenhorabilidade 
de bens, centrando-se todos os acórdãos no artigo 
45.º da Lei n.º 28/84, de 14 de Agosto, tendo esta 
norma (que estabelece a impenhorabilidade das 
prestações devidas pelas instituições de segurança 
social sido julgada inconstitucional na medida em 
que isenta de penhora a parte das prestações 
devidas pelas instituições de segurança social que 
excedam o mínimo adequado e necessário a uma 
sobrevivência condigna.  

[...]  
Será razoável utilizar para o caso dos autos a 

argumentação carreada para as decisões relativas ao 
artigo 45.º da Lei de Segurança Social?  

Vejamos.  
[...]  
A questão que se coloca no presente processo é, 

portanto, a de saber se a norma que permite a 
penhora até um terço de uma pensão de reforma por 
invalidez cujo montante é inferior ao salário 
mínimo nacional não é inconstitucional por não 
garantir o mínimo adequado e necessário para uma 
existência condigna (artigo 1.º, em conjugação com 
o artigo 63.º, n.os 3 e 4, da Constituição).  

[...]  
O credor goza de um direito à satisfação do seu 

crédito, podendo chegar à realização executiva do 
crédito à custa do património do devedor, sendo tal 
direito, enquanto direito de conteúdo patrimonial, 
tutelado pelo artigo 62.º, n.º 1, da Constituição 
(garantia da propriedade privada).  

O artigo 63.º da Constituição reconhece a todos 
os cidadãos um direito à segurança social que, nos 
termos do n.º 3, 'protege os cidadãos na doença, 
velhice, invalidez, viuvez e orfandade, bem como 
no desemprego e em todas as outras situações de 
falta ou diminuição de meios de subsistência ou de 
capacidade para o trabalho'.  

Este preceito constitucional, como se escreveu 
no Acórdão n.º 349/91 (in Acórdãos do Tribunal 
Constitucional, 19.º vol., p. 515) 'poderá, desde 
logo, ser interpretado como garantindo a todo o 
cidadão a percepção de uma prestação proveniente 
do sistema de segurança social que lhe possibilite 
uma subsistência condigna em todas as situações de 
doença, velhice ou outras semelhantes. Mas ainda 
que não possa ver-se garantido no artigo 63.º da lei 
fundamental um direito a um mínimo de 
sobrevivência, é seguro que este direito há-de 
extrair-se do princípio da dignidade da pessoa 
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humana condensado no artigo 1.º da 
Constituição' (cf. Acórdão n.º 232/91, in 
Acórdãos do Tribunal Constitucional, 19.º vol., 
p.341).  

Pode, assim, configurar-se um conflito de 
direitos, entre o direito do credor à realização 
rápida do pagamento do seu crédito e o direito 
do devedor e pensionista da segurança social 
ou do Estado à percepção de uma pensão que 
lhe garanta o mínimo de subsistência condigna 
com a sua dignidade de pessoa.  

Existindo o referido conflito, o legislador 
não pode deixar de garantir a tutela do valor 
supremo da dignidade da pessoa humana - 
vector axiológico estrutural da própria 
Constituição - sacrificando o direito do credor 
na parte que for absolutamente necessária - e 
que pode ir até à totalidade desse direito - por 
forma a não deixar que do pagamento ao credor 
decorra o aniquilamento da mera subsistência 
do devedor e pensionista.  

Essencial se torna, pois, a realização de um 
balanceamento da utilização de uma adequada 
proporção na repartição 'dos custos do conflito' 
(cf., J. C. Vieira de Andrade, Os Direitos 
Fundamentais na Constituição Portuguesa de 
1976, Almedina, 1987, p. 233). Em 
consequência, será constitucionalmente 
aceitável o sacrifício do direito do credor, se o 
mesmo for necessário e adequado à garantia do 
direito à existência do devedor com um mínimo 
de dignidade.  

[...]  
É certo que o legislador admite a penhora 

até um terço dos salários auferidos pelo 
executado, mesmo de salários não superiores 
ao salário mínimo nacional, tal como admite a 
penhora de idêntica parte das prestações 
periódicas recebidas a título de pensão de 
aposentação ou pensão social, sem qualquer 
limitação expressa decorrente do respectivo 
montante.  

Porém, assim como o salário mínimo 
nacional contém em si a ideia de que é a 
remuneração básica estritamente indispensável 
para satisfazer as necessidades impostas pela 
sobrevivência digna do trabalhador e que por 
ter sido concebido como o 'mínimo dos 
mínimos' não pode ser, de todo em todo, 
reduzido, qualquer que seja o motivo, assim, 
também uma pensão por invalidez, doença, 
velhice ou viuvez cujo montante não seja 
superior ao salário mínimo nacional não pode 
deixar de conter em si a ideia de que a sua 
atribuição corresponde ao montante mínimo 
considerado necessário para uma subsistência 
digna do respectivo beneficiário.  

Em tais hipóteses, o encurtamento através 
da penhora, mesmo de uma parte dessas 
pensões - parte essa que em outras 
circunstâncias seria perfeitamente razoável, 
como no caso de pensões de valor bem acima 
do salário mínimo nacional -, constitui um 
sacrifício excessivo e desproporcionado do 
direito do devedor e pensionista, na medida em 
que este vê o seu nível de subsistência básico 
descer abaixo do mínimo considerado 
necessário para uma existência com a 
dignidade humana que a Constituição garante.  

Nestes termos, considera-se que a norma do 
artigo 824.º, n.os 1 e 2, do Código de Processo Civil, 
na medida em que permite a penhora até um terço 
quer de vencimentos ou salários auferidos pelo 
executado, quando estes são de valor não superior 
ao salário mínimo nacional em vigor naquele 
momento, quer de pensões de aposentação ou de 
pensões sociais por doença, velhice, invalidez e 
viuvez, cujo valor não alcança aquele mínimo 
remuneratório, é inconstitucional por violação do 
princípio da dignidade humana, decorrente do 
princípio do Estado de direito, constante das 
disposições conjugadas dos artigos 1.º, 59.º, n.º 2, 
alínea a), e 63.º, n.os 1 e 3, da Constituição da 
República Portuguesa.»  

É este julgamento de inconstitucionalidade que 
aqui se reitera, não se considerando que os 
argumentos apresentados pelo Primeiro-Ministro 
devam conduzir a solução diversa, como se passa a 
demonstrar.  

6 - Em primeiro lugar, o Primeiro-Ministro 
aponta a inadequação da escolha do montante do 
salário mínimo como referência para a 
impenhorabilidade, apontando outros, a seu ver, 
mais adequados.  

Ora a verdade é que a existência de outras 
referências possíveis não invalida que o Tribunal 
Constitucional possa considerar, como considera, 
que o valor do salário mínimo constitui referência 
adequada aos valores em jogo, nenhum obstáculo 
resultando da consideração de que representa a 
garantia de uma «retribuição mínima pelo trabalho 
desenvolvido» e que «tem subjacente um princípio 
de justiça, não sendo considerado como prestação 
de carácter assistencialista».  

Como se afirmou no Acórdão n.º 318/99 e 
resulta da análise dos sucessivos diplomas relativos 
à criação e às diversas actualizações introduzidas 
no respectivo montante, ao fixar o regime do salário 
mínimo nacional, o legislador teve presente a 
intenção de garantir «a remuneração básica 
estritamente indispensável para satisfazer as 
necessidades impostas pela sobrevivência digna do 
trabalhador» (Acórdão n.º 318/99).  

Assim resulta, claramente, do Decreto-Lei n.º 
217/74, de 27 de Maio, que o introduziu no direito 
português. Da leitura atenta do preâmbulo do 
diploma decorre que foi concebido como um dos 
«benefícios sociais especialmente dirigido a 
melhorar a situação das classes que se encontram 
em pior situação» (ponto 4), juntamente com várias 
prestações de carácter social previstas no mesmo 
diploma destinadas a melhorar os «níveis de vida 
muito baixos» da «generalidade do povo português, 
especialmente a classe trabalhadora» (ponto 1); e 
essa preocupação manteve-se, como se pode 
verificar, por exemplo, no diploma que, por último, 
veio actualizar o respectivo montante [o Decreto-
Lei n.º 325/2001, de 17 de Dezembro, rectificado 
pela Declaração de Rectificação n.º 20-BC/2001 
(Diário da República, 1.ª serie-A, n.º 290, 3.º 
suplemento, de 17 de Dezembro de 2001). Como se 
pode ler no preâmbulo, o montante da actualização, 
definido segundo «critérios de racionalidade 
económica e social», teve como objectivo permitir, 
«em simultâneo, uma elevação sustentada do poder 
de compra dos trabalhadores e da competitividade 
das empresas nacionais».  
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Essa dupla ordem de considerações é 
imposta, aliás, pela alínea a) do n.º 2 do artigo 
59.º da Constituição, quando, ao determinar 
que cabe ao Estado «o estabelecimento e a 
actualização do salário mínimo nacional», 
aponta como critérios a ter em conta, para além 
de «outros factores, as necessidades dos 
trabalhadores, o aumento do custo de vida, o 
nível de desenvolvimento das forças 
produtivas, a exigência da estabilidade 
económica e financeira e a acumulação para o 
desenvolvimento».  

7 - Em segundo lugar, é incontestável que o 
n.º 3 do artigo 824.º confere ao tribunal o poder 
de, tomando em conta «as necessidades do 
executado e seu agregado familiar», isentar 
totalmente de penhora a pensão em causa.  

Há, todavia, que não esquecer, desde logo, 
que estas necessidades não são o único 
elemento a ponderar pelo tribunal, que tem que 
as considerar conjuntamente com «a natureza 
da dívida exequenda», factor que pode impedir 
que o tribunal opte pela impenhorabilidade 
total.  

Para além disso, não é exacto que o 
julgamento de inconstitucionalidade venha 
substituir, utilizando um critério 
«desnecessariamente rígido e inflexível», uma 
mais adequada forma de protecção do 
executado. Com efeito, e não esquecendo que o 
preceito continua a valer para o caso de 
penhora de pensões de valor mais elevado, a 
verdade é que o efeito do julgamento de 
inconstitucionalidade se traduz, apenas, em 
excluir a ponderação do tribunal sobre a 
admissibilidade da penhora nos casos em que o 
montante da pensão abrangida não é superior 
ao salário mínimo, por se entender que, em tais 
casos, a penhora afecta sempre de forma 
inaceitável a satisfação das «necessidades do 
executado e seu agregado familiar».  

8 - Finalmente, também não é exacto que a 
declaração de inconstitucionalidade se revele 
injustificadamente lesiva dos interesses, quer 
do exequente, como aconteceria, por exemplo, 
se o executado auferisse duas das prestações 
incluídas na alínea b) do n.º 1 do artigo 824.º, 
quer do executado, que, dispondo de outros 
bens penhoráveis (rendimentos ou não), pode 
ter conveniência em que a penhora antes incida 
sobre a pensão.  

Com efeito, estas objecções não são 
procedentes. Desde logo porque, como resulta 
do Acórdão n.º 318/99, os julgamentos de 
inconstitucionalidade cuja generalização se 
requer neste processo tiveram como 
pressuposto necessário a circunstância de o 
executado não dispor nem de outros 
rendimentos (incluídas aqui quaisquer outras 
das prestações referidas na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 824.º do Código de Processo Civil), 
nem, em geral, de outros bens penhoráveis, 
suficientes para satisfazer a dívida exequenda.  

A declaração de inconstitucionalidade não 
vai, assim, afectar injustificadamente os 
interesses do exequente, já que a sua razão de 
ser leva a que, em casos em que o executado 
aufira duas ou mais prestações compreendidas 
naquele preceito, se tenha de considerar, para 

efeitos de impenhorabilidade, a globalidade das 
prestações recebidas.  

Mas também não se revela prejudicial para o 
executado, nos termos apontados na resposta, 
porque não se verifica o pressuposto necessário de 
que esta parte, ou seja, a disponibilidade do 
executado na determinação dos bens sobre os quais 
há-de recair a penhora.  

Com efeito, quando tem o direito de nomear 
bens à penhora (o que sucede nas execuções 
ordinárias, como resulta do disposto no artigo 833.º 
do Código de Processo Civil), é obrigado a 
respeitar a ordenação constante do artigo 834.º do 
mesmo Código, sob pena de tal direito se devolver 
ao exequente [alínea b) do n.º 1 do artigo 836.º]; 
quando não tem (como sucede em processo 
sumário, nos termos do artigo 924.º, sempre do 
Código de Processo Civil, e, portanto, nas 
execuções simplificadas reguladas pelo Decreto-Lei 
n.º 274/97, de 8 de Outubro), o executado apenas 
pode requerer a substituição dos bens nomeados 
pelo exequente se a sentença em que se baseia a 
execução não tiver transitado em julgado (n.º 2 do 
artigo 926.º).  

9 - Antes de concluir, cumpre acrescentar que, 
pelo Acórdão n.º 62/2002 (Diário da República, 2.ª 
série, de 11 de Março de 2002), se decidiu «julgar 
inconstitucionais, por violação do princípio da 
dignidade humana contido no princípio do Estado 
de direito, tal como resulta das disposições 
conjugadas dos artigos 1.º e 63.º, n.os 1 e 3, da 
Constituição da República, os artigos 821.º, n.º 1, e 
824.º, n.os 1, alínea b), e 2 do Código de Processo 
Civil, na interpretação segundo a qual são 
penhoráveis as quantias percebidas a título de 
rendimento mínimo garantido». Também neste 
acórdão se entendeu que, «conforme resulta dos 
citados Acórdãos n.os 349/91 e 411/93, o que é 
relevante, no confronto com os artigos 13.º e 62.º da 
Constituição, para concluir pela legitimidade 
constitucional da impenhorabilidade é a 
circunstância de a prestação de segurança social em 
causa não exceder o mínimo adequado e necessário 
a uma sobrevivência condigna».  

Nestes termos, o Tribunal Constitucional decide 
declarar a inconstitucionalidade, com força 
obrigatória geral, da norma que resulta da 
conjugação do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 
2 do artigo 824.º do Código de Processo Civil, na 
parte em que permite a penhora até um terço das 
prestações periódicas, pagas ao executado que não é 
titular de outros bens penhoráveis suficientes para 
satisfazer a dívida exequenda, a título de regalia 
social ou de pensão, cujo valor global não seja 
superior ao salário mínimo nacional, por violação 
do princípio da dignidade humana, contido no 
princípio do Estado de direito, e que resulta das 
disposições conjugadas do artigo 1.º, da alínea a) do 
n.º 2 do artigo 59.º e dos n.os 1 e 3 do artigo 63.º da 
Constituição.  

Lisboa, 23 de Abril de 2002. - Maria dos 
Prazeres Beleza (relatora) - José de Sousa e Brito - 
Maria Fernanda Palma - Alberto Tavares da Costa - 
Luís Nunes de Almeida - Artur Maurício - 
Guilherme da Fonseca - Paulo Mota Pinto (vencido, 
nos termos da declaração de voto junta) - Bravo 
Serra (vencido, pois que entendo que a conjugação 
da norma aqui em apreço com os poderes que são 
conferidos ao juiz pelo n.º 3 do artigo 824.º do 
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Código de Processo Civil tem a virtualidade de 
afastar o vício de inconstitucionalidade que foi 
assacado pelo vertente aresto ao normativo ora 
analisado, sendo que não vislumbro no n.º 7 
desse mesmo acórdão o emprego de 
fundamentação que, bastantemente, infirme o 
entendimento que perfilho) - José Manuel 
Cardoso da Costa (acompanhando o essencial 
da posição assumida pelos Exmo.s 
Conselheiros Mota Pinto e Bravo Serra, e, 
revendo, assim, posição anterior).  

 
Declaração de voto  
Votei no sentido da não 

inconstitucionalidade da norma (ou dimensão 
normativa) em causa, pelas razões que passo a 
expor:  

1 - O Código de Processo Civil prevê no n.º 
3 do artigo 824.º que o juiz pode isentar 
totalmente de penhora prestações como as que 
estavam em causa, tendo em conta a natureza 
da dívida exequenda e as necessidades do 
executado e seu agregado familiar. A remissão 
para tal possibilidade judicial afigura-se-me 
claramente de preferir ao estabelecimento de 
um limite rígido e abstracto de 
impenhorabilidade, desde logo, por permitir 
tomar em conta circunstâncias do caso concreto 
que podem não ser despiciendas.  

Só não seria assim se pudesse entender-se 
que a penhora de qualquer parte de prestações 
inferiores ao salário mínimo (como se diz no 
acórdão) «afecta sempre de forma inaceitável a 
satisfação das 'necessidades do executado e seu 
agregado familiar'» - ou seja, que põe sempre 
em causa a garantia de um «mínimo de 
existência», não devendo, por isso, nunca ser 
ponderada no caso concreto com quaisquer 
outros elementos. É o que, a meu ver, se poderá 
ainda entender para as prestações recebidas a 
título de «rendimento mínimo garantido». 
Considerando os seus pressupostos e forma de 
fixação - designadamente a indexação ao 
montante legalmente fixado para a pensão 
social do regime não contributivo e a variação 
da prestação segundo a composição do 
agregado familiar dos titulares do direito à 
prestação -, pode dizer-se que só a salvaguarda 
da totalidade dessas prestações poderá proteger 
o «mínimo de existência» do devedor e seu 
agregado, cuja garantia decorre do valor da 
dignidade humana. Fora esses casos - de que 
não cumpre agora tratar (cf. o Acórdão n.º 
62/2002, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 59, de 11 de Março de 2002) -, porém, 
considero bastante o regime de 
impenhorabilidade de dois terços das 
prestações, prevista no n.º 1 do artigo 824.º do 
citado Código, conjugada com as 
possibilidades de, no caso concreto, o juiz fixar 
o montante penhorável entre um terço e um 
sexto, ou isentar mesmo totalmente de penhora, 
considerando a natureza da dívida exequenda e 
as necessidades do executado e seu agregado 
familiar.  

À vantagem da ponderação, no caso 
concreto, do critério do n.º 3 do artigo 824.º do 
Código de Processo Civil acresce, aliás, que as 
situações de impenhorabilidade (por exemplo 

de dois terços dos vencimentos ou das prestações 
em causa) devem já ser consideradas em geral 
absolutamente excepcionais, quer por poderem 
originar um «amolecimento ósseo» das obrigações 
civis, quer por serem possíveis fontes de flagrante 
injustiça relativa (basta, para o concluir, ter 
presente que, perante um critério abstracto de 
impenhorabilidade, uma eventualmente idêntica 
situação financeira do credor não pode ser 
considerada), e que ainda mais excepcionais terão 
de ser os casos em que a garantia da dignidade 
humana, como valor no qual se funda a República 
Portuguesa, inscrito logo no «pórtico» da lei 
fundamental, impõe a consagração de uma 
impenhorabilidade.  

2 - Ora, a afirmação de uma impenhorabilidade 
total de prestações recebidas «a título de regalia 
social ou de pensão, cujo valor global não seja 
superior ao salário mínimo», em nome do princípio 
da dignidade humana funda-se, a meu ver, numa 
confusão entre o critério do «mínimo de existência» 
do devedor e seu agregado - esse, sim, imposto pela 
dignidade humana - e o salário mínimo (sendo certo 
que, quando coincidirem, já a aplicação do primeiro 
conduzirá a afirmar a impenhorabilidade).  

Na verdade, o salário mínimo representa a 
remuneração mínima garantida pela prestação 
laboral, imposta por um princípio de justiça 
comutativa, pela própria ideia de dignidade do 
trabalho - ou da pessoa enquanto trabalhador -, e 
por outras razões sociais e económicas.  

É, na verdade, não só o que resulta da sua forma 
de fixação nos termos do Decreto-Lei n.º 69-A/87, 
de 9 de Fevereiro - fixação, essa, que pode ser 
mensal ou horária (para trabalho a tempo parcial ou 
com pagamento à quinzena, semana ou dia) e 
comporta diversas modulações (por exemplo, 
reduções nos serviços doméstico e nas actividades 
de natureza artesanal, relacionadas com o 
trabalhador, relativas à dimensão da entidade 
patronal e ao aumento de encargos para esta, e 
adaptações às Regiões Autónomas) -, como da 
própria Constituição da República. Segundo o seu 
artigo 55.º, n.º 2, alínea a), incumbe ao Estado 
assegurar as condições de trabalho, retribuição e 
repouso a que os trabalhadores têm direito, 
estabelecendo e actualizando o salário mínimo 
nacional, «tendo em conta, entre outros factores», 
não só as «necessidades dos trabalhadores» e «o 
aumento do custo de vida», como «o nível de 
desenvolvimento das forças produtivas, as 
exigências da estabilidade económica e financeira e 
a acumulação para o desenvolvimento«. E, por 
exemplo, no Decreto-Lei n.º 325/2001, de 17 de 
Dezembro, que por último actualizou os seus 
valores, refere-se uma »especial atenção 
relativamente aos valores de actualização em causa, 
nomeadamente recorrendo a critérios de 
nacionalidade económica e social que, não 
contrariando os níveis desejáveis de crescimento do 
emprego, permitam, em simultâneo, uma elevação 
sustentada do poder de compra dos trabalhadores e 
da competitividade das empresas nacionais» 
(itálicos aditados).  

Tudo, pois, critérios constitucionais e legais 
explícitos que desmentem frontalmente o objectivo 
e a natureza do salário mínimo como garantia de 
um «mínimo de existência», ou de subsistência, 
implicado pelo valor da dignidade humana (que 
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pode, aliás, ser superior ou inferior ao salário 
mínimo), e que, a meu ver, impedem a sua 
utilização como critério para uma 
impenhorabilidade total, fundada na protecção 
daquele valor.  

Por tais razões, não teria julgado 
inconstitucional a norma em causa.  
3 - Por último, registe-se, ainda, que, dentro da 
própria lógica do aresto de que dissenti, o 
critério para a «proibição constitucional de 
penhora» há-de, com certeza, residir, não tanto 
na comparação do salário mínimo com o valor 
(fraccionado ou global)  das  prestações  auferi- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

das pelo devedor, como na comparação com o 
rendimento que lhe restaria depois da penhora - ou 
seja, com o seu rendimento remanescente. Isto, sem 
deixar, porém, de admitir que, dadas as 
particularidades do processo em que foi proferida a 
presente declaração de inconstitucionalidade com 
força obrigatória geral, baseado em três decisões de 
inconstitucionalidade em casos concretos (nenhuma 
das quais subscrevi, sendo, aliás, duas delas 
decisões proferidas ao abrigo do artigo 78.º-A, n.º 
1, da Lei do Tribunal Constitucional), não teria sido 
possível alargar o objecto do processo por forma a 
considerar antes aquele critério. - Paulo Mota Pinto 
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ÍNDICE REMISSIVO 

Direito Civil 
 
1- Parte Geral 
 

− Caducidade da acção, seguro de 
acidentes de trabalho, cláusula 
contratual. 2870 

− Conflito de direitos, direito ao bom 
nome, direito à informação, 
prevalência. 2903 (Texto integral) 

− Documento particular, falsidade, ónus 
da prova. 2873 

− Interpretação do negócio jurídico, 
nulidade 2906 

− Personalidade judiciária. 2858 
− Prazo de caducidade, compra e venda, 

coisa defeituosa, acção. 2877 
 
 
2- Direito das Obrigações 
 

− Acidente de viação, comissão, 
presunção, indemnização, danos não 
patrimoniais. 2885 

− Acidente de viação, competência, 
tribunal cível, processo penal, pedido 
cível, improcedência, acusação, 
absolvição do pedido, acção cível, 
pedido, indemnização, questão de 
direito, caso julgado, 2924 

− Acidente de viação, culpa exclusiva. 
2961 

− Acidente de viação, culpa, transgressão, 
presunção de culpa. 2850 

− Acidente de viação, direito à 
indemnização, inquérito, procedimento 
criminal, contagem dos prazos, 
prescrição. 2895 (Texto integral) 

− Acidente de viação, indemnização, 
danos patrimoniais, danos futuros, 
incapacidade permanente absoluta para 
o trabalho habitual. 2915 (Texto 
integral) 

− Acidente de viação, indemnização, 
juros de mora, IRS, retenção na fonte, 
seguradora. 2836 

− Acidente de viação, nexo de 
causalidade, indemnização, danos 
patrimoniais, danos futuros, perda de 
retribuição. 2918 

− Acidente de viação, paragem de 
veículo, negligência. 2914 

− Acidente de viação, responsabilidade, 
culpa, acidente de trabalho, acidente in 
itinere, ilícito criminal, prescrição, 
prazo. 2963 

 
 
− Acidente de viação, seguro automóvel, 

indemnização, danos morais, exclusão 
de responsabilidade, lesão, agente, 
condução automóvel. 2945 

− Arrendamento para comércio ou 
indústria, encerramento do 
estabelecimento, resolução do contrato. 
2886 

− Arrendamento para comércio ou 
indústria, reivindicação. 2937 

− Arrendamento rural, denúncia. 2904 
− Arrendamento urbano, resolução do 

contrato, residência permanente, falta, 
caso de força maior. 2835 

− Arrendamento, partido político, regime. 
2856 

− Cessão de exploração de 
estabelecimento comercial, regime 
aplicável. 2899 

− Comodato, perda ou deterioração da 
coisa, culpa. 2959 

− Compra e venda, coisa defeituosa, 
acção, prazo de caducidade. 2877 

− Condução sob o efeito de álcool, direito 
de regresso, nexo de causalidade. 2955 

− Contrato de arrendamento, obras, 
alteração da estrutura do prédio, 
compropriedade, administrador, 
poderes de administração. 2966 

− Contrato de mediação, retribuição. 
2909 

− Contrato-promessa de compra e venda, 
erro na forma do processo, réplica, 
admissibilidade, poderes da Relação, 
acção, sociedade comercial, execução 
específica, falência, obrigação, abuso 
do direito, impossibilidade do 
cumprimento, extinção. 2847 

− Contrato-promessa de compra e venda, 
incumprimento, resolução do contrato, 
restituição do sinal em dobro. 2938 

− Contrato-promessa, resolução, licença 
de utilização. 2888 

− Cumprimento defeituoso, transporte 
Internacional de Mercadorias por 
Estrada – TIR, indemnização, juros de 
mora. 2840 

− Dano, propriedade industrial, 
indemnização, competência material. 
2855 

− Danos morais, indemnização, juros de 
mora, início. 2853 

− Direito de regresso, juros de mora. 
2884 

− Empreitada, defeito da obra, denúncia, 
caducidade, ónus da prova. 2837 

− Fiança, locatário, extinção. 2852 
− Impugnação pauliana, efeitos, terceiros. 

2944 
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− Indemnização de perdas e danos, juros, 
IRS. 2953 

− Indemnização, actualização da 
indemnização, juros de mora. 2862 

− Indemnização, actualização, sentença, 
citação, juros de mora. 2948 

− Indemnização, crime, acção cível. 2908 
− Indemnização, prescrição, interrupção. 

2857 
− Indemnização, retribuição, 

incapacidade permanente parcial, danos 
futuros, danos não patrimoniais, juros 
de mora, data, citação. 2849 

− Prédio urbano, empreitada, compra e 
venda, credor, defeitos, defeito da obra. 
2900 

− Privilégio creditório, extinção, falência, 
crédito da Segurança Social, hipoteca 
legal. 2934 

− Promessa de compra e venda, nulidade 
do contrato, restituição do sinal, juros 
compensatórios, juros de mora. 2892 

− Responsabilidade civil, auto-estrada, 
dano, indemnização. 2874 

− Responsabilidade civil, cheque, 
falsificação, pagamento, culpa, endosso 
em branco. 2898 

− Responsabilidade, banco, extravio de 
cheque, levantamento de dinheiro 
depositado, uso de nome falso, 
falsificação, assinatura. 2867 

− Revogação do negócio jurídico, forma, 
documento, prova testemunhal, 
admissibilidade. 2922 

− Ruído, actividade industrial. 2967 
− Transacção judicial, alteração. 2949 
− Violação das regras de construção 

urbana, restrição de direitos, abuso de 
direito. 2838 

 
 
3- Direitos Reais 
 

− Acidente de viação, concorrência de 
culpas, valor, salvados, veículo, 
recurso, equidade. 2969 

− Acidente de viação, prescrição, direito 
à indemnização, culpa excessiva, 
velocidade excessiva, sinais de trânsito, 
indemnização, danos morais. 2970 

− Acidente de viação, tempestividade, 
reclamação do questionário, cálculo da 
indemnização, danos morais, juros de 
mora. 2972 

− Acidente de viação, valor elevado, 
dano, veículo, reparação do prejuízo. 
2971 

− Aproveitamento de águas, aquisição, 
título constitutivo. 2875 

− Arrendamento para comércio ou 
indústria, desvio de fim do arrendado, 
resolução do contrato. 2974 

− Árvore, usufruto, corte ilegal de 
árvores. 2905 

− Condomínio, administração, 
representação em juízo, contestação. 
2910 

− Defeito da obra, acção de condenação, 
reparação do prejuízo, revelia, 
pressupostos, sanção pecuniária 
compulsória. 2968 

− Direito de preferência, servidão legal, 
servidão de passagem, usucapião, 
decisão judicial. 2947 

− Propriedade horizontal, terraços, parte 
comum, obras. 2935 

− Servidão de passagem, sinais visíveis e 
permanentes. 2889 

− Servidão, extinção por usucapio 
libertatis. 2866 

 
 

4- Direito de Família 
 
− Pensão de sobrevivência, requisitos. 

2843 
− Divórcio, cônjuge, acordo, casa da 

morada de família, sentença, 
homologação, execução de sentença, 
petição inicial, indeferimento liminar. 
2863 

− União de facto, pensão de 
sobrevivência, caducidade. 2869 

− Regulação do poder paternal, alteração, 
alimentos. 2894 

− Confiança judicial de menores, 
adopção. 2896 

− Investigação de paternidade, presunção 
de paternidade, concubinato, aplicação 
da lei no tempo. 2901 

− Alimentos devidos a menores, 
maioridade, extinção. 2913 

− Menor, dever de vigilância, danos 
materiais, responsabilidade civil, danos 
morais. 2919 

− Acção, investigação de paternidade, 
exame sanguíneo, réu, falta, 
justificação da falta, multa, pagamento, 
inversão do ónus da prova. 2965 

 
 

5- Direito de Sucessões 
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− Processo Civil 
 
− Acção de condenação, reparação do 

prejuízo, defeito da obra, revelia, 
pressupostos, sanção pecuniária 
compulsória. 2968 

− Arresto, competência territorial. 2861 
− Caso julgado, requisitos. 2845 
− Competência material, cooperativa. 

2962 
− Competência material, propriedade 

industrial, dano, indemnização. 2855 
− Competência material, tribunal comum, 

violação, direito de personalidade, 
competência, tribunal administrativo, 
causa de pedir, infracção, Plano 
Director Municipal. 2973 

− Competência, suspensão de deliberação 
social, cooperativa. 2952 

− Competência, tribunal cível, acidente 
de viação, processo penal, pedido cível, 
improcedência, acusação, absolvição 
do pedido, acção cível, pedido, 
indemnização, questão de direito, caso 
julgado, 2924 

− Depoimento de parte, confissão 
judicial, transcrição, falta, nulidade 
relativa. 2923 

− Depoimento de parte, 
inadmissibilidade. 2844 

− Embargo de obra nova, legitimidade, 
oposição, nulidade de sentença, matéria 
de facto, poderes da Relação. 2864 

− Embargos de executado, documento 
particular, assinatura, falsidade, ónus da 
prova. 2916 

− Embargos de executado, levantamento 
de dinheiro depositado. 2925 

− Embargos de executado, ónus da prova. 
2911 

− Embargos de executado, preenchimento 
abusivo, livrança. 2920 

− Embargos de terceiro. 2859 
− Erro na forma do processo, réplica, 

admissibilidade, poderes da Relação, 
acção, sociedade comercial, contrato-
promessa de compra e venda, execução 
específica, falência, obrigação, abuso 
do direito, impossibilidade do 
cumprimento, extinção. 2847 

− Extinção do poder jurisdicional, 
rectificação de erros materiais, coisa 
pública, desafectação. 2883 

− Falsidade, letra, assinatura, ónus da 
prova. 2882 

− Falta de citação, citação edital, prazo de 
arguição. 2893 

− Julgamento, repetição, inquirição de 
testemunha, culpa do lesado. 2931 

− Litigância de má fé. 2958 
 

 
− Litispendência, requisitos, causa de 

pedir, cumulação de pedidos. 2960 
− Matéria de facto, alteração, gravação da 

prova. 2872 
− Matéria de facto, fundamentação, 

sentença. 2897 
− Matéria de facto, impugnação, 

gravação da prova, justo impedimento, 
alegações. 2841 

− Notificação, justo impedimento. 2940 
− Nulidade processual, nulidade relativa, 

interposição de recurso, requerimento, 
extravio, prazo de arguição. 2851 

− Pedido, alteração, cálculo, erro, 
processo judicial, correcção oficiosa, 
cláusula contratual, deterioração, ónus 
da alegação, ónus da prova. 2865 

− Petição inicial, indeferimento liminar, 
divórcio, cônjuge, acordo, casa da 
morada de família, sentença, 
homologação, execução de sentença. 
2863 

− Princípio da verdade material, princípio 
da preclusão. 2878 

− Procedimentos cautelares, sanção 
pecuniária compulsória. 2871 

− Processo, rol de testemunhas. 2879 
− Providência cautelar, acção declarativa, 

objecto. 2912 
− Quesitos, alteração. 2926 
− Recurso de revisão, fundamentação, 

documento particular, tribunal 
competente, admissão do recurso. 2975 

− Recurso, alegações, repetição. 2891 
− Recurso, junção de documento. 2881 
− Responsabilidade pré-negocial, 

requisitos. 2880 (Texto integral) 
− Respostas aos quesitos, declaração 

negocial. 2932 
− Sentença, matéria de facto, 

especificação, questionário, poderes do 
juiz, alteração, nulidade de sentença, 
motivação, falta, oposição entre 
fundamentos e decisão, contrato de 
agência, denúncia, aviso prévio, 
resolução do contrato, indemnização, 
abuso de direito. 2842 

− Sentença, nulidade, falta de motivação, 
arrendamento, senhorio, obras, abuso 
de direito, constituição, violação. 2964 

− Testemunhas, inabilidade para depor, 
nulidade relativa. 2941 

− Tribunais portugueses, competência 
internacional, regulação do poder 
paternal, alteração. 2939 
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Execução 
 
− Cheque, prescrição, título executivo. 

2954 
− Dívida de cônjuges, penhora, bens 

comuns do casal, execução, caso 
julgado. 2839 

− Execução de sentença, facto ilícito, 
pedido genérico, caso julgado. 2936 

− Execução por quantia certa, 
indeferimento liminar, título executivo, 
mútuo, documento particular. 2943 

− Execução por quantia certa, penhora, 
expectativa jurídica, aquisição, 
automóvel, posse, leasing. 2942 

− Penhora, prédio urbano, promessa de 
venda, aquisição, registo definitivo, 
prevalência. 2846 

− Penhora, rectificação de registo, 
registo. 2921 

− Penhora, sustação, nomeação de bens à 
penhora. 2854 

− Sentença cível, execução, oposição, 
fundamentos. 2860 

− Título executivo, processo especial de 
recuperação de empresa, acção 
executiva. 2951 

 
 

Processo Especial 
 
− Falência, privilégio creditório, 

extinção, crédito da Segurança Social, 
hipoteca legal. 2934 

− Falência, reclamação de créditos, erro 
de escrita. 2946 

− Liquidatário, retribuição. 2950 
− Processo especial de recuperação de 

empresa, acção executiva, título 
executivo. 2951 

 
 

Direito Comercial 
 
− Cheque, documento particular, 

reconhecimento da dívida. 2890 
− Cheque, falsificação, pagamento, 

responsabilidade civil, culpa, endosso 
em branco. 2898 

− Depósito bancário, cumprimento 
imperfeito. 2933 

− Emissão de cheque durante medida de 
restrição do uso, rescisão. 2907 

− Extravio de cheque, levantamento de 
dinheiro depositado, uso de nome falso, 
falsificação, assinatura, 
responsabilidade, banco. 2867 

− Gerente, assinatura, legitimidade, 
endosso, cláusula sem despesas, 
protesto. 2917 

− Letra, aceitante, protesto, juros de 
mora. 2876 

− Letra, assinatura, falsidade, ónus da 
prova. 2882 

− Letra, nulidade, aval, título de crédito, 
embargos de executado. 2930 

− Livrança, embargos de executado, 
preenchimento abusivo. 2920 

− Propriedade industrial, dano, 
indemnização, competência material. 
2855 

− Seguro, minuta, valor. 2929 
− Sociedade comercial, erro na forma do 

processo, réplica, admissibilidade, 
poderes da Relação, acção, contrato-
promessa de compra e venda, execução 
específica, falência, obrigação, abuso 
do direito, impossibilidade do 
cumprimento, extinção. 2847 

− Sociedade comercial, escritura pública, 
falta, efeitos, sociedade irregular, 
nulidade, liquidação. 2848 

− Suspensão de deliberação social, 
cooperativa, competência. 2952 

− Transporte Internacional de 
Mercadorias por Estrada – TIR, 
cumprimento defeituoso, 
indemnização, juros de mora. 2840 

 
 

Vários 
 
− Expropriação por utilidade pública, 

indemnização, depositário. 2956 
− Expropriação por utilidade pública, 

terreno apto para construção, reserva 
agrícola nacional, requisitos, acesso. 
2868 

− Expropriação por utilidade pública, 
terreno apto para construção, princípio 
da igualdade, princípio da 
proporcionalidade. 2957 

− Expropriação, terreno para construção, 
Reserva Agrícola Nacional, Reserva 
Ecológica Nacional. 2887 

− Interesses difusos, defesa, protecção 
dos animais, legitimidade activa. 2902 
(Texto integral) 

− Justificação notarial, escritura pública, 
impugnação, ónus da prova. 2928 

− Rectificação de registo, caducidade. 
2927 
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Direito Penal 
 
Parte Geral 

 
− Perda de instrumento do crime, 

pressupostos, tráfico de menor 
gravidade. 3012 

− Prescrição do procedimento criminal, 
suspensão da prescrição, contumácia, 
jurisprudência obrigatória, fixação de 
jurisprudência. 2998 

− Tentativa, desistência, pressupostos. 
3013 

 
 

Parte Especial 
 
− Abuso de confiança fiscal, IVA, 

elementos da infracção, sócio gerente, 
responsabilidade criminal, pluralidade 
de infracções. 2979 

− Acidente de viação, homicídio por 
negligência, indemnização, danos 
morais, direito à vida, herdeiro, danos 
patrimoniais, pressupostos, liquidação 
em execução de sentença. 2981 

− Auto-estrada, taxa, falta de pagamento, 
responsabilidade, transgressão, multa. 
3005 

− Cheque sem provisão, cheque post-
datado, despacho de pronúncia, 
qualificação, alteração, extinção do 
procedimento criminal, conhecimento 
superveniente. 2980 

− Contra-ordenação, continuação 
criminosa, pluralidade de arguidos, 
pluralidade de infracções, pluralidade 
de acções, caso julgado, excepção 
peremptória. 3002 

− Crime contra a economia, crime contra 
a saúde pública, géneros alimentícios, 
género alimentício anormal, géneros 
avariados, bem jurídico protegido, 
amnistia. 2993 

− Desobediência, providência cautelar, 
transacção judicial, ordem legítima, 
acusação manifestamente infundada. 
2983 

− Doença, doença grave, saúde pública, 
perigosidade, medida de segurança, 
internamento hospitalar, competência 
dos tribunais de instância. 2990 

− Falsificação de documento, bem 
jurídico protegido, assistente, 
legitimidade, pedido cível, 
responsabilidade civil, pressupostos, 
nexo de causalidade. 2987 

− Falsificação de documento, chapa de 
matrícula, documento autêntico, 
documento particular. 3010 

− Homicídio qualificado, frieza de ânimo, 
reflexão sobre os meios empregados, 
especial censurabilidade do agente, 
pena de prisão, antecedentes criminais, 
ausência. 2996 

− Homicídio qualificado, meio insidioso. 
2992 

− Homicídio, homicídio voluntário, 
legítima defesa, excesso de legítima 
defesa. 3004 

− Inibição da faculdade de conduzir, 
pressupostos, âmbito. 3011 

− Injúria, junção de documento, 
pareceres, prazo, erro notório. 2982 

− Usurpação de imóvel, elementos da 
infracção violência contra as pessoas, 
ameaça. 3014 

 
 

Processo Penal 
 
− Acção laboral, despedimento nulo, 

despedimento sem justa causa, 
indemnização, falso depoimento de 
parte, pedido cível, nexo de 
causalidade, recurso de revisão. 2978 

− Apoio judiciário, insuficiência de meios 
económicos, presunção. 2986 

− Audiência de julgamento, adiamento, 
prova testemunhal, eficácia, perda. 
2999 

− Audiência de julgamento, falta do réu, 
doença, justificação da falta, meios de 
prova, conhecimento oficioso. 2977 

− Busca domiciliária, requisitos, indícios. 
2985 

− Busca, busca domiciliária, advogado, 
Ordem dos Advogados, aviso prévio, 
juiz de instrução criminal. 3000 

− Competência dos tribunais de instância, 
doença, doença grave, saúde pública, 
perigosidade, medida de segurança, 
internamento hospitalar,. 2990 

− Constituição de assistente, taxa de 
justiça, falta de pagamento. 3003 

− Contumácia, prescrição do 
procedimento criminal, suspensão da 
prescrição, jurisprudência obrigatória, 
fixação de jurisprudência. 2998 

− Despacho de pronúncia, cheque sem 
provisão, cheque post-datado, 
qualificação, alteração, extinção do 
procedimento criminal, conhecimento 
superveniente. 2980 

− Instrução criminal, contumácia, prazo. 
3001 

− Junção de documento, pareceres, prazo, 
injúria, erro notório. 2982 
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− Junção de documento, prazo, gravação 
da prova, transcrição, matéria de facto, 
recurso, dano qualificado, 
indemnização, indemnização 
provisória, liquidação em execução de 
sentença. 2976 

− Junção de documento, processo penal, 
sanção. 3007 

− Júri, inquérito, recusa de resposta, 
elementos da infracção, erro 
censurável. 2989 

− Matéria de facto, recurso, motivação, 
conclusões, indicação de prova, falta, 
transcrição, difamação, abuso de 
liberdade de imprensa, junta de 
freguesia. 2995 

− Matéria de facto, recurso, rejeição de 
recurso, motivação, conclusões, 
omissão, prova pericial, exame médico, 
repetição. 2988 

− Matéria de facto, recurso, renúncia ao 
recurso, alteração dos factos. 2991 

− Meios de prova, confissão, co-arguido. 
2994 

− Processo penal, confissão, valor 
probatório, apreciação da prova, 
princípio da livre apreciação da prova. 
3006 

− Processo Penal, saneamento, prescrição 
do procedimento criminal, pedido cível, 
prosseguimento do processo, tribunal 
cível. 2997 

− Recurso penal, prazo de interposição de 
recurso, justo impedimento, acta de 
julgamento. 3008 

− Recurso penal, transcrição, 
tempestividade. 3009 

− Transgressão, auto-estrada, taxa, falta 
de pagamento, responsabilidade, multa. 
3005  

− Tribunal colectivo, matéria de facto, 
recurso, poderes da Relação. 2984 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Direito do Trabalho 
 
− Acidente de trabalho, culpa da entidade 

patronal, respostas aos quesitos. 3023 
− Acidente de trabalho, direito a 

reparação. 3021 
− Acidente de trabalho, seguro, prémio 

variável, folha de férias. 3025 
− Contra-ordenação, decisão, falta de 

fundamentação. 3028 
− Contra-ordenação, decisão, nulidade. 

3026 
− Contra-ordenação, nulidade de 

sentença. 3024 
− Despedimento, faltas, justificação da 

falta, ónus da prova, justa causa. 3017 
− Matéria de facto, impugnação, meios de 

prova, especificação, rejeição de 
recurso, deveres do trabalhador, 
violação. 3022 

− Nulidade de sentença, 
constitucionalidade. 3020 

− Nulidade de sentença, omissão de 
pronúncia, arresto, oposição. 3019 

− Reintegração de trabalhador, sentença, 
prescrição, prazo. 3018 

− Rescisão de contrato, nulidade de 
sentença, respostas aos quesitos, justa 
causa, ampliação da matéria de facto. 
3015 

− Transferência de trabalhador, horário 
de trabalho, alteração, danos 
significativos. 3016 

− Tribunal do trabalho, competência 
material, Caixa Geral de Depósitos, 
trabalhador. 3027 




