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1ª Secção Cível - 2ª Secção Judicial de Processos 
 
 
2617 
Acção de divórcio, tribunais portugueses, 
competência internacional. 
Legislação 
CPC95 ART61 ART65 N1 C 
Sumário 
I – Verificando-se em Portugal variados 
factos integrantes da causa de pedir 
invocada pela A., é o tribunal português 
internacionalmente competente para decidir 
a acção de divórcio que a mesma A. 
instaurou contra seu marido, ainda que 
ambos residam habitualmente em França. 
II – É que, nos termos do artigo 61 do 
Código de Processo Civil, os tribunais 
portugueses têm competência internacional 
quando se verifique alguma das 
circunstâncias mencionadas no artigo 65 do 
mesmo diploma. 

Agravo nº 1030/01 – 2ª Secção 
Data – 18/09/2001 
Afonso Correia 

 
 
2618 
Divórcio, inventário, meação, partilha 
dos bens do casal, ex-cônjuge, 
legitimidade. 
Legislação 
CCIV66 ART1789 N1 
CPC95 ART265 N1 ART532 ART533 
Sumário 
I – Estando em causa inventário de meações 
de dissolvido casal, em que um dos bens a 
partilhar é uma quota de uma sociedade 
farmacêutica na qual o ex-marido é um dos 
titulares e seu sócio gerente, tendo acesso a 
todos os elementos necessários para 
aquilatar do seu valor, pode a requerente 
requerer, na qualidade de ex-cônjuge, e ter 
acesso a todos os elementos e diligências 
para uma partilha equitativa. 
II – Tem também a ex-cônjuge mulher 
legitimidade para requerer informações 
sobre as contas bancárias e montantes 
depositados, devendo o tribunal, caso as 
instituições bancárias as não forneçam, 
levá-las a cumprir aquilo que deve ser 
considerada uma obrigação legal. 

 
 

 
 
Agravo nº 557/01 – 2ª Secção 
Data – 18/09/2001 
Durval Morais 

 
 
2619 
Servidão de passagem, direito de 
preferência, requisitos. 
Legislação 
CCIV66 ART1555 N1 
Sumário 
Para se consubstanciar o exercício do 
direito de preferência, nos termos do nº 1 
do artigo 1555 do Código Civil, não basta 
provar a existência de uma servidão de 
passagem que onera o prédio dos 
preferentes, sendo necessário ainda provar 
que ela podia ter sido constituída por 
decisão judicial, pois, sem esse requisito, 
não há direito de preferência. 

Apelação nº 805/01 – 2ª Secção 
Data – 18/09/2001 
Durval Morais 

 
 
2620 
Boa-fé, princípio da confiança, relação 
cambiária, violação, abuso de direito. 
Legislação 
CCIV66 ART289 N1 ART334 ART432 
N1 ART433 ART434 N1 ART798 
Sumário 
I – Viola os princípios da boa-fé e da 
confiança que devem presidir a todas as 
relações negociais o Banco que, ao ser-lhe 
apresentado um cheque cruzado, o deposita 
em conta à ordem que o tomador e portador 
do cheque abriu, transfere depois a quantia 
depositada para uma conta a prazo do 
mesmo portador e, posteriormente, dá o 
contrato sem efeito devolvendo-lhe o 
cheque por alegado extravio. 
II – É tal resolução ilícita, por nem se 
fundar na lei nem em convenção das partes, 
constituindo-se na obrigação de indemnizar 
o portador do cheque pelos prejuízos 
sofridos. 
III – A invocação da invalidade do cheque 
como título de crédito cambiário, por não 
conter a data da emissão, pelo Banco, 
atento o circunstancialismo supra atinente 
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ao seu comportamento na relação dos 
contratos com o portador do cheque, excede 
manifestamente os limites impostos pela 
boa-fé constitui abuso de direito. 

Apelação nº 914/01 – 2ª Secção 
Data – 18/09/2001 
Lemos Jorge 

 
 
2621 
Massa falida, restituição de bens, 
propositura da acção. 
Legislação 
CPEREF93 ART205 N1 
Sumário 
A acção destinada à separação ou 
restituição de bens englobados na massa 
falida, proposta por entidade que reivindica 
como sua a propriedade de determinado 
bem apreendido, apenas deve ser instaurada 
contra os credores, por serem estes os 
verdadeiros interessados em não verem 
diminuídas as expectativas de satisfação 
dos seus créditos com a subtracção ao 
património de algum ou alguns dos bens 
arrolados. 

Agravo nº 947/01 – 2ª Secção 
Data – 18/09/2001 
Mário Cruz 

 
 
2622 
Arresto, substituição, caução, erro na 
forma do processo. 
Legislação 
CPC95 ART199 ART988 N1 N3 ART990 
Sumário 
I – O que determina a forma de processo a 
utilizar em cada caso é o pedido formulado 
pelo autor. 
II – Quem, em causa pendente, tenha 
fundamento para prestar caução a favor de 
outrem, deve requerer tal prestação pelo 
processo especial previsto no artigo 988 do 
Código de Processo Civil vigente. 
III – O erro na forma de processo determina 
anulação dos actos inaproveitáveis donde 
resulte diminuição de garantias do réu. 

Agravo nº 1098/01 – 2ª Secção 
Data – 25/09/2001 
Afonso Correia 

 
 
 

2623 
Responsabilidade civil, morte, dano, 
danos não patrimoniais, equidade, juros 
de mora. 
Legislação 
CCIV66 ART496 N2 ART805 N3 
Sumário 
I – O dano da morte é um dano não 
patrimonial e a respectiva indemnização 
radica-se na própria vítima, transmitindo-se 
com o seu falecimento nos termos do nº 2 
do artigo 496 do Código Civil. 
II – Tendo o falecido 53 anos e sendo 
saudável, deixando mulher e um filho de 
dois anos, à data do acidente, não é 
exagerada a quantia de 6.000 contos pela 
perda do direito à vida, que ocorreu por 
virtude de ter sido atingido por uma 
estrutura de aço nas instalações da empresa 
onde trabalhava. 
III – A título de danos não patrimoniais a 
equidade aconselha a que se arbitre a cada 
um dos lesados (viúva e filho) a quantia de 
4.000 contos. 
IV – Não tendo havido actualização dos 
danos os juros são devidos desde a citação. 

Apelação nº 773/01 – 2ª Secção 
Data – 25/09/2001 
Durval Morais 

 
 
2624 
Objecto de recurso, cheque post-datado, 
cheque sem provisão, descriminalização, 
arquivamento dos autos, acção cível, 
prazo de propositura da acção. 
Legislação 
DL 316/97 de 19/11/1997 ART3 N1 N2 
Sumário 
I – Os recursos apenas se destinam a 
censurar decisões tomadas pelo tribunal 
inferior e não a criar decisões sobre matéria 
nova ou decisões novas sobre matéria não 
conhecida, excepção feita às questões de 
conhecimento oficioso. 
II – Tendo o Decreto-Lei nº 316/97, de 19 
de Novembro, operado a descriminalização 
dos cheques post-datados, o artigo 3 do 
mesmo diploma concede ao portador o 
prazo de um ano a contar da data da 
notificação do arquivamento do processo ou 
da declaração judicial de extinção do 
procedimento criminal para ser instaurada 
acção civil por falta de pagamento. 
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Apelação nº 826/01 – 2ª Secção 
Data – 25/09/2001 
Durval Morais 

 
 
2625 
Tribunais portugueses, competência 
internacional, acção, impugnação 
pauliana, casamento, regime de bens, 
separação judicial de bens, legitimidade 
passiva. 
Legislação 
CPC95 ART26 N3 ART65 N1 B 
Sumário 
I – O tribunal da comarca de Melgaço goza 
de competência internacional para conhecer 
da acção de impugnação pauliana destinada 
a impugnar a escritura de compra e venda 
de vários prédios, situados na área daquela 
comarca, realizada na Chancelaria do 
Consulado de Portugal em Versalhes. 
II – Embora os réus sejam casados segundo 
o regime de separação de bens, não 
resultando dos autos que os bens em causa 
sejam bens próprios do marido, a ré, sua 
mulher, tem também legitimidade para a 
causa. 

Agravo nº 945/01 – 2ª Secção 
Data – 25/09/2001 
Durval Morais 

 
 
2626 
Execução por quantia certa, embargos de 
executado, transacção, pagamento em 
prestações, falta de pagamento, 
prosseguimento do processo. 
Legislação 
CPC95 ART882 N1 ART884 
Sumário 
A transacção, que incidiu sobre a matéria 
dos embargos de executado cuja oposição 
recaia sobre o montante da dívida 
exequenda e que homologou o acordo das 
partes quanto a esse montante e seu 
pagamento em prestações, não extingue a 
execução, que poderá prosseguir se a 
primeira prestação não foi paga, operando o 
imediato vencimento das seguintes. 

Agravo nº 919/01 – 2ª Secção 
Data – 25/09/2001 
Luís Antas de Barros 

 
 

2627 
Acidente de viação, danos não 
patrimoniais, danos patrimoniais, 
veículo, substituição. 
Legislação 
CCIV66 ART496 N3 ART494 
Sumário 
I – É de facto notório que a 
indisponibilidade da viatura própria 
sinistrada em qualquer acidente tem como 
efeito, para além dos danos de natureza 
patrimonial, desgostos, contrariedades e 
incómodos que não devem ser desprezados. 
O valor indemnizatório relativamente a tal 
matéria deve, no entanto, ser fixado em 
montante que pareça equitativamente justo. 
Afigura-se equilibrada a fixação em valor 
aproximado a 1.000$00 diários, a 
compensação a atribuir ao lesado a título de 
danos não patrimoniais. 
II – Tendo sido lesado corporalmente um 
menor de 16 anos, filho do autor, que 
trabalhava na sua fábrica, tem direito a 
indemnização por dano patrimonial 
decorrente da perda de capacidade de ganho 
relativamente ao período em que não pôde 
trabalhar. 
III – A utilização de veículos alugados, para 
substituição do sinistrado, tem como 
consequência o pagamento dos fretes, mas a 
estes, para efeitos indemnizatórios, há que 
deduzir os custos que o utilizador deixou de 
suportar relativamente a combustível, óleos, 
desgaste de pneus e peças e portagens e 
que, razoavelmente, se devem cifrar em 1/3. 

Apelação nº 801/01 – 2ª Secção 
Data – 25/09/2001 
Mário Cruz 

 
 
2628 
Providência cautelar não especificada, 
pressupostos, forma de processo, caso 
julgado, caducidade, acção dependente. 
Legislação 
CPC95 ART498 ART497 N1 N2 ART396 
N1 ART392 N1 N3 ART387 N1 ART381 
N1 
CCIV66 ART331 ART298 N2 
CSC86 ART411 N1 N3 
Sumário 
I – Não há caso julgado se nos dois 
processos (julgado e a julgar) forem 
diferentes as causas de pedir. 
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II – O procedimento cautelar comum é 
forma processual adequada aos pedidos 
formulados pela requerente no sentido de 
que a requerida Sociedade dos Vinhos 
Borges, AS (SVB) se abstenha de alienar 
ou onerar as suas marcas, património 
imobiliário e reservas estratégicas de vinho 
do Porto, desistir dos arrendamentos de que 
é titular ou de qualquer forma libertar as 
áreas de que é inquilina, retendo, se ainda 
estiverem na sua posse, os bens vendidos 
ou os espaços dos arrendamentos 
prescindidos. 
III – Porque a prática do acto dentro do 
prazo legal é que impede a caducidade, esta 
só pode ser discutida na acção principal e 
não no procedimento cautelar que dela 
depende e não contém os pressupostos que 
habilitem ao seu conhecimento ou 
declaração de existência. 
IV – As deliberações do conselho de 
administração podem ser sindicadas pelos 
accionistas mediante recurso para a 
assembleia geral, mas sem prejuízo de 
poderem também utilizar a via judicial. 
V – Não se deve decretar a providência 
cautelar onde não se tenha determinado o 
montante aproximado do prejuízo sofrido 
pela requerente e onde não se apure se esse 
prejuízo é ou não superior ao interesse 
prosseguido pelo requerido; e o requerente 
deve convencer o tribunal da previsível 
procedência da acção que define a 
pretensão que o procedimento visa proteger. 

Agravo nº 1596/99 – 2ª Secção 
Data – 25/09/2001 
Marques de Castilho 

 
 
2629 
Estabelecimento comercial, contrato-
promessa, trespasse, fracção autónoma, 
condomínio, falta de licenciamento, 
abuso do direito. 
Legislação 
CCIV66 ART1022 ART334 
RAU90 ART110 ART9 
Sumário 
I – No contrato promessa de trespasse de 
estabelecimento comercial instalado em 
Centro Comercial só é exigível a celebração 
do contrato prometido quando existir, ou 
vier a ser efectivado, o licenciamento 
camarário. 

II – Só existe abuso de direito em casos 
excepcionais, quando a atitude do titular do 
direito se manifeste em comportamento 
ofensivo do sentimento jurídico dominante, 
clamorosamente oposto aos ditames da 
lealdade e da correcção vigentes na ordem 
jurídica e nas relações entre os contraentes. 

Apelação nº 37/00 – 2ª Secção 
Data – 25/09/2001 
Marques de Castilho 

 
 
2630 
Liquidação em execução de sentença, 
cálculo da indemnização, incapacidade 
permanente, juros de mora, princípio do 
contraditório, prova pericial, 
incapacidade temporária absoluta. 
Legislação 
CCIV66 ART363 ART389 ART562 
ART564 ART566 ART591 ART663 
CPC95 ART3 N3 ART568 
Sumário 
I – A decisão final só pode basear-se em 
factos alegados pelas partes com 
possibilidade de contradição. 
II – As conclusões periciais de um relatório 
do Instituto de Medicina Legal são 
livremente apreciadas pelo Tribunal. 
III – Esse relatório não constitui documento 
autêntico nem serve de prova para 
demonstrar que o ofendido foi reformado 
por doença. 
IV – São indemnizáveis os danos futuros 
previsíveis calculando o capital cujo 
rendimento pode reconstituir a situação que 
existia antes do evento danoso, numa 
operação apoiada nos danos concretos do 
processo e também, necessariamente, na 
equidade. 
V – Sobre a totalidade da indemnização são 
devidos juros de mora contados desde a 
citação. 

Apelação nº 1421/00 – 2ª Secção 
Data – 25/09/2001 
Marques de Castilho 

 
 
2631 
Execução por quantia certa, adjudicação, 
bem apreendido, liquidação em 
execução. 
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Legislação 
CPC95 ART872 ART875 ART878 
ART900 N1 ART916 N1 ART917 
Sumário 
O pedido de liquidação de toda a 
responsabilidade do executado, nos termos 
e para os efeitos do artigo 916 nº 1 parte 
segunda do Código de Processo Civil, feito 
por quem havia requerido a adjudicação do 
imóvel penhorado, não pode ser deferido se 
a adjudicação ainda não se consumou. 

Agravo nº 1121/00 – 2ª Secção 
Data – 25/09/2001 
Marques de Castilho 

 
 
2632 
Legitimidade, coligação passiva. 
Legislação 
CPC95 ART494 F ART30 
Sumário 
A coligação passiva pressupõe o requisito 
da diversidade de pedidos. 

Apelação nº 1438/98 – 2ª Secção 
Data – 01/10/2001 
Fernandes do Vale 

 
 
2633 
Revisão de sentença estrangeira, 
Tribunal Arbitral, competência material, 
Tribunal Cível, Tribunal de Instância, 
Tribunal da Relação. 
Legislação 
L 31/86 de 29/08/1986 ART24 ART26 
ART30 
LOTJ99 ART56 N1 F 
Sumário 
A competência para revisão, confirmação e 
subsequente execução de sentença proferida 
por Tribunal Arbitral, nos termos da 
Convenção para Reconhecimento e 
Execução de Sentenças Arbitrais 
Estrangeiras, celebrada em Nova Iorque em 
10 de Junho de 1958, cabe ao tribunal cível 
de 1ª instância, determinado segundo as leis 
de processo civil, e não ao Tribunal da 
Relação. 

Rev Sent Estrangeira. Agravo nº 
965/01 – 2ª Secção 
Data – 02/10/2001 
Emídio Costa 

 
 

2634 
Arrendamento urbano, resolução do 
contrato, obras, caducidade da acção, 
facto duradouro. 
Legislação 
RAU90 ART65 
Sumário 
I – Para efeito de caducidade da acção de 
resolução de contrato de arrendamento 
urbano, o facto é instantâneo quando a 
conduta violadora for uma só, realizada ou 
executada em determinado momento 
temporal, embora os seus efeitos 
permaneçam ou se prolonguem no tempo. 
II – Assim, é facto instantâneo a realização, 
no prédio arrendado, de obras ilícitas. 

Apelação nº 956/01 – 2ª Secção 
Data – 02/10/2001 
Ferreira de Seabra 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
2635 
Juros de mora, citação, danos morais, 
danos patrimoniais. 
Legislação 
------- 
Sumário 
I – Os juros moratórios não têm função 
actualizante, mas sim a de indemnização 
pela falta do devedor em cumprir a 
obrigação em devido tempo. 
II – Os juros de mora são devidos desde a 
citação, quer se trate de danos patrimoniais 
quer de danos não patrimoniais. 

Apelação nº 716/01 – 2ª Secção 
Data – 02/10/2001 
Teresa Montenegro 

 
2636 
Execução hipotecária, direito de sequela. 
Legislação 
CCIV66 ART686 
CPC95 ART56 N2 N3 
Sumário 
Ao titular do direito real de garantia assiste 
a possibilidade de continuar a dar à 
execução o objecto do seu direito, 
independentemente de esta pertencer ainda 
ao proprietário que constituiu a hipoteca, ou 
já a um posterior adquirente. 

Apelação nº 898/01 – 2ª Secção 
Data – 09/10/2001 
Afonso Correia 
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2637 
Acidente de viação, danos patrimoniais, 
danos futuros, danos morais. 
Legislação 
CCIV66 ART494 ART496 N3 
Sumário 
I – No cálculo do dano futuro, decorrente 
de uma incapacidade parcial permanente, 
pode atender-se a fórmulas matemáticas 
(como a indicada no Acórdão da Relação de 
Coimbra de 1995/04/04) considerando-se 
actualmente: uma taxa de juro nominal de 
4,5%; uma taxa de crescimento de 3% (em 
atenção à inflação e a ganhos de 
produtividade); a vida activa até aos 70 
anos. 
II – Tendo resultado do acidente ferimentos 
numa perna, que exigiram três intervenções 
cirúrgicas, uma incapacidade parcial 
permanente de 10%, com três cicatrizes e 
encurtamento de 2 centímetros, limitação da 
mobilidade, dor e desgosto por esta 
situação, é adequado fixar o dano não 
patrimonial em 1.500 contos. 

Apelação nº 1137/01 – 2ª Secção 
Data – 09/10/2001 
Cândido de Lemos 

 
 
2638 
Depósito bancário, dever de informar. 
Legislação 
CCOM888 ART407 
CCIV66 ART485 N2 ART1205 ART1206 
Sumário 
I – O depósito de um cheque sacado sobre 
outro banco só se converte em depósito 
irregular depois da sua cobrança e de o 
respectivo numerário ser levado a crédito na 
conta do depositante. 
II – Se, por erro, é creditado o valor do 
cheque, antes da sua cobrança, esse crédito 
“provisório” não pode haver-se como 
pagamento do valor depositado, tendo o 
banco direito à sua devolução. 
III – É dever do banqueiro informar o 
cliente, com exactidão, dos movimentos e 
saldos da conta. 

Apelação nº 1050/01 – 2ª Secção 
Data – 09/10/2001 
Lemos Jorge 

 
 
 

2639 
Taxa de juro, falta de pagamento, multa. 
Legislação 
CCJ96 ART24 ART28 
DL 329-A/95 de 12/12/1995 ART14 N2 
N3 
Sumário 
I – O pagamento de taxa de justiça inicial, 
da taxa de justiça sancionatória e da multa 
(artigo 14 nº 2 do D.L. nº 329-A/95) não 
constitui imperativo legal apenas para quem 
pretenda o prosseguimento do processo. 
II – A referida multa é calculada com base 
na soma da taxa de justiça inicial com a 
taxa de justiça sancionatória e não deve ser 
levada à conta de custas. 

Agravo nº 868/01 – 2ª Secção 
Data – 09/10/2001 
Rapazote Fernandes 

 
 
2640 
Danos morais, acidente de viação, 
montante da indemnização. 
Legislação 
CCIV66 ART496 N3 
Sumário 
No caso de o lesado ter padecido, em 
consequência do acidente, de dores físicas, 
sujeição e intervenções cirúrgicas e 
tratamentos, que se prolongaram por cerca 
de 6 meses, bem como as sequelas que se 
manifestam nos movimentos do joelho e 
nas mudanças de tempo, é de fixar em 
2.000.000$00 a indemnização pelos danos 
morais. 

Apelação nº 1122/01 – 2ª Secção 
Data – 16/10/2001 
Armindo Costa 

 
 
2641 
Arresto, tribunais portugueses, 
competência interna. 
Legislação 
CPC95 ART497 N3 ART383 N5 
Sumário 
Não obstante pender em tribunal espanhol 
uma execução contra português tendente à 
cobrança de certa dívida, os tribunais 
portugueses são competentes em razão da 
nacionalidade para conhecer da providência 
cautelar de arresto de bens imóveis, sitos 
em Portugal, pertencentes ao executado. 
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Agravo nº 1125/01 – 2ª Secção 
Data – 16/10/2001 
Armindo Costa 

 
 
2642 
Sociedade comercial, direito à 
informação, sócio, escritura pública, 
documento, apresentação, acção, 
absolvição da instância. 
Legislação 
CCIV66 ART574 ART575 
CSC86 ART214 
CPC95 ART1476 ART493 ART494 
ART495 ART288 N1 E 
Sumário 
I – Não faz sentido requerer-se a 
apresentação de escrituras públicas em 
posse de terceiro ... que são públicas. Estão 
à disposição dos interessados na 
competente repartição pública. 
II – O direito à informação (artigo 214 do 
Código das Sociedades Comerciais) é 
atribuído aos sócios em relação à sociedade 
e não a esta em relação àqueles. 
III – Se uma sociedade comercial intenta 
acção especial de jurisdição voluntária 
contra um dos sócios gerentes para que 
apresente extractos bancários mensais das 
suas contas e cópias das escrituras de 
alienação de certos terrenos bem como os 
suportes documentais da efectiva entrada do 
produto na Caixa Social, é lícito absolver o 
requerido da instância, oficiosamente, com 
base na excepção dilatória inominada de 
falta de interesse processual. 

Agravo nº 1302/01 – 2ª Secção 
Data – 16/10/2001 
Cândido Lemos 

 
 
2643 
Citação, citação em país estrangeiro, 
citação edital, falta, execução, oposição, 
embargos de executado, procedência. 
Legislação 
CPC67 ART195 N1 C ART234 N1 N2 
ART244 ART245 N2 N3 ART467 N1 A 
Sumário 
I – Tendo o Autor conhecimento de duas 
residências do Réu no estrangeiro – a 
domiciliária e a profissional – e vindo 
devolvida a carta registada para citação, 
com indicação de desconhecido no 

domicílio indicado, impunha-se que fosse 
tentada a citação no domicílio profissional, 
por intermédio do consulado ou por carta 
rogatória. E só se não fosse conseguida é 
que seria de recorrer à citação edital. 
II – Usando-se logo a citação edital foi esta 
indevida, o que equivale a falta de citação e 
é fundamento de oposição à execução e 
procedência dos embargos. 

Apelação nº 1234/00 – 2ª Secção 
Data – 16/10/2001 
Fernanda Soares 

 
 
2644 
Expropriação, dano. 
Legislação 
CEXP91 ART28 N2 
Sumário 
Constitui prejuízo a indemnizar nos termos 
do nº 2 do artigo 28 do Código das 
Expropriações, as limitações impostas à 
parte restante da parcela expropriada 
derivadas da transformação de uma estrada 
nacional em via rápida, com reduções de 
acessos à exploração agrícola existente na 
parcela, e consequente dificuldade de 
escoamento dos seus produtos. 

Apelação nº 342/99 – 2ª Secção 
Data – 16/10/2001 
Rapazote Fernandes 

 
 
2645 
Contrato de locação financeira, locador, 
locatário, responsabilidade, renda, 
pagamento, empresa comercial, crédito, 
juros de mora. 
Legislação 
DL 171/79 de 06/06/1979 ART20 
CCIV66 ART428 ART1146 N1 
Sumário 
I – Face ao disposto no artigo 20 do 
Decreto-Lei nº 171/79, de 6 de Junho, o 
locador não responde pelos equipamentos 
locados defeituosos ou inadequados à sua 
finalidade. 
II – Assim, não há fundamento para que o 
locatário, com base no artigo 428 do 
Código Civil, deixe de pagar as rendas nos 
termos em que se obrigou, sendo irrelevante 
a comunicação de que tinha perdido o 
interesse no contrato de venda e locação 
financeira. 
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III – A taxa de juros moratórios 
relativamente aos créditos de que sejam 
titulares empresas comerciais não podem 
exceder 17%: 12% da Portaria nº 262/99, de 
12 de Abril, mais 5% do nº 1 do artigo 1146 
do Código Civil. 

Apelação nº 775/00 – 2ª Secção 
Data – 16/10/2001 
Rapazote Fernandes 

 
 
2646 
Expropriação por utilidade pública, 
indemnização, terreno para construção, 
Reserva Agrícola Nacional. 
Legislação 
CEXP91 ART24 N5 ART26 N1 
Sumário 
I – Em expropriação por utilidade pública, 
um terreno integrado na Reserva Agrícola 
Nacional não pode considerar-se, para 
efeito do cálculo da indemnização devida 
ao expropriado, como tendo potencialidade 
edificativa. 
II – Só não será assim, podendo levar-se em 
conta a aptidão edificativa do terreno, 
quando a expropriação for acompanhada de 
desafectação da reserva e o terreno se 
destinar a serem nele levantadas 
construções urbanas. 

Apelação nº 1325/01 – 2ª Secção 
Data – 23/10/2001 
Afonso Correia 

 
 
2647 
Execução, embargos de executado, 
suspensão da instância, pagamento, 
adjudicação, caução. 
Legislação 
CPC95 ART819 ART878 
Sumário 
I – Na pendência de embargos de 
executado, a execução não deve prosseguir 
para a fase do pagamento, devendo antes 
ser suspensa até à conclusão dos embargos. 
II – Se a execução prosseguir e houver 
adjudicação de bens, a falta de prestação de 
caução pelo adjudicatário não é causa de 
anulação dessa adjudicação. 

Agravo nº 890/01 – 2ª Secção 
Data – 23/10/2001 
Fernando Beça 

 

2648 
Procedimentos cautelares, restituição 
provisória de posse, violação, execução. 
Legislação 
CPC95 ART391 ART384 N2 ART392 N1 
ART829-A N1 
Sumário 
I – Decretada a providência cautelar de 
restituição provisória de posse e investido o 
requerente na posse da coisa esbulhada, a 
posterior violação dessa posse, por terceiro, 
implica que seja requerida nova providência 
contra esse terceiro. 
II – Se a violação for praticada pelo próprio 
requerido, o requerente poderá instaurar 
execução sumária, por apenso ao 
procedimento cautelar, ou requerer a 
aplicação de sanção pecuniária 
compulsória. 
III – Ainda nesse caso, a indemnização terá 
de ser pedida na acção principal. 

Agravo nº 210/99 – 2ª Secção 
Data – 23/10/2001 
Lemos Jorge 

 
 
2649 
Empreitada, desistência, dono da obra, 
suspensão, empreiteiro, pagamento, 
preço. 
Legislação 
CCIV66 ART1229 ART217 ART1208 
ART428 N1 
Sumário 
I – A possibilidade de desistência da 
empreitada é conferida apenas ao dono da 
obra e não ao empreiteiro. 
II – Essa desistência exprime-se por uma 
declaração negocial que pode ser expressa 
ou tácita e traduz-se numa rescisão 
unilateral do contrato de empreitada. 
III – Exprime essa desistência o facto de o 
dono da obra obter um novo projecto de 
arquitectura e encarregar outras pessoas de 
continuarem os trabalhos. 
IV – É legítima a suspensão das obras, pelo 
empreiteiro, se o dono da obra não efectuar 
os pagamentos nos termos acordados. 

Apelação nº 1818/00 – 2ª Secção 
Data – 23/10/2001 
Marques de Castilho 
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2650 
Litigância de má fé, dever de 
indemnizar, requisitos. 
Legislação 
CPC95 ART456 ART457 
Sumário 
No caso de litigância de má fé, a 
condenação em indemnização a favor da 
parte contrária depende apenas de esta ter 
requerido tal condenação, não dependendo 
da verificação dos pressupostos previstos na 
lei para o dever de indemnizar por 
responsabilidade civil. 

Apelação nº 266/00 – 2ª Secção 
Data – 23/10/2001 
Rapazote Fernandes 

 
 
2651 
Servidão de passagem, servidão por 
destinação do pai de família, sinais 
visíveis e permanentes, requisitos. 
Legislação 
CCIV66 ART1549 
Sumário 
I – Para a constituição de servidão de 
passagem por destinação do pai de família, 
só revelam os sinais existentes na data da 
separação dos prédios. 
II – Esses sinais devem revelar uma 
prestação de utilidade não transitória mas 
estável de um prédio a favor de outro, como 
se os dois prédios pertencessem a donos 
diferentes. 
III – Não é suficiente, para tal efeito, a 
existência de uma abertura ou interrupção 
no muro de separação de dois prédios. 

Apelação nº 571/01 – 2ª Secção 
Data – 23/10/2001 
Teresa Montenegro 

 
2652 
Fiança, objecto, nulidade. 
Legislação 
CCIV66 ART628 N2 ART638 ART640 A 
Sumário 
A fiança não é nula quando o seu objecto, 
sendo indeterminado, é determinável 
através do critério do exercício da 
actividade comercial da sociedade que 
estava na inteira disposição dos fiadores. 

Apelação nº 1446/01 – 2ª Secção 
Data – 30/10/2001 
Afonso Correia 

2653 
Custas, baldios, isenção de custas. 
Legislação 
L 68/93 de 04/09/1993 
Sumário 
Os órgãos e membros das comunidades 
locais titulares de direitos sobre baldios 
estão isentos de custas. 

Agravo nº 1145/01 – 2ª Secção 
Data – 30/10/2001 
Durval Morais 

 
 
2654 
Execução, penhora, efeitos, 
reivindicação, legitimidade. 
Legislação 
CPC67 ART26 ART910 
CCIV66 ART243 N1 ART819 ART822 
ART1311 
Sumário 
I – É com a venda de bens penhorados, em 
processo de execução, que o direito de 
propriedade do executado sobre esses bens 
passa para o adquirente dos mesmos. 
O exequente, com base apenas na penhora, 
não pode, por isso, ser considerado terceiro 
para efeito de inoponibildiade de simulação 
em anterior venda desses bens. 
II – A acção de reivindicação, a que alude o 
artigo 910 nº 1 do Código de Processo Civil 
deve ser proposta apenas contra o 
exequente. 

Apelação nº 797/01 – 2ª Secção 
Data – 30/10/2001 
Fernanda Soares 

 
 
2655 
Expropriação por utilidade pública, 
ratificação, embargo de obra nova, 
tribunal competente, tribunal comum, 
tribunal administrativo. 
Legislação 
CPC95 ART66 
LOTJ99 de 03/01/1999 ART18 
ETAF84 de 27/04/1984 ART51 N1 A 
Sumário 
O tribunal comum não é materialmente 
competente para conhecer do pedido de 
ratificação do embargo de obra nova de 
uma Câmara Municipal, iniciada em virtude 
da declaração de utilidade pública da 
expropriação de certo terreno. Essa 
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competência pertence ao Tribunal 
Administrativo de Círculo. 

Agravo nº 1169/01 – 2ª Secção 
Data – 30/10/2001 
Ferreira de Seabra 

 
 
2656 
Hipoteca, juros. 
Legislação 
CCIV66 ART693 N2 
Sumário 
O tempo de três anos fixado no artigo 693 
nº 2 do Código Civil, para os juros 
abrangidos pela hipoteca, inicia-se com a 
formação do crédito e a correlativa 
contagem dos juros, em nada dependendo 
da sua exigência em juízo. 

Apelação nº 995/01 – 2ª Secção 
Data – 30/10/2001 
Luís Antas de Barros 

 
 
2657 
Acidente de viação, veículo, valor, 
reparação do prejuízo. 
Legislação 
CCIV66 ART483 ART564 
Sumário 
Quando em virtude de um acidente de 
viação um veículo sofreu danos que tornam 
inviável a sua reparação, a seguradora 
responsável pelo ressarcimento dos danos 
deve indemnizar o lesado pelo tempo em 
que este não dispôs dele, e até pagar ao 
lesado o montante do valor venal do 
veículo. 

Apelação nº 1438/01 – 2ª Secção 
Data – 30/10/2001 
Rapazote Fernandes 

 
 
2658 
Edificação urbana, defeito de 
conservação, proprietário, 
responsabilidade civil, culpa, obras. 
Legislação 
CCIV66 ART483 N1 N2 ART487 N1 N2 
ART492 ART562 ART563 ART564 N2 
ART566 N1 N2 N3 ART1347 ART1348 
Sumário 
I – É ilícito e culposo o comportamento dos 
réus que, tendo adquirido o prédio em 
avançado estado de degradação nada 

fizeram para evitar a queda do telhado e 
consequentes infiltrações de água para o 
prédio contíguo, assim ocasionando danos, 
por eles respondendo por força do disposto 
no artigo 492 nº 1 do Código Civil. 
II – Nos termos dos artigos 1347 e 1348 do 
Código Civil, o proprietário pode, no seu 
prédio, proceder às obras que entenda, mas, 
logo que venham a padecer danos com as 
obras feitas, os proprietários vizinhos serão 
indemnizados pelo autor delas mesmo que 
tenham sido tomadas as precauções 
necessárias. 

Apelação nº 1332/01 – 2ª Secção 
Data – 06/11/2001 
Afonso Correia 

 
 
2659 
Contrato de adesão, centro comercial, 
estabelecimento comercial, cláusula, 
nulidade, indemnização, direito de 
retenção, compensação de dívida, sanção 
pecuniária. 
Legislação 
CCIV66 ART811 ART812 
DL 446/85 de 25/10/1985 ART1 N1 ART5 
ART6 ART8 ART16 ART17 ART18 
ART19 ART20 ART21 ART22 
Sumário 
I – Contrato de adesão é aquele em que um 
dos contraentes – o cliente, o consumidor – 
não tendo a menor participação na 
preparação e redacção das respectivas 
cláusulas, se limita a aceitar o texto que o 
outro contraente oferece, em massa, ao 
público interessado. 
II – A cláusula do contrato de adesão 
segundo a qual o lojista se obriga a realizar 
todas as obras necessárias ao 
funcionamento da loja no Centro Comercial 
e aceita que tais obras não lhe conferem 
qualquer direito de indemnização ou direito 
de retenção pelas mesmas benfeitorias é 
válida; assim não tem qualquer crédito que 
possa opor ao seu credor, não sendo 
admitida qualquer compensação. 
III – A cláusula em que se estabeleceu 
sanção pecuniária de 1/30 avos e 2/30 avos 
por cada hora ou fracção, nos casos de 
encerramento da loja durante o período de 
funcionamento do Centro Comercial, ou por 
mais de cinco dias seguidos ou dez 
interpolados em cada mês, respectivamente, 
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não se mostra ferida de invalidade, não se 
vendo que ela seja desproporcionada em 
relação ao objectivo visado pelas partes: 
funcionamento optimizado e harmónico do 
falado Centro Comercial. 

Apelação nº 1501/01 – 2ª Secção 
Data – 06/11/2001 
Afonso Correia 

 
 
2660 
Arrendamento para habitação, 
arrendamento para profissão liberal, 
arrendamento misto, escritura pública, 
cláusula adicional, forma, nulidade, 
despejo, abuso de direito, litigância de 
má fé. 
Legislação 
CCIV66 ART220 ART334 ART364 
CPC95 ART456 
Sumário 
I – A cláusula adicional posterior a contrato 
de arrendamento celebrado por escritura 
pública (arrendamento para habitação e 
para o exercício de profissão liberal), 
visando a alteração do contrato apenas para 
o exercício de profissão liberal tem de 
obedecer à forma legalmente exigível para 
o mesmo, que é a escritura pública. 
II – Não tendo sido usada tal forma, a 
cláusula é nula. 
III – A nulidade da cláusula, no entanto, 
não pode levar à procedência da acção por, 
no caso, ocorrer abuso de direito. Na 
verdade, o senhorio autorizou a ocupação 
de todo o prédio para a actividade de 
dentista, tendo requerido posteriormente a 
avaliação fiscal dado o arrendatário como 
residente no Porto e não no prédio 
arrendado, não fazendo sentido pedir a 
resolução do contrato de arrendamento com 
base na falta de residência permanente. 
IV – Tendo o A. omitido por completo a 
carta em que autorizou o inquilino a usar 
toda a casa para o exercício de profissão 
liberal (dentista) e o pedido de avaliação 
fiscal para aumento de renda e alegando a 
falta de residência permanente como 
fundamento de despejo, agiu como litigante 
de má fé. 

Apelação nº 903/01 – 2ª Secção 
Data – 06/11/2001 
Fernanda Soares 

 

2661 
Suspensão da instância, falta de 
pagamento, taxa de justiça, adiamento, 
audiência de julgamento, falta de 
advogado, nulidade de sentença, 
condenação ultra petitum. 
Legislação 
DL 329-A/95 de 12/12/1995 ART14 N3 
CCJU61 ART28 
CCIV66 ART13 
CPC95 ART201 N2 ART668 N1 D 
Sumário 
I – Como regra geral, a violação das normas 
tributárias não deve determinar a suspensão 
da instância, mas o processo não terá 
andamento se não foi paga a taxa de justiça 
inicial. 
II – A audiência de julgamento não é adiada 
por falta de advogado do réu, que não 
compareceu, se ele havia renunciado ao 
mandato e o réu, apesar de notificado da 
renúncia, não constituiu outro dentro do 
prazo legal (20 dias) nem posteriormente. 
III – Há nulidade de sentença na parte em 
que esta fixou a taxa dos juros em valor 
superior àquele que o autor pedira. 

Apelação nº 684/99 – 2ª Secção 
Data – 08/11/2001 
João Bernardo 

 
 
2662 
Posse, letra, presunção juris tantum, 
pagamento, ónus da prova. 
Legislação 
LULL ART39 
CCIV66 ART351 
Sumário 
I – No domínio de um contrato de compra e 
venda mercantil em que está provada a 
entrega da mercadoria é ao réu que cumpre 
provar o pagamento do preço. 
II – É ilidível a presunção judicial do 
pagamento da letra que entrou na posse do 
aceitante-devedor. 

Apelação nº 1436/01 – 2ª Secção 
Data – 13/11/2001 
Cândido Lemos 

 
 
2663 
Expropriação por utilidade pública, 
alegações escritas, recurso, âmbito. 
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Legislação 
CEXP91 ART63 
Sumário 
I – Em processo de expropriação por 
utilidade pública, o momento 
correspondente ao encerramento da 
discussão é o termo das actividades de 
instrução do processo. 
II – Nesse processo, as alegações previstas 
no artigo 63 nº 1 do Código das 
Expropriações de 1991 têm função idêntica 
à das alegações previstas no artigo 657 do 
Código de Processo Civil. 
III – Tais alegações não interferem com o 
âmbito do recurso interposto da decisão 
arbitral. 

Apelação nº 787/99 – 2ª Secção 
Data – 13/11/2001 
Durval Morais 

 
 
2664 
Base instrutória, reclamação, recurso. 
Legislação 
CPC95 ART511 
Sumário 
A reclamação contra a base instrutória, por 
excesso, não pode ser objecto do recurso 
interposto da decisão final se, 
oportunamente, ou seja, depois da 
notificação daquela peça processual, não 
tiver sido formulada tal reclamação. 

Apelação nº 1177/01 – 2ª Secção 
Data – 13/11/2001 
Durval Morais 

 
 
2665 
Prova pericial, respostas aos quesitos, 
valor probatório. 
Legislação 
CCIV66 ART391 
Sumário 
I – O tribunal aprecia livremente a prova 
pericial. 
II – Da resposta negativa a um quesito não 
resulta que se tenha provado o facto 
contrário e tudo se passa como se a matéria 
de facto em causa nem sequer tivesse sido 
articulada. 

Apelação nº 1308/01 – 2ª Secção 
Data – 13/11/2001 
Ferreira de Seabra 

 

2666 
Processo de inventário, relação de bens, 
reclamação, incidentes da instância, 
formalidades. 
Legislação 
CPC95 ART1344 ART304 
Sumário 
I – No incidente de falta de relacionação de 
bens, em processo de inventário, o juiz 
deve, depois da produção de prova, proferir 
decisão em que, além do mais, declare 
quais os factos provados e os não provados. 
II – Na falta dessa declaração, a decisão 
proferida sobre o incidente deve ser 
anulada, oficiosamente, para efeito de ser 
suprida tal falta. 

Agravo nº 1367/01 – 2ª Secção 
Data – 13/11/2001 
Lemos Jorge 

 
 
2667 
Contrato-promessa, cessão de quota, 
resolução do contrato, incumprimento 
definitivo. 
Legislação 
CCIV66 ART442 ART808 
Sumário 
I – Para resolução do contrato-promessa 
exige-se o incumprimento definitivo – (que 
pode resultar de factos que suficientemente 
o revelem, sem necessidade de demonstrar 
a perda de interesse do credor na prestação 
ou a fixação de prazo para esta se realizar) 
– não bastando para essa resolução a 
simples mora – (que só acarreta o dever de 
reparar os danos causados). 
II – A cominação do pagamento do 
aumento de valor da coisa ou a aplicação da 
sanção de restituição do sinal em dobro 
pressupõe o incumprimento definitivo, e 
não a simples mora. 

Apelação nº 1048/01 – 2ª Secção 
Data – 13/11/2001 
Luís Antas de Barros 

 
 
2668 
Graduação de créditos, IRS, privilégio 
creditório, inconstitucionalidade 
material. 
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Legislação 
CCIV66 ART733 ART735 ART748 
ART751 
CIRS88 ART104 
CONST97 ART2 ART18 
Sumário 
A norma do artigo 104 do Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares, interpretada no sentido de que o 
privilégio imobiliário geral nela conferido 
prefere à hipoteca, nos termos do artigo 759 
do Código Civil, é materialmente 
inconstitucional, por violação do artigo 2 da 
Constituição. 

Apelação nº 1478/01 – 2ª Secção 
Data – 20/11/2001 
Emídio Costa 

 
 
2669 
Princípio da cooperação, rectificação de 
erros materiais. 
Legislação 
CPC95 ART266 
Sumário 
Se, em acção de reivindicação, o autor, por 
lapso, identifica incorrectamente o prédio 
reivindicado, indicando um número de 
polícia que não é o próprio, o que decorre 
desde logo de documento junto com a 
petição inicial, a rectificação desse lapso 
não envolve alteração da causa de pedir e 
deve ser determinada pelo tribunal no uso 
do poder-dever conferido pelo artigo 266 do 
Código de Processo Civil. 

Apelação nº 1026/01 – 2ª Secção 
Data – 20/11/2001 
Fernanda Soares 

 
 
 

2670 
Contrato de locação financeira, 
incumprimento do contrato, resolução do 
contrato, indemnização. 
Legislação 
CCIV66 ART811 N1 ART817 
Sumário 
A exigência, na sequência de resolução de 
contrato de locação financeira, por 
incumprimento do locatário, de pagamento 
da importância de 20% da soma das rendas 
ainda não vencidas com o valor residual, e 
das rendas vencidas até à data da resolução, 
não traduz cumulação de exigência de 
cumprimento e de pagamento de cláusula 
penal, não sendo pertinente a invocação do 
artigo 811 nº 1 do Código Civil. 

Apelação nº 1063/99 – 2ª Secção 
Data – 20/11/2001 
Manso Raínho 

 
 
2671 
Arrendamento para comércio ou 
indústria, renda, alteração, forma. 
Legislação 
CCIV66 ART220 ART221 ART286 
RAU90 ART7 N2 B ART30 
Sumário 
Num contrato de arrendamento comercial e 
estipulação posterior de redução da renda 
inicialmente fixada constitui uma 
estipulação dirigida ao conteúdo essencial 
do negócio, estando sujeita à forma 
legalmente exigida para o contrato, sob 
pena de nulidade. 

Apelação nº 1703/00 – 2ª Secção 
Data – 20/11/2001 
Rapazote Fernandes 
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2ª Secção Cível - 3ª Secção Judicial de Processos 
 
 
2672 (Texto integral) 
Julgamento, gravação da prova, 
apreciação da prova. 
Legislação 
------ 
Sumário 
O sistema de gravação sonora dos meios de 
prova oralmente produzidos é só por si 
insuficiente para fixar todos os elementos 
susceptíveis de condicionar ou de 
influenciar a convicção do juiz perante 
quem são prestados; existem 
comportamentos, reacções dos depoentes e 
outros aspectos que apenas podem ser 
percepcionados, apreendidos e valorados 
por quem os presencia e que jamais podem 
ficar gravados, de modo a que o Tribunal da 
Relação possa reapreciar a convicção do 
julgador. 

Apelação nº 1150/01 – 3ª Secção 
Data – 20/09/2001 
Gonçalo Silvano 

 
 
2673 (Texto integral) 
Liquidação em execução de sentença, 
insuficiência da matéria de facto 
provada, equidade. 
Legislação 
CPC95 ART661 N2 ART807 N3 
CCIV66 ART566 N3 
Sumário 
Na liquidação em execução de sentença, no 
caso de a prova produzida ser insuficiente 
para a fixação da quantia devida, não 
funcionam as regras do ónus da prova, 
impondo-se ao juiz a indagação oficiosa, 
ordenando a produção de prova pertinente, 
recorrendo depois, se necessário, à 
equidade. 

Apelação nº 1164/01 – 3ª Secção 
Data – 20/09/2001 
Gonçalo Silvano 

 
 
2674 
Arrolamento, oposição. 
Legislação 
CPC95 ART388 N1 
 
 

 
 
Sumário 
I – Decretado o arrolamento de bens 
pertencentes à herança indivisa, os 
herdeiros podem reagir à providência 
através de recurso ou deduzir oposição por 
meio de embargos, não cabendo no instituto 
da oposição por embargos, a impugnação. 
II – Sendo vários os requeridos em 
litisconsórcio necessário, pode um agravar 
da decisão que decretou o arrolamento e 
outro deduzir-lhe oposição. 

Agravo. Agravo nº 784/01 – 3ª Sec 
Data – 20/09/2001 
João Bernardo 

 
 
2675 
Coligação passiva, aluguer de automóvel 
sem condutor, contrato, caducidade, 
renda, caução, restituição. 
Legislação 
CPC95 ART30 N2 ART468 ART469 
CCIV66 ART1051 E ART473 ART623 
Sumário 
I – Na acção que a A (que alugara um 
veículo que ficou inutilizado por virtude de 
acidente provocado por outro pertencente a 
B) propôs contra a seguradora deste e 
contra a locadora, dona do primeiro veículo, 
pedindo em relação à primeira 
indemnização por danos materiais e danos 
não patrimoniais e em relação à segunda a 
restituição do montante pago a título de 
caução bem como as rendas que recebeu 
referentes ao período posterior à data do 
acidente, é legal a coligação de réus com 
base no artigo 30 nº 2 do Código de 
Processo Civil. 
II – Constando de cláusula do contrato de 
aluguer que a destruição ou inutilização 
total do veículo locado produz a caducidade 
automática do contrato, esta verificou-se, 
aliás também por força do artigo 1051 
alínea e) do Código Civil, porque ocorreu a 
inutilização de tal veículo por via do 
acidente. 
III – A caducidade do contrato de aluguer 
dá lugar à restituição das rendas posteriores 
à data do acidente e bem assim da caução 
recebida pelo locador. 
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Agravo. Apelação nº 741/01–3ª Sec 
Data – 20/09/2001 
João Vaz 

 
 
2676 
Boa-fé, responsabilidade pré-contratual, 
obrigação de indemnizar, requisitos, 
sociedade comercial, danos não 
patrimoniais, indemnização. 
Legislação 
CCIV66 ART227 N1 ART496 N1 
Sumário 
I – A boa fé negocial na fase de 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. 
II – Para existir responsabilidade civil pré-
contratual, deve existir ruptura culposa das 
negociações. 
III – 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. 
IV – As sociedades comerciais podem 
sofrer danos não patrimoniais mas para 
serem indemnizáveis têm que revestir 
manifesta gravidade, nos termos do artigo 
496 nº 1 do Código Civil. 
V – Apurando-se apenas que a imagem 
comercial e credibilidade da autora perante 
o público ficou afectada, não está 
demonstrada a manifesta gravidade exigida 
naquele preceito. 

Apelação nº 928/01 – 3ª Secção 
Data – 20/09/2001 
Mário Fernandes 

 
 
2677 
Loteamento clandestino, tribunal 
competente, legitimidade, caso julgado 
formal. 
Legislação 
CCIV66 ART280 N1 
DL 448/91 de 29/11/1991 ART1 
CPC95 ART671 ART672 
Sumário 
I – É nulo o negócio jurídico que incida 
sobre um terreno loteado particularmente, 

sem o correspectivo processo legal de 
natureza administrativa, sendo, por isso, 
competente o tribunal comum para declarar 
essa nulidade. 
II – A ilegitimidade proferida em 
determinado processo forma unicamente 
caso julgado formal, já que incide sobre a 
relação processual e não sobre a relação 
jurídica substancial, daí que a sua eficácia 
se limita ao processo em que foi proferida, 
não podendo, por isso, servir de 
fundamento a excepção de caso julgado. 

Apelação nº 566/01 – 3ª Secção 
Data – 20/09/2001 
Moreira Alves 

 
 
2678 
Contrato-promessa, tradição da coisa, 
pagamento antecipado, excepção de não 
cumprimento. 
Legislação 
CCIV66 ART410 ART428 ART879 C 
Sumário 
I – Num contrato-promessa, com 
antecipação de efeitos – em que foi 
acordada a tradição da coisa e um prazo 
para pagamento do preço, independente da 
data da celebração do contrato definitivo – 
concretizada a tradição, não há obstáculo a 
que o promitente vendedor reclame o 
pagamento do preço, decorrido que seja o 
prazo para o efeito estipulado (não estando 
em questão o incumprimento do contrato). 
II – Essas obrigações de entrega e de 
pagamento do preço são interdependentes, 
ligadas pelo nexo de correspectividade que 
caracteriza as obrigações sinalagmáticas e 
ao seu cumprimento não pode ser oposta, 
como “exceptio” a falta de celebração do 
contrato definitivo. 

Apelação nº 746/01 – 3ª Secção 
Data – 20/09/2001 
Pinto de Almeida 

 
 
2679 
Falência, execução, apensação, 
reclamação de créditos. 
Legislação 
CPEREF98 ART154 N1 N3 ART175 N1 
ART136 ART188 N1 N2 N3 
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Sumário 
I – A apensação ao processo de falência da 
acção executiva instaurada não só contra o 
falido mas também contra outros 
executados só pode ser deferida a 
requerimento do liquidatário judicial, 
justificativo dessa apensação. 
II – A conveniência ou inconveniência da 
apensação constitui matéria de livre e 
exclusiva apreciação do liquidatário, não 
passível de ser sindicada judicialmente. 
III – O exequente, se a execução não for 
apensada ao processo de falência, não está 
dispensado de reclamar o seu crédito nos 
termos do artigo 188 nºs 1, 2 e 3 do Código 
dos Processos Especiais de Recuperação de 
Empresas e de Falência. 

Apelação nº 490/01 – 3ª Secção 
Data – 20/09/2001 
Sousa Leite 

 
 
2680 
Troca, contrato, automóvel, propriedade, 
transmissão de propriedade, registo 
automóvel, perda, dano, ressarcimento, 
reivindicação. 
Legislação 
CCIV66 ART408 N1 ART879 A ART874 
ART892 ART939 
DL 54/75 de 24/02/1975 ART1 
DL 55/75 de 12/02/1975 ART11 N3 
Sumário 
I – Ao contrato de escambo ou troca são 
aplicáveis as normas jurídicas vigentes para 
a compra e venda. 
II – Dada a natureza real do aludido 
contrato, a transmissão da propriedade dos 
veículos a ele respeitantes opera-se por 
mero efeito do contrato. 
III – O registo da propriedade automóvel 
tem mero carácter publicístico e a 
declaração de venda, no caso de o contrato 
ter sido efectuado verbalmente, é apenas 
um dos elementos necessários para a 
efectivação do registo. 
IV – Relativamente ao veículo de que A era 
proprietário, em virtude da transmissão da 
respectiva propriedade por mero efeito do 
contrato, não pode ele pedir o ressarcimento 
dos danos provenientes da sua perda em 
consequência da sua venda pelo outro 
contraente a terceiro. 

V – E em virtude do contrato celebrado por 
B com o Autor relativamente ao outro 
veículo objecto do contrato de escambo ou 
troca, depois vendido a terceiro, este último 
contrato é ineficaz relativamente ao Autor 
que é o verdadeiro titular do direito de 
propriedade, podendo, assim, reivindicá-lo 
do terceiro. 

Apelação nº 738/01 – 3ª Secção 
Data – 20/09/2001 
Sousa Leite 

 
 
2681 
Falência, graduação de créditos, crédito 
laboral. 
Legislação 
CCIV66 ART751 
L 17/86 de 14/06/1986 ART12 N1 
Sumário 
Os créditos dos trabalhadores emergentes 
do contrato de trabalho, que beneficiam do 
privilégio imobiliário geral previsto no 
artigo 12 nº 1 da Lei 17/86, não gozam de 
prioridade sobre a hipoteca, por lhes não ser 
aplicável o regime do artigo 751, mas o do 
artigo 749 do Código Civil. 

Apelação nº 997/01 – 3ª Secção 
Data – 20/09/2001 
Teles de Menezes 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
2682 
Direito de preferência, alienação, 
logradouro, prédio urbano. 
Legislação 
CCIV66 ART204 N1 A N2 ART1380 
Sumário 
I – O terreno de quintal ou logradouro de 
uma casa de habitação adquiriu natureza 
urbana e perdeu a autonomia económica 
que detinha enquanto prédio rústico. 
II – Sobre esse terreno, quando alienado, 
não pode ser exercido o direito de 
preferência regulado e reconhecido no 
artigo 1380 do Código Civil. 

Apelação nº 1263/01 – 3ª Secção 
Data – 27/09/2001 
Camilo Camilo 
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2683 
Arrendamento para comércio ou 
indústria, acção de despejo, morte, 
arrendatário, caducidade, erro na forma 
do processo, valor da causa, abuso do 
direito, admissão do recurso. 
Legislação 
CCIV66 ART334 
RAU90 ART55 N2 N3 ART89 N2 N3 
ART112 N2 N3 ART113 N1 
CPC95 ART307 N1 ART308 N1 ART678 
N1 
Sumário 
I – É de despejo, e não de reivindicação, a 
acção onde a senhoria pede a declaração de 
caducidade do arrendamento por morte do 
locatário e onde a ré, viúva deste, sustenta a 
subsistência do contrato. 
II – Nessa acção de despejo, a causa tem o 
valor da renda anual e indemnização 
requerida, a que acresce o valor do pedido 
reconvencional da ré. 
III – Para efeitos de admissão do recurso de 
apelação, nos termos do artigo 678 nº 1 do 
Código de Processo Civil, deve, no caso em 
referência, considerar-se que na 
sucumbência há que atender ao valor da 
indemnização e que se ultrapassa metade do 
valor da alçada da 1ª instância. 
IV – Não caduca o arrendamento para 
comércio em que a viúva do arrendatário 
comunicou ao senhorio a morte deste e a 
pretensão de continuar a manter em aberto e 
em funcionamento o estabelecimento, mas 
não lhe enviou quaisquer comprovativos 
dos seus direitos. 
V – Há abuso do direito por parte da 
senhoria ao accionar a viúva do arrendatário 
decorridos mais de 3 anos sobre a referida 
comunicação, sem pedir os documentos ou 
reagir à falta antes de propor a acção. 

Agravo. Apelação nº 1163/01 – 3ª 
Secção 
Data – 27/09/2001 
João Bernardo 

 
 
2684 
Confissão judicial, litigância de má fé, 
respostas aos quesitos. 
Legislação 
CPC95 ART456 N2 A B ART490 N3 
 
 

Sumário 
I – A declaração da ré, na contestação, de 
desconhecimento de um facto pessoal 
equivale a confissão desse facto. 
II – A ré, na circunstância, não viola o 
dever de não ocultar ao tribunal a verdade 
dos factos nem litiga de má fé. 
III – Da resposta negativa a um quesito não 
pode concluir-se estar provado o 
correspondente facto oposto. 

Apelação nº 852/01 – 3ª Secção 
Data – 27/09/2001 
João Vaz 

 
 
2685 
Acidente de viação, culpa, presunção de 
culpa, responsabilidade, Fundo de 
Garantia Automóvel, cálculo da 
indemnização. 
Legislação 
CCIV66 ART566 N2 ART503 N3 
ART487 N1 ART350 N2 
CPC95 ART663 ART661 
DL 522/85 de 31/12/1985 ART23 
Sumário 
I – Ilidida a presunção de culpa do primeiro 
condutor e provada a culpa do segundo e 
último, este não identificado, a obrigação de 
indemnizar pelos danos causados no 
exercício da condução recai sobre o Fundo 
de Garantia Automóvel. 
II – Para ilidir a presunção legal de culpa 
basta que se mostre não a ter, não sendo 
necessário mostrar que outrem a teve. 
III – A indemnização deve ser proporcional 
à gravidade do dano causado e fixada com 
prudência, sendo prático, ponderação da 
realidade da vida e justa medida das coisas. 

Apelação nº 861/01 – 3ª Secção 
Data – 27/09/2001 
João Vaz 

 
 
2686 
Execução por quantia certa, título 
executivo, letra, embargos de executado, 
presunção, aval, sacador, assinatura, 
aceitante. 
Legislação 
LULL ART1 N3 ART16 ART17 ART25 
ART28 ART31 
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Sumário 
No domínio das relações imediatas deve 
tornar-se como aceite, e não como aval ao 
sacador, a assinatura do marido da aceitante 
da letra, aposta sob a assinatura dela na 
parte anterior do título e sem indicação da 
qualidade em que ele assinou, havendo 
prova de que a obrigação subjacente à 
emissão da letra foi um contrato bilateral 
onde ambos outorgaram. 

Apelação nº 926/01 – 3ª Secção 
Data – 27/09/2001 
João Vaz 

 
 
2687 
Litispendência, pressupostos. 
Legislação 
CPC95 ART498 ART497 ART274 N2 A 
C 
Sumário 
I – Na averiguação da identidade jurídica 
das partes em ambas as acções para, com os 
demais requisitos, concluir que há 
litispendência na acção que pode vir a 
repetir a decisão já proferida noutra 
anterior, o que conta é a posição das partes 
quanto à relação jurídica substancial e não a 
sua posição quanto à relação jurídica 
processual. 
II – Não tem relevância, na questão da 
litispendência, o facto dos autores, na 
segunda acção, formularem pedidos que, na 
anterior acção, podiam ter deduzido, então 
como réus, em reconvenção. 

Agravo nº 1247/01 – 3ª Secção 
Data – 27/09/2001 
Leonel Serôdio 

 
 
2688 
Acidente de trabalho, acidente de viação, 
seguradora, pagamento, indemnização, 
direito de regresso. 
Legislação 
L 2127 de 03/08/1965 BXXXVII N1 N2 
N3 N4 
CPT99 ART151 
Sumário 
I – Quando os familiares da vítima mortal 
do acidente de trabalho accionaram a 
seguradora da entidade patronal, dentro do 
ano subsequente ao sinistro, para lhes ser 
arbitrada, como depois foi, indemnização 

pelos danos sofridos, o pagamento desta 
não faculta àquela seguradora o exercício 
do direito de regresso contra terceiros ainda 
responsáveis pelo acidente, que é também 
de viação, concretamente contra a 
seguradora do automóvel a cujo condutor é 
atribuída culpa no acidente. 
II – Porém a seguradora da entidade 
patronal, na circunstância, tem o direito de 
se ver desonerada da obrigação que sobre si 
impendia ou até a ser reembolsada pelos 
beneficiários das pensões ou indemnizações 
de natureza patrimonial que tenha pago aos 
mesmos. 

Apelação nº 998/01 – 3ª Secção 
Data – 27/09/2001 
Mário Fernandes 

 
 
2689 
Indemnização, prescrição, procedimento 
criminal, responsabilidade objectiva. 
Legislação 
CCIV66 ART498 N3 
Sumário 
O alongamento do prazo de prescrição 
previsto no nº 3 do artigo 498 do Código 
Civil aplica-se tanto no caso de 
responsabilidade baseada na culpa, como de 
responsabilidade baseada na culpa, como de 
responsabilidade baseada no risco. 

Agravo nº 1218/01 – 3ª Secção 
Data – 27/09/2001 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
2690 (Texto integral) 
Julgamento, gravação da prova, 
apreciação da prova, matéria de facto, 
poderes da Relação. 
Legislação 
CPC95 ART655 ART690-A ART712 
Sumário 
I – Na formação da convicção do juiz não 
intervêm apenas factores racionalmente 
demonstráveis, concorrendo elementos que 
dificilmente são reflectidos na gravação 
vídeo ou audio. 
II – O uso pela Relação do poder de 
alteração da decisão sobre a matéria de 
facto deve, nestes casos de gravação da 
prova, restringir-se a situações de flagrante 
desconformidade entre os elementos de 
prova disponíveis e aquela decisão. 
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Apelação nº 1216/01 – 3ª Secção 
Data – 27/09/2001 
Pires Condesso 

 
 
2691 
Execução por quantia certa, embargos de 
executado, penhora, depósito bancário. 
Legislação 
CPC95 ART233 N2 ART256 ART856 N1 
ART860 N3 ART861-A N2 N6 
L 5/98 de 31/01/1998 
Sumário 
I – A penhora, requerida em 1998, de 
depósito do executado existente em 
instituição bancária, não podia ser solicitada 
ao Banco de Portugal porque este ainda não 
estava investido na posição de operador 
processual, como passou a ficar na vigência 
da sua lei orgânica (L nº 5/98, de 31 de 
Janeiro). 
II – Assim, nunca poderia produzir 
quaisquer efeitos, sob o ponto de vista 
processual, a notificação de uma penhora, 
por aquela entidade central levada ao 
conhecimento de qualquer instituição 
bancária. 

Apelação nº 391/01 – 3ª Secção 
Data – 27/09/2001 
Sousa Leite 

 
 
2692 (Texto integral) 
Revisão de sentença estrangeira, 
regulação do poder paternal, 
competência em razão de hierarquia, 
absolvição da instância. 
Legislação 
CPC95 ART71 ART288 N1 A ART1095 
Sumário 
I – Para revisão e confirmação de sentença 
estrangeira, francesa, proferida em processo 
de regulação do poder paternal, tem 
competência, em razão da hierarquia, o 
tribunal de comarca, e não a Relação. 
II – Se a acção foi proposta na Relação há 
lugar à absolvição do réu da instância. 

Rec Sent Estrangeira nº 361/01 – 3ª 
Secção 
Data – 27/09/2001 
Sousa Leite 

 
 
 

2693 
Arrendamento para habitação, bens 
comuns do casal, resolução do contrato, 
falta de pagamento da renda, 
contradição, cônjuge, locador, quantia 
devida. 
Legislação 
CCIV66 ART1024 N1 ART1678 N3 
Sumário 
I – Na administração ordinária da 
propriedade de mão comum assumida por 
qualquer dos seus titulares (como no caso 
do arrendamento de um prédio do casal em 
regime de comunhão geral de bens) deve 
reconhecer-se à manifestação de vontade de 
qualquer deles (no caso, marido ou mulher) 
plena eficácia nas relações com o exterior. 
II – Assim, se o marido exige determinado 
montante a título de renda e a mulher se 
basta com um montante inferior pelo qual 
cobra as rendas e emite recibos, não pode 
imputar-se ao inquilino falta de pagamento 
das rendas. 

Apelação nº 428/01 – 3ª Secção 
Data – 27/09/2001 
Teles de Menezes 

 
 
2694 
Alimentos devidos a menores, conflitos 
de interesses, pensão por incapacidade, 
acidente de trabalho, penhora, salário 
mínimo nacional. 
Legislação 
L 2127 de 03/08/1965 BXLI 
L 100/97 de 13/09/1997 ART35 
DL 329-A/95 de 12/12/1995 ART12 
CPC95 ART824 N1 B 
DL 314/78 de 27/10/1978 ART189 
CONST97 ART1 ART59 N2 A ART63 
N1 N3 ART36 N5 ART69 N1 
DL 313/00 de 02/12/2000 
DL 164/99 de 13/05/1999 
L 75/98 de 19/11/1998 ART3 N1 
Sumário 
I – No conflito entre o interesse do menor 
na obtenção de alimentos, por parte do pai, 
e entre o interesse deste na manutenção de 
um mínimo de dignidade, deve prevalecer o 
do pai, considerando-se impenhorável a 
pensão por acidente de trabalho, inferior ao 
salário mínimo nacional, único rendimento 
deste. 
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II – Tal conflito soluciona-se com o recurso 
à Lei nº 75/98, de 19 de Novembro, e ao 
Decreto-Lei nº 164/99, de 13 de Maio. 

Agravo nº 1220/01 – 3ª Secção 
Data – 04/10/2001 
João Bernardo 

 
 
2695 
Direito de regresso, prescrição, prazo, 
prescrição do procedimento criminal, 
acto ilícito, responsabilidade extra 
contratual. 
Legislação 
CCIV66 ART498 N2 N3 ART9 ART306 
N1 
DL 522/85 de 31/12/1985 ART19 C 
DL 124/90 de 14/04/1990 ART2 N1 
CP82 ART136 ART117 N1 C 
Sumário 
O prazo mais alongado de prescrição, que 
esteja previsto para o respectivo 
procedimento criminal, não é de aplicar ao 
caso do exercício do direito de regresso, 
entre os responsáveis pelo acto ilícito, 
gerador de responsabilidade extracontratual. 

Apelação nº 1154/01 – 3ª Secção 
Data – 04/10/2001 
Mário Fernandes 

 
 
2696 
Crédito da Segurança Social, privilégio 
creditório, inexistência jurídica, 
inconstitucionalidade. 
Legislação 
CONST76 ART137 N1 B ART141 N1 N3 
ART207 
CONST97 ART134 B ART140 ART204 
ART137 
DL 103/80 de 09/05/1980 ART11 
DL 512/76 de 03/07/1976 
Sumário 
I – O Decreto-Lei nº 103/80, de 9 de Maio, 
não foi referendado pelo Primeiro Ministro, 
pelo que está ferido de inexistência jurídica. 
II – Igualmente, o Decreto-Lei nº 512/76, 
de 3 de Julho, sofre do mesmo vício, visto 
que, também, não foi referendado. 
III – Os tribunais não podem aplicar normas 
que infrinjam o disposto na Constituição, 
ou os princípios nela consignados, dado o 
sistema, naquela consagrado, de 
fiscalização judicial, difusa e incidental, da 

constitucionalidade, seja ela formal ou 
material. 
IV – Assim, o crédito do Centro Regional 
da Segurança Social, emergente de dívidas 
de contribuições relativas a salários pagos a 
trabalhadores do executado, não beneficia 
de qualquer privilégio, pelo que deve ser 
tratado como crédito comum. 

Apelação nº 765/01 – 3ª Secção 
Data – 04/10/2001 
Moreira Alves 

 
 
2697 
Expropriação por utilidade pública, 
decisão arbitral, recurso da arbitragem, 
indemnização, competência material, 
tribunal comum, inconstitucionalidade, 
inconstitucionalidade material. 
Legislação 
CEXP91 ART51 N1 
CONST97 ART212 N3 
CPC95 ART66 
Sumário 
I – É o tribunal comum o competente, em 
razão da matéria, para, em sede de recurso 
da decisão arbitral, conhecer da justa 
indemnização, devida por expropriação, por 
utilidade pública. 
II – Na verdade, o artigo 51 nº 1 do Código 
das Expropriações de 1991, não sofre de 
qualquer inconstitucionalidade, 
nomeadamente material, não violando o 
disposto no artigo 213 nº 3 da Constituição 
da República Portuguesa. 

Apelação nº 1201/01 – 3ª Secção 
Data – 04/10/2001 
Norberto Brandão 

 
 
2698 
Procuração, falta, notificação. 
Legislação 
CPC95 ART40 N2 
Sumário 
No caso de falta de junção de procuração 
em articulado subscrito por advogado, 
apenas este tem que ser notificado para 
juntar a mesma e a ratificação do 
processado. 

Agravo nº 782/01 – 3ª Secção 
Data – 04/10/2001 
Oliveira Vasconcelos 
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2699 
Venda judicial, venda de coisa alheia, 
ineficácia. 
Legislação 
CCIV66 ART824 ART825 ART1317 A 
ART892 ART879 A 
CPC95 ART909 N1 D 
Sumário 
A venda executiva de uma máquina 
industrial que não pertencia ao executado, é 
ineficaz em relação ao verdadeiro titular da 
coisa, que a pode reivindicar directamente 
do adquirente, sem necessidade de prévia 
reclamação judicial de nulidade da venda. 

Apelação nº 1286/01 – 3ª Secção 
Data – 04/10/2001 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
2700 (Texto integral) 
Execução, reclamação de créditos, 
graduação de créditos, crédito da 
Segurança Social, hipoteca. 
Legislação 
CCIV66 ART686 ART733 ART735 
ART749 ART751 
DL 103/80 de 09/05/1980 ART11 
Sumário 
Os créditos da Segurança Social que 
beneficiam do privilégio imobiliário geral 
previsto no artigo 11 do Decreto-Lei nº 
103/80, de 9 de Maio, não gozam de 
prioridade sobre a hipoteca, uma vez que 
não lhes é aplicável o regime do artigo 751, 
mas o do artigo 749 do Código Civil. 

Apelação nº 925/01 – 3ª Secção 
Data – 04/10/2001 
Pinto de Almeida 

 
 
2701 
Assunção de dívida, execução, título 
executivo. 
Legislação 
CPC95 ART46 C 
CCIV66 ART595 N1 
Sumário 
Um contrato de assunção de dívida 
celebrado entre o exequente e o executado 
pode servir de título executivo a uma 
execução. 

Agravo nº 1292/01 – 3ª Secção 
Data – 04/10/2001 
Saleiro de Abreu 

2702 
Crédito, falência, trabalhador, imposto, 
penhor mercantil, aval, estado, 
empréstimo, privilégio creditório, 
extinção. 
Legislação 
DL 132/93 de 23/04/1993 ART9 ART8 N3 
CPC67 ART1231 N1 
CCIV66 ART735 N2 ART747 N1 A 
ART12 N1 
L 1/73 de 02/01/1973 BXII N2 
L 96/01 de 20/08/2001 ART10 ART5 
ART3 ART12 N2 
CPEREF98 ART152 
DL 437/78 de 28/12/1978 ART7 A 
Sumário 
I – O crédito do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional – relativo a 
empréstimos à falida para garantia de 
postos de trabalho – deve ser graduado 
imediatamente a seguir aos créditos dos 
trabalhadores e aos créditos por impostos e 
antes do crédito garantido por penhor 
mercantil. 
II – O crédito do Estado, por quantias pagas 
à banca por virtude de aval prestado a um 
empréstimo à falida, deve ser graduado 
como crédito comum, uma vez que o 
privilégio mobiliário geral de que o mesmo 
gozava deve considerar-se extinto por efeito 
do disposto no artigo 152 do Código dos 
Processos Especiais de Recuperação de 
Empresas e de Falências. 

Apelação nº 252/01 – 3ª Secção 
Data – 04/10/2001 
Sousa Leite 

 
 
2703 
Condomínio, parte comum, despesas, 
comparticipação. 
Legislação 
CCIV66 ART1424 N1 
Sumário 
I – A razão de ser da comparticipação dos 
condóminos nas despesas comuns reside na 
afectação ou possibilidade de 
aproveitamento da serventia de certos bens 
ou serviços ao uso de determinadas fracções 
do condomínio. 
II – A obrigação de contribuição para as 
referidas despesas não depende da efectiva, 
mas, tão só, da possibilidade de utilização 
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dessas coisas comuns ao serviço da 
utilização da fracção. 
III – Assim, desde que os titulares do gozo 
de uma fracção autónoma possam utilizar o 
“ascensor” para a ela aceder ou a partir de 
qualquer das suas partes componentes 
aceder a outra parte que faça parte ou esteja 
incluída na fracção, a obrigação existe. 

Apelação nº 1262/01 – 3ª Secção 
Data – 11/10/2001 
Alves Velho 

 
 
2704 
Empreitada, defeitos, ónus da prova. 
Legislação 
CCIV66 ART342 N1 ART798 ART799 
Sumário 
Num contrato de empreitada, sobre o dono 
da obra ou seu terceiro adquirente recai o 
ónus da provar que a obra apresenta 
defeitos, enquanto ao empreiteiro incumbe 
o ónus de fazer prova que o vício ou 
defeito, caso exista, não provém de culpa 
sua. 

Apelação nº 1264/01 – 3ª Secção 
Data – 11/10/2001 
Coelho da Rocha 

 
 
2705 
Doação, móveis, tradição da coisa, 
nulidade. 
Legislação 
CCIV66 ART947 N2 
Sumário 
A doação de determinada quantia em 
dinheiro, que integrava um depósito 
bancário, não sendo acompanhada do seu 
levantamento e entrega imediata ao 
donatário, só é válida se for reduzida a 
escrito. 

Apelação nº 1325/01 – 3ª Secção 
Data – 11/10/2001 
Gonçalo Silvano 

 
 
2706 
Arrendamento para habitação, prazo de 
caducidade, abuso de direito. 
Legislação 
CCIV66 ART1051 C 
RAU90 ART66 N1 
 

Sumário 
I – O momento em que ocorre a caducidade 
de contrato de arrendamento para habitação, 
celebrado pelo cabeça de casal de herança 
indivisa, é o da escritura de partilhas, 
momento em que cessam os poderes de 
administração da herança. 
II – A conduta do senhorio ao emitir e 
remeter ao inquilino recibos de rendas, 
recebidas e, porventura, até as solicitando 
durante um ano, não torna abusivo, muito 
menos manifestamente, o subsequente 
exercício do direito de oposição a novo 
arrendamento que a lei lhe concede 
expressamente, nem, por si só, susceptível 
de criar no inquilino qualquer legítima 
expectativa de renovação do contrato. 

Apelação nº 953/01 – 3ª Secção 
Data – 11/10/2001 
Moreira Alves 

 
 
2707 
Execução, sustação da execução, 
reclamação de créditos, prazo. 
Legislação 
CPC95 ART864 ART865 N2 ART871 
Sumário 
I – O artigo 871 do Código de Processo 
Civil pressupõe que, para a dedução da 
reclamação de crédito na outra execução, 
esteja previamente sustada a execução de 
penhora posterior. 
II – O prazo para tal reclamação conta-se da 
notificação do despacho que sustar a 
execução. 

Agravo nº 1317/01 – 3ª Secção 
Data – 11/10/2001 
Pires Condesso 

 
 
2708 
Contrato de arrendamento, resolução do 
contrato. 
Legislação 
RAU90 ART64 N1 I N2 C 
Sumário 
I – É facto resolutivo do contrato de 
arrendamento, a ocupação pelo inquilino do 
locado, quando na mesma localidade é dono 
de uma casa, que também habita com 
carácter definitivo, sem que refira que não 
satisfaz as suas necessidades. 
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II – Ao inquilino compete alegar e provar 
que no locado permanecem familiares, que 
existe um vínculo de dependência 
económica entre os que ficaram e ele e a 
intenção de regressar ao locado, para que 
possa funcionar a causa impeditiva do 
direito de resolução do contrato. 

Apelação nº 1313/01 – 3ª Secção 
Data – 11/10/2001 
Teles de Menezes 

 
 
2709 
Matéria de facto, documento, força 
probatória. 
Legislação 
CCIV66 ART362 
CPC95 ART513 
Sumário 
Os documentos juntos numa acção 
destinam-se à prova dos factos alegados e 
não constituem eles mesmos os factos. 

Apelação nº 1447/01 – 3ª Secção 
Data – 18/10/2001 
Coelho da Rocha 

 
 
2710 
Mútuo, formalidades, escritura pública, 
meios de prova, substituição, letra, 
nulidade, ónus da prova. 
Legislação 
CCIV66 ART458 N1 N2 ART1143 
ART364 N1 
Sumário 
I – De harmonia com o artigo 1143 do 
Código Civil, em 1994, o mútuo de valor 
superior a 200.000$00 só era válido se 
celebrado por escritura pública, não 
podendo ser substituída por qualquer outro 
meio de prova, nos termos do artigo 364 nº 
1 daquele Código. 
II – A letra do montante de 600.000$00 não 
assume a forma necessária para que o seu 
subscritor seja onerado com o ónus da 
prova da inexistência do empréstimo que o 
Autor diz estar na base dela. 

Apelação nº 1366/01 – 3ª Secção 
Data – 18/10/2001 
João Bernardo 

 
 
 
 

2711 
Pedido principal, pedido subsidiário, 
pedidos incompatíveis. 
Legislação 
CPC95 ART469 
Sumário 
I – O pedido subsidiário é apresentado ao 
tribunal para ser apreciado somente no caso 
de o pedido principal não obter 
acolhimento. 
II – A possibilidade facultada pela lei de 
formulação de pedidos subsidiários vai ao 
ponto de permitir que tal seja possível 
mesmo que ambos os pedidos sejam 
incompatíveis entre si ou haja oposição 
entre os mesmos. 
III – Pode o autor deduzir um pedido 
principal de reconhecimento do direito de 
passagem para acesso ao seu prédio por 
uma faixa de terreno que diz constituir 
caminho público e, portanto, de livre 
utilização por todas as pessoas que por ali 
tenham interesse em passar e, para o casa 
de se, não estar perante um caminho com 
essas características, formular o pedido 
subsidiário do reconhecimento do direito de 
servidão de passagem, para o que alegou os 
pertinentes factos. 

Apelação nº 1239/01 – 3ª Secção 
Data – 18/10/2001 
Mário Fernandes 

 
 
2712 
Seguro de vida, prémio, valor, relação de 
bens, processo de inventário. 
Legislação 
CPC95 ART1345 ART1395 
CCIV66 ART443 ART1450 ART2024 
ART2025 ART2122 
CCOM888 ART455 
Sumário 
O valor do prémio de seguro, aplicado pelo 
inventariado num seguro de vida, tem de ser 
relacionado no inventário instaurado para 
partilha dos seus bens para efeitos do 
disposto no artigo 450 do Código Civil. 

Agravo nº 665/01 – 3ª Secção 
Data – 18/10/2001 
Moreira Alves 
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2713 
Reivindicação, ónus da prova. 
Legislação 
CCIV66 ART342 N1 N2 ART1311 
Sumário 
Em acção de reivindicação, não tem os 
autores de provar que cederam aos réus 
uma parcela de terreno gratuitamente, por 
favor e precariamente, antes incutindo a 
estes a prova dos factos que alegaram como 
defesa por excepção e destinados a 
legitimar a sua detenção. 

Apelação nº 1357/01 – 3ª Secção 
Data – 18/10/2001 
Pires Condesso 

 
 
2714 
Intervenção de terceiros, direito de 
regresso, intervenção acessória. 
Legislação 
CPC95 ART320 ART325 ART330 
Sumário 
I – Assentando a acção na compra e venda 
de imóvel e nos defeitos que o réu, como 
vendedor, está obrigado a corrigir, não há 
justificação para a intervenção principal de 
terceiro (empreiteiro) uma vez que não 
existe qualquer vínculo deste para com o 
autor (comprador). 
II – A acção de regresso que o vendedor 
tenha perante o terceiro não surge em 
função de ambos serem co-obrigados 
perante o comprador, nem de o terceiro ser 
perante eles um garante da obrigação do 
vendedor; só surge da relação conexa entre 
este e o terceiro, sendo por isso adequado o 
incidente de intervenção acessória. 

Agravo nº 1510/01 – 3ª Secção 
Data – 18/10/2001 
Pires Condesso 

 
 
2715 
Matéria de facto, documento. 
Legislação 
CPC95 ART511 
Sumário 
Não satisfaz as exigências legais a fixação 
da matéria de facto mediante a remissão 
para documentos juntos ao processo, uma 
vez que os documentos não são factos, mas 
antes meios de prova dos factos que 
interessam à decisão da causa. 

Apelação nº 1157/01 – 3ª Secção 
Data – 18/10/2001 
Saleiro de Abreu 

 
 
2716 
Falta de citação, recurso de revisão, 
trânsito em julgado. 
Legislação 
CPC95 ART771 F 
Sumário 
Transitada em julgado uma sentença, o 
meio processual próprio para reagir contra 
uma eventual falta ou nulidade da citação é 
o recurso extraordinário de revisão e não o 
incidente de arguição de nulidade da 
citação. 

Apelação nº 1455/01 – 3ª Secção 
Data – 18/10/2001 
Saleiro de Abreu 

 
 
2717 
Arrendamento para habitação, alteração, 
arrendamento para comércio ou 
indústria, escritura pública, falta, 
nulidade, caducidade. 
Legislação 
CCIV66 ART221 N2 ART1022 ART1029 
N3 ART1094 
RAU90 ART65 N2 
Sumário 
I – Se num prédio arrendado para habitação 
for, com autorização verbal do senhorio, 
instalado um laboratório de análises 
clínicas, que é uma actividade industrial, tal 
alteração do fim do contrato é nula por não 
ter sido celebrada por escritura pública. 
II – A nulidade só pode ser invocada pelo 
arrendatário, nos termos do artigo 1029 nº 3 
do Código Civil, na redacção do Decreto-
Lei nº 67/75, de 19 de Fevereiro. 
III – O prazo de caducidade, quando 
respeitante a factos de natureza continuada, 
renova-se sucessivamente enquanto a 
infracção se mantém, apenas se extinguindo 
se o direito não for exercido após o decurso 
do prazo sobre a cessação da infracção. 

Apelação nº 1261/01 – 3ª Secção 
Data – 18/10/2001 
Sousa Leite 
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2718 
Pacto de preferência, eficácia real, 
depósito do preço, falta, caducidade, 
conhecimento oficioso. 
Legislação 
CCIV66 ART410 ART1410 N1 
Sumário 
I – O pacto de preferência de que tratam os 
artigos 410 e seguintes do Código Civil, 
consiste na convenção pela qual alguém 
assume a obrigação de dar preferência a 
outrem na venda de determinada coisa. 
II – O pacto de preferência apenas confere 
ao seu beneficiário um direito de crédito 
contra o obrigado, a não ser que ao direito 
de preferência que pretende salvaguardar se 
atribua eficácia real. 
III – Não se estando perante um direito real 
de aquisição não há que aplicar-se a 
previsão do artigo 1410 nº 1 do Código 
Civil, no que se refere ao depósito do preço. 
IV – A entender-se aplicável a disposição 
daquele nº 1 a excepção de caducidade da 
falta de depósito do preço no prazo de 15 
dias, a contar da propositura da acção deve 
ser invocada na contestação, não sendo de 
conhecimento oficioso do tribunal. 

Agravo nº 1321/01 – 3ª Secção 
Data – 18/10/2001 
Teles de Menezes 

 
 
2719 
Depoimento de parte, respostas aos 
quesitos, fundamentação, direito de 
preferência, notificação para preferência. 
Legislação 
CPC95 ART563 ART565 N2 ART655 
ART1463 
CCIV66 ART416 
Sumário 
I – Perante depoimento de parte ou este 
conduz à confissão, devendo ser reduzida a 
escrito (artigo 563 do Código de Processo 
Civil) e então deve ser-lhe reconhecido o 
valor probatório declarado no artigo 358 do 
Código Civil, ou não conduz à confissão, 
sendo o seu valor probatório apreciado 
livremente pelo tribunal, nos termos do 
artigo 655 do Código de Processo Civil. 
II – As respostas aos quesitos, no caso de o 
depoente negar os factos ou declarar que 
eles não correspondem à verdade, podem 
ser fundamentadas nos depoimentos de 

parte, valorados em conformidade com o 
princípio da prova livre, e nos demais 
elementos probatórios, designadamente 
testemunhas e documentos existentes no 
processo. 
III – Se o direito de preferência pertencer 
em comum aos cônjuges, é pedida a 
notificação de ambos, podendo qualquer 
deles exercê-la – artigo 1463 do Código de 
Processo Civil. 
IV – Porque o réu vendedor só deu 
conhecimento aos preferentes de que o 
comprador oferecia 1.200.000$00 pela 
compra do prédio, sem que cumprisse os 
requisitos do artigo 416 do Código Civil 
(comunicação do projecto de venda e as 
cláusulas do contrato), não pode ter-se por 
válida a transferência, preterindo o direito 
de preferência dos autores. 

Apelação nº 1287/01 – 3ª Secção 
Data – 18/10/2001 
Viriato Bernardo 

 
 
2720 
Procedimentos cautelares, 
admissibilidade, pressupostos. 
Legislação 
CPC95 ART381 N1 ART2 N2 ART384 
ART383 N1 
Sumário 
A relação de dependência (ou 
instrumentalidade do objecto) dos 
procedimentos cautelares relativamente à 
causa de principal e a relação de adequação 
funcional das medidas solicitadas aos 
direitos, que são passíveis de virem a ser 
reconhecidos na acção, são pressupostos 
legais imperativos da admissibilidade da 
medida cautelar. 

Agravo nº 1009/01 – 3ª Secção 
Data – 25/10/2001 
Alves Velho 

 
 
2721 
Expropriação por utilidade pública, 
recurso da arbitragem, instância, 
modificação, ampliação do pedido. 
Legislação 
CEXP76 
CPC95 ART684 ART690 ART273 N2 
ART272 
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Sumário 
Não se pode aplicar no recurso da decisão 
arbitral as disposições previstas na lei 
processual, designadamente o artigo 273 nº 
2 do Código de Processo Civil, para os 
tribunais de 1ª instância, por estarmos 
perante um verdadeiro tribunal de recurso e 
na fase do próprio recurso. 

Apelação nº 1299/01 – 3ª Secção 
Data – 25/10/2001 
Alves Velho 

 
 
2722 
Simulação, documento, prova 
documental, prova testemunhal, 
interpretação de documento. 
Legislação 
CCIV66 ART394 N1 N2 N3 ART393 N3 
CPC95 ART619 ART636 
Sumário 
Existindo nos autos prova documental, está-
se perante um início de prova escrita, que 
constitui, pelo menos, um indício que torna 
verosímil a existência de simulação, pelo 
que é de admitir prova testemunhal, não só 
para interpretar o contexto desse 
documento, mas ainda como forma 
complementar de prova, em ordem a uma 
completa e firme convicção da existência da 
alegada simulação. 

Apelação nº 730/01 – 3ª Secção 
Data – 25/10/2001 
Camilo Camilo 

 
 
2723 
Licenciamento de obras, embargos de 
obra nova, embargo administrativo. 
Legislação 
CPC95 ART387 N2 
Sumário 
A circunstância de uma obra não estar 
licenciada não é motivo para a procedência 
dos embargos de obra nova, pois daí não 
resulta, necessariamente, a sua perigosidade 
e nem que a mesma comporta a violação do 
direito de propriedade dos requerentes do 
procedimento cautelar, podendo antes, e 
sendo caso disso, dar lugar ao competente 
embargo administrativo. 

Agravo nº 991/01 – 3ª Secção 
Data – 25/10/2001 
Mário Fernandes 

2724 
Inventário, avaliação. 
Legislação 
CPC67 ART1365 ART1347 
Sumário 
Em processo de inventário em que houve 
avaliação de bens doados, não pode haver 
mais qualquer avaliação dos mesmos bens, 
nomeadamente a referida no artigo 580 do 
Código de Processo Civil – segundo 
arbitramento. 

Apelação nº 1253/01 – 3ª Secção 
Data – 25/10/2001 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
2725 
Especificação, reforma. 
Legislação 
CPC95 ART659 N3 
Sumário 
Nos termos do disposto no artigo 659 nº 3 
do Código de Processo Civil, é 
perfeitamente reformável a especificação, 
uma vez que ela é apenas uma condição de 
instrução e não uma condição de 
julgamento. 

Apelação nº 1555/01 – 3ª Secção 
Data – 08/11/2001 
Coelho da Rocha 

 
 
2726 
Sociedades comerciais, sócio, sociedade 
civil, administrador, gerente, mandato, 
prestação de contas, obrigação, 
interpelação. 
Legislação 
CSC86 ART36 N2 
CCIV66 ART805 N2 ART987 N1 
ART1161 D 
Sumário 
I – Às relações entre os sócios das 
sociedades comerciais são aplicáveis as 
disposições sobre sociedades civis. 
II – Às obrigações dos administradores são 
aplicáveis as normas do mandato. 
III – O mandatário é obrigado a prestar 
contas findo o mandato ou quando o 
mandante as exigir. 
IV – Tendo o réu exercido as funções de 
gerente desde o início do ano de 1998 até 
ao fim do ano de 1999, tem de prestar 
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contas finda a gerência sem necessidade de 
interpelação. 

Apelação nº 1483/01 – 3ª Secção 
Data – 08/11/2001 
João Bernardo 

 
 
2727 
Execução de sentença, embargos de 
executado, sanção pecuniária 
compulsória, pedido. 
Legislação 
DL 129/98 de 13/05/1998 ART33 N1 N2 
N5 
CPI95 ART5 
CCIV66 ART829-A N1 N2 N4 
CPC95 ART45 N1 
Sumário 
I – Quando a sentença se refere a abstenção 
de usar a marca “Saramago” reporta-se a 
toda e qualquer designação respeitante ao 
exercício da actividade funerária que atinja 
a exclusividade do designativo “Saramago” 
que integra a marca da embargada 
“Funerária Saramago, Lda”. 
Assim, com a utilização do designativo 
“Saramago”, incluindo-o no nome com que 
se identifica o embargante como gerente da 
sociedade “Funerária de S. Cosme de 
Gondomar, Lda”, viola a determinação 
imposta na sentença exequenda. 
II – A acção executiva não é processo 
adequado para se pedir a condenação 
acessória em sanção pecuniária compulsória 
e muito menos se deve pedir em embargos à 
execução. 

Apelação nº 701/01 – 3ª Secção 
Data – 08/11/2001 
João Vaz 

 
2728 
Documento autêntico, simulação, prova 
testemunhal, terceiros, litisconsórcio, 
direito de propriedade, registo predial, 
registo definitivo, presunção de 
propriedade, facto notório, poderes da 
Relação. 
Legislação 
CCIV66 ART238 N2 ART240 ART241 
N2 ART260 N1 ART350 ART393 N3 
ART394 N1 N2 N3 ART564 N1 ART805 
N1 ART1305 ART1311 
CRP84 ART7 
CPC95 ART514 N1 ART28 

Sumário 
I – É inadmissível a prova por testemunhas 
se tiver por objecto quaisquer convenções 
contrárias ao conteúdo de documento 
autêntico. 
II – Tal proibição aplica-se ao acordo 
simulatório e ao negócio dissimulado, 
quando invocados pelos simuladores. 
III – A única excepção diz respeito à 
invocação por terceiros, caso em que pode 
usar-se prova testemunhal. 
IV – Ao defender que entre a Ré e a Autora 
se celebrou um acordo destinado à compra 
de fracção autónoma de um imóvel, em 
comum e partes iguais, e que apenas a 
Autora outorgaria – como aconteceu – na 
escritura de compra e venda, está a Ré a 
alegar uma factualidade que se insere no 
instituto da simulação relativa (subjectiva 
ou dos sujeitos) na modalidade de 
interposição fictícia de pessoas. 
V – E reconhecendo a própria Ré que agiu 
em conluio com a Autora, com vista à 
celebração do negócio simulado, nos termos 
em que, na realidade, foi celebrado, tem ela 
de ser considerada como simuladora e não 
como terceiro, por, apesar de reclamar um 
direito próprio, não ser alheia ao conluio. 
VI – Assim, não podia produzir-se prova 
testemunhal para demonstração da 
convenção contrária à escritura pública, o 
que tem como consequência que as 
respostas aos respectivos quesitos devem 
ter-se por “não escritas”. 
VII – Não tendo o vendedor intervindo no 
processo, como parte, não poderia ser 
declarada a nulidade (parcial, claro está do 
contrato simulado, contido na escritura 
pública) em virtude de a legitimidade 
passiva (em relação à reconvenção 
formulada pela Ré) apenas se poder 
satisfazer através do litisconsórcio que 
envolve, já que a decisão, sem ele, não 
podia produzir o seu efeito útil normal. 
VIII – Na verdade nos termos do artigo 260 
nº 4 do Código Civil, a simulação resultará 
do acordo entre declarante e declaratário 
que, no caso, se identificam entre, o 
vendedor e a compradora - a Autora -, ou 
seja, os titulares da relação jurídica posta 
em crise. 
IX – O registo exclusivo do direito de 
propriedade da fracção autónoma a favor da 
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Autora faz presumir que ele lhe pertence e 
tem de lhe ser reconhecido. 
X – É de facto notório que a não utilização 
de um local destinado a habitação se traduz 
em perda de rendimentos para o seu 
proprietário, nada impedindo que a Relação 
como tal o considere, independentemente 
de o mesmo, no caso de ter sido levado ao 
questionário, ter obtido resposta negativa. 

Apelação nº 1281/01 – 3ª Secção 
Data – 08/11/2001 
João Vaz 

 
 
2729 
Desconto bancário, contrato, documento 
particular, título executivo. 
Legislação 
CPC95 ART46 C 
Sumário 
Os documentos particulares que formalizam 
contratos de desconto bancário, dos quais 
deriva a obrigação do descontário de 
devolver ao descontador o valor dos títulos 
cambiários oferecidos a desconto e 
descontados, se e quando tais títulos não 
forem pagos nos vencimentos, estando 
assinados pelo devedor, que neles assume, 
clara e inequivocamente, aquela obrigação, 
são títulos executivos nos termos do artigo 
46 alínea c) do Código de Processo Civil. 

Apelação nº 1121/01 – 3ª Secção 
Data – 08/11/2001 
Moreira Alves 

 
 
2730 
Contrato, resolução, falta de 
fundamentação. 
Legislação 
CCIV66 ART434 ART808 ART804 
Sumário 
A resolução sem fundamento é equiparável 
à recusa ao cumprimento e implica que a 
parte que a fez num contrato bilateral se 
tenha colocado numa situação de 
incumprimento definitivo em relação às 
obrigações para si decorrentes do aludido 
contrato. 

Apelação nº 1364/01 – 3ª Secção 
Data – 08/11/2001 
Oliveira Vasconcelos 

 
 

2731 
Falência, requisitos, ónus da prova. 
Legislação 
CPEREF98 ART1 N2 ART8 N1 N3 
CCIV66 ART342 N1 
Sumário 
Quando o requerente da falência faça a 
prova de um dos factos reveladores, 
indicados no artigo 8 nº 1 alíneas a), b) e c) 
do Código dos Processos Especiais de 
Recuperação de Empresas e de Falência, 
fica dispensado de provar a inviabilidade 
económica da requerida, recaindo antes 
sobre esta o ónus de provar – face à anterior 
prova dos factos indicadores da sua 
insolvência – a sua viabilidade económica. 

Apelação nº 1441/01 – 3ª Secção 
Data – 08/11/2001 
Pires Condesso 

 
 
2732 
Sociedades comerciais, informações 
preparatórias de assembleia geral. 
Legislação 
CSC86 ART289 N1 D 
Sumário 
A exigência de informação prevista no 
artigo 289 nº 1 alínea d) do Código das 
Sociedades Comerciais respeita apenas às 
pessoas a propor para órgão de 
administração (administradores ou 
directores), não estando incluídos os 
membros de órgãos de fiscalização 
(conselho fiscal ou conselho geral) e ainda 
menos os membros da assembleia geral. 

Apelação nº 1560/01 – 3ª Secção 
Data – 08/11/2001 
Pires Condesso 

 
 
2733 (Texto integral) 
Condenação em quantia a liquidar em 
execução de sentença, pressupostos. 
Legislação 
CPC95 ART661 N2 
Sumário 
A condenação do que se liquidar em 
execução de sentença tanto pode ocorrer 
quando não houver elementos para fixar o 
objecto ou a quantidade por os respectivos 
factos não serem ainda conhecidos ou 
estarem em evolução aquando da 
propositura da acção ou como tais se 
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apresentarem no momento da decisão, 
como quando tendo sido feita a 
especificação dos factos necessários para 
fixar o objecto ou a quantidade, houver 
fracasso na sua prova. 

Apelação nº 1480/01 – 3ª Secção 
Data – 08/11/2001 
Saleiro de Abreu 

 
 
2734 
Herança, aceitação da herança, aceitação 
tácita, doação, inoficiosidade, arguição, 
prazo, caducidade, legitimidade. 
Legislação 
CCIV66 ART2056 ART217 N1 ART2168 
ART2169 
Sumário 
I – A aceitação de herança pode ser tácita e 
uma das manifestações de tal aceitação é o 
recebimento de rendas devidas à herança, 
como recebimento antecipado de parte da 
quota hereditária. 
II – A caducidade do prazo para redução de 
doação, por inoficiosidade, só pode ser 
invocada pelo donatário que não for 
herdeiro do doador. 

Agravo. Apelação nº 872/01–3ª Sec 
Data – 08/11/2001 
Sousa Leite 

 
2735 
Obrigação pecuniária, falta, 
interpelação, acção de condenação, juros 
de mora. 
Legislação 
CCIV66 ART805 N1 N2 A B C ART480 
A B 
Sumário 
Se, no inventário para partilha dos bens do 
casal subsequente a divórcio, as partes 
foram enviadas aos meios comuns para 
apurar e liquidar a existência de um 
depósito bancário ou crédito e na 
subsequente acção declarativa o ex-marido 
(que levantara esse depósito) foi condenado 
a devolver à autora metade da quantia 
levantada, e se não houve qualquer 
interpelação para cumprimento da 
obrigação antes da citação, é a partir desta 
que são devidos juros de mora, à taxa legal. 

Apelação nº 1519/01 – 3ª Secção 
Data – 15/11/2001 
Alves Velho 

2736 
Acidente de viação, danos futuros, 
cálculo da indemnização. 
Legislação 
CCIV66 ART564 N2 
Sumário 
Na falta de prova de especiais habilitações 
ou qualificações profissionais do ofendido, 
deverá tomar-se em consideração o salário 
mínimo nacional, no cálculo dos danos 
futuros. 

Apelação nº 1532/01 – 3ª Secção 
Data – 15/11/2001 
João Bernardo 

 
 
2737 
Casa de habitação, defesa, propriedade, 
inadmissibilidade, parte comum. 
Legislação 
CCIV66 ART204 ART206 N2 ART408 
N2 
Sumário 
Fora dos casos de propriedade horizontal, 
não pode conceber-se uma casa com uma 
parte de exclusiva propriedade e outra parte 
comum. 

Apelação nº 1605/01 – 3ª Secção 
Data – 15/11/2001 
João Bernardo 

 
 
2738 
Acidente de viação, acidente de trabalho, 
opção pela indemnização, restituição, 
pagamento, liquidação, tribunal do 
trabalho, cálculo da indemnização, danos 
futuros, equidade. 
Legislação 
L 2127 de 03/08/1965 BXXXVII N2 N3 
N4 
CCIV66 ART559 ART805 N3 ART806 
N3 
Sumário 
I – Se o acidente for simultaneamente de 
viação e de trabalho, a reconstituição da 
situação anterior ao sinistro fica satisfeita 
com a atribuição ao sinistrado da 
indemnização mais elevada, entre as 
calculadas pela lei laboral e pela lei civil, 
fixadas nos respectivos foros, por uma das 
quais ele pode optar. 
II – Mas, se a opção incidir sobre a 
indemnização por danos patrimoniais fixada 
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no foro civil, o sinistrado tem que restituir a 
que recebera no foro laboral. 
III – Não sendo possível fixar o valor 
exacto do dano futuro, o tribunal deve 
recorrer à equidade. 

Apelação nº 1152/01 – 3ª Secção 
Data – 15/11/2001 
João Vaz 

 
 
2739 
Execução por quantia certa, embargos de 
executado, suspensão da instância, título 
executivo, livrança, responsabilidade, 
imposto de selo. 
Legislação 
CPC95 ART279 N1 ART818 N1 
LULL ART48 N3 
Sumário 
I – A pretensa dependência entre o processo 
executivo e a providência de recuperação da 
empresa não pode levar à suspensão da 
instância, de acordo com o artigo 279 nº 1 
do Código de Processo Civil, porque esta 
disposição legal não é aplicável à execução. 
II – O imposto de selo e a sobretaxa de 
0,5% para o Fundo de Compensação estão 
incluídos na locação “outras despesas” 
referida no artigo 48 nº 3 da Lei Uniforme 
relativa às Letras e Livranças, podendo o 
legítimo portador de boa fé exigí-lo da 
pessoa contra quem exerce o seu direito de 
acção. 

Apelação nº 1053/01 – 3ª Secção 
Data – 15/11/2001 
Manuel Ramalho 

 
 
2740 
Arrendamento para comércio ou 
indústria, nulidade do contrato, 
restituição, renda. 
Legislação 
CCIV66 ART289 N1 ART434 ART1045 
Sumário 
A declaração de nulidade do arrendamento 
para comércio determina a restituição do 
locado ao senhorio, mas não que este 
restitua ao locatário as rendas que dele 
recebeu enquanto gozou o locado. 

Apelação nº 1385/01 – 3ª Secção 
Data – 15/11/2001 
Moreira Alves 

 

2741 
Violação, sigilo bancário, danos morais, 
indemnização, juros de mora. 
Legislação 
DL 2/78 de 09/01/1978 ART1 
CCIV66 ART483 N1 ART496 N1 N3 
Sumário 
I – Há violação do sigilo bancário na 
informação sobre o montante de um 
depósito prestada por um funcionário em 
exercício de funções no Banco depositário a 
pessoa que não figurava como titular desse 
depósito. 
II – Na indemnização ao depositante titular 
do depósito está abrangida a referente aos 
danos morais. 
III – Às indemnizações por danos morais 
acrescem juros de mora desde a citação. 

Apelação nº 1596/01 – 3ª Secção 
Data – 15/11/2001 
Norberto Brandão 

 
 
2742 
Indemnização, responsabilidade civil por 
acidente de viação, juros de mora, início. 
Legislação 
CCIV66 ART805 N3 ART806 N1 
Sumário 
A obrigação de indemnização por facto 
ilícito, uma vez fixada em dinheiro, 
converte-se em obrigação monetária e, por 
isso, por força do nº 1 do artigo 806 do 
Código de Processo Civil, deve, em 
princípio, vencer juros moratórios, com 
natureza indemnizatória, a contar do dia da 
constituição em mora, ou seja, desde a 
citação do devedor. 

Apelação nº 1756/01 – 3ª Secção 
Data – 06/12/2001 
Coelho da Rocha 

 
 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 16 

 
 

32



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 16 

 
 

33

3ª Secção Cível - 5ª Secção Judicial de Processos 
 
 
2743 
Cessão de exploração, sub-
arrendamento, senhorio, autorização. 
Legislação 
RAU90 ART64 N1 F 
CCIV66 ART1048 F 
Sumário 
I – A cedência temporária do arrendado está 
abrangida pela autorização de subarrendar 
constante de uma cláusula do contrato de 
arrendamento. 
II – Tratando-se de um facto que integra um 
elemento constitutivo do direito à 
resolução, ao senhorio incumbe o ónus de 
provar a sua não autorização para a dita 
cedência. 

Apelação nº 890/01 – 5ª Secção 
Data – 17/09/2001 
António Gonçalves 

 
 
2744 
Princípio da livre apreciação da prova, 
gravação da prova, valor. 
Legislação 
CPC95 ART651 N1 ART712 N1 
Sumário 
I – A credibilidade ou a força decisiva dos 
meios de prova preferenciados na 
motivação de uma decisão, devem ser 
vistos à luz do princípio da livre apreciação 
da prova consagrado no artigo 651 nº 1 do 
Código de Processo Civil. 
II – A valoração de um depoimento pelo 
julgador é algo absolutamente 
imperceptível na gravação da prova. 

Apelação nº 979/01 – 5ª Secção 
Data – 17/09/2001 
Caimoto Jácome 

 
 
2745 
Conta bancária, contrato, cláusula. 
Legislação 
CCOM88 ART363 
CCIV66 ART405 
Sumário 
I – Através de cláusulas preestabelecidas 
pelo banco e inseridas no verso do  
 

 
 
documento escrito (impresso / ficha de 
assinaturas) de abertura de conta, as partes 
envolvidas nesta abertura fixam as 
“condições gerais de depósito”, na medida 
em que o cliente do banco, ao assinar a 
ficha de assinaturas e tomar conhecimento 
daquelas condições, por sua vez as aceitou. 
II – Daí que a movimentação (lançamentos 
a crédito e a débito) da referida conta fique 
desde logo e em primeira linha, sujeita às 
referidas condições. 

Apelação nº 691/01 – 5ª Secção 
Data – 17/09/2001 
Cunha Barbosa 

 
 
2746 
Prova testemunhal, documento escrito. 
Legislação 
CCIV66 ART394 N1 
Sumário 
Se o facto a provar, contrário ou além do 
conteúdo de um documento, está já tornado 
verosímil por um começo de prova escrita, 
a prova por testemunhas é de admitir, pois 
não oferece os perigos que teria quando 
desacompanhada de tal começo. 

Apelação nº 1489/01 – 5ª Secção 
Data – 17/09/2001 
Fernandes do Vale 

 
 
2747 
Letra em branco, preenchimento 
abusivo, ónus da prova. 
Legislação 
LULL ART10 
Sumário 
A assinatura em branco numa letra ou 
livrança faz presumir a vontade de fazer o 
seu texto que no título vier a ser escrito – 
vontade confessória – pelo que tal 
presunção beneficia o apresentante do 
título, cabendo ao subscritor demandado 
provar que o preenchimento do mesmo não 
se acha em conformidade com o ajustado. 

Apelação nº 854/01 – 5ª Secção 
Data – 17/09/2001 
Ferreira de Sousa 
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2748 
Arrendamento, reparações urgentes, 
indemnização. 
Legislação 
RAU90 ART16 
CCIV66 ART1036 
Sumário 
A circunstância de as reparações num 
prédio arrendado poderem ser efectuadas 
directamente pelo locatário não impede que 
este tenha o direito de ser indemnizado pelo 
prejuízo resultante da mora do locador. 

Apelação nº 948/01 – 5ª Secção 
Data – 17/09/2001 
Narciso Machado 

 
 
2749 
Execução, alimentos, suspensão, caução. 
Legislação 
CPC95 ART1118 C ART819 
Sumário 
Em processo executivo especial para 
cobrança de alimentos não é permitido ao 
executado prestar caução para suspender a 
execução. 

Agravo nº 1017/01 – 5ª Secção 
Data – 17/09/2001 
Narciso Machado 

 
 
2750 
Falência, cessação de facto, cessação de 
pagamentos, data, confissão. 
Legislação 
CPEREF98 ART9 
Sumário 
I – O que releva para a contagem do prazo 
do artigo 9 do Código dos Processos 
Especiais de Recuperação de Empresas e de 
Falência é a data da cessação da actividade 
e não do incumprimento das obrigações. 
II – A confissão da data da cessação da 
actividade apenas será relevante se 
desfavorecer quem a presta e favorecer a 
parte contrária. 

Apelação nº 723/01 – 5ª Secção 
Data – 17/09/2001 
Pinto Ferreira 

 
 
 
 
 

2751 
Acidente de viação, paralisação de 
veículo, indemnização. 
Legislação 
CCIV66 ART563 
Sumário 
Se em virtude dos danos sofridos em 
acidente de viação um veículo ficou 
paralisado durante algum tempo e o seu 
proprietário durante esse tempo utilizou 
transporte alternativo, não haverá lugar a 
indemnização por dano emergente se o 
lesado não prova que a utilização desse 
transporte lhe trouxe encargos e incómodos. 

Apelação nº 791/01 – 5ª Secção 
Data – 17/09/2001 
Pinto Ferreira 

 
 
2752 
Inconstitucionalidade, declaração, 
Tribunal Constitucional, acórdão, 
publicação, repristinação, arrendamento 
para habitação, senhorio, denúncia para 
habitação, necessidade de casa para 
habitação, prazo. 
Legislação 
RAU90 ART69 ART107 N1 B 
CONST97 ART282 N1 
L 55/79 de 15/09/1979 ART2 ART3 
Sumário 
I – A declaração de inconstitucionalidade 
com força obrigatória geral, através do 
Acórdão do Tribunal Constitucional nº 
97/00, publicado no Diário da República de 
17 de Março de 2000, do artigo 107 nº 1 
alínea b) do Regime do Arrendamento 
Urbano – que alongou o prazo de 20 para 
30 anos de manutenção do locado como 
limite ao direito de denúncia do senhorio 
que careça do mesmo para habitação 
própria – implica, nos termos do artigo 282 
nº 1 da Constituição, a repristinação da Lei 
por aquela norma revogada – a Lei nº 55/79 
de 15 de Setembro. 
II – A partir da publicação do respectivo 
acórdão, o direito de denúncia do contrato 
de arrendamento facultado pelo artigo 69 e 
seguintes do Regime do Arrendamento 
Urbano não pode ser exercido se o inquilino 
se mantiver no prédio locado há 20 anos 
nessa qualidade (artigo 2 nº 1 alínea b) da 
Lei nº 55/79) a menos que o senhorio seja 
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emigrante nas condições do artigo 3 dessa 
Lei. 

Apelação nº 810/01 – 5ª Secção 
Data – 24/09/2001 
Ribeiro de Almeida 

 
 
2753 
Responsabilidade civil, responsabilidade 
pelo risco, mora, início, citação, 
obrigação ilíquida. 
Legislação 
CCIV66 ART805 N3 
Sumário 
I – No domínio da responsabilidade civil ou 
pelo risco a mora inicia-se com a citação 
para a acção em que é deduzido o pedido. 
II – Neste domínio a obrigação de 
indemnizar vence juros, independentemente 
da liquidez da obrigação, logo a partir da 
citação para a acção. 

Apelação nº 932/01 – 5ª Secção 
Data – 24/09/2001 
Ribeiro de Almeida 

 
 
2754 
Baldios, administração, assembleia de 
compartes, junta de freguesia, prestação 
de contas. 
Legislação 
L 39/76 de 19/01/1976 ART3 ART18 
L 68/93 de 04/09/1993 ART34 ART36 
Sumário 
A junta de freguesia que tiver a 
administração de baldios, por falta de 
constituição da assembleia de compartes ou 
por delegação, é obrigada a prestar contas 
dessa administração à referida Assembleia, 
mesmo em relação ao período de tempo 
anterior à vigência da Lei nº 68/93, de 4 de 
Setembro. 

Apelação nº 1359/01 – 5ª Secção 
Data – 01/10/2001 
Brazão de Carvalho 

 
 
2755 
Falência, reclamação de créditos, 
tempestividade, verificação de créditos, 
graduação de créditos. 
Legislação 
CPEREF98 ART205 ART188 N1 N2 
ART151 N2 ART20 N1 A N2 

CCIV66 ART745 N2 ART737 N1 D N2 
ART735 ART734 ART733 
L 17/86 de 14/06/1986 ART12 N1 N3 
Sumário 
I – A sentença de verificação e graduação 
deve abranger, entre outros, os créditos 
reclamados antes do início do prazo para o 
efeito fixado na sentença declaratória da 
falência do devedor. 
II – Os créditos de trabalhadores, relativos a 
salários e indemnizações em atraso, são 
privilegiados e serão graduados em 
primeiro lugar, sobre todos os bens da 
massa falida, procedendo-se a rateio se 
necessário for; em segundo lugar na 
graduação ficam os créditos protegidos por 
penhor, sobre os bens móveis onde incidiu 
a respectiva garantia; em terceiro lugar 
serão atendidos os demais credores, em 
rateio se for necessário e na proporção dos 
respectivos montantes. 

Apelação nº 760/01 – 5ª Secção 
Data – 01/10/2001 
Couto Pereira 

 
 
2756 
Acidente de viação, veículo automóvel, 
reparação do prejuízo, reconstituição 
natural, indemnização. 
Legislação 
CCIV66 ART566 
Sumário 
Danificado um veículo automóvel em 
acidente de viação, a indemnização devida 
não deve corresponder ao custo da 
reparação (reposição natural), por ser 
manifestamente excessiva, mas antes ao 
valor de substituição do veículo, se o 
montante daquele custo de reparação for de 
1.372.057$00 e o referido valor de 
substituição for de 800.000$00, valendo 
ainda os salvados 250.000$00. 

Apelação nº 928/01 – 5ª Secção 
Data – 01/10/2001 
Ferreira de Sousa 

 
 
2757 
ALD, seguro de créditos, garantia 
autónoma, cláusula on first demand. 
Legislação 
CCOM888 ART426 ART427 
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CCIV66 ART238 ART236 ART627 N2 
ART631 ART632 N1 ART637 
DL 183/88 de 24/05/1988 ART6 N1 ART9 
N1 N2 N3 
DL 121/91 de 22/03/1991 
Sumário 
I – O contrato de Aluguer de Longa 
Duração (ALD) de automóveis é um 
contrato indirecto em que o tipo de 
referência é o aluguer e o fim indirecto é o 
da venda a prestações com reserva de 
propriedade. 
II – O seguro-caução não é mais que um 
contrato de garantia, seguro de crédito, que 
pode ser negociado com uma seguradora ou 
com um banco. 
III – Sendo negociado por uma instituição 
bancária é, usualmente, designado por 
garantia bancária autónoma. 
IV – Na garantia autónoma, o gerente não 
se obriga a satisfazer uma dívida alheia, 
como acontece na fiança, e não pode opor 
ao beneficiário, ao contrário do fiador, os 
meios de defesa ou excepções decorrentes 
das suas relações com o devedor. 
V – Assim, tendo uma seguradora subscrito 
uma garantia autónoma à primeira 
solicitação (first demand), fica obrigada a 
satisfazê-la de imediato, bastando para tal, 
que o beneficiário o tenha solicitado nos 
termos previamente acordados. 

Apelação nº 1007/01 – 5ª Secção 
Data – 08/10/2001 
Couto Pereira 

 
 
2758 
Modificabilidade da decisão de facto, 
anulação da decisão, procedimentos 
cautelares. 
Legislação 
CPC95 ART712 N4 ART384 N3 ART302 
ART303 ART304 N5 ART653 N2 
ART387 N2 
Sumário 
O disposto no artigo 712 nº 4 do Código de 
Processo Civil, é aplicável, também, em 
sede de procedimentos cautelares. 

Agravo nº 260/01 – 5ª Secção 
Data – 08/10/2001 
Fernandes do Vale 

 
 
 

2759 
Contrato de abertura de crédito, título 
executivo. 
Legislação 
CCOM888 ART362 
CPC95 ART45 ART46 C 
Sumário 
I – O contrato de abertura de crédito é um 
contrato consensual por via do qual um 
estabelecimento bancário se obriga a ter à 
disposição do cliente uma soma de dinheiro 
que este tem possibilidade de utilizar, 
mediante uma ou mais operações bancárias. 
II – Este contrato, só por si, não é título 
executivo; os actos subsequentes à abertura 
de crédito e complementares desta é que 
titulam o direito de crédito do exequente, na 
medida do desembolso que este tenha 
efectuado. 

Apelação nº 1028/01 – 5ª Secção 
Data – 08/10/2001 
Narciso Machado 

 
 
2760 
Execução por quantia certa, penhora, 
prédio, embargos de terceiro, prazo de 
caducidade, ónus da prova, 
extemporaneidade. 
Legislação 
CPC95 ART353 N1 N2 ART838 N3 
CCIV66 ART342 N1 ART343 N2 
Sumário 
I – Os embargos de terceiro, fundados no 
facto de a penhora de imóvel ofender o 
direito de propriedade do embargante, são 
deduzidos dentro do prazo, de caducidade, 
de 30 dias sobre a data da diligência ou a 
partir da data em que o embargante teve 
conhecimento da ofensa. 
II – O conhecimento dessa penhora tem que 
ser efectivo ou real, não bastando o 
derivado do registo ou da publicidade dada 
à diligência em editais e anúncios. 
III – Cabe ao embargado a prova de o prazo 
já ter decorrido. 

Apelação nº 1027/01 – 5ª Secção 
Data – 15/10/2001 
António Gonçalves 
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2761 
Sub-arrendamento, nulidade do 
contrato, restituição, valor. 
Legislação 
CCIV66 ART289 N1 
Sumário 
Declarada a nulidade do contrato de sub-
arrendamento, deve a ré sub-arrendatária 
ser condenada a restituir à locatária autora o 
imóvel cedido e a pagar-lhe, embora tal não 
haja sido pedido, indemnização pela 
utilização do mesmo, correspondente ao 
período em que é devida a respectiva 
contraprestação, equivalente ao valor 
locativo do imóvel. 

Apelação nº 1008/01 – 5ª Secção 
Data – 15/10/2001 
Ferreira de Sousa 

 
 
 
2762 
Contrato-promessa de compra e venda, 
incumprimento definitivo, venda, 
terceiro, inadmissibilidade, execução 
específica, indemnização, promitente-
comprador. 
Legislação 
CCIV66 ART442 N2 ART795 N1 
ART830 N1 N2 
Sumário 
I – Não pode obter-se através de decisão 
judicial aquilo que é impossível de obter 
pelo simples cumprimento do contrato-
promessa. 
II – Assim, a cedência, a terceiro, do 
terreno que é objecto de contrato-promessa 
de compra e venda inviabiliza a execução 
específica do mesmo. 
III – Também a execução específica não 
pode reportar-se a outra parcela, com área 
idêntica à da prometida, a destacar do 
terreno sobrante, se não existe loteamento 
abrangendo essa outra parcela nem acordo 
dos promitentes sobre o direito à mesma 
para o caso de incumprimento do contrato-
promessa. 
IV – O promitente comprador tem direito a 
ser indemnizado pelo promitente vendedor, 
que, apesar de ter recebido daquele a 
totalidade do preço, vendeu a terceiro o lote 
de terreno, sendo a indemnização de 
montante igual ao preço que actualmente a 
parcela de terreno obteria. 

Apelação nº 1058/01 – 5ª Secção 
Data – 15/10/2001 
Ferreira de Sousa 

 
 
2763 
Arrendamento para habitação, forma do 
contrato, licença de utilização, omissão 
de pronúncia, suprimento da nulidade, 
abuso do direito, falta de pagamento da 
renda, resolução do contrato. 
Legislação 
RAU90 ART7 N1 N2 A B ART8 N2 C 
ART9 N1 N2 N4 ART64 N1 A 
CCIV66 ART252 N1 
CPC95 ART668 N1 D ART715 N1 
Sumário 
I – O contrato de arrendamento para 
habitação celebrado em 1 de Agosto de 
1995, não é nulo pelo facto de não conter 
menção da licença de utilização passada há 
menos de 8 anos. 
II – Para que haja abuso de direito é preciso 
que ele seja exercido em termos 
clamorosamente ofensivos da justiça. 
III – Há nulidade parcial da sentença que 
omitiu pronúncia sobre nulidade do 
contrato, expressamente arguida, mas o 
tribunal de recurso poderá, se o processo 
contiver os elementos bastantes, convalidar 
a nulidade, passando depois a conhecer do 
objecto da apelação. 
IV – O senhorio tem sempre direito às 
rendas relativas ao tempo da ocupação, sem 
obrigação de as restituir ao arrendatário, 
mesmo quando o contrato for nulo por falta 
de forma. 

Apelação nº 1091/01 – 5ª Secção 
Data – 15/10/2001 
Fonseca Ramos 

 
 
2764 
Recurso de revisão, anulação de 
sentença, homologação, partilha, 
caducidade. 
Legislação 
CPC95 ART771 D ART772 N2 N3 
CCIV66 ART328 
Sumário 
Se entre a data do trânsito em julgado da 
sentença anulatória de transacção efectuada 
em processo de inventário e a data do 
trânsito em julgado da sentença 
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homologatória das partilhas fundada 
naquela transacção decorreram mais de 
cinco anos, é inadmissível, por caducidade, 
o recurso de revisão tendo por objecto a 
anulação da sentença do inventário. 

Agravo nº 1078/01 – 5ª Secção 
Data – 15/10/2001 
Narciso Machado 

 
 
2765 
Providência cautelar, caducidade, 
requisitos. 
Legislação 
CPC67 ART382 N1 A 
Sumário 
A caducidade de providência cautelar por 
motivo de paralisação do processo principal 
depende, além do mais, de um juízo de 
imputação subjectiva dessa paralisação a 
conduta do requerente da providência, o 
que significa dever essa paragem ter 
resultado de acção ou omissão que possa 
ser culposamente atribuída ao autor do 
processo. 

Agravo nº 1265/01 – 5ª Secção 
Data – 22/10/2001 
Caimoto Jácome 

 
2766 
Concurso de credores, falência, crédito 
laboral, privilégio creditório, graduação 
de créditos. 
Legislação 
L 17/86 de 14/06/1986 ART1 N1 N2 
ART4 ART6 ART12 N1 
LCT69 ART25 
CCIV66 ART737 N1 D ART743 ART744 
ART749 ART751 
Sumário 
I – Os privilégios (mobiliário geral e 
imobiliário geral) conferidos aos créditos 
dos trabalhadores pela Lei nº 17/86, de 14 
de Junho não abrangem o direito a 
indemnização por antiguidade, em 
consequência da cessação dos respectivos 
contratos de trabalho na empresa falida. 
II – O privilégio imobiliário geral conferido 
a tais créditos tem prioridade sobre as 
garantias hipotecárias de que gozem outros 
créditos. 

Apelação nº 687/01 – 5ª Secção 
Data – 22/10/2001 
Fernandes do Vale 

2767 
Execução por quantia certa, legitimidade 
passiva, proprietário, prédio, hipoteca. 
Legislação 
CPC95 ART55 N1 ART56 N2 
Sumário 
O terceiro, proprietário de imóvel onerado 
com garantia real, pode ser sujeito passivo 
da execução, se o credor efectivar tal 
garantia constituída a seu favor. 

Agravo nº 1186/01 – 5ª Secção 
Data – 22/10/2001 
Fonseca Ramos 

 
 
2768 
Responsabilidade extra contratual, 
prescrição, início da prescrição. 
Legislação 
CCIV66 ART498 N1 
Sumário 
Na responsabilidade civil extracontratual, o 
início do prazo de prescrição não se conta 
da data do facto ilícito mas da data do 
conhecimento do dano quando este, relativo 
a redução da capacidade de trabalho do 
lesado, apenas se revela ou é conhecido 
depois do período de tratamento e 
internamento hospitalar do mesmo lesado. 

Apelação nº 1062/01 – 5ª Secção 
Data – 22/10/2001 
Santos Carvalho 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
 
2769 
Contrato-promessa, execução específica, 
requisitos. 
Legislação 
CCIV66 ART830 
Sumário 
I – No contrato-promessa, o recurso à 
execução específica pressupõe que o 
obrigado à prestação pode ainda efectuá-la 
mas não está na disposição de o fazer. 
II – Tal recurso à execução específica só 
deve ter-se como afastado quando houver 
falta definitiva de cumprimento do 
contrato-promessa, como no caso de 
alienação da coisa a terceiro inexistindo 
eficácia real, ou incumprimento definitivo, 
por perda do interesse do credor ou recusa 
de cumprimento. 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 16 

 
 

39

Apelação nº 1076/01 – 5ª Secção 
Data – 29/10/2001 
António Gonçalves 

 
 
2770 
Legitimidade, baldios, Junta de 
Freguesia. 
Legislação 
CPC95 ART26 
L 68/93 de 04/09/1993 ART36 
DL 169/99 de 18/09/1999 ART34 N6 M 
Sumário 
Nas acções em que se discutam interesses 
comunitários dos baldios, tem legitimidade 
processual a assembleia de compartes ou, 
na sua falta, a respectiva Junta de 
Freguesia. 

Agravo nº 1070/01 – 5ª Secção 
Data – 29/10/2001 
Couto Pereira 

 
 
2771 
Recuperação de empresa, falência, 
privilégio creditório, extinção, aplicação 
da lei no tempo. 
Legislação 
CPEREF93 ART152 ART8 
CCIV66 ART12 
Sumário 
O disposto no artigo 152 do Código dos 
Processos Especiais de Recuperação de 
Empresas e de Falência, na versão de 1993, 
sobre a extinção imediata de certos 
privilégios creditórios, só opera em relação 
aos casos em que a falência foi decretada na 
sequência de processos instaurados após a 
entrada em vigor daquele diploma. 

Apelação nº 1263/01 – 5ª Secção 
Data – 29/10/2001 
Narciso Machado 

 
 
2772 
Inventário, separação de meações, 
execução, regime de bens, alteração, 
regime de separação absoluta de bens, 
comunicação, Conservador do Registo 
Civil. 
Legislação 
CPC95 ART825 
CCIV66 ART1711 N1 B 
CRC95 ART78 

Sumário 
I – Com a homologação, por sentença, da 
partilha efectuada em inventário para 
separação dos bens comuns do casal, nos 
termos do artigo 825 do Código de 
Processo Civil, fica alterado o regime de 
bens, que passa a ser o de separação. 
II – Tal facto deve ser objecto de 
comunicação oficiosa à Conservatória do 
Registo Civil para efeito de averbamento ao 
assento de casamento. 

Agravo nº 1092/01 – 5ª Secção 
Data – 29/10/2001 
Santos Carvalho 

 
2773 
Resolução do contrato, indemnização, 
juros. 
Legislação 
CCIV66 ART433 ART436 ART801 
ART808 
Sumário 
I – Resolvido o contrato, assiste ao credor o 
direito de ser indemnizado pelos prejuízos 
que sofrer, indemnização pelo interesse 
contratual negativo, medida pelo dano que 
adveio ao credor em consequência de ter 
celebrado o contrato. 
II – A obrigação de reposição do 
património do credor no estado em que se 
encontraria se o contrato não tivesse sido 
celebrado, operando retroactivamente, 
abrange os juros, como factos civis. 

Apelação nº 1128/01 – 5ª Secção 
Data – 05/11/2001 
António Gonçalves 

 
2774 
Expropriação por utilidade pública, 
indemnização, pagamento, mora. 
Legislação 
CEXP91 ART68 N1 
CEXP99 ART66 N1 N3 ART71 
Sumário 
I – A norma do artigo 66 nº 3 do actual 
Código das Expropriações tem natureza 
adjectiva, sendo de aplicação imediata aos 
processos pendentes. 
II – A mora do expropriante tem como facto 
constitutivo a notificação para pagamento 
ordenada pelo juiz. 

Agravo nº 960/01 – 5ª Secção 
Data – 05/11/2001 
Caimoto Jácome 
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2775 
Águas particulares, usucapião, 
requisitos. 
Legislação 
CPC95 ART506 N1 N2 ART663 
CCIV66 ART1390 
Sumário 
I – Os factos supervenientes só são 
atendíveis na sentença se, segundo o direito 
substantivo aplicável, tiverem influência 
sobre a existência ou conteúdo da relação 
controvertida. 
II – São requisitos para aquisição por 
usucapião da propriedade da água de fonte 
ou nascente (a par dos requisitos gerais da 
posse): 
- a construção de obra; 
- visibilidade e permanência dessas obras; 
- a sua situação no prédio onde existe a 
fonte ou nascente; 
- revelação da captação e posse da água 
pelas obras. 

Apelação nº 1206/01 – 5ª Secção 
Data – 05/11/2001 
Ferreira de Sousa 

 
 
2776 
Colisão de direitos, sanção pecuniária 
compulsória. 
Legislação 
CONST ART25 ART62 ART64 ART66 
CCIV66 ART70 ART829-A 
Sumário 
I – Perante um conflito de direitos ou de 
interesses deve procurar-se a sua 
harmonização ou concordância através da 
redução ou limitação do direito inferior; não 
pela proibição de um dos direitos. 
II – A sanção pecuniária compulsória não 
visa reparar os danos causados pela falta de 
cumprimento pontual, pelo que o seu 
montante é fixado sem relação com o dano 
sofrido pelo credor; na fixação desse 
“quantum” deve, todavia, atender-se às 
possibilidades económicas e financeiras do 
devedor e à sua capacidade de resistência, 
às vantagens e lucros do não cumprimento. 

Apelação nº 1311/01 – 5ª Secção 
Data – 05/11/2001 
Narciso Machado 

 
 
 

2777 
Processo tutelar de menores, 
competência territorial, residência. 
Sumário 
Para o efeito de determinação de 
competência territorial, a residência de um 
menor define-se em função da residência do 
seu progenitor que exerce o poder paternal, 
e não do local onde o menor, 
temporariamente, se encontra a cumprir 
medida que visa a sua promoção e 
protecção. 

Conflito Compet. nº 967/01–5ª Sec 
Data – 05/11/2001 
Pinto Ferreira 

 
2778 
Procedimentos cautelares, requerimento, 
poderes do tribunal, natureza urgente do 
processo, celeridade processual. 
Legislação 
CPC95 ART266 N2 ART265 
Sumário 
O princípio da celeridade e a natureza 
urgente dos procedimentos cautelares são 
incompatíveis com o uso, nos referidos 
procedimentos, do poder / dever de 
aperfeiçoamento do requerimento inicial. 

Agravo nº 1193/01 – 5ª Secção 
Data – 19/11/2001 
Amélia Ribeiro 

 
2779 
Execução, venda executiva, anulação, 
erro. 
Legislação 
CCIV66 ART251 ART247 ART437 
ART439 
CPC95 ART908 N1 N2 N4 ART906 
Sumário 
Para que o adquirente de um bem 
penhorado possa anular, no próprio 
processo de execução, a sua aquisição, tem 
apenas que alegar e provar: 
a) que o acto que concretizou a venda está 
viciado, por erro acerca da identidade, ou 
qualidade, da coisa transmitida; 
b) que esse erro provem de falta de 
conformidade entre a identidade, ou as 
qualidades, e aquilo que tiver sido 
anunciado. 

Agravo nº 1444/01 – 5ª Secção 
Data – 19/11/2001 
António Gonçalves 
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1ª Secção Criminal 
 
 
2780 
Reincidência, pressupostos, insuficiência 
da matéria de facto provada. 
Legislação 
CP95 ART75 
CPP98 ART410 N2 A 
Sumário 
I – Não actuando a reincidência de forma 
automática e constando da acusação, como 
se impõe, os respectivos pressupostos, está 
o tribunal vinculado a indagar, com respeito 
pelo princípio do contraditório, os 
respectivos factos fazendo-os constar da 
matéria de facto provada ou não provada. 
II – Não constando de tal matéria 
designadamente que a condenação anterior 
não constituiu suficiente advertência para o 
arguido não voltar a delinquir, há 
insuficiência da matéria de facto que 
implica a anulação parcial do julgamento e 
o reenvio do processo para novo julgamento 
nesta parte. 

Rec Penal nº 239/01 – 1ª Secção 
Data – 19/09/2001 
Esteves Marques 

 
 
2781 
Diligência de instrução, requerimento, 
despacho, recurso, inadmissibilidade, 
omissão de diligências essenciais, 
nulidade, arguição, prazo de arguição. 
Legislação 
CPP98 ART120 N2 D N3 ART291 N1 
Sumário 
A irrecorribilidade dos despachos que 
indefiram actos de instrução nos termos do 
nº 1 do artigo 291 do Código de Processo 
Penal não importa que se tenha como 
definitivamente arrumada a questão da 
pertinência ou não das diligências 
requeridas, constituindo a insuficiência de 
instrução e a omissão de diligências que se 
reputem essenciais à descoberta da verdade 
a nulidade prevista na alínea d) do nº 2 do 
artigo 120 a qual pode ser arguida, nos 
termos do nº 3 “até ao encerramento do 
debate instrutório”. 

Rec Penal nº 1141/01 – 1ª Secção 
Data – 19/09/2001 
Marques Salgueiro 

 
 
2782 
Processo penal, pedido cível, transacção 
judicial, apoio judiciário, custas, divisão. 
Legislação 
CPC95 ART451 N2 
CPP98 ART523 
Sumário 
Mesmo em processo penal, havendo 
transacção sobre o pedido cível, não há uma 
parte vencida, pelo que, beneficiando uma 
delas de apoio judiciário, é evidente que 
nunca o tribunal poderá aceitar um acordo 
que repercuta o pagamento das custas em 
dívida na sua totalidade sobre a parte 
dispensada de tal pagamento. 
O juiz deve intervir nos termos do artigo 
451 nº 2 do Código de Processo Civil, 
tendo em atenção que o apoio judiciário se 
destina à dispensa total ou parcial dos 
encargos do pleito e não a negociar com a 
parte contrária em matéria de custas. 

Rec Penal nº 245/01 – 1ª Secção 
Data – 26/09/2001 
Esteves Marques 

 
 
2783 
Alçada, recurso, valor da causa, 
responsabilidade civil, ónus da prova, 
denúncia caluniosa, elementos da 
infracção, indemnização. 
Legislação 
LOTJ99 ART24 
CCIV66 ART342 N1 ART483 ART484 
ART487 N1 
Sumário 
I – Desde que se entenda que deve haver 
alçadas e que estas marcam, em princípio, o 
limite da recorribilidade das decisões, 
parece lógico que esse limite deve ter que 
ver com a sucumbência real e não com o 
valor formal do processo. 
II – Em sede de ónus da prova, não é ao 
demandado que cabe demonstrar que agiu a 
coberto de alguma circunstância 
justificativa. Antes é aos demandantes que 
cabe demonstrar os pressupostos da 
responsabilidade civil. 
III – Se o facto é não verdadeiro e disso tem 
consciência o seu autor, verificados os 
restantes elementos do tipo, comete um 
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crime de denúncia caluniosa, sujeitando-se 
à consequente responsabilidade civil. 
Se o facto é verdadeiro, mas é apresentado 
com animus injuriandi, então, e verificados 
os restantes pressupostos da 
responsabilidade civil, há também lugar ao 
pagamento de uma indemnização. 

Rec Penal nº 590/01 – 1ª Secção 
Data – 26/09/2001 
Francisco Marcolino 

 
 
2784 
Insolvência, insolvência civil, dolo 
específico, dano, credor, crime de perigo. 
Legislação 
CP82 ART325 N1 
CP95 ART227 N1 
Sumário 
As condutas previstas no nº 1 do artigo 227 
do Código Penal encontram-se 
subordinadas, todas elas, à intenção de 
prejudicar os credores. 
Embora a verificação do prejuízo não seja 
um elemento do tipo – e por isso se trata de 
crimes de perigo abstracto – parece claro 
que o prejuízo querido pelo agente tem que 
ser um prejuízo de tipo patrimonial. 

Rec Penal nº 312/01 – 1ª Secção 
Data – 03/10/2001 
Francisco Marcolino 

 
 
2785 
Burla, burla relativa a seguros, 
elementos da infracção, falsas 
declarações, companhia de seguros, 
indemnização, danos patrimoniais, 
direito de regresso. 
Legislação 
CP95 ART217 N1 
Sumário 
Não integra o crime de burla a conduta do 
arguido que, sendo proprietário de um 
motociclo interveniente num acidente de 
viação mas conduzido por terceiro que não 
estava legalmente habilitado a conduzi-lo, 
preencheu uma declaração amigável onde 
descreveu o acidente, referindo falsamente 
ser ele próprio o condutor, entregando-a em 
seguida à companhia seguradora que veio a 
pagar a terceiro a indemnização devida pelo 
acidente. O arguido procedeu assim visando 
levar a seguradora a não exercer o direito de 

regresso contra o verdadeiro condutor em 
relação ao valor da indemnização paga ao 
proprietário do outro veículo interveniente 
no acidente. 
Não se tendo provado que o pagamento da 
indemnização não fosse devido, a 
seguradora não foi determinada pela 
estratagema do arguido à prática de 
qualquer acto que lhe tenha causado 
prejuízo patrimonial. O que o arguido 
procurou foi evitar que a seguradora, após o 
pagamento devido da indemnização a 
terceiro, viesse exercer o direito de 
regresso, não sendo essa a situação que 
realiza o tipo de crime do artigo 217 do 
Código Penal. 
O arguido também não poderá ser 
condenado em indemnização civil pois a 
sua conduta não determinou prejuízo à 
seguradora, já que não impediu esta de vir a 
exercer o falado direito de regresso. 

Rec Penal nº 651/01 – 1ª Secção 
Data – 03/10/2001 
Manuel Braz 

 
 
2786 
Sentença, fundamentação, nulidade da 
sentença, nulidade sanável, contra-
ordenação, regime de preços, preço, 
preço das mercadorias, concorrência 
desleal, constitucionalidade. 
Legislação 
CPP98 ART120 N1 ART374 N2 N3 
ART379 N1 A ART468 
DL 370/93 de 29/10/1993 ART3 N1 N2 
N3 na redacção do DL 140/98 de 
16/05/1998 ART5 N2 A 
CONST97 ART61 ART80 ART81 
ART165 N1 D 
Sumário 
É nula a sentença que na respectiva 
fundamentação consigna: “Os factos 
provados são os constantes da decisão de 
fls..., cujo teor se dá por integralmente 
reproduzido, os quais não foram 
impugnados pelo recorrente”. 
Trata-se de uma nulidade que, não tendo 
sido arguida ficou sanada. 
Resulta do disposto nos nºs 2 e 3 do artigo 3 
do Decreto-Lei nº 370/93, de 29 de 
Outubro, na redacção do Decreto-Lei nº 
140/98, de 16 de Maio, que o legislador 
visou afastar da definição de “preço de 
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compra efectivo”, todas aquelas vantagens, 
descontos ou bónus de que beneficiam as 
grandes empresas ou grupos económicos e 
que lhes advém logo por força das enormes 
quantidades de bens que, ao longo do 
tempo, se propõem adquirir e adquirem, 
apesar de as vantagens assim obtidas serem 
já um “lucro”; porque não se mostram 
intimamente relacionáveis com a concreta 
transacção. 
A norma do artigo 5 nº 2 do Decreto-Lei nº 
370/93, de 29 de Outubro, não sofre de 
inconstitucionalidade orgânica. 
Também não sofre de inconstitucionalidade 
a norma do artigo 3 nºs 2 e 3 do citado 
Decreto-Lei nº 370/93. 

Rec Penal nº 603/00 – 1ª Secção 
Data – 03/10/2001 
Marques Salgueiro 

 
 
2787 
Difamação, elementos da infracção, 
direito de crítica, liberdade de expressão. 
Legislação 
CP95 ART14 ART180 N1 N2 ART181 
CCIV66 ART25 ART70 
CONST97 ART26 N1 
Sumário 
Elementos do tipo (objectivo) da difamação 
são a imputação, dirigida a terceiros, de 
facto (visto como dado real da experiência) 
ou juízo (percebido como a valoração de 
um dado ou ideia), ofensivos da honra ou 
consideração de outrem, ou a sua 
reprodução, imputação que pode ser directa 
ou insinuada (ser dirigida sob a forma de 
suspeita). 
Nem todos os factos que envergonham, 
perturbam ou humilham, quando lançados 
sobre terceiros, cabem na previsão do artigo 
180 (ou na do artigo 181) do Código Penal, 
tudo dependendo da intensidade ou do 
perigo da ofensa. Com efeito, a conduta 
pode ser reprovável em termos éticos, 
profissionais (...) mas não o ser em termos 
penais. 
No plano dos elementos subjectivos do tipo, 
trata-se de um crime doloso, que se basta 
com um dolo genérico. 
A liberdade de crítica deve corresponder ao 
fim para que tal liberdade é concedida, e 
não atender a outros fins, e deve ser 
exercida por modos correctos. Quando se 

ultrapassaram os limites da necessidade, ou 
os processos usados são, de per si, 
injuriosos (insultos, difamações pessoais et 
similis), a crítica é ilegítima. 

Rec Penal nº 626/01 – 1ª Secção 
Data – 10/10/2001 
Clemente Lima 

 
 
2788 
Ofensas corporais por negligência, 
incapacidade permanente parcial, danos 
futuros, cálculo da indemnização. 
Legislação 
CCIV66 ART562 ART563 ART564 N1 
N2 ART566 N3 
Sumário 
A indemnização em dinheiro relativa ao 
dano futuro decorrente da incapacidade 
permanente de que o ofendido fica a 
padecer deve corresponder a um capital 
produtor do rendimento que aquele irá 
perder. 
Devem ser considerados meros critérios 
orientadores, instrumentos de trabalho, que 
auxiliam o julgador com vista à justeza da 
avaliação, os critérios matemáticos que vêm 
sendo utilizados. 
Provado que o ofendido tinha 23 anos de 
idade, auferia cerca de 80.000$00 mensais, 
que ficou em consequência do acidente com 
uma incapacidade permanente parcial de 
30% que o irá afectar muito 
substancialmente no exercício da sua 
profissão, considera-se justo e equilibrado 
fixar em 6.500.000$00 o valor da 
indemnização a título de danos patrimoniais 
futuros, acrescido de juros de mora desde a 
notificação do pedido até integral 
pagamento. 

Rec Penal nº 703/01 – 1ª Secção 
Data – 10/10/2001 
Esteves Marques 

 
 
2789 
Contrafacção de marca, fraude sobre 
mercadoria, interesse protegido, 
concurso aparente de infracções, 
subsidiariedade, punição. 
Legislação 
CPI95 ART264 N1 A 
DL 28/84 de 22/01/1984 ART23 N1 A 
CP95 ART30 N1 
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Sumário 
No crime de contrafacção, imitação e uso 
ilegal de marca protege-se directamente 
aquele que fez o registo da marca, enquanto 
no crime de fraude sobre mercadorias 
tutela-se directamente o consumidor e só 
indirectamente o titular da marca. 
Verifica-se, no entanto, entre as duas 
normas concorrentes, uma relação de 
subsidiariedade, que configura um caso de 
concurso aparente de infracções; a ser 
punido de acordo com a norma que pune o 
crime de contrafacção por cominar pena 
mais grave. 

Rec Penal nº 430/01 – 1ª Secção 
Data – 10/10/2001 
Marques Pereira 

 
 
2790 
Homicídio por negligência, omissão de 
auxílio, concurso real de infracções, 
medida da pena, pena acessória, inibição 
da faculdade de conduzir, proibição de 
conduzir veículo motorizado, 
concorrência de culpas, recurso, recurso 
subordinado. 
Legislação 
CPP98 ART404 N1 
CE94 ART13 N1 ART148 ART149 
CP95 ART69 N1 A na redacção da LEI 
77/01 de 13/07/2001 ART71 ART137 
ART200 N1 N2 
Sumário 
Interposto recurso pelo arguido que 
impugna a matéria criminal e a matéria do 
pedido de indemnização civil, o 
demandante civil só pode recorrer 
subordinadamente quanto a este último 
pedido. 
Devem ser fixadas em 85% e 15%, 
respectivamente, as culpas do arguido 
(condutor do veículo automóvel) e da 
vítima (condutor de um ciclomotor) na 
verificação de um acidente assim ocorrido: 
os veículos circulavam em sentido 
contrário; o arguido ao descrever uma curva 
para a sua esquerda, invadiu a hemifaixa do 
lado contrário por onde circulava o 
ciclomotor, colidindo frontalmente com 
este, arrastando o seu condutor numa 
distância de 37 metros; a faixa de rodagem 
tem 8,90 metros de largura, era noite e o 
local era iluminado por luz pública; o 

ciclomotor circulava sem luz, a 1 metro do 
eixo da via e a 3 metros da berma do seu 
lado direito. O arguido violou o disposto no 
nº 1 do artigo 13 do Código da Estrada e a 
vítima a regra contida no nº 2 parte do 
mesmo preceito e o artigo 91 do mesmo 
Código. 
Tendo o arguido, após o atropelamento de 
que bem se apercebeu, abandonado o local 
sem prestar qualquer auxílio à vítima, que 
veio a morrer, nem diligenciando que esse 
auxílio fosse prestado, ao ver que pessoas 
acorreram ao local, a sua conduta integra, 
além do crime de homicídio por negligência 
do artigo 137 nº 1, o crime de omissão de 
auxílio do artigo 200 nº 1 e 2 ambos do 
Código Penal, justificando-se, 
relativamente a este último crime, a pena de 
7 meses de prisão. 
Condenado o arguido pelo crime de 
homicídio voluntário na pena de 8 meses de 
prisão e na pena acessória de proibição de 
conduzir veículos motorizados pelo período 
de 3 meses, não se mostra justificada esta 
última condenação, nos termos do artigo 69 
nº 1 alínea a) do Código Penal (anterior 
redacção) pois a violação da regra contida 
no artigo 13 nº 1 do Código da Estrada não 
é considerada de “grave” nem de “muito 
grave” nos temos deste último diploma 
(artigos 146 e 147). 

Rec Penal nº 221/01 – 1ª Secção 
Data – 10/10/2001 
Nazaré Saraiva 

 
 
2791 
Homicídio por negligência, ofensas 
corporais por negligência, direito à vida, 
incapacidade permanente parcial, danos 
futuros, danos morais, princípio da 
igualdade. 
Legislação 
CCIV66 ART494 ART496 N3 ART564 
N1 N2 ART566 N3 
CONST97 ART13 N1 N2 ART24 N1 
Sumário 
O artigo 496 nº 3 do Código Civil, na parte 
em que remete para as circunstâncias 
referidas no artigo 494 do mesmo Código, 
está em consonância com o artigo 13 da 
Constituição da República, na medida em 
que permite que situações diferentes 
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tenham um tratamento diferente, não sendo 
por isso inconstitucional. 
Sendo a vítima pessoa saudável, com 
espírito jovem e gosto de viver, deve ser 
valorado com 6.000.000$00 a perda do 
direito à vida. 
Provado que a ofendida auferia à data do 
acidente 2.826.930$00 / ano, na qualidade 
de estagiária, como complemento de um 
curso profissionalizante que estava a 
frequentar, que as perspectivas de melhor 
remuneração aumentariam com a conclusão 
do curso, que tinha 21 anos à data do 
acidente, restando-lhe 44 anos de vida 
profissional, e que ficou com uma 
Incapacidade Permanente Parcial de 12%, 
mostra-se justo fixar em 5000 contos a 
indemnização para ressarcir o respectivo 
dano patrimonial futuro. 

Rec Penal nº 320/01 – 1ª Secção 
Data – 10/10/2001 
Nazaré Saraiva 

 
 
2792 
Homicídio por negligência, pena 
acessória, proibição de conduzir veículo 
motorizado, sucessão de leis no tempo. 
Legislação 
CP95 ART69 N1 A na redacção da LEI 
77/01 de 13/07/2001 ART71 N1 N2 
ART137 N1 
CE94 ART13 N1 
Sumário 
Condenado o arguido por crime de 
homicídio involuntário no exercício da 
condução automóvel, com violação da regra 
contida no artigo 13 nº 1 do Código da 
Estrada em pena de prisão e na pena 
acessória de proibição de conduzir veículos 
motorizados, não se mostra justificada esta 
última condenação, que terá que ser 
revogada nos termos do artigo 69 nº 1 
alínea a) do Código Penal (redacção 
anterior à actual), pois a violação daquela 
norma do Código da Estrada não é 
considerada de “grave” nem de “muito 
grave” nos termos deste diploma (artigos 
146 e 147). 
A revogação dessa pena acessória sempre 
teria de ocorrer face à actual redacção do 
citado artigo 69 nº 1 alínea a), dada pela Lei 
nº 77/01, de 13 de Julho, por o arguido não 

ter sido condenado por crime previsto nos 
artigos 291 ou 292 do Código Penal. 

Rec Penal nº 414/01 – 1ª Secção 
Data – 10/10/2001 
Nazaré Saraiva 

 
 
2793 
Contra-ordenação, sociedade comercial, 
fusão de empresas, inexistência da 
sentença, eficácia. 
Legislação 
DL 432/82 de 27/10/1982 ART8 ART32 
ART41 ART50 ART62 N1 na redacção 
do DL 244/95 de 15/09/1995 
Sumário 
Aplicada administrativamente uma coima à 
sociedade A, por decisão de 13 de 
dezembro de 2000 e por factos ocorridos 
em 2 de Fevereiro de 2000, a qual, por um 
processo de fusão, veio a ser incorporado 
em 8 de Novembro de 2000 na sociedade B, 
deve ser considerada inexistente a decisão 
judicial, proferida em recurso de 
impugnação, que condenou esta última 
sociedade no pagamento daquela coima. 
Com efeito, a sociedade B não era parte no 
processo, nem contra ela fora deduzida 
qualquer acusação ou concretamente 
atribuídos factos que a pudessem integrar. 
A sentença inexistente é um mero acto 
material, inidóneo para produzir efeitos 
jurídicos, um simples estado de facto com a 
aparência de sentença, mas absolutamente 
insusceptível de vir a ter a eficácia jurídica 
de sentença. 
Inexistente a condenação da sociedade B, 
isso não significa, correspondentemente, 
uma directa e imediata 
desresponsabilização da mesma 
relativamente à factualidade inerente à 
infracção determinante da coima aplicada, 
face à fusão verificada, só que isso já é uma 
questão que terá de resolver-se na entidade 
administrativa. 

Rec Contraordenacional nº 826/01 
– 1ª Secção 
Data – 31/10/2001 
Costa Mortágua 
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2794 
Abuso de confiança agravado, sociedade 
comercial, sócio gerente, declaração de 
falência, credor, lesado, assistente, 
legitimidade, pedido cível. 
Legislação 
CPP98 ART68 N1 A 
CP95 ART113 N1 ART205 
CPEREF98 ART134 ART143 ART147 
Sumário 
Deduzida acusação pelo Ministério Público 
contra os arguidos, enquanto sócios e 
gerentes de uma sociedade comercial, por 
factos integradores de um crime de abuso 
de confiança agravado, relativamente a 
quantia em dinheiro que estavam obrigados 
a entregar a essa sociedade, o que não 
sucedeu, antes fizeram coisa sua, a qual 
veio a ser declarada falida, os credores 
dessa sociedade carecem de legitimidade 
para se constituírem assistentes, pois não 
são titulares do interesse que a lei quis 
especialmente proteger com a incriminação, 
já que o mesmo se radicou na sociedade. 
Porém, enquanto lesados, tais credores 
poderão intervir no processo como parte 
civil, no pedido de indemnização civil. 

Rec Penal nº 910/01 – 1ª Secção 
Data – 31/10/2001 
Costa Mortágua 

 
2795 
Graduação de créditos, privilégio 
creditório, IRS. 
Legislação 
DL 47344 de 25/11/1996 ART8 N1 N2 
CCIV66 ART733 ART734 ART736 
CPC95 ART865 
CIRS88 ART104 
Sumário 
O crédito do IRS constitui um imposto 
directo que goza de privilégio mobiliário 
geral, relativo aos três últimos anos (artigo 
104 do Código do Imposto Sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares actual 
artigo 111 do CIRS aprovado pelo Decreto-
Lei nº 198/01, de 3 de Julho). 
Tendo o Crédito do IRS sido liquidado em 
1996, e a penhora do veículo automóvel 
ocorrido em 16 de Março de 1999, estava 
aquele crédito inscrito para cobrança dentro 
do período dos três últimos anos anteriores 
à penhora, pelo que goza de privilégio 
mobiliário geral. 

Apelação nº 743/01 – 1ª Secção 
Data – 31/10/2001 
Esteves Marques 

 
2796 
Gravação da prova, transcrição, omissão, 
recurso, motivação, provas, 
especificação, matéria de facto, poderes 
da relação, profanação de cadáver. 
Legislação 
CP82 ART226 N1 ART227 N1 
CPP98 ART101 N2 ART120 N2 D 
ART133 N1 C ART410 N2 N3 ART412 
N3 N4 
Sumário 
A falta de transcrição das gravações das 
declarações produzidas em audiência de 
julgamento não configura a nulidade do 
artigo 120 nº 2 alínea d) do Código de 
Processo Penal. 
Não tendo os recorrentes especificado as 
provas que impõem decisão diversa da 
recorrida (não identificaram a pessoa ou 
pessoas de cujas declarações resultariam 
provados os factos alegados na sua 
motivação de recurso nem indicaram nas 
gravações o local onde tais declarações se 
encontram), a Relação só pode sindicar a 
decisão proferida em matéria de facto no 
âmbito do artigo 410 nºs 2 e 3 do Código de 
Processo Penal. 
Não integra o conceito de profanação de 
cadáver, cinzas de pessoas falecidas ou 
lugar onde repousam pessoas falecidas, nem 
representa um acto ofensivo do respeito 
devido aos mortos, o facto de um presidente 
de Junta de Freguesia ter concedido a uma 
pessoa determinada parcela de terreno 
anteriormente concedido a outras, e onde se 
encontrava a sepultura de familiares desta 
última. 
A simples abertura da campa, a retirada da 
terra e dos restos mortais que aí se 
encontravam, com a colocação destes no 
exterior, não são, só por si, actos adequados 
a ofender o respeito devido aos mortos, até 
porque tais operações podem ter sido 
executadas com o mais profundo respeito 
pelo local e pelas pessoas que ali haviam 
sido sepultadas. 

Rec Penal nº 841/01 – 1ª Secção 
Data – 31/10/2001 
Manuel Braz 
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2797 
Ameaça, ameaça com arma de fogo, 
elementos da infracção. 
Legislação 
CP95 ART153 N1 N2 
Sumário 
Provado que o arguido se dirigiu 
directamente aos ofendidos, dizendo-lhes 
“vou-vos matar”, e de imediato retirou do 
seu veículo uma arma caçadeira efectuando 
um disparo dirigido ao solo e em direcção 
àqueles, com o propósito de os amedrontar, 
os quais sentiram medo e inquietação, tal 
conduta não integra o crime de ameaça do 
artigo 153 nºs 1 e 2 do Código Penal, por 
não se verificar a ameaça de qualquer mal 
futuro (elemento objectivo desse ilícito), 
mas sim de um mal que ocorreu aquando da 
prática do acto. 

Rec Penal nº 624/01 – 1ª Secção 
Data – 31/10/2001 
Nazaré Saraiva 

 
 
2798 
Recurso, motivação, matéria de facto, 
registo da prova, transcrição, poderes da 
Relação. 
Legislação 
CPP98 ART99 ART101 ART410 N2 N3 
ART412 
Sumário 
Limitando-se o recorrente a indicar os 
pontos de facto que considera 
incorrectamente julgados e as provas que 
impõem decisão diversa da recorrida, mas 
não tendo efectuado uma referência 
completa aos suportes técnicos nem 
cumprido o ónus da transcrição, a Relação 
só poderá sindicar a decisão sobre a matéria 
de facto no âmbito do artigo 410 nºs 2 e 3 
do Código de Processo Penal. 

Rec Penal nº 832/01 – 1ª Secção 
Data – 31/10/2001 
Nazaré Saraiva 

 
 
2799 
Desporto, violência. 
Legislação 
L 38/98 de 04/07/1998 ART21 E ART22 
N2 
 
 

Sumário 
Para efeitos do disposto na Lei nº 38/98, 
por área de competição entende-se tudo que 
se encontra das parcelas do estádio para 
dentro, designadamente o campo de futebol, 
os balneários e o túnel de acesso entre 
ambos. 

Rec Penal nº 682/01 – 1ª Secção 
Data – 07/11/2001 
Francisco Marcolino 

 
 
2800 
Contumácia, prescrição do procedimento 
criminal, suspensão da prescrição, 
recurso, admissibilidade, jurisprudência 
obrigatória. 
Legislação 
CPP98 ART335 N3 ART336 N1 ART445 
N3 
Sumário 
Indeferido o requerimento apresentado por 
arguido contumaz no sentido d eser 
declarado extinto por prescrição o 
procedimento criminal, é admissível o 
recurso por ele apresentado não obstante 
não ter sido ainda declarada caducidade da 
contumácia. 
Não tendo o arguido apresentado qualquer 
argumento novo sobre a questão jurídica 
que foi objecto de recurso para fixação de 
jurisprudência resolvida pelo acórdão nº 
10/00 (D. R. IS-A, de 10 de Novembro de 
2000), o juiz não tinha que a apreciar para 
poder aplicar ao caso concreto a 
jurisprudência fixada; bastava invocá-la se 
não divergisse em relação à mesma. 

Rec Penal nº 830/01 – 1ª Secção 
Data – 07/11/2001 
Marques Pereira 

 
 
2801 
Arma de fogo, arma de defesa, arma não 
manifestada, arma proibida, licença de 
uso e porte de arma, jurisprudência 
obrigatória. 
Legislação 
L 22/97 de 27/06/1997 ART1 N1 A B 
ART6 
DL 207-A/75 de 17/04/1975 ART2 ART3 
Sumário 
Provado que o arguido detinha 
voluntariamente em seu poder uma pistola 
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calibre 6,35 milímetros com quatro 
munições no carregador e uma pistola 
calibre 8 milímetros, adaptada a calibre 
6,35 milímetros, com quatro munições no 
carregador e oito munições calibre 6,35 
milímetros, as quais não se encontravam 
manifestadas nem registadas, não possuindo 
licença de uso e porte de arma, sabendo que 
tal conduta era proibida e punida por lei, 
mostram-se preenchidos todos os elementos 
constitutivos do crime previsto e punido 
nos artigos 6 e 1 nº 1 alíneas a) e b) da Lei 
nº 22/97, de 27 de Junho. 
Relativamente à pistola de 8 milímetros, 
adaptada a calibre de 6,35 milímetro, há 
que divergir da doutrina fixada no Assento 
nº 2/98, do Supremo Tribunal de Justiça, de 
4 de Novembro de 1998, em concordância 
com os votos de vencido nele expressos, 
pois não se inclui entre as que a lei 
classifica de proibidas, mas sim como arma 
de defesa. 

Rec Penal nº 906/01 – 1ª Secção 
Data – 07/11/2001 
Nazaré Saraiva 

 
 
2802 
Abuso de confiança, elementos da 
infracção, terceiro. 
Legislação 
RJIFNA ART27 B 
Sumário 
No crime de abuso de confiança fiscal, não 
é necessário que a apropriação tenha sido 
efectuada para o beneficiário ou integração 
no património do próprio arguido, bastando, 
verbis gratia, que tal apropriação tenha sido 
feita em proveito de uma sociedade de que 
o arguido seja gerente. 

Rec Penal nº 754/01 – 1ª Secção 
Data – 14/11/2001 
Esteves Marques 

 
 
2803 
Contra-ordenação, consumação, 
prescrição, prazo. 
Legislação 
DL 433/82 de 27/10/1982 ART5 ART17 
N1 ART27 A ART32 
CP95 ART119 N2 A ART121 N3 
 
 

Sumário 
Nas contra-ordenações permanentes (in 
casu, sucessivas descargas de águas 
residuais industriais sem licença) o prazo de 
prescrição do respectivo procedimento 
começa a correr desde o dia em que cessa a 
consumação ou permanência da acção e não 
a partir do momento em que a infracção foi 
verificada. 

Rec Contraordenacional nº 844/01 
– 1ª Secção 
Data – 21/11/2001 
Clemente Lima 

 
 
2804 
Apoio judiciário , requerimento, erro, 
reforma. 
Legislação 
DL 387-B/87 de 29/12/1987 ART17 N2 
ART26 N1 
CPC95 ART266 N1 
Sumário 
Tendo sido apresentado, por erro de 
informação, pedido de apoio judiciário na 
segurança social, deve o tribunal alertar 
oficiosamente o requerente para tal erro, 
convidando-o (em sede de despacho 
liminar) a formular novo requerimento em 
conformidade com os respectivos 
normativos legais (além do mais, em função 
do princípio da cooperação). 

Rec Penal nº 681/01 – 1ª Secção 
Data – 21/11/2001 
Marques Pereira 

 
 
2805 
Ofensas corporais simples, incapacidade 
permanente parcial, ofensas corporais 
agravadas. 
Legislação 
CP95 ART143 N1 
CP82 ART142 N1 ART143 B 
Sumário 
A afectação da capacidade de trabalho de 
um ofendido, que se traduz numa 
incapacidade parcial permanente para o 
trabalho de 6%, não assume gravidade 
bastante para efeitos da sua integração na 
alínea b) do artigo 143 do Código Penal de 
1982, mas antes no seu artigo 142 nº 1, 
(ofensas corporais simples – actual artigo 
143 nº1). 
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Rec Penal nº 784/01 – 1ª Secção 
Data – 21/11/2001 
Marques Pereira 

 
 
2806 
Acidente de viação, homicídio por 
negligência, excesso de velocidade, 
mudança de direcção, co-autoria, 
concorrência de culpas, medida da pena. 
Legislação 
CP95 ART40 N1 ART69 N1 A ART71 
ART137 N1 
CE98 ART35 N1 
Sumário 
Provado que o arguido A, que conduzia um 
veículo ligeiro misto, depois de sinalizar 
com o dispositivo luminoso da sua viatura, 
a sua intenção de mudar de direcção para a 
esquerda, veio a ocupar parcialmente a 
metade esquerda da faixa de rodagem, 
obliquamente, em cerca de 30 ou 40 
centímetros, no exacto momento em que 
circulava em sentido contrário o veículo 
ligeiro de passageiros, conduzido pelo 
arguido B, a velocidade superior a 90 Km/h 
(no local a velocidade máxima permitida 
era de 50 Km/h)de tal forma que este não 
esboçou qualquer tentativa para imobilizar 
ou desviar o veículo, vindo a embater no 
veículo do arguido A e, seguidamente, a 
despistar-se, acabando por atropelar um 
ciclomotorista que se encontrava na berma 
da estrada, causando-lhe a morte, é de 
concluir que a responsabilidade pelo 
acidente é de atribuir a ambos os 
condutores, sendo a do condutor B bem 
mais grave do que a do condutor A (este 
por infracção às regras de mudança de 
direcção, aquele por velocidade excessiva). 
Como autores do crime do artigo 137 nº 1 
do Código Penal, justifica-se a condenação 
do condutor A na pena de 7 meses de prisão 
e do condutor B na pena de 11 meses de 
prisão, suspensas na sua execução, a que 
acresce a pena acessória de proibição de 
conduzir por 3 meses. 

Rec Penal nº 916/01 – 1ª Secção 
Data – 28/11/2001 
Clemente Lima 

 
 
 
 

2807 
Acidente de viação, homicídio por 
negligência, pena de multa, proibição de 
conduzir veículo motorizado, sucessão de 
leis no tempo. 
Legislação 
CP95 ART15 ART40 N1 ART47 N1 
ART70 ART71 ART137 N1 
CP95 ART69 na redacção da LEI 77/01 
DE 13/07/2001 
Sumário 
Justifica-se a condenação do arguido em 
pena de multa por ter agido com 
negligência inconsciente, por violação de 
um dever de omissão: ter aberto a porta do 
seu veículo, que acabara de estacionar, sem 
se certificar de que à sua retaguarda e no 
mesmo sentido circulava um ciclomotor 
cujo condutor, que se preparava para 
efectuar a ultrapassagem, acabou por chocar 
contra a porta, aberta inesperada e 
repentinamente, o que lhe causou a morte. 
Nessa circunstância, como autor do crime 
de homicídio por negligência do artigo 137 
nº 1 do Código Penal, mostra-se correcta a 
pena de 160 dias de multa à razão de 
2.500$00 por dia. 
Face à nova redacção do artigo 69 do 
Código Penal, dada pela Lei nº 77/01, de 13 
de Julho, não há lugar à aplicação da pena 
acessória da proibição de conduzir veículos 
com motor. 

Rec Penal nº 752/01 – 1ª Secção 
Data – 28/11/2001 
Francisco Marcolino 

 
 
2808 
Atentado contra a segurança rodoviária, 
negligência, ofensas corporais por 
negligência. 
Legislação 
CP95 ART290 N1 D N3 
Sumário 
Integra a prática do crime de atentado à 
segurança de transporte rodoviário do artigo 
290 nºs. 1 alínea d) e 3 do Código Penal 
terem os arguidos iniciado os trabalhos de 
corte de um pinheiro implantado num 
terreno situado à face de uma estrada 
municipal, prevendo a possibilidade de o 
mesmo tombar para a estrada, e, não 
obstante isso, não tomaram as precauções 
adequadas a evitar a criação de perigo para 
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os automóveis que passassem e para a 
integridade física dos seus ocupantes, que 
estavam ao seu alcançe, confiando 
injustificadamente que a árvore não cairia 
para a estrada, como efectivamente veio a 
cair sobre um automóvel que por aí 
transitava, causando lesões corporais ao 
passageiro. 
Não afasta a culpa dos arguidos, o facto de 
terem colocado na estrada, de um lado, um 
sinal de pré-sinalização de perigo e de no 
outro lado se ter postado um deles com 
intenção de avisar os condutores dos 
automóveis que passassem, pois estes 
cuidados não eram adequados nem 
suficientes para evitar o perigo. 

Rec Penal nº 902/01 – 1ª Secção 
Data – 28/11/2001 
Manuel Braz 

 
 
2809 
Abuso de confiança fiscal, apropriação 
ilícita, sociedade comercial, 
administrador, gerente, responsabilidade 
pessoal, solidariedade, responsabilidade 
tributária, dolo, prisão, 
constitucionalidade, contradição 
insanável da fundamentação. 
Legislação 
RJIFNA alterado pelo DL 394/93 de 
24/11/1993 ART6 ART7 ART24 
CSC86 ART254 
CPP98 ART410 N2 B 
Sumário 
O gerente ou administrador de uma 
sociedade comercial que utiliza voluntária e 
indevidamente, na sua empresa, valores 
recebidos, apurados ou liquidados a título 
de IVA, está a apropriar-se dos mesmos, 
ainda que não retire benefício pessoal 
directo desse acto, pois que a sociedade, por 
si só, não tem vontade própria, já que esta 
só emerge da vontade dos seus órgãos de 
gestão e das pessoas com poder para a gerir, 
administrar e obrigar. E apropria-se deles 
no momento em que, devendo entregá-los 
ao Fisco, não o faz. 
Sobre todos (sociedade e seus gerentes) 
recaía o dever de devolver ao Fisco as 
quantias retidas ou descontadas, sendo do 
conhecimento dos gerentes a obrigação 
legal de o fazerem. 

Trata-se de um crime específico próprio em 
que o círculo de autores é constituído, não 
pelo contribuinte originário mas pelo 
substituto, que é investido na qualidade de 
depositário da prestação tributária e é 
colocado temporariamente na detenção 
desta, com vista à sua entrega ao Fisco. 
Ao omitirem a obrigação de entregarem ao 
Fisco as prestações tributárias, os gerentes 
actuam com intenção de obter um benefício 
patrimonial para a empresa, ou, pelo menos, 
com essa possibilidade ou com a 
eventualidade de que esse efeito decorreria 
necessariamente da sua actuação omissiva. 
Em face dos valores e bens jurídicos em 
causa na criminalização das infracções 
fiscais, não pode falar-se numa “prisão por 
dívidas”. 
Verifica-se contradição insanável ter-se 
dado como provado a apropriação 
decorrente da mera omissão, pelos 
arguidos, de entrega ao Estado dos 
montantes das prestações tributárias que 
receberam e que utilizaram na sociedade, 
do mesmo passo que se deu como provado 
aquela outra intenção de vir a pagar os 
impostos devidos. 

Rec Penal nº 744/01 – 1ª Secção 
Data – 05/12/2001 
Clemente Lima 

 
 
2810 
Assistente, taxa de justiça, falta de 
pagamento, incidente tributável, 
alteração não substancial dos factos, 
irregularidade. 
Legislação 
CCJ96 ART84 N1 N2 
CPP98 ART1 N1 F ART358 N2 ART379 
N1 G 
Sumário 
I – Não configura incidente tributável ou 
uma ocorrência estranha ao 
desenvolvimento normal do processo o 
facto do queixoso ter requerido guias para 
pagamento da taxa devida pela constituição 
da assistente, deixando-as por pagar. 
II – Configura alteração não substancial dos 
factos constar da acusação que a arguida 
desferiu um murro na cara da ofendida, 
dando-lhe de seguida murros a pontapés em 
diversas partes do corpo e vir a ser julgado 
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provado que a arguida agarrou a ofendida e 
bateu-lhe com a cabeça no chão. 
Tal alteração, porém, não reclama o recurso 
ao mecanismo do artigo 358 do Código de 
Processo Penal, por não ter qualquer relevo 
para a decisão da causa, pois não é 
substancialmente diverso para efeitos de 
tipificação da conduta e da medida da pena 
estabelecer-se que, na sequência da 
discussão, se deu um murro na cara e 
murros e pontapés no corpo, ou que se 
bateu com a cabeça de outrem no chão, 
quando se assumem como coincidentes os 
resultados das condutas em causa. 

Rec Penal nº 1167/01 – 1ª Secção 
Data – 05/12/2001 
Clemente Lima 

 
 
2811 
Abuso de confiança fiscal, consumação, 
elementos da infracção, prisão, 
constitucionalidade. 
Legislação 
RJIFNA alterado pelo DL 394/93 de 
24/11/1993 ART24 N1 N5 
CP95 ART205 
CONST97 ART27 N1 
Sumário 
O crime de abuso de confiança fiscal 
consuma-se no termo do prazo para a 
apresentação da declaração periódica do 
IVA, que o arguido liquidou e recebeu do 
cliente e que não declarou nem entregou ao 
Estado, passando a dispor da coisa como se 
fosse o seu dono, tendo representado como 
possível que, por falta da liquidação do IVA 
devido, estivesse a fazer suas as quantias 
que havia recebido e que devia entregar ao 
Estado, conformando-se com tal 
possibilidade. 
A norma do artigo 24 do Regime Jurídico 
das Infracções Fiscais Não Aduaneiras não 
viola qualquer princípio constitucional, 
designadamente o de que ninguém pode ser 
privado da sua liberdade pela única razão 
de não poder cumprir uma obrigação 
contratual. 

Rec Penal nº 915/01 – 1ª Secção 
Data – 05/12/2001 
Esteves Marques 

 
 
 

2812 
Contra-ordenação, prescrição do 
procedimento contra-ordenacional, 
suspensão da prescrição, aplicação 
subsidiária do Código Penal. 
Legislação 
DL 433/82 de 27/10/1982 na redacção do 
DL 244/95 de 14/09/1995 ART17 N1 
ART27 ART27-A ART28 ART32 
CP95 ART119 N1 ART120 N1 A 
ART121 N2 N3 
Sumário 
Só nos casos expressamente referidos no 
artigo 27-A do Decreto-Lei nº 433/82, de 
27 de Outubro, na redacção do Decreto-Lei 
nº 244/95, de 14 de Setembro, é que existe 
a suspensão da prescrição do procedimento 
contra-ordenacional. A expressão “... para 
além dos casos previstos na lei” referida 
naquele preceito refere-se às causas de 
suspensão do procedimento contra-
ordenacional que, como tal, se mostrem 
prevenidas nos próprios diplomas que 
definem e punem determinadas condutas 
como ilícito contra-ordenacional e não às 
constantes do artigo 120 do Código Penal. 

Rec Contraordenacional nº 927/01 
– 1ª Secção 
Data – 05/12/2001 
Nazaré Saraiva 

 
 
2813 
Direito de queixa, exercício de direito, 
formalidades. 
Legislação 
CPP98 ART49 ART246 N1 N2 
Sumário 
Para que se considere validamente exercido 
o direito de queixa basta que da 
comunicação do facto, dentro do prazo 
legal, à entidade competente, se depreenda, 
de forma inequívoca, a vontade de que seja 
exercida a acção penal. 

Rec Penal nº 992/01 – 1ª Secção 
Data – 19/12/2001 
Marques Pereira 
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2ª Secção Criminal 
 
 
2814 
Contra-ordenação, sociedade comercial, 
representação sem poderes, notificação, 
nulidade absoluta, irregularidade. 
Legislação 
DL 433/82 de 27/10/1982 na redacção do 
DL 244/95 de 14/02/1995 ART41 N1 
ART47 N1 ART50 
CPP98 ART118 N1 N2 N3 ART123 N1 
Sumário 
Tendo a notificação a que alude o artigo 50 
do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de 
Outubro, sido feita a pessoa que se assumiu 
como representante da sociedade arguida, 
que exerceu através daquela o seu direito de 
defesa, pronunciando-se sobre os factos que 
lhe eram imputados no auto de notícia (a 
pessoa notificada era esposa do sócio-
gerente da sociedade), há que concluir que 
tal notificação não constitui qualquer 
nulidade insanável mas apenas um acto 
irregular sujeito à disciplina do artigo 123 
nº 1 do Código de Processo Penal. 
Tal irregularidade não afectou o valor do 
acto, na medida em que a arguida exerceu 
atempadamente o seu direito de defesa, 
mostrando-se sanada pois só foi arguida em 
sede de impugnação judicial. 

Rec Contraordenacional nº 560/01 
– 4ª Secção 
Data – 07/11/2001 
Conceição Gomes 

 
 
2815 
Insuficiência do inquérito, exame, falta, 
nulidade. 
Legislação 
CPP95 ART120 N2 D 
Sumário 
A insuficiência do inquérito a que alude a 
alínea d) do nº 2 do artigo 120 do Código 
de Processo Penal, só respeita à omissão de 
actos que a lei prescreva como obrigatórios. 
A lei não impõe como obrigatória, no 
inquérito, a realização de exame a aferir da 
personalidade do arguido ou da influência 
do meio social na formação dessa 
personalidade. 
 
 

 
 
Tal acto insere-se no âmbito dos poderes do 
Ministério Público e a esta entidade cumpre 
apreciar da sua necessidade. 
A sua falta não constitui, portanto, 
nulidade. 

Rec Penal nº 951/01 – 4ª Secção 
Data – 21/11/2001 
Manso Raínho 

 
 
2816 
Audiência de julgamento, arguido, 
ausência, ausência do arguido em parte 
incerta, sentença, notificação do arguido, 
mandado de detenção. 
Legislação 
CPP98 ART116 N1 N2 ART254 N1 B 
ART332 N1 ART333 N2 N4 N5 ART334 
N2 N8 N9 
CONST97 ART27 N1 N3 F 
Sumário 
Tendo o arguido sido julgado na sua 
ausência ao abrigo do disposto nos artigos 
332 nº 1 e 333 nº 2 do Código de Processo 
Penal, e condenado em pena de multa, de 
cuja sentença não foi notificado por se 
desconhecer o seu paradeiro, não tem 
cabimento legal a emissão de mandados de 
detenção a fim de lhe ser notificada a 
sentença. Esta apenas será notificada 
quando o arguido for detido à ordem de 
outro processo ou quando se apresentar 
voluntariamente em juízo, sem embargo de 
se efectuarem diligências no sentido de se 
averiguar o seu paradeiro, pelo que o 
processo continuará pendente até que ele 
seja notificado da sentença e extinção da 
pena. 

Rec Penal nº 869/01 – 4ª Secção 
Data – 05/12/2001 
Conceição Gomes 

 
 
2817 
Ofensa à integridade física, ofensas 
graves, crime de perigo, crime de 
resultado, tentativa, acto preparatório. 
Legislação 
CP95 ART22 N2 ART23 N2 ART132 N2 
J ART144 D ART146 N1 N2 
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Sumário 
O ilícito da alínea d) do artigo 144 do 
Código Penal – quem ofender o corpo ou a 
saúde de outra pessoa de forma a provocar-
lhe perigo para a vida ... – é um ilícito de 
resultado, não de resultado de dano, mas de 
resultado de perigo, não sendo admissível a 
figura de tentativa. 
A tentativa de perigo significa na prática 
“um verdadeiro acto preparatório, em 
princípio não punível”. 

Rec Penal nº 858/00 – 4ª Secção 
Data – 05/12/2001 
Miguez Garcia 
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Secção Social 
 
2818 
Matéria de facto, reclamação, 
legitimidade para recorrer. 
Legislação 
CPC95 ART511 N2 
Sumário 
Não tendo a parte reclamado contra a 
selecção da matéria de facto incluída na 
base instrutória ou considerada como 
assente com fundamento em deficiência, 
excesso ou obscuridade, não dispõe de 
legitimidade para abordar tal matéria no 
recurso da decisão final. 

Apelação nº 672/01 – 1ª Secção 
Data – 17/09/2001 
Cipriano Silva 

 
 
2819 
Deveres do trabalhador, dever de 
respeito, violação, justa causa de 
despedimento. 
Legislação 
LCT69 ART20 N1 A 
DL 64-A/89 de 27/02/1989 ART9 
Sumário 
I – Viola os deveres de respeito e de 
urbanidade, ínsitos no artigo 20 nº 1 alínea 
a) do Regime Jurídico do Contrato 
Individual de Trabalho, a trabalhadora que, 
ao ser interpelada pela encarregada da 
fábrica, por razões de qualidade e 
quantidade do trabalho, se levanta 
abruptamente, atira com o “trabalho” ao 
chão e, enquanto se dirige para a casa de 
banho, diz: “puta que pariu, foda-se para 
esta merda” e, entrando na casa de banho, 
bate com violência e estrondo a porta da 
mesma. 
II – Estes factos integram o conceito de 
justa causa previsto no artigo 9 do Decreto-
Lei nº 64-A/89, de 27 de Fevereiro, porque 
corporizam um comportamento grave que, 
pelas suas consequências – falta de respeito 
e de tratamento urbano – comprometem 
definitivamente a subsistência da relação de 
trabalho. 

Apelação nº 524/01 – 1ª Secção 
Data – 01/10/2001 
Cipriano Silva 

 
 

 
2820 
Doença profissional, acção especial, 
pressupostos processuais. 
Legislação 
CPT99 ART21 N4 ART119 N2 ART120 
LAT65 BXXXVIII N1 N2 
Sumário 
A única forma de processo consentida pelo 
Código de Processo do Trabalho para a 
causa de pedir invocada pela A. – 
efectivação de direitos resultantes de 
doença profissional – é uma acção especial 
emergente de doença profissional prevista 
nos artigos 119 nº 2, 120 nº 4 do Código de 
Processo do Trabalho, necessitando do 
pressuposto de que decorreu na Caixa 
Nacional de Seguros de Doenças 
Profissionais a referida fase conciliatória, 
com apresentação do pedido dentro do 
prazo de caducidade previsto na 
BXXXVIII, nºs 1 e 2 da Lei nº 2127. 

Agravo nº 441/01 – 1ª Secção 
Data – 01/10/2001 
Marinho Pires 

 
2821 
Nulidade do despedimento, prescrição, 
prazo. 
Legislação 
LCT69 ART38 N1 
CCIV66 ART287 
Sumário 
I – No artigo 38 do Regime Jurídico do 
Contrato Individual de Trabalho, a palavra 
créditos não está utilizada no sentido vulgar 
do termo (prestações pecuniárias), mas com 
o sentido jurídico do temo (direitos de 
crédito). 
II – O prazo de prescrição previsto no nº 1 
do artigo 38 do Regime Jurídico do 
Contrato Individual de Trabalho também se 
aplica quando o objecto da acção for a 
declaração de nulidade do despedimento. 
III – Mesmo que se entendesse o contrário, 
o trabalhador só disporia de um ano para 
propor a acção, por força do disposto no 
artigo 287 do Código Civil, pelo facto de a 
ilicitude do despedimento constituir um 
caso de mera anulabilidade. 

Apelação nº 686/01 – 1ª Secção 
Data – 08/10/2001 
Sousa Peixoto 
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2822 
Rescisão do contrato, rescisão pelo 
trabalhador, justa causa. 
Legislação 
DL 64-A/89 de 27/02/1989 ART35 
Sumário 
Não configura justa causa para a rescisão 
do contrato de trabalho pelo trabalhador, o 
murro violento na face que lhe é dado pelo 
sócio gerente da Ré, em resposta à sua 
recusa em cumprir uma ordem que lhe foi 
dada por aquele sócio gerente e do 
proferimento das expressões “seu corno, 
seu cabrão, furo-te a barriga filho da puta”, 
avançando na direcção do dito sócio gerente 
com uma chave de parafusos com a 
intenção de concretizar a ameaça que fizera. 

Apelação nº 210/01 – 4ª Secção 
Data – 15/10/2001 
Carlos Travessa 

 
 
2823 
Rescisão de contrato, rescisão pelo 
trabalhador, justa causa de 
despedimento, prazo de caducidade. 
Legislação 
DL 64-A/89 de 27/02/1989 ART34 N1 N2 
CCIV66 ART328 
Sumário 
I – O trabalhador pode, ocorrendo justa 
causa, fazer cessar imediatamente o 
contrato, por escrito e com indicação 
sucinta dos factos que a justificam, dentro 
dos 15 dias subsequentes ao conhecimento 
desses factos. 
II – Não o fazendo neste prazo, caduca o 
direito à rescisão do contrato com justa 
causa. 
III – A invocação da situação de baixa 
médica, que o não impedia de sair de casa, 
bem como a sua nacionalidade não obstam 
à caducidade, uma vez que o prazo corre 
mesmo durante a suspensão do contrato. 

Apelação nº 607/01 – 4ª Secção 
Data – 22/10/2001 
Carlos Travessa 

 
 
2824 
Horário de trabalho, competência, 
despedimento sem justa causa. 
 
 

Legislação 
LCT69 ART20 N1 C ART39 N1 N4 
DL 409/71 de 27/09/1971 ART11 N1 
L 21/96 
Sumário 
I – Competindo à entidade patronal tudo o 
que respeita à execução e disciplina do 
trabalho, essa competência envolve também 
a fixação do horário de trabalho cujo 
exercício deverá observar os limites 
estabelecidos na lei e com respeito pelas 
estipulações particulares em IRC’S. 
II – Praticando a entidade patronal um 
horário de trabalho com pausa de 10 
minutos, diariamente, considerada como 
tempo de trabalho e, como tal, remunerada, 
é legítima a recusa do trabalhador à ordem 
da patronal para que executasse o trabalho 
até às 17,10 horas. 
III – Tal resulta da entrada em vigor da Lei 
nº 21/96, com a redução do período de 
trabalho máximo para 40 horas semanais e 
do entendimento de que tais pausas devem 
ser consideradas como tempo de trabalho. 
IV – A conduta do trabalhador, traduzindo 
o exercício de um direito, exclui a ilicitude 
da mesma conduta. 

Apelação nº 815/01 – 1ª Secção 
Data – 22/10/2001 
Machado da Silva 

 
2825 
Contrato de trabalho, subordinação 
jurídica, subordinação económica. 
Legislação 
LCT69 ART1 
CCIV66 ART1152 
Sumário 
I – É de trabalho o contrato celebrado entre 
a Universidade Lusíada e a autora, 
assistente universitária, para a docência de 
determinadas disciplinas. 
II – Tal resulta, não só pela existência de 
subordinação jurídica - o tempo, o local e 
os meios de realização do referido ensino 
eram definidos pela Universidade Lusíada -, 
como também de subordinação económica - 
pagamento de um vencimento mensal pelo 
exercício da docência, através do recibo, 
donde constam descontos para a Segurança 
Social e de retenção na fonte para o IRS -. 

Apelação nº 614/01 – 4ª Secção 
Data – 22/10/2001 
Marinho Pires 
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2826 
Resolução do contrato, crédito laboral, 
prescrição, prazo. 
Legislação 
LCT69 ART38 
Sumário 
I – Resolvido o contrato de trabalho, deixa 
de haver direitos irrenunciáveis porque o 
trabalhador deixa de estar subordinado à 
entidade patronal, desaparecendo, assim, a 
necessidade de proteger a parte mais fraca 
por inexistência do estado de sujeição. 
II – Os créditos resultantes dos contratos de 
trabalho e da sua violação ou cessação, quer 
pertencentes à entidade patronal, quer 
pertencentes ao trabalhador, extinguem-se 
por prescrição no prazo de um ano. 

Apelação nº 709/01 – 4ª Secção 
Data – 29/10/2001 
Cipriano Silva 

 
 
2827 
Justa causa de despedimento. 
Legislação 
LCT69 ART20 N1 D 
DL 64-A/89 de 27/02/1989 ART9 
Sumário 
I – Constitui justa causa de despedimento o 
comportamento do trabalhador que, no 
exercício das suas funções, não registou o 
abastecimento do gasóleo que efectuou por 
o contador se encontrar avariado, não tendo 
dado conhecimento desse facto à entidade 
patronal. 
II – Tal comportamento denota nítida falta 
de lealdade e de honestidade e é de tal 
modo grave que significa a quebra de 
confiança que deve nortear as relações de 
trabalho. 

Apelação nº 716/01 – 1ª Secção 
Data – 29/10/2001 
Cipriano Silva 

 
 
2828 
Reforma, caducidade do contrato de 
trabalho, negócio unilateral, extinção do 
contrato de trabalho, tempestividade, 
despedimento nulo. 
Legislação 
DL 45266 de 23/09/1963 ART88 e segs. 
 
 

Sumário 
I – A circunstância de a entidade patronal 
entender que o trabalhador está em 
condições de ser reformado não opera a 
caducidade do contrato, por a reforma só 
existir após a declaração nesse sentido, do 
Centro Nacional de Pensões. 
II – Configurando a declaração de 
caducidade do contrato um negócio jurídico 
unilateral receptício, tal declaração torna-se 
válida ou perfeita, originando a cessação 
efectiva, de facto, do contrato de trabalho, 
apenas podendo o vínculo laboral renascer 
se o trabalhador e entidade patronal nisso 
acordarem. 
III – A improcedência da caducidade 
invocada pela entidade patronal faz 
considerar a desvinculação do contrato 
como um despedimento nulo ou ilícito. 

Apelação nº 341/01 – 1ª Secção 
Data – 05/11/2001 
Amílcar Andrade 

 
 
2829 
Contrato de trabalho, Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo, pensão de reforma, 
Segurança Social, pensão, dedução. 
Legislação 
ACTV IN BTE 35/92 CLAUS18 N1 
CLAUS124 N1 
Sumário 
I – O trabalhador das caixas de crédito 
mútuo quando passa à situação de reforma 
por invalidez presumível (65 anos) tem 
direito a receber da caixa de crédito ao 
serviço da qual se reformou às 
mensalidades de reforma previstas no 
Acordo Colectivo de Trabalho aplicável. 
II – Todavia, se estiver a receber da 
segurança social pensão de reforma por 
velhice, a caixa de crédito só lhe pagará a 
diferença existente entre as prestações a que 
teria direito nos termos do Acordo 
Colectivo de Trabalho Vertical e a pensão 
de reforma da segurança social a que teria 
direito se esta fosse exclusivamente 
calculada com base nas contribuições feitas 
relativamente ao serviço por ele prestado 
em caixas de crédito agrícola mútuo. 
III – Não viola o princípio da igualdade 
nem o princípio da proporcionalidade, o 
facto de a pensão de reforma não ser 
totalmente dedutível, quando no seu 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 16 

 
 

58

cômputo tiverem sido consideradas 
contribuições feitas ao serviço de outras 
entidades. 

Apelação nº 888/01 – 1ª Secção 
Data – 05/11/2001 
Sousa Peixoto 

 
 
2830 
Caso julgado formal. 
Legislação 
CPC95 ART672 ART677 
Sumário 
Não reagindo o agravante ao despacho que 
lhe indeferiu a pretensão de o tribunal 
requerer a notificação de determinada 
entidade para ser ouvida em julgamento, 
precludido ficou o direito de poder reagir 
contra um segundo despacho que recaiu 
sobre requerimento igual ao primeiro, por 
formação de caso julgado formal ou 
processual. 

Agravo. Apelação nº 817/01 – 1ª 
Secção 
Data – 03/12/2001 
Cipriano Silva 

 
 
2831 
Acidente de trabalho, culpa da entidade 
patronal, desabamento de terras. 
Legislação 
D 41821 de 11/08/1958 ART67 
CPT81 ART125 N4 
Sumário 
I – O artigo 67 do Regulamento de 
Segurança no Trabalho da Construção 
Civil, aprovado pelo Decreto nº 41.821, de 
11 de Agosto de 1958, só obriga a entivar 
os solos no caso de escavações. 
II – A entidade patronal, contratada para 
construir um pavilhão industrial, não está 
obrigada a entivar os solos onde o pavilhão 
vai ser implantado, se a preparação do 
terreno para tal (escavações, remoção de 
terras e terraplanagens) tiver sido 
adjudicada pelo dono da obra a outra  
empresa. 
III – Na falta de presunção legal, compete 
aos autores provar a culpa da entidade 
patronal na produção do acidente. 
IV – Para concluir nesse sentido não basta 
provar que o terreno estava húmido, que 
tinha chovido muito na semana anterior, 

que o grau de inclinação dos taludes 
excedia a inclinação a partir da qual o 
terreno tem tendência para deslizar, que os 
limites do terreno se encontravam 
demasiado verticalizados, que nos terrenos 
imediatamente adjacentes tinham sido antes 
abertas valas para colocação de tubagens, o 
que alterou as condições de coesão dos 
terrenos e que o terreno era de terreno de 
aterro, com fraco índice de consistência e 
compactividade. 
V – Era preciso provar que o desabamento 
do talude era previsível, agindo com a 
diligência de um bom pai de família. 

Apelação. Apelação nº 938/01 – 1ª 
Secção 
Data – 03/12/2001 
Sousa Peixoto 

 
 
2832 
Contrato de trabalho, rescisão de 
contrato, justa causa, caducidade. 
Legislação 
DL 64-A/89 de 27/02/1989 ART34 N2 
Sumário 
I – A rescisão do contrato com invocação 
de justa causa tem de ser feita dentro dos 15 
dias subsequentes ao conhecimento dos 
factos invocados como justa causa da 
rescisão. 
II – Há caducidade do direito de rescisão se 
a carta tiver sido enviada à entidade 
patronal em 30 de Março de 2000 e se nessa 
carta o trabalhador confessar que teve 
conhecimento dos factos em inícios daquele 
mês. 

Apelação nº 998/01 – 1ª Secção 
Data – 03/12/2001 
Sousa Peixoto 

 
 
2833 
Justa causa de despedimento, nota de 
culpa, decisão final, factos. 
Legislação 
DL 64-A/89 de 27/02/1989 ART9 
Sumário 
I – Não são relevantes as divergências 
meramente circunstanciais entre a versão 
dos factos contidos na nota de culpa e os 
contidos na decisão final ou os apurados em 
julgamento. 
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II – Não constitui justa causa de 
despedimento o facto de o Chefe de 
Delegação Norte da empresa ter autorizado 
uma reunião no seu gabinete, depois do 
termo do trabalho, dos sócios de uma 
“Caixa de Amigos”. 
III – Também não constitui justa causa de 
despedimento o facto de aquela pessoa ter 
autorizado que três trabalhadores se 
ausentassem da empresa, dentro do tempo 
de trabalho, para irem tentar contactar três 
pessoas que eram devedoras à “Caixa de 
Amigos” de que eram sócios aqueles 
trabalhadores, o Chefe da Delegação e 
outros trabalhadores da empresa e ainda 
pessoas estranhas à empresa. 

Apelação nº 1013/01 – 1ª Secção 
Data – 03/12/2001 
Sousa Peixoto 

 
 
2834 
Remição, pensão. 
Legislação 
L 100/97 de 13/09/1997 ART41 N2 A 
DL 143/99 de 30/04/1999 ART74 
DL 382-A/99 de 22/09/1999 
CONST97 ART198 N3 
Sumário 
I – O regime transitório de remição de 
pensões previsto no artigo 74 do Decreto-
Lei nº 143/99,de 30 de Abril, na redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 382-
A/99, de 22 de Setembro, aplica-se às  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pensões resultantes de acidentes ocorridos 
quer na vigência da Lei nº 2127, quer na 
vigência da Lei nº 100/97. 
II – Da letra do artigo 41 nº 2 alínea a) da 
Lei nº 100/97 não resulta inequivocamente 
que o regime transitório só seja aplicável às 
pensões em pagamento em 1 de Janeiro de 
2000 e a razão de ser daquele regime 
(garantir a estabilidade financeira das 
empresas seguradoras) impõe que o mesmo 
seja aplicável às pensões resultantes de 
acidentes de trabalho ocorridos a partir de 1 
de Janeiro de 2000. 
III – Aliás, constando o regime transitório 
do decreto que regulamentou a Lei nº 
100/97 e não contendo o mesmo qualquer 
referência às pensões resultantes de 
acidentes ocorridos na vigência da lei, 
temos de entender que aquele regime é 
aplicável, antes de mais, às pensões 
resultantes de acidentes ocorridos na 
vigência da lei que o Decreto-Lei nº 143/99 
veio regulamentar. 
IV – A fixação do regime transitório é mero 
desenvolvimento da lei não constituindo, 
por isso, violação do disposto no nº 3 do 
artigo 198 da Constituição. 

Apelação nº 1305/01 – 1ª Secção 
Data – 03/12/2001 
Sousa Peixoto 
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1. Sumário nº 2672 
O sistema de gravação sonora dos meios de 
prova oralmente produzidos é só por si 
insuficiente para fixar todos os elementos 
susceptíveis de condicionar ou de influenciar a 
convicção do juiz perante quem são prestados; 
existem comportamentos, reacções dos 
depoentes e outros aspectos que apenas podem 
ser percepcionados, apreendidos e valorados 
por quem os presencia e que jamais podem 
ficar gravados, de modo a que o Tribunal da 
Relação possa reapreciar a convicção do 
julgador. 

 
Acordam na secção cível do Tribunal 

da Relação do Porto: 
I - Relatório 
Por apenso à execução ordinária para 

pagamento de quantia certa que Fernando ....., 
com estabelecimento comercial denominado 
“....”, move a Nuno ....., para dele haver a 
quantia de 1.139.400$00 (1.085.000$00 
referente a capital e 54.400$00 relativos a juros 
vencidos), acrescida de juros vincendos, o 
executado deduziu embargos de executado. 

Para tanto, alegou que a letra em causa 
foi preenchida abusivamente pelo embargado, 
uma vez que a mesma foi entregue em branco 
pelo seu pai nos escritórios do embargado, 
pactuando-se que a mesma somente seria 
preenchida caso o embargado viesse a necessitar 
da mesma e pela quantia de 400.000$00. 

Concluiu pedindo que os embargos 
fossem julgados procedentes bem como a 
condenação do embargado como litigante de má 
fé. 

Notificado o embargado, não 
respondeu. 

Após julgamento, foi proferida 
sentença, onde se julgaram os embargos 
totalmente improcedentes por não provados. 

Inconformados com o decidido o 
embargante recorreu, tendo concluído as 
suas alegações, pela forma seguinte: 

A) Quando se impugna a decisão 
proferida sobre a matéria de facto, é elemento 
fundamental os depoimentos prestados em 
audiência de discussão e julgamento;  

B) No caso sub judice a 1ª testemunha 
apresentada pelo Embargante, embora tenha 
sido terceiro na relação cartular, demonstra ter 
sido parte no negócio subjacente à emissão da 
letra exequenda por parte do Embargante, logo 
tem um conhecimento directo dos factos. 

C) A 2ª testemunha, embora tenha 
demonstrado não ter um conhecimento directo 
dos factos, a verdade é que ocupava à data da 
ocorrência dos factos um lugar privilegiado 
junto do Embargado, tendo mesmo, sido ele 

quem tratou dos documentos junto do banco 
para a compra da casa. 

D) Os depoimentos das duas 
testemunhas fizeram prova cabal dos quesitos 
referidos no ponto 1 deste Recurso. 

E) Não havendo qualquer outra prova 
em sentido contrario; 

F) A decisão jamais deveria ser 
condenatória. 

Não houve contra-alegações. 
II - Fundamentos 
a) - A matéria de facto provada. 
1 - Na execução ordinária para 

pagamento de quantia certa movida ao 
embargante, o embargado da execução uma 
letra de cambio, na importância de 
1.085.000$00, com data de emissão de 
98.09.02, com data de vencimento de 98.12.02, 
em que figura como sacador I.... de Fernando 
...., e como sacado o executado, encontrando-se 
aposta na parte esquerda do rosto da letra, 
transversalmente, por baixo do selo, a assinatura 
do embargante - alínea A dos factos assentes; 

2-Em meados de 1998, o embargante, 
por intermédio do seu pai, recorreu aos serviços 
do embargado para a compra, com recurso a 
empréstimo bancário, de uma fracção sita na 
Rua .... - alínea B dos factos assentes. 

b )- Apreciação da matéria de facto, 
o direito e o recurso de apelação. 

Sendo que é pelas conclusões que se 
determina o objecto do recurso (arts. 684°, n° 
3 e 690°, nº l do CPC),vejamos pois do seu 
mérito: 

Todos os quesitos constantes da base 
instrutória destinados a apurar os fundamentos 
em que assentavam os embargos, obtiveram 
resposta negativa. 

Daí e como consequência de o ónus da 
prova competir ao embargante, nos termos do 
art° 342° n° 2 do CC, julgaram-se os embargos 
improcedentes. 

Na fundamentação das respostas 
negativas dadas aos quesitos, conforme consta 
do despacho de fls. 48, afirmou-se o seguinte:; 

“A resposta negativa aos factos da 
base instrutória resultou do facto de a 
testemunha António ..., sendo pai do 
embargante, ter tido um papel activo e 
interessado do negócio existente entre o 
embargante e o embargado bem como no 
desfecho da presente acção, e por isso ter 
deposto de modo parcial e inverosímil. A que 
acresce o facto de a testemunha André ..., que 
aquando dos factos invocados pelo embargante 
trabalhava para a empresa I.... como vendedor 
(empresa do embargado), ter manifestado 
alguma inimizade para com o embargado, e que 
se revelou por isso pouco isento, demonstrando 
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um conhecimento meramente indirecto dos 
factos”. 

Ora o presente recurso fundamenta-se, 
exactamente, na interpretação da matéria de 
facto que o apelante transcreveu em parte. 

Para o recorrente os seus embargos de 
Executado focaram três pontos:  

A) A divida do Embargante ao 
Embargado encontra-se liquidada; 

B) Preenchimento abusivo da letra 
dada a execução, e, 

C) Letra de favor. 
Segundo o recorrente, de toda a prova 

testemunhal produzida, toda a matéria que na 
base instrutória dizia respeito a estes pontos 
devia ser dada como provada. 

Depois de desenvolver a argumentação 
discordante da decisão quanto à matéria de 
facto, que considera dever ser respondida 
positivamente, o apelante termina as suas 
alegações fazendo a seguinte afirmação: 

“Tais considerações (referindo-se às 
constantes da fundamentação da matéria de 
facto) remetem-nos para uma Justiça que nos 
“empurra” para um sistema de “inventar” e 
“comprar” testemunhas para que, então, a 
Justiça possa ser feita”. 

Consideramos que o simples facto de 
se admitir ser possível fazer funcionar a Justiça, 
na base dos pressupostos enunciados, constitui 
um infeliz desabafo que, cremos não poder ser 
sequer admitido por quem está obrigado a 
conhecer as regras processuais com que se 
concretiza a justiça nos processos. 

Se já é difícil fazer justiça com os 
elementos de prova que são carreados para os 
autos, em termos da possível credibilidade em 
que alicerça a fundamentação da convicção dos 
Juízes, passaríamos a viver numa espécie de 
submundo civizacional, segundo as regras dos 
mais “expeditos” que se apresentariam no 
tribunal a suportar a defesa de um qualquer 
caso. 

Não queremos assistir a um cenário da 
justiça, nesse contexto. 

Passando a analisar juridicamente as 
questões colocadas no recurso, há que dizer que 
na verdade tudo se resume a valorar os 
depoimentos prestados em audiência de 
julgamento, única prova produzida e que foi 
objecto de gravação. 

Após a audição da mesma, este tribunal 
não pode deixar de .produzir a seguinte 
reflexão: 

Do depoimento da testemunha António 
..., pai do embargante ressalta com absoluta 
clareza que todo o negócio é feito por si, 
estando o embargante seu filho, como figura 
para a obtenção do crédito jovem destinado a 
pagar o financiamento dado pelo Sr. C... que 

comprara a casa à testemunha para de seguida a 
vender ao embargante, aí estando a viver com 
seus pais. 

Certo que no desenvolvimento do seu 
depoimento o mesmo sustentou sempre a tese de 
que o financiamento de 16.000.000$00 a obter 
da Caixa Geral de Depósitos serviria para pagar 
a aquisição da fracção pelo seu filho, o 
embargante e ainda para pagar as despesas que 
o embargado realizasse com todo este negócio. 

A mesma testemunha não deixa de 
reconhecer a existência de duas letras em 
branco, uma passada por si e entregue ao Sr. C... 
e outra passada pelo seu filho e entregue ao Sr. 
Fernando, o aqui embargado. 

Quanto à letra passada ao Sr. C..., 
nenhum problema se coloca, já que a mesma foi 
devolvida à testemunha, quando pelo Sr. C... foi 
recebida a totalidade do financiamento obtido 
da Caixa Geral de Depósitos, directamente 
canalizado para a conta daquele Sr. C.... 

A questão coloca-se em relação à letra 
assinada pelo aqui recorrente e entregue ao 
exequente. 

Segundo a testemunha, esta letra seria 
para o Sr. Fernando se poder financiar, caso 
precisasse, mas do seu depoimento não se 
explica porque é que aquele Sr. Fernando que 
segundo o pai do embargante trabalhava 
directamente com o Sr. C... vai exigir ao 
embargante uma letra com essa finalidade, 
quando é o Sr. C... que financia o pai do 
embargante e o próprio embargante recorre, no 
caso à totalidade do empréstimo da Caixa na sua 
qualidade de jovem com fiador 

Constata-se aqui que o embargante, se 
limita a dar o nome e a apor a sua assinatura 
onde fosse necessário, inclusive na letra que foi 
entregue ao embargado. 

Na prática era o pai que tratava de 
tudo, pois como reconheceu no início do seu 
depoimento foi esta a forma que encontrou para 
resolver a sua situação de não ter de ficar sem a 
casa. 

Tudo bate certo neste depoimento em 
relação ao que foi alegado pelo embargante em 
termos de que todas as despesas estavam pagas 
com o financiamento de 16.000.000$00 a obter 
da Caixa e que efectivamente foi entregue 
directamente ao Sr. C.... 

Porém, não ressalta deste depoimento a 
razão de ser da letra assinada e entregue ao Sr. 
Fernando que foi quem tratou de toda a 
documentação e adiantou importâncias 
(segundo o depoimento da 2ª testemunha), que a 
letra era de favor e que o seu preenchimento foi 
abusivo. 

Não se percebe porque é que a letra de 
maior importância entregue ao Sr. C... é 
assinada pelo pai do embargante e há 
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necessidade de passar uma outra letra de 
pequena importância a uma outra pessoa que 
trabalha em colaboração com o mesmo Sr. C... e 
neste caso porque é que a letra é passada pelo 
jovem estudante, filho da testemunha, que 
recorre ao crédito bancário com fiador e não por 
quem realmente faz o negócio. 

E porquê a necessidade de ser passada 
uma letra de favor a quem ( em colaboração 
com o Sr. C...) está a garantir a resolução de um 
problema que envolveu quantias significativas? 

Nestas circunstâncias temos de convir 
que este depoimento prestado pelo pai do 
embargante directamente interessado no 
negócio em causa, não é esclarecedor, quanto à 
razão de ser desta letra dada em execução, 
equivalendo a depoimento em causa própria e 
daí ser perfeitamente legitimo ao tribunal ter 
razões para não concluir por um depoimento 
imparcial e verosimil. 

Embora juridicamente seja o 
embargante que tem a legitimidade para deduzir 
a sua defesa nesta execução, pelo depoimento 
prestado pelo seu pai fica-se a saber que todo o 
negócio lhe dizia respeito, sendo por isso 
exigível que a prova dos fundamentos dos 
embargos fosse prestada por alguém que não 
estivesse ligado directamente ao negócio 
subjacente. 

Quanto à testemunha André ..., ex- 
empregado do embargado, pois que à data dos 
factos trabalhava para a empresa do embargado 
como seu vendedor: 

Também é certo que falou, de forma 
genérica, exactamente nos mesmos termos do 
alegado nos embargos e relatado pela 2ª 
testemunha, no sentido de que as despesas do 
negócio estariam incluídas nos ditos 
16.000.000$00. Porém não ressalta do seu 
depoimento, um testemunho claro quanto à 
razão de ser da letra dada em execução ou que 
tenha assistido às circunstancias em que foi 
assinada essa letra pelo embargante (pois que só 
a viu no dossier do escritório), designadamente 
quanto ao facto de existir ou não, um pacto de 
preenchimento, já que a letra só aparece 
preenchida depois da celebração da escritura de 
compra e venda com mútuo hipotecário (pois 
nunca foi usada como letra de favor). 

Esta testemunha sabe da existência da 
letra na posse do Sr. Fernando, e confirma que é 
o Sr. Fernando (e não o Sr. C...) quem foi 
adiantando dinheiro para pagar as despesas 
relativas ao financiamento em curso para o 
embargante. Contudo não esclarece, por 
conhecimento próprio, para que serviria a letra. 
Não depõe com conhecimento próprio por 
forma a poder criar a convicção de que tal letra 
era de favor e se destinou a que o Sr. Fernando 
se auto-financiasse com uma letra assinada por 

um jovem que estava a recorrer ao crédito para 
pagar um financiamento para comprar uma casa 
que era de seu pai. 

Ora tudo o que foi dito pela única 
testemunha não envolvida no negócio, ex- 
empregado do embargado, não pode de forma 
alguma ser considerado suficiente para criar no 
tribunal uma convicção bem fundamentada por 
forma a responder-se positivamente aos 
quesitos. 

Resta acrescentar que esta percepção 
que agora se tem da prova na audição da 
gravação a que procedemos, não é exactamente 
a mesma coisa do que ouvir directamente a 
testemunha em audiência de julgamento. 
Existem “aspectos comportamentais ou 
reacções dos depoentes que apenas podem ser 
percepcionados, apreendidos, interiorizados e 
valorados por quem os presencia e que jamais 
podem ficar gravados ou registados para 
aproveitamento posterior por outro tribunal que 
vá reapreciar o modo como no primeiro se 
formou a convicção dos julgadores” (cfr. Ac da 
Relação do Porto, de 19-02-2000-CJ-ano 2000, 
tomo 4, pág. 188). 

Ainda conforme é transcrito neste 
citado acórdão, onde, em apoio da tese 
defendida, se cita também outra doutrina “O 
sistema de registo de prova por gravação audio 
não garante a percepção do entusiasmo, das 
hesitações, do nervosismo, das reticências, das 
insinuações, da excessiva segurança ou da 
aparente imprecisão, em suma, de todos os 
factores coligidos pela psicologia judiciária e 
de onde é legitimo ao tribunal retirar 
argumentos que permitam, com razoável 
segurança, credibilizar determinada 
informação ou deixar de lhe atribuir relevo” 

Também outra jurisprudência tem sido 
proferida neste mesmo Tribunal - Acs de 24-01-
2000 - Proc. 1197/99 – 5ª secção, sumariado no 
Boletim interno nº 9, sob o nº 1032 e de 13-04-
2000 - Proc. 317/00-3ª secção, Boletim n° 10, 
sob o n° 1333, onde se sintetiza que: “O 
depoimento oral de uma testemunha é formado 
por um complexo de situações e factos em que 
sobressai o seu porte, as suas reacções 
imediatas, o sentido dado à palavra e à frase, o 
contexto em que é prestado, o ambiente gerado 
em torno da testemunha e a forma como é feita 
a pergunta e surge a resposta. O sistema de 
gravação sonora dos meios probatórios 
oralmente produzidos é por si só insuficiente 
para fixar todos os elementos susceptíveis de 
condicionar ou de influenciar a convicção do 
juiz perante quem são prestados. Existem 
comportamentos, reacções dos depoentes e 
outros aspectos que apenas podem ser 
percepcionados, apreendidos e valorados por 
quem os presencia e que jamais podem ficar 
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gravados, de modo a que o tribunal da Relação 
possa reapreciar a convicção do julgador”. 

Face a este entendimento que se 
perfilha e perante o exame critico dos 
depoimentos prestados, entendemos não 
existirem razões fundamentadas para alterar as 
respostas dadas pelo tribunal recorrido. 

Nestes termos não merece censura a 
decisão do tribunal que por isso se confirma. 

III - Decisão. 
Pelo exposto acorda-se em julgar 

improcedente o recurso de apelação, 
confirmando-se a sentença recorrida. 

Custas pelo apelante. 
Porto, 20 de Setembro de 2001 
Gonçalo Silvano 
Pinto de Almeida 
João Vaz 

 
 
2. Sumário nº 2673 
Na liquidação em execução de sentença, no 
caso de a prova produzida ser insuficiente para 
a fixação da quantia devida, não funcionam as 
regras do ónus da prova, impondo-se ao juiz a 
indagação oficiosa, ordenando a produção de 
prova pertinente, recorrendo depois, se 
necessário, à equidade. 
 

Acordam na secção cível do Tribunal 
da Relação do Porto: 

I - Relatório 
Ilda ....., instaurou acção executiva para 

pagamento de quantia certa, com processo 
ordinário e promover a liquidação da obrigação 
respectiva contra Maria Amélia ...., alegando em 
síntese que: 

- Por sentença proferida no Tribunal 
Judicial de ..., confirmada por Acórdão do 
Tribunal da Relação do Porto e objecto de 
Recurso para o S.T.J., foi a ré condenada a 
indemnizar a autora em montante a liquidar em 
execução de sentença por cada mês ou fracção 
de ocupação do imóvel arrematado pela 
exequente, correspondente ao custo do dinheiro 
que aplicou na sua aquisição, a contar de 3 de 
Agosto de 1998, bem como juros de mora à taxa 
legal, sobre cada uma das quantias parcelares a 
liquidar a partir de 16 de Novembro de 1995. 

- Alegou a exequente que despendeu na 
aquisição do imóvel um total de 4.527.000$00, 
suportando juros com o custo do dinheiro à taxa 
de 23% ano, tendo por isso direito a ser 
indemnizada de todas essas despesas, até 
efectivo pagamento da indemnização. 

A executada, deduziu oposição, 
impugnando os factos alegados pelo exequente, 
e dizendo que a ser devida indemnização só 

seria até à data em que ocupou o imóvel o que 
aconteceu até 30-06-1997. 

Após julgamento julgou-se 
improcedente a liquidação da quantia 
exequenda e absolveu-se a executada do 
pedido. 

Inconformada com o decidido a 
exequente recorreu, tendo concluído as suas 
alegações, pela forma seguinte: 

1-A sentença que condena a 
indemnização a ser calculada em execução de 
sentença atendendo ao capital aplicado, ao 
tempo decorrido e ao custo do dinheiro, 
constitui caso julgado oponível ao próprio Juiz a 
que este deve obediência, sob pena de violação 
do artigo 671º do C.P.C. 

2-Constitui violação de caso julgado a 
decisão que em execução de sentença, 
considerado provado que determinado capital 
foi aplicado durante um certo, e relevante e 
igualmente determinado período de tempo, 
considera que não é devida qualquer 
indemnização porque não foi demonstrado que 
o custo de tal capital tinha sido de 1.040.730$00 
ao ano. 

3-Constitui violação do principio 
informador do sistema jurídico português e 
desde logo do disposto no artigo 559°, 11450 do 
C.C. e outros, que o capital; dinheiro não tem 
um preço, mas custo. 

4- Constitui violação do artigo 559° do 
C.C. o não recurso à taxa legal para a 
determinação supletiva do custo do dinheiro 
quando outra taxa não resultar aplicável. 

5-Tal não constitui violação do artigo 
661° e 664° do C.P.C. 

Não houve contra-alegações. 
II - Fundamentos 
a) - A matéria de facto provada. 
1. Por sentença proferida nos autos de 

processo ordinário n° ...-.., do 1° Juízo Cível de 
..., foi a aqui executada condenada «a 
indemnizar a autora em montante a liquidar cm 
execução de sentença por cada mês ou fracção 
de ocupação do dito imóvel, correspondente ao 
custo do dinheiro que aplicou na sua aquisição, 
a contar de 3 de Agosto de 1995, bem como 
juros de mora, à taxa legal, sobre cada uma das 
quantias parcelares a liquidar, a partir de 16 de 
Novembro de 1995 - Alínea A) da matéria de 
facto assente. 

2. A referida sentença foi confirmada 
por Acordão da Relação do Porto de 12 de 
Janeiro de 1999, do qual foi interposto recurso, 
tendo este sido recebido como sendo «de 
revista, com efeito devolutivo» - Alínea B) da 
matéria de facto assente. 

3. A exequente pagou Esc. 
4000.000$00 pelo imóvel e 27.000$00 em 
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despesas de registo - Alínea C) da matéria de 
facto assente. 

4. O imóvel foi entregue à exequente - 
Alínea D) da matéria de facto assente. 

b) - Apreciação da matéria de facto, 
o direito e o recurso de apelação. 

Sendo que é pelas conclusões que se 
determina o objecto do recurso (arts. 684°, nº 
3 e 690°, nº l do CPC), vejamos pois do seu 
mérito: 

A questão colocada nas conclusões da 
apelação traduz-se em saber se, no caso 
concreto, se impunha ao tribunal fazer 
indagação oficiosa no sentido de fixar a quantia 
exequenda em liquidação. 

Por outras palavras, deve o tribunal 
decidir esta acção, socorrendo-se apenas das 
regras do ónus da prova para demonstrar os 
danos a liquidar? 

Na verdade, a liquidação em execução 
de sentença destina-se só à concretização do 
objecto da condenação, não sendo permitido às 
partes tomar aí uma posição diferente ou mais 
favorável do que a assumida na acção 
declarativa, onde deve ser deduzida toda a 
defesa - art. 661° n° 2 e 489 do CPC-CJ-Acs 
STJ - ano 1996, tomo 1º, pág. 58. 

Como refere Antunes Varela- Manual 
de Processo Civil, pág. 83-2ª edição, “tendo a 
execução por base uma sentença de condenação, 
os meios de defesa oponíveis pelo executado 
são bastante limitados, visto não poderem 
ofender a força de caso julgado que ela já 
possuía, ou virá a possuir quando o recurso 
contra ela interposto vier a ser definitivamente 
julgado improcedente”. Também Miguel 
Teixeira de Sousa - 1Acção executiva singular - 
pág. 21 sintetiza que “O processo executivo visa 
a realização coactiva de uma prestação que é 
atribuída pelo direito material e que, em alguns 
casos, foi reconhecida numa anterior acção 
condenatória. O objecto da acção executiva é 
uma pretensão, pelo que esta acção é um 
instrumento concedido pela ordem jurídica para 
obter a realização efectiva das pretensões 
materiais que se encontram incorporadas num 
título executivo”. 

0 que há que decidir é, pois, a 
quantificação dos danos, em função do que foi 
articulado pela exequente em coerência com o 
aludido título executivo e cuja responsabilidade 
foi imputada à recorrida. 

                                                 
1 -Cfr. também Fernando Amâncio Ferreira – Curso de 
Processo de Execução, P´pág. 74; Jacinto Rodrigues de 
Bastos – Notas ao Código de Processo Civil – Volume IV, 
pág. 16 a 18; E. Lopes Cardoso – Acção Executiva, pág. 
245, 3ª edição. 

Ora a apelante alegou, valores dos 
danos sofridos com a situação que lhe foi 
reconhecida na sentença dada à execução. 

Porém, a existência e extensão desses 
danos, tal como alegada pela recorrente, foi 
contestada pela recorrida e em sede julgamento 
foi produzida prova testemunhal da qual, não se 
logrou ultrapassar o estado de dúvida sobre a 
realidade dos factos constantes da base 
instrutória, destinados a apurar se a Caixa Geral 
de Depósitos concedeu ao exequente um crédito 
pessoal para a aquisição do imóvel em causa e a 
que taxa, bem como para saber em que data o 
imóvel foi efectivamente entregue à exequente. 

Importava, por isso, apurar quais os 
danos sofridos pela exequente, já que da 
sentença dada em execução é inequívoco que a 
ré foi condenada «a indemnizar a autora em 
montante a liquidar em execução de sentença 
por cada mês ou fracção de ocupação do dito 
imóvel, correspondente ao custo do dinheiro 
que aplicou na sua aquisição, a contar de 3 de 
Agosto de 1995, bem como juros de mora, à 
taxa legal, sobre cada uma das quantias 
parcelares a liquidar, a partir de 16 de 
Novembro de 1995» 

As respostas negativas dadas aos 
quesitos a partir das quais, por se considerar 
existir inércia da exequente quanto à prova da 
factualidade alegada na execução, é 
contraditória com o conteúdo da sentença em 
execução, na qual se apuraram já danos 
patrimoniais, derivados do facto de a ré ter 
privado a autora da fruição do imóvel em causa. 

O que importava era apurar o montante 
desses danos, mesmo que inferiores ao 
peticionado. 

Primeiro, porque a executada já está 
condenada numa obrigação certa e exigível, 
importando tão só liquidar o respectivo 
montante. 

Em segundo lugar porque é a própria 
lei processual - art. 807° n° 3 do CPC que 
impõe que “Quando a prova produzida pelos 
litigantes for insuficiente para fixar a quantia 
devida, incumbe ao juiz completá-la mediante 
indagação oficiosa, ordenado, designadamente, 
a produção de prova pericial”. 

Contrariamente ao que se inculca da 
sentença recorrida, as regras do ónus da prova 
,não funcionam neste caso, pois que são 
afastadas pelo disposto no art. 807° n° 3 do CPC 
actual. 

Conforme refere Anselmo de Castro - 
Acção Executiva Singular, comum e Especial, 
2ª edição, pág. 62, a propósito do disposto nos 
arts. 808° e 809° do CPC anterior “...Nesta 
hipótese não se aplicam, por conseguinte, as 
regras do ónus da prova, de acordo com as quais 
a insuficiente prova produzida pelo credor teria 
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como consequência a fixação do crédito apenas 
no montante provado, com a improcedência da 
parte restante. A liquidação virá a fazer-se, 
como é óbvio, segundo a equidade, em dados 
termos, semelhantemente ao que dispõe agora o 
Código Civil no art. 566° n° 3, para a obrigação 
de indemnizar”.2 

Assim as respostas dadas aos quesitos 
da base instrutória (na medida em que é a partir 
delas que se poderão quantificar os danos) não 
poderão manter-se, sem que antes se faça a 
imposta indagação oficiosa em obediência ao 
disposto no citado n° 3 do art. 807° do CPC que 
manda fixar a quantia devida. 

Há, pois, danos a liquidar pelos 
prejuízos sofridos pela exequente a 
determinar Segunda a sentença exequenda. 

Assim, face ao exposto e nos termos do 
art. 712° n° 4 do CPC, há que anular as 
respostas aos quesitos 1° a 5° e repetir a 
produção da prova, usando, se necessário, para a 
completar , o disposto no artº 807° do CPC. 

III - Decisão. 
Pelo exposto acorda-se em anular as 

respostas aos quesitos 1° a 5° e repetindo-se a 
produção de toda a prova e completando-a 
segundo o disposto no art. 807°, nº 3 do CPC. 

Custas a fixar a final. 
Porto, 20 de Setembro de 2001 
Gonçalo Silvano 
Pinto de Almeida 
João Vaz 
 

 
3. Sumário nº 2690 
I – Na formação da convicção do juiz não 
intervêm apenas factores racionalmente 
demonstráveis, concorrendo elementos que 
dificilmente são reflectidos na gravação vídeo 
ou audio. 
II – O uso pela Relação do poder de alteração 
da decisão sobre a matéria de facto deve, 
nestes casos de gravação da prova, restringir-
se a situações de flagrante desconformidade 
entre os elementos de prova disponíveis e 
aquela decisão. 
 

Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto 

 
Manuel .... e mulher Virgínia .... 

instauram acção sumária contra José .... (filho 
dos AA) e mulher Cecília .... e contra Lucelinda 
.... (filha dos AA) e marido António ...., todos 
devidamente identificados nos autos, pedindo se 

                                                 
2 - Cfr. Ac da RP de 15-05-2000, Proc. 302/2000 – 5ª 
secção, onde se faz referência a jurisprudência (STJ de 
7.11.89, in WWW.dgsi.pt) neste sentido, quanto ao uso da 
equidade na fase de liquidação em execução de sentença. 

declara nula a doação da casa que fizeram aos 
1° réu, por conta da quota hereditária, por 
desconformidade entre a vontade e a declaração 
(artº 247° CC) na medida em que efectuaram tal 
contrato para que aqueles réus tratassem dele, 
podendo a doação ser revogada caso tal não 
acontecesse, sendo certo, porém que esta 
clausula, por erro, não ficou a constar da 
escritura de doação. 

Tal doação foi formalizada através de 
escritura de doação e partilha em vida, nela 
intervindo os filhos do casal e seus 
cônjuges.(Doc. junto). 

Contestaram os 1ºs RR José e mulher 
Cecília invocando a caducidade do direito 
invocado pelos AA e por impugnação. 

Replicaram os AA mantendo a posição 
inicial. 

* 
Foi elaborado saneador e aí relegada 

para final o conhecimento da caducidade) e a 
base instrutória. 

Procedeu-se a julgamento após o que 
foi proferida a sentença final que julgou 
improcedente a excepção de caducidade e a 
acção absolvendo os RR dos pedidos. 

* 
Inconformados interpuseram os AA 

recurso de APELAÇÃO apresentando as suas 
alegações e concluindo nos termos que 
resumidamente indicamos: 

--a decisão sobre a matéria de facto não 
fundamentou os motivos porque decidiu fazer 
«tábua rasa» sobre os depoimentos de parte dos 
apelados Lucelinda e marido, (e ainda da ré 
Cecília e marido), como devia ter feito nos 
termos do art. 158° CPC. 

--os depoimento de parte da Lucelinda 
e marido e da Cecília e marido devem ser 
tomados em conta; 

--por força de tais depoimentos de parte 
da Lucinda e marido, devidamente conjugados 
com os depoimentos de parte dos apelados José 
... e mulher e ainda da apelante Vírgínia devem 
ter-se por provados os seguintes quesitos: 

2° 
Comprometendo-se, em contrapartida, 

a zelarem pelos AA na saúde e na doença e a 
tratar deles enquanto vivos fossem? 

3° 
Os AA aceitaram fazer a doação aos 

RR José e mulher na condição de a poderem 
«desfazer» se os RR não cumprissem o 
acordado em 2°? 

14° 
Os AA assinaram a escritura referida 

...... convencidos de que as condições referidas 
em 2° estavam ali expressas? 

--quanto à matéria de facto resultante 
da resposta ao Qº 27° deve ser excluída a 
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palavra «provisoriamente» uma vez que a prova 
produzida não revela o caracter provisório na 
deslocação dos apelados José e mulher para ....  

--provados os factos atrás mencionados 
deve a acção ser julgada procedente. 

* 
Sabendo-se que as conclusões 

delimitam objectivamente o recurso, salvo 
quanto ás questões de conhecimento oficioso 
ainda não decididas com trânsito.  

Vejamos os factos dados como 
provados: 

FACTOS PROVADOS. 
Os AA. vivem no primeiro andar do 

prédio urbano constituído por casa de habitação, 
cave, rés-do-chão e primeiro nadar, com 
logradouro, situado no Lugar da ..., freguesia de 
..., ..., descrito na CRP de ... sob o nº ... e 
inscrito na matriz predial urbana sob o Art. ... da 
freguesia de ... (cfr. al. A9 dos F. Ass). 

Por escritura pública de 29.04.98 os 
AA. declararam doar a José ..., o qual declarou 
receber, o prédio “casa de habitação de cave, 
rés-do-chão e primeiro andar, com logradouro, 
situado no lugar da ..., freguesia de ..., descrito 
na CRP sob o nº ... a fls. ... do livro ... e inscrito 
na matriz urbana sob o Art. ... (cfr. doc. de fls. 
12 ss) (cfr. al. B) dos F. Ass). 

Na escritura referida em B) ficou a 
constar que Lucelinda ... recebeu tomas no valor 
de Esc. 45.489$00 (cfr. doc. de fls. 12 ss) (cfr. 
al. C) dos F. Ass). 

No dia 29.04.98 José ... doou aos AA o 
direito de habitação sobre o primeiro andar do 
prédio referido em B) (cfr. al. D) dos F. Ass). 

No dia 29.04.98 os RR José apuseram 
as suas assinaturas num documento a que 
chamaram “declaração” no qual se 
comprometeram a zelar pelos AA na doença e 
na saúde (cfr. doc. de fls. 18) (cfr. al. E) dos F. 
Ass ) 

O A. Manuel sofre de doença do 
sistema nervoso (cfr. resp. ques. 7) 

Tendo sido submetido a intervenção 
cirúrgica em 18 de Março de 1998 (cfr . resp. 
ques. 8) 

A A. Virgínia sofreu acidentes 
vasculares cerebrais em Dezembro de 1997 e 
Janeiro de 1998 (cfr. resp. ques. 10). 

Necessitando de cuidados permanentes 
de saúde (cfr. resp. ques. 11) 

A saúde da A. impede-a de fazer a lide 
de casa, compras, confeccionar refeições, idas 
ao médico (cfr. resp. ques. 12). 

Após a escritura de 29.04.98 os RR. 
José e Cecília iniciaram obras no rés-do-chão, 
tendo demolido paredes e colocado o entulho 
dali resultante no logradouro do prédio (cfr. 
resp. ques. 16 e 17) 

Os RR acordaram com os AA. em 
atribuir ao prédio referido em B) o valor de Esc. 
10.000.000$00 (cfr. resp. ques. 19) 

Os RR. Lucelinda e marido optaram 
por receber dinheiro (cfr. resp. ques. 21). 

Tendo os RR. José e mulher pago a 
Lucelinda e marido Esc. 5.000.000$00 a título 
de tomas (cfr. resp. ques. 22). 

Caso as condições referidas em 2) 
tivessem ficado a constar da escritura de 
doação, os RR. não teriam pago Esc. 
5.000.000$00 aos RR. Lucelinda (cfr. resp. 
ques. 25). 

Nem teriam aceite a doação. (cfr. resp. 
ques. 26). 

Os RR. José e Cecília em virtude das 
obras que estavam a realizar no rés-do-chão 
foram viver para o 1º andar da referida casa 
juntamente com os AA., tendo, em 
consequência de discussões tidas com o A. 
marido, ido viver provisoriamente para outra 
casa (cfr. resp. ques. 27). 

Em 15 de Março de 1999 os AA. 
escreveram ao seu mandatário a carta junta a 
fls.55 (cfr. resp. ques. 28). 

Expostos os factos vejamos, então, as 
questões que nos são postas: 

1ª - começa o apelante por apontar a 
falta de fundamentação do despacho do Sr Juiz 
que a quando das respostas à matéria de facto 
decidiu «fazer tábua rasa» quanto aos 
depoimentos de parte dos RR José ... e mulher 
Cecília, e ainda da ré Lucelinda, com o que se 
mostra violado o disposto no art. 158° CPC. 

Se bem interpretamos tal forma de 
invocação o que o apelante pretende a nulidade 
de tal despacho por violação do citado art. 158° 
e por força do art. 668° n° 1B), aplicável a tal 
decisão, ambos do CPC. 

Acontece que tal omissão, a verificar-
se, constituiria a nulidade apontada nesta última 
disposição legal, aplicável a qualquer decisão, 
como se sabe. 

Ora, não foi arguida a apontada 
nulidade nem interposto recurso de Agravo do 
referido despacho, como sempre teria de ser, por 
força dos art.s 691° e 733°, ambos do CPC, 
devidamente conjugados. 

Na apelação interposta da sentença 
final não pode pôr-se em causa o apontado 
despacho, proferido em momento muito anterior 
(basta referir que o mencionado despacho foi 
proferido a 18/12/00, a sentença a 7/3/01 e o 
recurso de apelação desta sentença veio a ser 
interposto a 20/3 do mesmo ano. 

Assim transitou tal decisão. 
De todo o modo sempre diremos que a 

justificação que em tal despacho se devia dar 
não era a do art. 158° CPC mas sim a do 653° 
n° 2 do mesmo diploma onde se impõe que o Sr 
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Juiz faça a análise crítica das provas 
especificando os fundamentos que foram 
decisivos para a convicção do julgador. 

Ora, em tal decisão foram consignados 
de forma bem suficiente e clara os motivos 
pelos quais o Julgador não atribuiu credibilidade 
aos referidos depoimentos de parte, não se 
convenceu com os mesmos. 

Quando ali se diz que se faz tábua rasa 
sobre os referidos depoimentos de parte o que se 
quer dizer é que eles não tiveram qualquer 
credibilidade para o julgador. 

Mas este não se limitou a tal afirmação 
antes desenvolveu o raciocínio que a tal 
conduziu. 

Ora, se é certo que o Tribunal deve 
indicar os fundamentos suficientes para que, 
através das regras da ciência, da lógica e da 
experiência se possa controlar a razoabilidade 
da convicção sobre o julgamento do facto 
provado ou não provado (CJ-25/4/27), também 
se sabe a motivação das respostas aos quesitos 
(positivas ou negativas) não exige que se exare 
todo o percurso lógico que levou á convicção do 
mesmo julgador (CJ-25/2/22), pois não se pode 
ignorar que na formação da o convicção não 
intervêm apenas factores racionalmente 
demonstráveis, já que podem entrar também 
elementos que em caso algum podem ser 
importados para a gravação vídeo e audio, com 
se consignou no mesmo Ac da 1ª CJ citada. 

Portanto, concluímos, que a 
fundamentação de facto está suficientemente 
exposta na motivação referida, inexistindo 
qualquer vício a apontar. 

2ª - pese o atrás referido vejamos se os 
mencionados depoimentos de parte devia ser 
tomados em conta. 

Apreciemos cada um dos Qºs postos 
em causa: 

Qº2° - está intimamente relacionado 
com o Qº 1º, ambos não provados, e pretende-se 
saber se os RR José e Cecília no início do ano 
de 1998 propuseram aos AA que estes lhe 
doassem o prédio (Qº 1), comprometendo-se, 
em contrapartida, a zelarem pelos AA na saúde 
e na doença e a tratar deles enquanto fossem 
vivos (Qº 2) 

Qº3° - destinava-se a apurar se os AA 
aceitaram fazer a doação aos RR José e mulher 
na condição de a poderem «desfazer) se os RR 
não cumprissem os acordado em 2°, salientando 
nós, agora que a doação foi feita ao réu José .... 

A estes quesitos (e a outros) foi 
requerido pelos AA o depoimento de parte dos 
RR Lucinda e marido António; pelos RR José ... 
e mulher foi requerido o depoimento de parte 
dos AA ao Qº 1 o e dos co-réus Lucinda e 
marido ao Qº 5, isto claro, atendo-nos apenas 

aos Qºs que interessam ao recurso por serem os 
que directamente foram posto em causa. 

A este propósito cumpre referir que foi 
requerido, como se disse, o depoimento de parte 
das referidas pessoas e que de acordo com o 
disposto no art. 554° CPC ele «.....só pode ter 
por objecto factos pessoais ou de que o 
depoente deva ter conhecimento» e que «a 
confissão é o reconhecimento que a parte faz da 
realidade de um facto que lhe é desfavorável e 
favorece a parte contrária» (art. 352° CC), 
podendo ser feita judicialmente em depoimento 
de parte (art. 356° CC). 

Se olharmos os referidos depoimentos 
conjugadamente com os Qºs formulados 
verifica-se: 

--quanto ao Qº 1º ele só era confessório 
para os RR José e Cecília que não foram 
indicados a eles, não o sendo para qualquer das 
outras partes ouvidas sobre ele; 

--quanto ao Qº 2° também só pode ser 
visto como confessório em relação aos mesmos 
RR, José e Cecília, que também a eles não 
foram indicados. 

Quanto às outras partes ouvidas só a 
Lucinda e o António o foram aos Qº 2 e 3° e os 
AA ao 1º e na medida em que o seu depoimento 
não pode ser visto como confessório, apenas 
poderá ser encarado com sendo sobre factos de 
que devam ter conhecimento. 

Só que quanto a tais factos o Tribunal é 
livre na sua convicção e quanto a tal não 
podemos esquecer que sobre tais Qºs foram 
ouvidas testemunhas e que de qualquer modo, 
com bem referiu o Sr Juiz na sua 
fundamentação os AA eram parte 
interessadíssima na prova de tais Qºs e os RR 
Lucinda e António também o eram como logo 
resulta de nem terem contestado a acção, sendo 
a Lucinda filha e o António genro dos AA e 
interveniente na partilha dos bens determinada 
pela doação. 
Afigura-se-nos assim nada ter a opor nem a 
censurar á convicção formada pelo Mº Juiz, 
tendo em conta que foram ouvidas testemunhas, 
o interesse das partes nos Qºs em apreciação e 
os apontamentos que atrás deixamos expressos 
sobre a convicção e fundamentação a fazer pelo 
Julgador. 

* 
Detendo-nos sobre o Qº 14°, onde se 

pergunta se os AA assinaram a escritura ------- e 
a declaração ...... (referidas na matéria de facto 
dada como provada, esclarecemos) convencidos 
de que as condições referidas no Qº 2° estavam 
ali expressas, temos de convir que em relação a 
tal facto apenas seria de admitir a confissão em 
relação aos RR José e Cecília, acontecendo que 
mais uma vez não foram a ele indicados. 
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Apenas os RR Lucinda e António 
(além de testemunhas, claro) foram indicados a 
tal Qº e quanto a tal damos por reproduzida a 
argumentação exposta a propósito dos Qºs atrás 
focados. 

* 
Voltando-nos para a resposta ao Qº 27 

de onde o apelante pretende que se retire a 
palavra «provisório» por não resultar da prova 
produzida resta-nos referir a sua total 
irrelevância para a sorte da acção no sentido da 
sua improcedência ou procedência e daí que nos 
dispensemos de qualquer análise sobre tal 
questão. 

Apenas se devem tomar em conta os 
factos com interesse para a decisão (art. 511º 
CPC) o que não acontece com o Qº referido, 
cuja utilidade, seja qual for a solução de direito, 
não vislumbramos. 

* 
De todo o modo não quisemos deixar 

de ouvir as gravações sobre todos os 
depoimentos invocados nas alegações das partes 
(salientamos, a este propósito alguma 
dificuldade que encontramos na localização dos 
depoimentos pois alguns não coincidiam com as 
referências dos apelantes: vg. a testemunha 
Elisa surge na 5ª e o Jacinto começa na 5ª, 
prosseguindo na 6ª) 

A fazê-lo, não podemos deixar de ter 
conta toda a fundamentação apresentada em 1ª 
instª cuja correcção deixamos já afirmada. 

Tivemos de igual modo em conta os 
ensinamentos recolhidos dos Acs. já citados e 
publicados nas CJ-25/4/27 e 25/2/22. 

Ponderamos que sendo impossível o 
recurso à ciência para apurar a verdade o Juiz 
terá de recorrer ao seu íntimo na procura da 
convicção jurídica, que assentará em 
variadíssimos factores desde o teor do 
depoimento, á segurança da testemunha (ou 
parte, claro), aos pormenores de que se reveste, 
ao confronto com todas as provas produzidas 
em audiência. 

Não no podemos alhear das 
considerações que, a este propósito, se fizeram o 
no Acórdão desta Relação proferido na 
Apelação n° 417/01-3ª S, que saibamos não 
publicado, pelo menos à data da elaboração 
desta acórdão, subscrito pelos mesmos 
Desembargadores, e que transcrevemos, depois 
de se frisar que era sobre o autor que recaía o 
ónus da prova do factos justificativos, dos 
elementos constitutivos, da nulidade que pede 
seja declarada, como tudo resulta do art 342° 
CC. 

Assim: 
O Tribunal deve tomar em conta todas 

as provas produzidas tenham ou não emanado 
da parte que devia produzi-las, e, na dúvida, a 

realidade de um facto resolve-se contra aparte a 
quem ele aproveita. (515°/516° CPC)  

Por outro lado, o Tribunal aprecia 
livremente as provas, decidindo os Juizes 
segundo a sua prudente convicção acerca de 
cada facto. (655° C PC)  

A este propósito diz-nos J R Bastos nas 
suas Notas ao CPC, art. 655° que o Juiz não 
deve julgar apenas segundo a impressão que as 
provas lhe produzam no espírito mas «antes se 
lhe exige que julgue conforme a convicção que 
aquela prova determinou.....» com 
racionalidade. 

Socorrendo-nos dos ensinamentos do 
Prof. A dos Reis in CPC Anotado - 4/566, 
respigamos alguns aspectos com interesse para 
este mesmo assunto. 

Depois de referir que, segundo 
Chiovenda, a oralidade entendida como 
imediação de relações (contacto directo) entre o 
Juiz que há-de julgar e os elementos de que tem 
de extrair a sua convicção (pessoas, coisas, 
lugares) é condição indispensável para a 
actuação do princípio da livre convicção do 
Juiz, volta a este mestre salientando uma sua 
busca sobre o direito Romano, referindo que em 
tal sistema, no dizer do Imperador Adriano, o 
Juiz deve apreciar o número de testemunhas, a 
sua dignidade, o consenso público, competindo-
lhe apreciar a testemunha, a sua maneira de 
responder, a sua simplicidade, se parece contar 
um discurso estudado ou conta espontaneamente 
a verdade. 

Para nós, seguindo citações 
apresentadas por tal Prof. a nossa lei não 
permite que se considere a prova livre como 
uma prova arbitrária ou caprichosa; prova livre 
(ver 3°/245) quer dizer prova apreciada pelo 
julgador, sem obediência a uma tabela ditada 
externamente, mas em conformidade com as 
regras da experiência e as leis que regulam a 
actividade mental, com a sua prudência, 
salientando que se deve responder a cada 
quesito, sem fazer uma apreciação conjunta do 
resultado tendo em vista a solução substantiva. 

A apreciação da prova deve ser feita 
com a formação de juízos, em elaboração de 
raciocínios e tudo isto segundo as aquisições 
que a experiência tenha acumulado na 
mentalidade do Juiz e segundo os processos 
psicológicos que presidam ao exercício da 
actividade intelectual, portanto segundo as 
máximas da experiência e as regras da lógica, 
segundo as normas da crítica sã. 

A convicção do Tribunal não pode ser 
entendida como uma certeza absoluta mas antes 
como a convicção positiva do julgador, 
assentando num certo grau de probabilidade e a 
possibilidade bastante para, face ás 
circunstâncias concretas da espécie, convencer o 
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julgador, como bem refere o Prof. A. Varela in 
RLJ 116/339. 

É certamente ponderando todos estes 
aspectos que o Ac Rel do Porto de 13/4/2000, 
no Boletim de Sumários dessa Rel. Nº 10/1333, 
decidiu que «O sistema de gravação sonora dos 
meios probatórios oralmente produzidos é 
insuficiente para fixar todos os elementos 
susceptíveis de condicionar ou de influenciar a 
convicção do Juiz; existem comportamentos, 
reacções dos depoentes e outros aspectos que 
apenas podem ser percepcionados, apreendidos 
e valorados por quem os presencie e que jamais 
podem ser gravados, de modo a que e o 
Tribunal da Rel. possa reapreciar o modo como 
na 1ª Instª se formou a convicção do julgador, 
sendo certo que para aferição destes aspectos é 
essencial o que ficou consignado na 
fundamentação das respostas aos quesitos» 

Também no Ac. Rel. Cb. In CJ-25/4/27 
(já citado) se considerou que «a garantia do 
duplo grau de jurisdição não subverte o 
princípio da livre apreciação da prova pelo Juiz 
e na formação dessa convicção não intervêm 
apenas factores racionalmente demonstráveis, já 
que podem entrar também elementos que em 
caso algum podem ser importados para a 
gravação vídeo ou audio; necessário e 
imprescindível é que o Tribunal indique os 
fundamentos suficientes para que, através das 
regras da ciência, da lógica e da experiência se 
possa controlar a razoabilidade da convicção 
sobre o julgamento do facto provado ou não 
provado».  

Na esteira dos mesmos considerandos 
surge o Ac Rel do Porto in CJ 25/4/187 a 
ponderar que pese, a reforma processual 
introduzida pelo DL 329-A/95, com as 
alterações do DL 180/96, mantêm-se vigorantes 
os princípios da concentração e da livre 
apreciação da prova e guiando-se o julgamento 
humano por padrões de probabilidade e nunca 
de certeza absoluta. O uso pela Relação dos 
poderes de alteração da decisão da 1ª Instª sobre 
matéria de facto deve restringir-se aos casos de 
flagrante desconformidade entre os elementos 
de prova disponíveis e aquela decisão, nos 
concretos pontos questionados». 

Queremos apenas acrescentar que e 
extremamente difícil ao julgador normal 
conseguir dar expressão escrita a todas as 
motivações acima mencionadas e que de uma 
forma ou outra alicerçaram a sua convicção. 

O Juiz, normalmente, não teve tempo 
de se cultivar, para além do estudo do direito, e 
atingir uma desenvoltura de escrita capaz de 
transportar para o papel, com total fidelidade, 
todo o conjunto de apreciações, sensações, 
gestos e silêncios, raciocínios, regras da 
experiência, presunções e persepções de facto, 

etc....que fundamentaram a sua convicção 
jurídica. 

Daí que, na esteira e em resumo de 
todos os elementos expostos, entendamos que 
deve ser usada com toda a moderação e 
equilíbrio a possibilidade de alteração da 
matéria de facto ainda que toda a prova esteja 
gravada (audio ou vídeo) e sempre ponderando 
os aspectos por nós focados. 

Antes de voltarmos ao nosso caso 
concreto resta referir a possibilidade legal que 
no autos ocorre de alteração das respostas sobre 
a matéria de facto consignada nos art. 712° e 
690º-A CPC. 

Porém, da ponderação de todos os 
aspectos focados e da apreciação pormenorizada 
de todos os depoimentos invocados, não foi 
possível formular um juízo de suficiente 
convicção jurídica que recomende a alteração 
das respostas dadas em 1ª Instª e daí que as 
mesmas sejam de manter. 

De ouvido – é a prova disponível, note-
se ---- foi possível compreender a 
fundamentação do Mº Juiz e a aderir a ela 
inteiramente. 

Nada a censurar, portanto. 
* 

Um último e breve apontamento antes 
de terminar. 

Nas alegações e conclusões do recurso 
o apelante refere, de forma vaga e genérica, que 
os depoimentos de parte deviam ser tidos em 
conta nas respostas aos Qºs 1 a 6; 13° a 15°; 20° 
a 22° e 28° e 29°, mas a verdade é que apenas 
em relação aos 2°, 3°, 14° e 27° é que indicou a 
solução concreta, o que nos criou a convicção 
de que só quanto a estes últimos é que 
verdadeiramente surge a discordância.  

Repare-se que até alguns desses Qºs 
estão provados e em nada ferem a posição dos 
AA (v. Qºs 21° e 22° e 28°) o que mais nis cria 
a convicção de que tais Qºs indicados de forma 
genérica não constituem questões a resolver. 

Não esquecer, ainda a este propósito, 
que o art. 690°-A CPC impõe, no seu n° I-a) que 
o recorrente indique quais os pontos concretos 
de facto que considera incorrectamente 
julgados, o que implica a nosso ver a indicação 
não só do Qº mal respondido como ainda a 
resposta que se considera correcta. 

Como também nada disto foi feito em 
relação aos apontados Qºs abordados de forma 
genérica, vemos reforçado o nosso ponto de 
vista de que só os Qºs que em pormenor foram 
invocados e por nós abordados constituem o 
cerne da discórdia. 

* 
Mantendo-se os factos dados como 

provados, como resulta do decidido, surge-nos 
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inteiramente correcta a decisão recorrida, sendo, 
por isso, de manter. 

* 
Face ao exposto: 
Acordam em julgar improcedente a 

apelação mantendo a decisão recorrida. 
* 

Custas pelos AA/apelantes que, porém, 
litigam com apoio judiciário. 
 

Porto, 27 de Setembro de 2001 
Pires Condesso 
Gonçalo Silvano 
Pinto de Almeida 

 
 
4. Sumário nº 2692 
I – Para revisão e confirmação de sentença 
estrangeira, francesa, proferida em processo 
de regulação do poder paternal, tem 
competência, em razão da hierarquia, o 
tribunal de comarca, e não a Relação. 
II – Se a acção foi proposta na Relação há 
lugar à absolvição do réu da instância. 
 

Acordam em conferência no Tribunal 
da Relação do Porto 

 
I - O requerente António ..... veio nesta 

Relação, e ao abrigo do art. 1094° e segs. do 
CPC, requerer a revisão e confirmação de 
sentença estrangeira, com todas as 
consequências legais, designadamente as de 
produção dos efeitos em Portugal da regulação 
do poder paternal que a mesma decreta. 

Citada a requerida Maria de Fátima ....., 
por esta não foi deduzida qualquer oposição. 

Nas suas alegações, o requerente vem 
pugnar pela revisão e confirmação do 
peticionado, enquanto que o Exmo Procurador - 
Geral Adjunto sustenta a incompetência, em 
razão da hierarquia, deste Tribunal, para o 
conhecimento do objecto do processo. 

Colhidos os vistos legais, cumpre 
decidir. 

*** 
II - De relevante para o conhecimento 

do objecto dos presentes autos, há a considerar 
os seguintes factos: 

“Por sentença proferida a 4 de Outubro 
de 1993, pelo Tribunal de Família do Tribunal 
de Primeira Instância de Pontoise, França, foi 
modificada a regulação do poder paternal, 
antecedentemente fixada por decisão de 22 de 
Abril de 1991, respeitante à menor Andreia ..., 
filha do requerente e da requerida. 

Por sentença de 2 de Dezembro de 
1999, do mesmo tribunal, foi alterada a pensão 

alimentar mensal fixada para o sustento da 
menor. 

*** 
III - Através do presente processo, o 

requerente pretende ver revista e confirmada em 
Portugal, a sentença proferida em França, 
relativa à regulação do poder paternal de uma 
menor filha do mesmo. 

Ora, em 20 de Julho de 1983, foi 
assinada em Lisboa a Convenção de 
Cooperação Judiciária Relativa à Protecção de 
Menores entre o Governo da República 
Portuguesa e o Governo da República Francesa, 
a qual foi aprovada pela Assembleia da 
República em 8 de Novembro de 1983, 
aprovação esta objecto de publicação através da 
Resolução da Assembleia da República nº 1/84 
in DR - I série- nº 29 de 3 de Fevereiro de 1984, 
e cujo início da vigência se verificou a 1 de 
Outubro de 1984, conforme Aviso publicado no 
DR - I série – nº 216, de 17 de Setembro de 
1984. 

E, de acordo com a referida 
Convenção, a apreciação, em Portugal, da 
existência dos requisitos indispensáveis à 
exequibilidade das decisões judiciais relativas à 
protecção de menores, é, no que respeita a 
decisão proferida em França, da competência do 
tribunal de comarca - art. 11° -, declaração de 
exequibilidade essa cuja exigência se manteve, 
pelo Regulamento (CE) Nº 1347/2000 do 
Conselho da União Europeia de 29 de Maio de 
2000, mas apenas no que respeita às decisões 
relativas ao exercício do poder paternal, aliás da 
competência daquele mesmo órgão 
jurisdicional, proferidas em qualquer Estado 
Membro - arts. 14°, 21° e anexo I. 

É certo que na codificação processual 
vigente se encontra consagrada a competência 
dos Tribunais de 2ª Instância para a revisão e 
confirmação das decisões que tenham sido 
proferidas por tribunais estrangeiros - art. 1095° 
do CPC. 

Porém, constitui princípio 
constitucionalmente consagrado, que as normas 
constantes de convenções internacionais, 
regularmente aprovadas, vigoram na ordem 
interna nacional, após a sua publicação oficial - 
art. 8°, nº 2 da CRP. 

Assim, e perante a vigência das normas 
jurídicas constantes das convenções 
internacionais, vigorando como tais e não como 
normas integradas no âmbito do direito interno - 
vide “Direito Constitucional” do Prof. Gomes 
Canotilho, 6ª edição, pág. 901 -, qualquer que 
seja a posição hierárquica das mesmas que vem 
sendo defendida pela doutrina, no domínio das 
fontes de direito, a qual se desdobra em duas 
posições fundamentais, sempre será de aplicar, à 
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situação em apreço, o conteúdo da indicada 
Convenção de Cooperação. 

Com efeito, e segundo uns, o direito 
convencional internacional tem valor 
infraconstitucional, mas supralegislativo, daí 
decorrendo, portanto, a prevalência do aludido 
direito internacional, relativamente ao direito 
nacional. 

Segundo outros, há uma paridade 
hierárquico - normativa entre as normas 
convencionais internacionais e os actos 
legislativos internos - vide sobre a apontada 
hierarquia daquelas indicadas fontes de direito o 
local e obra citados do Prof. Gomes Canotilho -, 
pelo que, de acordo com o princípio “lex 
posterior derrogat priori”, será igualmente de 
atender ao conteúdo da citada Convenção, 
porque de publicação e início de vigência 
posteriores, em detrimento da lei processual 
vigente. 

Assente, portanto, a aplicabilidade à 
situação em análise, do aludido normativo 
convencional internacional, decorrente do qual a 
competência para a verificação dos requisitos 
indispensáveis à peticionada revisão e 
confirmação se radica no tribunal de comarca, 
torna-se, em consequência, manifesta, a 
incompetência, em razão da hierarquia, desta 
Relação, para proferir decisão sobre o pedido 
formulado - art. 71°, a contrario, do CPC. 

Tal incompetência, enquadrável no 
âmbito da incompetência absoluta, é de 
conhecimento oficioso, inclusive por esta 
instância de recurso, e tem como directa e 
imediata consequência a absolvição da 
demandada da instância - arts. 101º; 102°, nº 1; 
288°, nº 1, al. a); 660°, nº 1; 713°, nº 2; 749° e 
1099°, nº 2 do CPC. 

*** 
IV - Atento o explanado, decide-se, por 

incompetência em razão da hierarquia deste 
Tribunal, absolver a requerida da instância. 

Custas pelo requerente, fixando-se o 
valor da acção em 60 UC. 

*** 
Porto, 27 de Setembro de 2001 
Sousa Leite 
Alves Velho 
Camilo Camilo 

 
 
5. Sumário nº 2700 
Os créditos da Segurança Social que 
beneficiam do privilégio imobiliário geral 
previsto no artigo 11 do Decreto-Lei nº 103/80, 
de 9 de Maio, não gozam de prioridade sobre a 
hipoteca, uma vez que não lhes é aplicável o 
regime do artigo 751, mas o do artigo 749 do 
Código Civil. 

Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto: 

I. 
Nos autos de execução ordinária que 

C..., S.A., instaurou contra Gentil .... e Arminda 
...., foram penhorados os seguintes bens: 

- o prédio urbano identificado a fls. 45 
e o veículo automóvel de matrícula XH-12-80, 
conforme fls. 50 do processo executivo. 

Cumprido o disposto no art. 864° do 
CPC, foram deduzidas as seguintes reclamações 
de créditos: 

- O Mº Pº, em representação da 
Fazenda Nacional, a quantia de Esc. 
3.244.278$00, relativa a I.V.A.; 

- O CENTRO REGIONAL DE 
SEGURANÇA SOCIAL ...., a importância de 
Esc. 1.679.359$00, relativa a contribuições 
obrigatórias para a segurança social e 
respectivos juros; 

- O BANCO ...., S.A., a quantia de Esc. 
2.359.051$00, acrescido de juros, referente a 
contrato de mútuo celebrado com os executados, 
tendo, para garantia do capital mutuado, 
respectivos juros e despesas, sido constituída 
hipoteca sobre o aludido imóvel. 

O débito dos executados para com a 
reclamante é neste momento de Esc. 
1.895.787$00. 

Cumprido o disposto no art. 866° do C 
PC, apenas foi deduzida oposição pela 
reclamada C..., S.A., quanto aos juros 
reclamados pelo Banco..... 

Foi de seguida proferida sentença que, 
considerando os créditos reclamados 
comprovados documentalmente, julgou 
verificados esses créditos, graduando-os nestes 
termos: 

Quanto ao bem imóvel: 
A) crédito reclamado pelo CRSS; 
B) crédito do reclamante Banco... (com 

juros relativos a três anos); 
C) crédito do exequente. 

Quanto ao bem móvel: 
A) crédito reclamado pelo Mº Pº; 
B) crédito reclamado pelo CRSS,. 
C) crédito do exequente. 

As custas sairão precípuas da venda 
dos bens penhorados. 

Discordando desta decisão, dela 
interpôs recurso o reclamante Banco ....., 
apresentando as seguintes 

Conclusões: 
1. Os créditos por contribuições à 

Segurança Social não podem ser graduados para 
serem pagos preferencialmente pela totalidade 
do produto da venda do imóvel penhorado, pois 
que o privilégio de que gozam estes créditos 
apenas recai sobre os bens imóveis existentes no 
património das entidades patronais. 
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2. Ora, a entidade patronal é o 
Executado e já não a sua mulher, pelo que não 
tendo sido demonstrada a comunicabilidade 
dessas dívidas apenas aquele é responsável, com 
o seu património, pelo seu pagamento. 

3. Por outro lado, sendo o imóvel 
penhorado um bem comum do casal, não integra 
o mesmo o património da entidade 
empregadora; no património do executado 
incluir-se-á unicamente, para além dos seus 
bens próprios, se os houver, a sua meação nos 
bens comuns. 

4. Assim, o privilégio imobiliário dos 
créditos da Segurança Social, porque limitado 
ao património do devedor, terá de restringir-se à 
meação deste no bem comum. 

5. Verificando-se que o crédito 
proveniente de contribuições à segurança social 
apenas goza. de privilégio imobiliário sobre a 
meação do Executado nos bens comuns do casal 
e, bem assim, que o crédito de que o Recorrente 
é titular encontra-se provido de garantia real - 
hipoteca - com prioridade de registo sobre 
quaisquer outros direitos reais, afigura-se ao 
Recorrente que a quantia por si reclamada deve 
ser graduada em primeiro lugar. 

6. A douta decisão recorrida violou o 
disposto no art. 11º do DL 103/80 de 9/5 e nos 
arts. 733° e 736° n° 1 e 1696° do CC. 

Termos em que o presente recurso deve 
merecer provimento, revogando-se a douta 
decisão recorrida devendo, em consequência, o 
crédito do Recorrente ser graduado em primeiro 
lugar com todas as consequências legais. 

Não foram apresentadas contra-
alegações. 

Colhidos os vistos legais, cumpre 
decidir, sendo de considerar , para este efeito, os 
elementos que constam do relatório precedente. 

II. Mérito do recurso 
A questão posta no recurso é, no 

essencial, a de saber se, como se decidiu na 
sentença, o privilégio imobiliário geral de que 
gozam os créditos da Segurança Social deve 
prevalecer sobre a hipoteca de imóvel 
devidamente registada. 

Nos termos do art. 686° n° 1 do CC 
(como todos os preceitos legais adiante citados 
sem outra menção) a hipoteca confere ao credor 
o direito de ser pago pelo valor de certas coisas 
imóveis ou equiparadas, com referência sobre os 
demais credores que não gozem de privilégio 
especial ou prioridade de registo. 

Por seu turno, o art. 11° do DL 103/80, 
de 9/5, dispõe que os créditos por contribuições, 
independentemente da data da sua constituição, 
e os respectivos juros de mora, gozam de 
privilégio imobiliário sobre os bens imóveis 
existentes no património das entidades patronais 
à data da instauração do processo executivo, 

graduando-se logo após os créditos referidos no 
art. 748° do Código Civil. 

O privilégio creditório3 é o direito 
conferido a certos credores de serem pagos com 
preferência sobre os demais, em atenção à 
natureza. dos seus créditos, independentemente 
de registo - art. 733°. 

São duas as classes de privilégios 
reconhecidos por lei: os privilégios mobiliários 
e os privilégios imobiliários - art. 735°. 

Os privilégios mobiliários recaem 
sobre bens móveis e podem ser gerais ou 
especiais, consoante incidam sobre todos os 
móveis do devedor existentes à data da penhora 
ou de acto equivalente ou apenas onerem os 
bens móveis de determinada natureza ou origem 
(cfr. arts. 736° e 737° e 738° a 742°). 

Segundo o n° 3 do art. 735° os 
privilégios imobiliários seriam sempre 
especiais. Todavia, diplomas avulsos posteriores 
à publicação do CC, de que é exemplo o citado 
DL 103/80, vieram criar privilégios imobiliários 
gerais. 

A questão acima referida tem a ver 
com a eficácia dos privilégios creditórios em 
relação a direitos de terceiros estabelecidos 
sobre os bens que constituem objecto do 
privilégio. 

A tal propósito, afirma ALMEIDA 
COSTA4, os arts. 749° e 750° fixam as 
seguintes soluções, quanto aos privilégios 
mobiliários: tratando-se de privilégio geral, 
este não vale contra terceiros que sejam 
titulares de direitos oponíveis ao credor 
exequente, quer dizer, que não possam 
abranger-se na penhora; mas, tratando-se de 
privilégio especial, como a garantia incide 
sobre bens determinados, o legislador adoptou 
o critério da prioridade da constituição. 

Apura-se, deste modo, que os 
privilégios mobiliários gerais não conferem aos 
respectivo titular o direito de sequela sobre os 
bens em que recaiam (art. 749°). Daí que se 
devam excluir da categoria das verdadeiras 
garantias reais das obrigações. Apenas existe 
algo de parecido com a eficácia própria dos 
direitos reais, enquanto o titular do privilégio 
goza de preferência, na execução, relativamente 
aos credores comuns do devedor. 

Pelo que toca aos privilégios 
imobiliários, determina o art. 751° que são 
oponíveis a terceiros que adquiram o prédio ou 
um direito real sobre ele; e, em confronto com 
as outras garantias reais (consignação de 
rendimentos, hipoteca ou direito de retenção), o 
privilégio prevalece, ainda mesmo que estas, 

                                                 
3 Cfr. Antunes Varela, Das Obrigações em geral, II, 4ª ed., 
554 e segs. 
4 Direito das Obrigações, 5ª ed., 824 e 825. 
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sendo caso disso, se encontrem registadas e 
tenham data anterior. 

Claro que a referida disciplina só 
abrange privilégios imobiliários especiais. 
Foram estes que o legislador do Cód. Civ. teve 
em conta. Às hipóteses que possam verificar-se 
de privilégios imobiliários gerais, criadas 
posteriormente, aplica-se o regime, há pouco 
indicado, dos correspondentes privilégios 
mobiliários (art. 749°). 

Também não se qualificam, pois, como 
garantias reais das obrigações. Constituem 
meros direitos de prioridade que prevalecem, 
contra os credores comuns, na execução do 
património debitório. 

Em sentido idêntico, MENEZES 
CORDEIRO5 refere que os privilégios gerais 
não atingem as coisas corpóreas objecto da 
garantia, uma vez que não levam a melhor 
sobre quaisquer direitos aferidos a essas coisas 
que, em qualquer momento, se constituam - art. 
749°. 

Acrescenta o mesmo Autor que a 
figura do privilégio imobiliário geral foi 
introduzida na nossa Ordem Jurídica pelo 
Decreto-Lei n° 512/76, de 16 de Junho, em 
favor das instituições de previdência. Este 
diploma não indica o regime concreto dos 
privilégios imobiliários gerais que veio criar. 
Pensamos, no entanto, que o seu regime se deve 
aproximar do dos privilégios gerais 
(mobiliários) que consta do Código Civil. Isto 
porque, dada a sua generalidade, não são 
direitos reais de garantia - não incidem sobre 
coisas corpóreas certas e determinadas - nem, 
sequer, verdadeiros direitos subjectivos, mas 
tão só preferências gerais anómalas... 

Assim sendo, deve-lhes ser aplicado o 
regime constante do art. 749° do Código Civil: 
nomeadamente, eles não são oponíveis a 
quaisquer direitos reais, anteriores ou 
posteriores aos débitos garantidos. 

É este também o entendimento seguido 
no Ac. do STJ de 3.4.2001 (Revista n° 652/2001 
– 6ª), onde se afirma que o art. 751° contém um 
princípio geral insusceptível de aplicação ao 
privilégio imobiliário geral, pelo facto dos 
privilégios imobiliários gerais não serem 
conhecidos aquando do início da vigência do 
actual Código Civil e ainda porque, não estando 
sujeitos a registo, afectam gravemente os 
direitos de terceiro. 

A entender-se de modo diferente - isto 
é, interpretando-se o art. 11º do citado DL 
103/80 no sentido de consagrar um privilégio 
creditório imobiliário geral oponível a terceiros 
que adquiram o prédio ou um direito real sobre 
ele - teria de concluir-se que essa norma é 
                                                 
5 Direito das Obrigações, 2º Vol., 500 e 501. 

inconstitucional, por violação do art. 2° da 
Constituição, como decidiu já o Tribunal 
Constitucional nos Acórdãos nºs. 160/2000 e 
354/20006. 

Como se afirma nesse primeiro 
Acórdão, essa interpretação, mediante 
aplicação do regime do artigo 751° do Código 
Civil, confere ao privilégio imobiliário geral a 
natureza de verdadeiro direito real de garantia, 
munido de sequela sobre todos os imóveis 
existentes no património da entidade devedora 
das contribuições para a previdência, à data da 
instauração da execução, e atribui-lhe 
preferência sobre direitos reais de garantia - a 
consignação de rendimentos, a hipoteca e o 
direito de retenção - ainda que anteriormente 
constituídos. 

Este privilégio, com esta amplitude, 
funciona à margem do registo (já que a ele não 
está sujeito) e sacrifica os demais direitos de 
garantia consignados no artigo 751°, 
designadamente a hipoteca. ... 

O princípio da protecção da confiança, 
ínsito na ideia de Estado de direito 
democrático, postula um mínimo de certeza nos 
direitos das pessoas e nas expectativas que lhes 
são juridicamente criadas, censurando as 
afectações inadmissíveis, arbitrárias ou 
excessivamente onerosas, com as quais não se 
poderia moral e razoavelmente contar. 

A esta luz, pergunta-se que segurança 
jurídica, constitucionalmente relevante, terá o 
cidadão perante uma interpretação normativa 
que lhe neutraliza a garantia real (hipoteca) 
por si registada, independentemente de o ter 
sido em data posterior ao início da vigência das 
normas em causa. 

É que, por um lado, o registo predial 
tem uma finalidade prioritária que radica 
essencialmente na ideia de segurança e 
protecção dos particulares, evitando ónus 
ocultos que possam dificultar a constituição e 
circulação de direitos com eficácia real sobre 
imóveis, bem como das respectivas relações 
jurídicas - que, em certa perspectiva, possam 
afectar a segurança do comércio jurídico 
imobiliário... 

Por outro lado, o princípio da 
confidencialidade tributária impossibilita os 
particulares de previamente indagarem se as 
entidades com quem contratam são ou não 
devedoras ao Estado ou à segurança social. 

Ora, não estando o crédito da 
segurança social sujeito a registo, o particular 
que registou o seu privilégio, uma vez 
instaurada a execução com fundamento nesse 
crédito privilegiado, ou que ali venha a 

                                                 
6 Publicados no DR II, de 10.10.2000 e 7.11.2000, 
respectivamente. 
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reclamar o seu crédito, pode ser confrontado 
com uma realidade - a existência de um crédito 
da segurança social - que frustra a fiabilidade 
que o registo naturalmente merece. 

Acresce que, não se encontrando este 
privilégio sujeito a limite temporal e atento o 
seu âmbito de privilégio «geral» e não existindo 
qualquer conexão entre o imóvel onerado pela 
garantia e o facto que gerou a dívida (no caso à 
segurança social), ao contrário do que sucede 
com os privilégios especiais referidos nos 
artigos 743° e 744° do Código Civil, a sua 
subsistência, com a amplitude acima 
assinalada, implica também uma lesão 
desproporcionada do comércio jurídico. 

Entende-se, pois, que os créditos da 
Segurança Social, que beneficiam do privilégio 
imobiliário geral previsto no art. 11º do DL 
103/80, não gozam de prioridade sobre a 
hipoteca, uma vez que não lhes é aplicável o 
regime do art. 751°, mas o do art. 749°. 

Procedem, por conseguinte, as 
conclusões do recurso, devendo a graduação de 
créditos efectuada na sentença ser alterada em 
conformidade, no que respeita ao bem imóvel, 
passando o crédito do Banco .... para primeiro 
lugar e o crédito do CRSS para segundo lugar. 

III. Decisão 
Em face do exposto, julga-se a 

apelação procedente, revogando-se em parte a 
sentença recorrida e, em consequência: 

- no que respeita ao bem imóvel 
gradua-se, em primeiro lugar , o crédito do 
Banco ....., S.A., com limitação de juros a três 
anos, e, em segundo lugar, o crédito do CRSS, 
mantendo-se o mais decidido. 

Custas a cargo dos executados. 
Porto, 4 de Outubro de 2001 
Gonçalo Silvano 
João Vaz 
Teles de Menezes 

 
 
6. Sumário nº 2733 
A condenação do que se liquidar em execução 
de sentença tanto pode ocorrer quando não 
houver elementos para fixar o objecto ou a 
quantidade por os respectivos factos não serem 
ainda conhecidos ou estarem em evolução 
aquando da propositura da acção ou como tais 
se apresentarem no momento da decisão, como 
quando tendo sido feita a especificação dos 
factos necessários para fixar o objecto ou a 
quantidade, houver fracasso na sua prova. 
 

Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto: 

I. 

“T...., Lda.”, intentou a presente acção 
declarativa com processo ordinário contra “C...., 
Lda.”, alegando, em síntese, que: 

A autora é uma sociedade comercial 
que se dedica ao comércio por grosso de 
pigmentos, tintas e vernizes e à prestação de 
serviços de pintura e envernizamento; 

No exercício da sua actividade 
comercial, a autora celebrou com a Ré os 
contratos a que se referem os docs. de fls. 4, 5, 6 
e 7; 

Nos termos das cláusulas do contrato a 
que se refere o doc. n° 1 junto com a p.i., a 
autora obrigou-se a proceder à pintura e 
envernizamento , de vários apartamentos de 
diferentes tipologias, propriedade da Ré, sitos 
na ....., pelo preço de esc. 180.000$00 cada, 
acrescido do valor do IVA, fornecendo a autora 
os materiais e a mão-de-obra; 

De acordo com o contrato a que se 
refere o doc. n° 2 junto com a petição inicial, 
obrigou-se a autora a proceder a obras de 
pintura e envernizamento na moradia de que é 
proprietário o sócio-gerente da Ré, o Sr. Paulo 
...., obras no valor de 819.000$00; 

A Ré aceitou o preço e as condições 
propostas pela autora para os dois contratos; 

Em cumprimento do referido primeiro 
contrato, a Ré, após o auto mensal da obra a 
efectuar até ao dia 25/27 de cada mês, obrigava-
se a pagar o valor da facturação até ao dia 15 do 
mês seguinte; 

A Ré apenas entregou à Autora, por 
conta do preço referente ao contrato a que se 
refere o doc. n° 2 junto com a p.i., a quantia de 
300.000$00; 

A Ré, a dado momento, sem qualquer 
aviso, e em total desrespeito da cláusula 6ª do 
contrato, impediu a A. de executar alguns 
trabalhos de acabamentos num dos 
apartamentos, impedindo a entrada de 
trabalhadores da R. para o efeito; 

Face às obras que efectuou e aos 
materiais que utilizou em cumprimento dos 
contratos celebrados com a R., a A. tem a haver 
daquela a quantia de Esc. 2.625.000$00; 

A R., apesar de diversas vezes 
interpelada para proceder ao pagamento dessa 
quantia, até ao momento não liquidou o débito. 

Concluiu pedindo que a R. seja 
condenada a pagar-lhe a quantia de esc. 
2.759.530$00 (nesta se incluindo esc. 
134.530$00 de juros vencidos), e ainda juros 
vincendos até integral pagamento. 

A Ré contestou, alegando que não 
impediu a entrada de trabalhadores da A., 
sucedendo que tais trabalhadores abandonaram 
a obra, sem qualquer aviso, e nunca mais 
voltaram, apesar da R. ter interpelado a A. para 
o fazer; e que o trabalho foi mal feito, o que 
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obrigou a R. a contratar pintores para corrigir os 
defeitos, o que originou as despesas reclamadas 
em sede de reconvenção. 

Concluiu pela improcedência da acção 
e, e, reconvenção, pediu a condenação da A. a 
pagar à R. a quantia de esc. 2.558.767$00 
acrescida de juros moratórios a contar da data 
da citação. 

Replicou a A., impugnado a 
factualidade pela R. alegada. 

Proferido despacho saneador, 
seleccionada a matéria de facto assente e 
elaborada a base instrutória, o processo seguiu a 
sua normal tramitação, tendo; a final, sido 
proferida sentença julgando totalmente 
improcedente a reconvenção e condenando a Ré 
a pagar à A. “a quantia que se vier a liquidar 
em execução de sentença relativamente aos 
trabalhos de pintura efectuados pela A. nas 
obras id. nos contratos referidos nos autos, bem 
como em relação à mão-de-obra fornecida e 
materiais aplicados no âmbito de tais trabalhos, 
sendo que, em relação ao contrato junto sob o 
n° 2 da p.i. terá de atender-se ao facto de a Ré 
ter entregue à A., por conta do preço referente a 
esse contrato, a quantia de esc. 300.000$00 
(...), acrescida de juros à taxa legal de 15% 
desde 16-12-98 até 17-04-99 e desde esta data à 
taxa de 12% até integral pagamento”. 

Inconformada, apelou a Ré, tendo 
formulado as seguintes conclusões: 

1. Atendendo ao circunstancialismo 
apurado configura-se que não deverá ser 
aplicado ao caso em apreço o estatuído no art. 
661°, n° 2 do CPC,  

2. Mas sim a absolvição da apelante do 
pedido, por manifesta falta de prova, cujo ónus 
cabia à apelada. 

A A. contra-alegou, pugnando pela 
confirmação da sentença. 

Corridos os vistos, cumpre decidir. 
II. 
São os seguintes os factos pelo tribunal 

a quo considerados provados: 
1. A autora é uma sociedade comercial 

que se dedica ao comércio por grosso de 
pigmentos, tintas e vernizes e à prestação de 
serviços de pintura e envernizamento; 

2. No exercício da sua actividade 
comercial, a autora celebrou com a Ré os 
contratos a que se referem os docs. de fls. 4, 5, 6 
e 7 que se dão por reproduzidos; 

3. Nos termos das cláusulas do contrato 
a que se refere o doc. n° 1 junto com a p.i., a 
autora obrigou-se a proceder à pintura e 
envernizamento de vários apartamentos de 
diferentes tipologias propriedade da Ré, sitos na 
......, pelo preço de esc. 180.000$00 cada, 
acrescido do valor do IVA, fornecendo a autora 
os materiais e a mão-de-obra; 

4. De acordo com o contrato a que se 
refere o doc. n° 2 junto com a petição inicial, 
que se dá por reproduzido, obrigou-se a autora a 
proceder a obras de pintura e envernizamento na 
moradia de que é proprietário o sócio-gerente da 
Ré, o Sr. Paulo ..., obras no valor de 
819.000$00; 

5. A Ré aceitou o preço e as condições 
propostas pela autora para os dois contratos; 

6. Em cumprimento do contrato a que 
se refere o doc. no 1 junto com a p.i., a Ré, após 
o auto mensal da obra a efectuar até ao dia 
25/27 de cada mês, obrigava-se a pagar o valor 
da facturação até ao dia 15 do mês seguinte; 

7. A Ré apenas entregou à Autora, por 
conta do preço relativo ao contrato a que se 
refere o doc. n° 2 junto com a p.i., a quantia de 
300.000$00; 

8. A A. efectuou trabalhos de pintura 
nas obras id. nos contratos referidos em 2. e 
forneceu a mão-de-obra e materiais aplicados. 

III. 
A única questão que se suscita no 

presente recurso é a de saber se era legítimo 
relegar para execução de sentença a 
determinação do montante a pagar pela Ré à 
Autora. 

Para assim se haver decidido, escreveu-
se na sentença recorrida: “(...) apenas se logrou 
demonstrar que a Autora efectuou trabalhos de 
pintura nas obras id. nos contratos referidos 
nos autos e que em relação a tais trabalhos 
forneceu a mão-de-obra e materiais aplicados, 
o que significa que não existem elementos para 
fixar o valor a liquidar; na medida em que não 
se estabeleceu o âmbito dos trabalhos, com 
reflexo sobre o valor devido, bem como não se 
determinou o valor correspondente à mão-de-
obra e materiais, matéria que terá, assim, de ser 
concretizada em momento ulterior (art. 661°, n° 
2 do CPC). 

Segundo a apelante, sobre a A. recaía o 
ónus de provar, como alegou, o preço dos 
serviços prestados, sob pena de a acção dever 
improceder; e que, ao ser condenada a pagar a 
quantia que vier a liquidar-se em execução de 
sentença, foi condenada em pedido diverso do 
constante da petição inicial. 

Julgamos que lhe não assiste qualquer 
razão. 

Estamos perante a questão de saber 
qual o campo de aplicação do disposto no n° 2 
do art. 661° citado, questão largamente debatida 
nos tribunais. 

Defendem uns que o tribunal só pode 
condenar no que se liquidar em execução de 
sentença quando não houver elementos para 
fixar o objecto ou a quantidade por os 
respectivos factos não serem ainda conhecidos 
ou estarem em evolução aquando da propositura 
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da acção ou que como tais se apresentaram no 
momento da decisão; já não sendo lícito 
condenar no que se liquidar em execução de 
sentença se foi feita a especificação dos factos 
necessários para fixar o objecto ou a quantidade 
mas houve fracasso na sua prova (por todos, Ac. 
do STJ, de 17.1.95, BMJ, 443°-395 e de 
14.3.95, BMJ, 445°-464, especialmente págs. 
475-478). 

A jurisprudência dominante - a que 
aderimos - é, no entanto, de sentido contrário 
(vd., entre outros, Acs. do STJ, de 6.3.80 e de 
29.1.98, BMJ, 295°-369 e 473°-445 e 
jurisprudência aí citada; Ac. da RL, de 23.3.93, 
CJ, 1993, II, 122 e Ac. da RP, de 2.12.99, proc. 
1369/99-3ª), corrente que tem a seu favor uma 
maior adequação à justiça material dos casos 
concretos. 

Nada na lei permite, ou pelo menos 
obriga, a fazer a restrição pretendida pela 
corrente minoritária, por forma a considerar-se 
que ali se visa a falta de factos a provar e não o 
fracasso da prova sobre eles. 

O que a lei diz é que “se não houver 
elementos para fixar o objecto ou a quantidade, 
o tribunal condenará no que sê liquidar em 
execução de sentença”. A lei não faz qualquer 
restrição. 

Por outro lado quer pela inserção 
sistemática, quer porque a norma em causa tem 
como destinatário o juiz e não as partes (A. dos 
Reis, CPC anotado, 1, 3ª ed., pág. 615, para 
quem a regra legal se aplica também no caso de 
não de se ter conseguido fazer a prova da 
especificação), o seu comando não deve ligar-se 
ao ónus da prova, dado que este impende sobre 
a parte e não sobre o juiz. 

Como se escreveu no citado Ac. da RP, 
de 2.12.99, “o escopo da lei não é impedir que 
se dê à parte duas oportunidades para fazer a 
prova do valor danos - uma na acção  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

declarativa e outra na executiva - mas 
encontrar a solução justa ao caso concreto 
(...)”. 

Ora, no caso dos autos, a tese contrária 
contenderia com a mais elementar justiça, pois 
que, demonstrado que está que a A. efectuou 
trabalhos de pintura para a Ré, tendo fornecido a 
mão-de-obra e os materiais aplicados, não se lhe 
atribuiria qualquer contrapartida monetária, 
apesar de a Ré se haver obrigado a pagar o 
respectivo preço. 

Perante tais factos, e como escreveu A. 
dos Reis, CPC anotado, V, 71, “nem seria 
admissível que a sentença absolvesse a ré, nem 
seria tolerável que a condenasse à toa, naquilo 
que ao juiz apetecesse. A única solução jurídica 
é a que o texto consagra: proferir condenação 
ilíquida. O juiz condenará no que se liquidar em 
execução de sentença”. 

E não se diga, como a apelante, que 
assim há uma condenação em objecto diverso 
do pedido. 

Tal sucederia se houvesse uma 
modificação da qualidade do pedido. O que não 
é o caso. 

Sucedeu apenas que, tendo a A. 
formulado um pedido específico, não foi 
possível, por falta de elementos para tanto, fixar 
a quantidade da condenação. Daí a condenação 
em quantia ilíquida, legalmente permitida, como 
vimos. 

Conclui-se, assim, que não merece 
censura a decisão posta em crise. 

IV. 
Nestes termos, julga-se improcedente a 

apelação, confirmando-se a sentença recorrida. 
Custas pela apelante. 
Porto, 8 de Novembro de 2001 
Saleiro de Abreu 
Oliveira Vasconcelos 
Viriato Bernardo 
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JANEIRO 
Semana de 2 a 5 

Assembleia da República 

Lei n.º 1/2002. DR 1/2002, Série I-A, 

de 02/01, Página 2 
Primeira alteração, por apreciação parlamentar, 
do Decreto-Lei n.º 265-A/2001, de 28 de 
Setembro, que altera os Decretos-Leis n.ºs 
114/94, de 3 de Maio, e 2/98, de 3 de Janeiro, 
bem como o Código da Estrada, e revoga os 
Decretos-Leis n.ºs 162/2001, de 22 de Maio, e 
178-A/2001, de 12 de Junho 

 
Lei n.º 2/2002. DR 1/2002, Série I-A, 

de 02/01, Página 2 
Autoriza o Governo a legislar sobre o regime 
jurídico da acção executiva e o Estatuto da 
Câmara dos Solicitadores 

 
Ministérios da Justiça e da Saúde 

Portaria n.º 1/2002. DR 2/2002, Série 

I-B, de 03/01, Página 10 
Declara instalado o Gabinete Médico-Legal de 
Santa Maria da Feira 
 
Ministério da Justiça 

Portaria n.º 4/2002. DR 3/2002, Série 

I-B, de 04/01, Página 43 
Reafecta a zona prisional da Directoria de 
Coimbra da Polícia Judiciária à Direcção-Geral 
dos Serviços Prisionais. Revoga a Portaria n.º 
799-A/2000, de 20 de Setembro 
 
Semana de 7 a 12 
 

Assembleia da República 

Lei n.º 3/2002. DR 6/2002, Série I-A, 

de 08/01, Página 138 
Reconhece o título de residência para efeitos de 
recenseamento eleitoral no estrangeiro e 
procede à primeira alteração à Lei n.º 13/99, de 
22 de Março, que estabelece o novo regime 
jurídico do recenseamento eleitoral 
 

Lei n.º 4/2002. DR 6/2002, Série I-A, 

de 08/01, Página 139 
Segunda alteração à Lei n.º 30-C/2000, de 29 de 
Dezembro — Orçamento do Estado para 2001 
 
Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território 

Decreto-Lei n.º 8/2002. DR 7/2002, 

Série I-A, de 09/01, Página 156 
Altera o Decreto-Lei n.º 120/2000, de 4 de 
Julho, que aprova a Lei Orgânica do Ministério 
do Ambiente e do Ordenamento do Território 
 
Presidência do Conselho de Ministros e 

Ministérios das Finanças e do 

Equipamento Social 

Portaria n.º 32/2002. DR 7/2002, Série 

I-A, de 09/01, Página 162 
Estabelece as condições mínimas do seguro 
obrigatório de responsabilidade civil para as 
empresas de mediação imobiliária a que se 
refere o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 77/99, de 
16 de Março. Revoga a Portaria n.º 371/93, de 1 
de Abril 
 
Ministério da Justiça 

Portaria n.º 38/2002. DR 8/2002, Série 

I-B, de 10/01, Página 175 
Aprova os novos modelos de impressos de 
registo predial, comercial e de automóveis e de 
notariado. Revoga a Portaria n.º 886/85, de 22 
de Novembro 
 
Assembleia da República 

Lei n.º 5/2002. DR 9/2002, Série I-A, 

de 11/01, Página 204 
Estabelece medidas de combate à criminalidade 
organizada e económico-financeira e procede à 
segunda alteração à Lei n.º 36/94, de 29 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 90/99, de 10 de 
Julho, e quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 
325/95, de 2 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 
65/98, de 2 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 
275-A/2000, de 9 de Novembro, e pela Lei n.º 
104/2001, de 25 de Agosto 
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Ministério das Finanças 

Portaria n.º 43/2002. DR 9/2002, Série 

I-B, de 11/01, Página 249 
Aprova os novos modelos de impressos a que se 
refere o n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS 
 
Ministério da Justiça 

Portaria n.º 44/2002. DR 9/2002, Série 

I-B, de 11/01, Página 268 
Instala o Julgado de Paz do Município de 
Lisboa e aprova o respectivo regulamento 
interno 
 
Assembleia da República 

Lei n.º 5-A/2002. DR 9/2002, Série I-A, 

1.º Suplemento, de 11/01, Página 288-

(2) 
Primeira alteração à Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, que estabelece o quadro de 
competências, assim como o regime jurídico de 
funcionamento, dos órgãos dos municípios e das 
freguesias 
 
Semana de 14 a 19 
 
Presidência da República 

Decreto do Presidente da República n.º 

2/2002. DR 15/2002, Série I-A, de 

18/01, Página 362 
Ratifica o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional, aberto à assinatura dos Estados 
em Roma, em 17 de Julho de 1998 
 
Decreto do Presidente da República n.º 

3/2002. DR 15/2002, Série I-A, de 

18/01, Página 362 
Dissolve a Assembleia da República 

 
Assembleia da República 

Resolução da Assembleia da República 

n.º 3/2002. DR 15/2002, Série I-A, de 

18/01, Página 362 

Aprova, para ratificação, o Estatuto de Roma do 
Tribunal Penal Internacional, aberto à assinatura 
dos Estados em Roma, em 17 de Julho de 1998 
 
Ministério da Justiça 

Portaria n.º 72/2002. DR 16/2002, 

Série I-B, de 19/01, Página 450 
Instala o Julgado de Paz de Oliveira do Bairro e 
aprova o respectivo regulamento interno 
 
Semana de 21 a 26 
 
Presidência do Conselho de Ministros 

Decreto-Lei n.º 9/2002. DR 20/2002, 

Série I-A, de 24/01, Página 483 
Estabelece restrições à venda e consumo de 
bebidas alcoólicas e altera os Decretos-Leis n.ºs 
122/79, de 8 de Maio, 252/86, de 25 de Agosto, 
168/97, de 4 de Junho, e 370/99, de 18 de 
Setembro 
 
Ministério da Justiça 

Decreto-Lei n.º 11/2002. DR 20/2002, 

Série I-A, de 24/01, Página 497 
Altera a Lei n.º 16/98, de 8 de Abril, que regula 
a estrutura e funcionamento do Centro de 
Estudos Judiciários 
 
Semana de 28 a 31 
 
Ministério da Administração Interna 

Decreto-Lei n.º 15/2002. DR 24/2002, 

Série I-A, de 29/01, Página 700 
Altera o Estatuto dos Militares da Guarda 
Nacional Republicana, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 265/93, de 31 de Julho, e a Lei Orgânica 
da Guarda Nacional Republicana, aprovada pela 
Decreto-Lei n.º 231/93, de 26 de Junho 
 
Ministério da Justiça 

Portaria n.º 92/2002. DR 25/2002, 

Série I-B, de 30/01, Página 864 
Instala o Julgado de Paz do Seixal e aprova o 
respectivo regulamento interno 
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Ministério da Economia 

Decreto-Lei n.º 22/2002. DR 26/2002, 

Série I-A, de 31/01, Página 880 
Altera o Decreto-Lei n.º 275/93, de 5 de Agosto, 
que aprova o regime jurídico da habitação 
periódica 
 
 
FEVEREIRO 
Semana de 4 a 9 
 

Assembleia da República 

Declaração de Rectificação n.º 4/2002. 

DR 31/2002, Série I-A, de 06/02, 

Página 958 
De ter sido rectificada a Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro (primeira alteração à Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, que estabelece o quadro de 
competências, assim como o regime jurídico de 
funcionamento, dos órgãos dos municípios e das 
freguesias), publicada no Diário da República, 
1.ª série-A, n.º 9 (suplemento), de 11 de Janeiro 
de 2002 

 
Declaração de Rectificação n.º 5/2002. 

DR 31/2002, Série I-A, de 06/02, 

Página 958 
De ter sido rectificada a Lei n.º 5/2002, de 11 de 
Janeiro (estabelece medidas de combate à 
criminalidade organizada e económico-
financeira e procede à segunda alteração à Lei 
n.º 36/94, de 29 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 90/99, de 10 de Julho, e quarta alteração ao 
Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro, 
alterado pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 275-A/2000, de 9 de 
Novembro, e pela Lei n.º 104/2001, de 25 de 
Agosto 
 
Semana de 11 a 16 
 

Assembleia da República 

Lei n.º 8/2002. DR 35/2002, Série I-A, 

de 11/02, Página 1076 

Primeira alteração à Lei n.º 31-A/98, de 14 de 
Julho (aprova a Lei da Televisão) 
Lei n.º 9/2002. DR 35/2002, Série I-A, 

de 11/02, Página 1076 
Regime jurídico dos períodos de prestação de 
serviço militar de ex-combatentes, para efeitos 
de aposentação e reforma 
 
Lei n.º 10/2002. DR 35/2002, Série I-A, 

de 11/02, Página 1078 
Aperfeiçoa as disposições legais destinadas a 
prevenir e punir o branqueamento de capitais 
provenientes de actividades criminosas e quinta 
alteração ao Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de 
Dezembro, alterado pela Lei n.º 65/98, de 2 de 
Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 275-A/2000, de 
9 de Novembro, pela Lei n.º 104/2001, de 25 de 
Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 
de Dezembro 
 
Ministérios da Justiça e do Trabalho e 

da Solidariedade 

Portaria n.º 140/2002. DR 36/2002, 

Série I-B, de 12/02, Página 1084 
Aprova os formulários para requerimento de 
concessão de apoio judiciário para pessoas 
singulares e pessoas colectivas 
 
Assembleia da República 

Lei n.º 11/2002. DR 40/2002, Série I-A, 

de 16/02, Página 1292 
Estabelece o regime sancionatório aplicável a 
situações de incumprimento das sanções 
impostas por regulamentos comunitários e 
estabelece procedimentos cautelares de extensão 
do seu âmbito material 
 
Semana de 18 a 23 
 
Assembleia da República 

Lei n.º 13/2002. DR 42 SÉRIE I-A de 

2002-02-19 
Aprova o Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais (revoga o Decreto-Lei 
n.º 129/84, de 27 de Abril) e procede à 3.ª 
alteração do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 
Março, alterado pela Lei n.º 163/99, de 14 de 
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Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 159/2000, de 
27 de Julho, à 42.ª alteração do Código de 
Processo Civil, à 1.ª alteração da Lei n.º 168/99, 
de 18 de Setembro, e à 2.ª alteração da Lei n.º 
11/87, de 7 de Abril, alterada pelo Decreto-Lei 
n.º 224-A/96, de 26 de Novembro  
 
Lei n.º 14/2002. DR 42 SÉRIE I-A de 

2002-02-19 
Regula o exercício da liberdade sindical e os 
direitos de negociação colectiva e de 
participação do pessoal da Polícia de Segurança 
Pública (PSP)  
 
Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade 

Decreto-Lei n.º 35/2002. DR 42 SÉRIE 

I-A de 2002-02-19 
Define novas regras de cálculo para as pensões 
de invalidez e velhice a atribuir pelo sistema de 
solidariedade e segurança social no âmbito da 
nova Lei de Bases da Solidariedade e Segurança 
Social 
 

Ministério da Justiça 

Portaria n.º 150/2002. DR 42 SÉRIE I-

B de 2002-02-19 
Aprova a nova tabela de honorários dos 
advogados, advogados estagiários e 
solicitadores pelos serviços que prestem no 
âmbito do apoio judiciário. Revoga a Portaria 
n.º 1200-C/2000, de 20 de Dezembro 
 
Assembleia da República 

Lei n.º 15/2002. DR 45 SÉRIE I-A de 

2002-02-22 
Aprova o Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos (revoga o Decreto-Lei n.º 
267/85, de 16 de Julho) e procede à quarta 
alteração do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelas Leis n.os 13/2000, de 
20 de Julho, e 30-A/2000, de 20 de Dezembro, e 
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Julho 
 
Lei n.º 16/2002. DR 45 SÉRIE I-A de 

2002-02-22 

Primeira alteração à Lei n.º 4/99, de 27 de 
Janeiro, que disciplina a actividade profissional 
dos odontologistas  
 
Ministérios da Justiça e da Saúde 

Portaria n.º 162/2002. DR 45 SÉRIE I-

B de 2002-02-22 
Declara instalado o Gabinete Médico-Legal de 
Beja a partir de 25 de Fevereiro de 2002 
 
Semana de 25 a 28 
 
Ministério da Justiça 

Portaria n.º 162-A/2002. DR 47 SÉRIE 

I-B 1º SUPLEMENTO de 2002-02-25 
Declara instalado o Julgado de Paz de Vila 
Nova de Gaia e aprova o respectivo 
regulamento interno 
 
Decreto-Lei n.º 36/2002. DR 48 SÉRIE 

I-A de 2002-02-26 
Aprova as custas correspondentes às 
competências atribuídas, pelo Decreto-Lei n.º 
272/2001, de 13 de Outubro, ao Ministério 
Público em matéria de protecção dos incapazes 
e ausentes 
 
Portaria n.º 163/2002. DR 48 SÉRIE I-

B de 2002-02-26 
Aprova a estrutura orgânica interna do Instituto 
de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça 
 
 
MARÇO 
Semana de 1 a 09 
 
Ministério das Finanças 

Decreto-Lei n.º 42/2002. DR 52 SÉRIE 

I-A de 2002-03-02 
Transpõe para o ordenamento jurídico interno a 
Directiva n.º 2000/28/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro, que 
altera a Directiva n.º 2000/12/CE , do Conselho, 
de 20 de Março, relativa ao acesso à actividade 
das instituições de crédito e ao seu exercício, e a 
Directiva n.º 2000/46/CE, do Parlamento 



Legislação de Janeiro a Março de 2002 

Boletim nº 16 

 

83

Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro, 
relativa ao acesso à actividade das instituições 
de moeda electrónica e ao seu exercício, bem 
como à sua supervisão prudencial, 
estabelecendo o regime jurídico das instituições 
de moeda electrónica  
 
Ministério da Defesa Nacional 

Decreto-Lei n.º 43/2002. DR 52 SÉRIE 

I-A de 2002-03-02 
Define a organização e atribuições do sistema 
da autoridade marítima e cria a autoridade 
marítima nacional  
 
Decreto-Lei n.º 45/2002. DR 52 SÉRIE 

I-A de 2002-03-02 
Estabelece o regime das contra-ordenações a 
aplicar nas áreas sob jurisdição da autoridade 
marítima nacional 
 
Ministério do Equipamento Social 

Decreto-Lei n.º 49/2002. DR 52 SÉRIE 

I-A de 2002-03-02 
Estabelece o regime das contra-ordenações a 
aplicar nas áreas de jurisdição das autoridades 
portuárias  
 
Ministério da Justiça 

Decreto-Lei n.º 50/2002. DR 52 SÉRIE 

I-A de 2002-03-02 
Define o regime jurídico do Fundo de Garantia 
Financeira da Justiça  
 
Ministério da Ciência e da Tecnologia 

Decreto-Lei n.º 51/2002. DR 52 SÉRIE 

I-A de 2002-03-02 
Atribui relevância jurídica à disponibilização e 
submissão por via electrónica dos modelos dos 
formulários dos organismos e serviços públicos 
integrados na Administração Pública  
 
Assembleia da República 

Declaração de Rectificação n.º 9/2002. 

DR 54 SÉRIE I-A de 2002-03-05 
De ter sido rectificada a Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro - Primeira alteração à Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, que estabelece o quadro de 
competências, assim como o regime jurídico de 
funcionamento, dos órgãos dos municípios e das 
freguesias, publicada no Diário da República, 
1.ª série-A, n.º 9, suplemento, de 11 de Janeiro 
de 2002 
 
Declaração de Rectificação n.º 

10/2002. DR 55 SÉRIE I-A de 2002-

03-06 
De ter sido rectificada a Lei n.º 109-B/2001 - 
Orçamento do Estado para 2002, publicada no 
2.º suplemento ao Diário da República, 1.ª série-
A, n.º 298, de 27 de Dezembro de 2001 
 
Ministério da Administração Interna 

Despacho Normativo n.º 12/2002. DR 

56 SÉRIE I-B de 2002-03-07 
Estabelece as acções de formação em casos de 
suspensão de execução da sanção de inibição de 
conduzir 
 
Ministério da Justiça 

Portaria n.º 202/2002. DR 56 SÉRIE I-

B de 2002-03-07 
Cria a Comissão de Fiscalização da Actividade 
dos Mediadores Inscritos nas Listas dos 
Julgados de Paz de Lisboa, Oliveira do Bairro, 
Seixal e Vila Nova de Gaia 
 
Ministérios da Justiça e da Saúde 

Portaria n.º 203/2002. DR 56 SÉRIE I-

B de 2002-03-07 
Declara instalado o Gabinete Médico-Legal de 
Viseu a partir de 1 de Março de 2002 
 

Semana de 11 a 16 
 
Ministério da Economia 

Decreto-Lei n.º 54/2002. DR 59 SÉRIE 

I-A de 2002-03-11 
Estabelece o novo regime jurídico da instalação 
e do funcionamento dos empreendimentos de 
turismo no espaço rural 
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Decreto-Lei n.º 55/2002. DR 59 SÉRIE 

I-A de 2002-03-11 
Altera o Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de Julho, 
que aprova o regime jurídico da instalação e do 
funcionamento dos empreendimentos turísticos 
destinados à actividade do alojamento turístico 
 
Decreto-Lei n.º 56/2002. DR 59 SÉRIE 

I-A de 2002-03-11 
Altera o Decreto-Lei n.º 47/99, de 16 de 
Fevereiro, que regula o turismo de natureza  
 
Decreto-Lei n.º 57/2002. DR 59 SÉRIE 

I-A de 2002-03-11 
Altera o Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, 
que aprova o regime jurídico da instalação e do 
funcionamento dos estabelecimentos de 
restauração e de bebidas  
 
Assembleia da República 

Declaração de Rectificação n.º 

11/2002. DR 62 SÉRIE I-A de 2002-

03-14 
De ter sido rectificada a Lei n.º 10/2002, de 11 
de Fevereiro, que aperfeiçoa as disposições 
legais destinadas a prevenir e punir o 
branqueamento de capitais provenientes de 
actividades criminosas e 5.ª alteração ao 
Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro, 
alterado pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 275-A/2000, de 9 de 
Novembro, pela Lei n.º 104/2001, de 25 de 
Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 
de Dezembro, publicada no Diário da 
República, 1.ª série-A, n.º 35, de 11 de 
Fevereiro de 2002  
 
Declaração de Rectificação n.º 

12/2002. DR 62 SÉRIE I-A de 2002-

03-14 
De ter sido rectificada a Lei n.º 6/2002, de 23 de 
Janeiro (Lei do Associativismo Juvenil), 
publicada no Diário da República, 1.ª série-A, 
n.º 19, de 23 de Janeiro de 2002  
 
Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade 

Decreto-Lei n.º 58/2002. DR 63 SÉRIE 

I-A de 2002-03-15 
Altera o artigo 122.º do Decreto-Lei n.º 49408, 
de 24 de Novembro de 1969, no que se refere à 
admissão ao trabalho de menores com idade 
igual ou superior a 16 anos 
 
Decreto Regulamentar n.º 16/2002. DR 

63 SÉRIE I-B de 2002-03-15 
Regulamenta o artigo 122.º do regime jurídico 
do contrato individual de trabalho, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 49408, de 24 de Novembro 
de 1969, sobre a admissão ao trabalho dos 
menores com idade igual ou superior a 16 anos 
 
Semana de 18 a 23 
 
Assembleia da República 

Declaração de Rectificação n.º 

14/2002. DR 67 SÉRIE I-A de 2002-

03-20 
De ter sido rectificada a Lei n.º 13/2002, de 19 
de Fevereiro, que aprova o Estatuto dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais 
 
Ministério das Finanças 

Decreto-Lei n.º 60/2002. DR 67 SÉRIE 

I-A de 2002-03-20 
Aprova o novo regime jurídico dos fundos de 
investimento imobiliário, revogando o Decreto-
Lei n.º 294/95, de 17 de Novembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 323/97, de 26 de 
Novembro  
 
Decreto-Lei n.º 61/2002. DR 67 SÉRIE 

I-A de 2002-03-20 
Primeira alteração ao Código dos Valores 
Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
486/99, de 13 de Novembro  
 
Decreto-Lei n.º 62/2002. DR 67 SÉRIE 

I-A de 2002-03-20 
Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 276/94, de 
2 de Novembro, que aprova o regime jurídico 
dos fundos de investimento mobiliário  
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Assembleia da República 

Declaração de Rectificação n.º 

15/2002. DR 72 SÉRIE I-A de 2002-

03-26 
De ter sido rectificada a Lei n.º 14/2002, de 19 
de Fevereiro (regula o exercício da liberdade 
sindical e os direitos de negociação colectiva e 
de participação do pessoal da Polícia de 
Segurança Pública), publicada no Diário da 
República, 1.ª série-A, n.º 42, de 19 de 
Fevereiro de 2002 

 
 
 
 

JURISPRUDÊNCIA 
 
Supremo Tribunal de Justiça 

Jurisprudência n.º 1/2002. DR 20 

SÉRIE I-A de 2002-01-24 
A indicação da qualidade de gerente prescrita no 
n.º 4 do artigo 260.º do Código das Sociedades 
Comerciais pode ser deduzida, nos termos do 
artigo 217.º do Código Civil, de factos que, com 
toda a probabilidade, a revelem 
 
Jurisprudência n.º 2/2002. DR 54 

SÉRIE I-A de 2002-03-05 
O regime da suspensão da prescrição do 
procedimento criminal é extensivo, com as 
devidas adaptações, ao regime de suspensão 
prescricional das contra-ordenações, previsto no 
artigo 27.º-A do Decreto-Lei n.º 433/82, de 17 
de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 244/95, de 14 de Setembro 
 
Jurisprudência n.º 3/2002. DR 54 

SÉRIE I-A de 2002-03-05 
Extinto o procedimento criminal, por prescrição, 
depois de proferido o despacho a que se refere o 
artigo 311.º do Código de Processo Penal mas 
antes de realizado o julgamento, o processo em 
que tiver sido deduzido pedido de indemnização 
civil prossegue para conhecimento deste 
 
 
 
 
 
 

Tribunal Constitucional 

Acórdão n.º 356/2001. DR 32 SÉRIE I-

A de 2002-02-07 
Declara a inconstitucionalidade, com força 
obrigatória geral, da norma contida no n.º 1 do 
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 373/93, de 4 de 
Novembro, na parte em que, limitando o seu 
âmbito a funcionários promovidos após 1 de 
Outubro de 1989, permite o recebimento de 
remuneração superior por funcionários com 
menor antiguidade na categoria, limitando a 
produção dos efeitos da inconstitucionalidade 
por forma a não implicar a liquidação das 
diferenças remuneratórias correspondentes ao 
«reposicionamento», agora devido aos 
funcionários, relativamente ao período anterior 
à publicação do presente acórdão no Diário da 
República e sem prejuízo das situações ainda 
pendentes de impugnação 
 
Acórdão n.º 36/2002. DR 45 SÉRIE I-

A de 2002-02-22 
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade da 
norma ínsita no decreto da Assembleia da 
República n.º 185/VIII  
 
Acórdão n.º 72/2002. DR 62 SÉRIE I-

A de 2002-03-14 
Declara, com força obrigatória geral, a 
inconstitucionalidade da norma do artigo 82.º, 
n.º 1, alínea d), do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 
de Dezembro (Estatuto da Aposentação) 
 
Acórdão n.º 73/2002. DR 64 SÉRIE I-

A de 2002-03-16 
Declara a inconstitucionalidade, com força 
obrigatória geral, das normas constantes dos 
artigos 98.º e 11.º, alínea a), do Estatuto dos 
Oficiais de Justiça, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 343/99, de 26 de Agosto, e das normas 
constantes dos artigos 95.º e 107.º, alínea a), do 
Decreto-Lei n.º 376/87, de 11 de Dezembro, na 
parte em que delas resulta a atribuição ao 
Conselho dos Oficiais de Justiça da 
competência para apreciar o mérito e exercer a 
acção disciplinar relativamente aos oficiais de 
justiça 
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Contrato-
promessa  

Compra e Venda – Fracção de pré-
dio urbano – Direito de Retenção – 
Não constituição da propriedade ho-
rizontal 

Mº. Pº., Proc. 
nº.84119 – 2ª sec BMJ – 455 – P. 13 

Contrato-
promessa  

Compra e venda - Função inovadora 
dos embargos de terceiro no CPC. de 
1996 

Eliseu Fugueira CJSTJ - Ano V - T2 
- 1997 - P. 5 

Contrato-
promessa  

Compra e Venda - Prova do contrato 
e efeitos da Execução Específica em 
relação a Terceiro 

Galvão Telles CJ – Ano IX - T4 - 
1984 - P. 5 

Contrato-
promessa  

Contrato-promessa - Não cumpri-
mento culposo Antunes Varela CJ – Ano XI - T3 - 

1986 - P. 5 
Contrato-

promessa Execução Específica - Eficácia real Mota Pinto CJ – Ano X - T3 - 
1985 - P. 39 

Contrato-
promessa  

Execução Específica – Tradição da 
Coisa 

Mº. Pº., Proc. 
nº.73798 BMJ – 392 – P. 131 

Contrato-
promessa  

Incumprimento – Dívidas que res-
ponsabilizam ambos os cônjuges – 
Dívida contraída no exercício do 
Comércio 

Mº. Pº., Proc. 
nº.83676 - 1ª sec BMJ – 433 – P. 51 

Contrato-
promessa  

Indemnização por danos causados 
por inadimplemento do Contrato 
Promessa  

Lobo Xavier CJ – Ano VIII- T4 - 
1983 - P. 25 
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Contrato-
promessa  

O novíssimo regime do contrato-
promessa 

Meneses Cordei-
ro 

CJ - Ano XII - T2 - 
1987 - P. 5 

Contrato-
promessa  

Omissão das Formalidades Previstas 
no n.º 3 do art. 410º do Cód. Civil  

Mº. Pº., Proc. 
nº.84332 BMJ – 438 – P. 27 

Contrato-
promessa  

Omissão de Formalidades – Tribunal 
não conhece oficiosamente 

Mº. Pº., Proc. 
nº.84273 BMJ – 444 – P. 87 

Contrato-
promessa  

Promessa em documento particular 
de celebração de negócio jurídico 
cuja validade depende de documento 
autêntico e possibilidade de execu-
ção específica 

Galvão Telles CJ - Ano X - T1 - 
1985 - P. 32 

Contrato-
promessa  

Registo da acção de execução espe-
cífica- Terceiro adquirente – Registo 
predial 

Mº. Pº., Proc. 
nº.86 931 BMJ – 481 – P. 28 

Convolação 
A atitude do juiz face às alterações, 
de facto ou de direito, da acusação 
ou da pronúncia 

Quirino Soares CJSTJ - Ano II - T3 
- 1994 - P. 13 

Corrupção Tentativa Figueiredo Dias CJ - Ano XIII - T1 - 
1988 - P. 29 

Crédito documen-
tário 

Crédito documentário e conhecimen-
to de embarque Calvão da Silva CJSTJ - Ano II - T1 

- 1994 - P. 15 

Crime de difama-
ção  

Abuso de Liberdade de Imprensa – 
Crime de Injúria – Órgão de Sobera-
nia – Aplicação da Lei no Espaço – 
Princípio da Territorialidade da Lei 
Penal 

Mº. Pº., Proc. 
nº.95/89 BMJ – 398 – P. 5 

Crime de simula-
ção 

O legislador de 1982 optou pela des-
criminalização do crime patrimonial 
de simulação 

Figueiredo Di-
as/Costa Andrade 

CJ – Ano VIII – T3 - 
1983 - P. 19 

Danos pessoais Reparação dos danos pessoais em 
Portugal Sinde Monteiro CJ – Ano XI - T4 - 

1986 - P. 5 
Deliberações so-

ciais Impugnação das deliberações sociais Carlos Olavo CJ - Ano XIII - T3 - 
1988 - P. 19 

Descanso Sema-
nal Trabalho por turnos rotativos Raul Ventura CJ – Ano X - T2 - 

1985 - P. 11 
Desconto bancá-

rio Forma de Contrato Mº. Pº., Proc. 
nº.72219 BMJ – 440 – P. 26 

Despacho de Pro-
núncia 

Recurso – Matéria de Facto – Maté-
ria de Direito – Supremo Tribunal de 
Justiça 

Mº. Pº., Proc. 
nº.40210 BMJ – 393 – P. 70 

Despedimento 

Justa Causa – Caducidade – Infrac-
ção Disciplinar Laboral - Prazo – 
Presunção Juris et de jure – Presun-
ção Juris tantum 

Mº. Pº., Proc. 
nº.2663 BMJ – 406 – P. 77 

Despejo Adminis-
trativo 

Património do Estado – Execução – 
Competência – Autoridade Adminis-
trativa – Autoridade Policial 

Mº. Pº., Proc. 
nº.38/91 

BMJ – 424 – P. 5 e 
27 

Deveres e direitos 
dos sócios Sociedades por quotas e anónimas Carlos Olavo CJ – Ano XI - T5 - 

1986 - P. 5 

Direito à Greve  

Função Pública – Direitos, Liberda-
des e Garantias dos Trabalhadores – 
Direitos Fundamentais – Limite 
Imanente – Conflito de Direitos – 
Serviços Essenciais – Prestação de 
Serviços Mínimos – Definição – 
Competência – Governo – Associa-
ção Sindical 

Mº. Pº., Proc. 
nº.100/89 BMJ – 399 – P. 5 

Direito à greve Greves lícitas, greves impróprias Lobo Xavier CJ – Ano XX - T5 - 
1995 - P. 5 
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Direito a informar Direito a informar Fisher de Sá No-
gueira 

CJ – Ano VII – T2 - 
1982 - P. 27 

Direito ao Traba-
lho 

Absentismo Justificado – Diferenci-
ação Salarial 

Mº. Pº., Proc. 
nº.3683 BMJ – 460 – P 88 

Direito Comunitá-
rio 

Primado do direito comunitário so-
bre o direito interno dos Estados 
membros 

Marcelo Rebelo 
de Sousa 

CI – Ano XXIV – 
T4 – 1999 – P. 5 

Direito de Prefe-
rência 

Arrendatário Rural – Venda de Quo-
ta do Prédio 

Mº. Pº., Proc. 
nº.76892 1ª sec BMJ – 424 – P. 44 

Direito de prefe-
rência Direito de preferência Palma Carlos CJ - Ano X - T1 - 

1985 - P. 27 
Direito de prefe-

rência Direito de preferência Henrique Mes-
quita 

CJ – Ano XI - T5 - 
1986 - P. 49 

Direito de Prefe-
rência Direito de preferência  Galvão Telles CJ – Ano IX - T1 - 

1984 - P. 5 

Direito de prefe-
rência 

Direito de preferência - processo de 
notificação 

Antunes Vare-
la/Maria Pizarro 
Beleza 

CJ – Ano XV - T3 - 
1990 - P. 31 

Direito de Prefe-
rência 

Legitimidade na Acção de Preferên-
cia - A posição do co-herdeiro na 
alienação do direito à meação pelo 
cônjuge meeiro. 

Henriques da 
Graça 

CJ – Ano IX - T1 - 
1984 - P. 27 

Direito de prefe-
rência 

Servidões legais e direito de prefe-
rência 

Menezes Cordei-
ro 

CJ – Ano XVII - T1 
- 1992 - P. 63 

Direito de prefe-
rência 

Venda de Prédio Urbano a Locatário 
Habitacional 

Mº. Pº., Proc. 
nº.77902 BMJ – 444 – P 83 

Direito de prefe-
rência 

Venda judicial de fracções sujeitas 
ao direito de preferência do arrenda-
tário 

Antunes Varela CJSTJ - Ano V - T1 
- 1997 - P. 5 

Direito de reten-
ção Empreiteiro 

Ferrer Cor-
reia/Sousa Ribei-
ro 

CJ - Ano XIII - T1 - 
1988 - P. 15 

Direito do consu-
midor 

Providências cautelares da Adminis-
tração - Função administrativa ou 
função jurisdicional? 

Assunção Esteves CJSTJ - Ano VIII - 
T3 - 2000 - P. 5 

Direito do traba-
lho 

A Constituição como fonte de direito 
do trabalho Melo Franco CJ - Ano XIII - T2 - 

1988 - P. 7 

Direitos de autor Tradução e direito de autor Oliveira Barros CJ – Ano XIX - T5 - 
1994 - P. 13 

Direitos de Sócios Direitos de Sócios Raul Ventura CJ – Ano IX - T2 - 
1984 - P. 5 

Direitos Funda-
mentais 

Aplicação dos direitos fundamentais 
nas regras do processo civil Jean Bour CJ – Ano XXII - T1 

- 1997 - P. 5 

Divórcio Violação do dever conjugal de coa-
bitação – Ónus da Prova 

Mº. Pº., Proc. 
nº.84118 – 1ªsec BMJ – 433– P. 59 

Doação Cláusula modal Mº. Pº. , Proc. 
nº87 674 – 1ª sec BMJ – 464 – P. 22 

Dolo/negligência Dolo eventual e negligência consci-
ente Faria Costa CJSTJ - Ano V - T1 

- 1997 - P. 13 

Doutoramento 

Equivalência – Constituição do Júri 
– Deliberação – Declaração de Nuli-
dade – Autonomia Universitária – 
Tutela Administrativa 

Mº. Pº., Proc. 
nº.7/90 BMJ – 395 – P. 61 

Empresas públi-
cas Empresas públicas Marcelo Rebelo 

de Sousa 
CJ – Ano XI - T3 - 
1986 - P. 27 

Energia eléctrica Distribuição pelos Municípios da 
energia eléctrica em baixa tensão 

Vieira de Andra-
de 

CJ - Ano XIV - T1 - 
1989 - P. 9 

Energia eléctrica Distribuição pelos municípios da Marcelo Rebelo CJ - Ano XIII - T5 - 
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energia (baixa tensão) de Sousa 1988 - P. 25 

Estabelecimento 
Comercial 

Cessão de Exploração de Estabele-
cimento, cessão de unidades habita-
cionais para fins turísticos, cessão de 
estabelecimento a instalar 

Galvão Teles CJ – Ano XVII - T1 
- 1992 - P. 52 

Eutanásia Alguns Aspectos Jurídicos Augusto Lopes 
Cardoso BMJ – 401 – P. 5 

Exclusão de sóci-
os 

Cláusula de exclusão de sócios em 
estatutos de sociedades 

Antunes Vare-
la/Maria Pizarro 
Beleza 

CJ – Ano XII - T1 - 
1987 - P. 8 

Execução de Pe-
nas 

Pena de Prisão – Jurisdicionalização 
da Execução das Penas – Função Ju-
risdicional – Regime aberto – Licen-
ça de saída – Medidas de flexibilida-
de da execução 

Mº. Pº., Proc. 
nº.104/90 BMJ – 404 – P. 35 

Execução de Sen-
tença 

Suspensão de Eficácia – Suspensão 
de Executoriedade – Acto de Execu-
ção 

Mº. Pº., Proc. 
nº.45/88 BMJ – 394 – P. 98 

Execução/falência Conversão da execução em falência 
Ruy de Albu-
querque/Maria 
Pizarro Beleza 

CJ – Ano XI - T4 - 
1986 - P. 14 

Exercício da Me-
dicina 

Consultório Médico – Encerramento 
–Medida de Polícia – Polícia Admi-
nistrativa – Interdição do exercício 
de Profissão 

Mº. Pº., Proc. 
nº.35/89 BMJ – 402 – P. 61 

Expropriação 
Cálculo do valor do solo apto para 
construção – Localização e qualida-
de ambiental – Percentagem variável

Mº. Pº., Proc. 
nº.279/98. BMJ – 483 – P. 5 

Expropriação 
Decisão sobre fixação do valor da 
indemnização – Inadmissibilidade de 
recurso para o STJ 

Mº. Pº., Proc. 
nº.85860 BMJ – 447 – P. 32 

Expropriação Declaração de inconstitucionalidade, 
caso julgado e situações exauridas Calvão da Silva CJSTJ - Ano II - T2 

- 1994 - P. 5 

Expropriação Determinação do valor do bens – 
Valor  real – Mais valia 

Mº. Pº., Proc. 
nº.73018 BMJ – 453 – P. 13 

Expropriação 

Indemnização devida ao locatário 
habitacional – Inconstitucionalidade 
do artº.36º, nº.n2, do DL.nº.845/75 
de 11/12 

Mº.Pº., Proc. 
nº.84 331 BMJ – 462 – P. 43 

Expropriação Princípio dispositivo, pedido, in-
demnização 

Meneses Cordei-
ro/Teixeira de 
Sousa 

CJ – Ano XV- T5 - 
1990 - P. 22 

Expropriação Servidões Administrativas - Indem-
nização Alves Correia CJSTJ – Ano IX – 

T1 - 2001 - P. 37 

Expropriação Valor da Indemnização – Recurso 
para o S.T.J. – Admissibilidade 

Mº. Pº., Proc. 
nº.85860 BMJ – 455 – P. 5 

Expulsão 
Pena Acessória de Expulsão – Apli-
cação Automática – Tráfico de Estu-
pefacientes 

Mº. Pº., Proc. 
nº.45706 –3ªsec BMJ – 461 – P. 13 

Extinção do Pro-
cedimento 
Criminal  

Extinção do Procedimento Criminal 
por Amnistia – Perda de coisa 

Mº. Pº., Proc. 
nº.43490 – 3ª sec. BMJ – 450 – P. 21 

Falência 
Caducidade da declaração de falên-
cia por cessão de pagamentos pelo 
devedor 

Fernando Olavo CJ – Ano IX - T5 - 
1984 - P. 23 

Falência Declaração de falência – Motivos – 
Cessação de pagamentos  

Mº. Pº., Proc. 
nº.75143 BMJ – 435 – P. 5 

Falsificação Alteração Fraudulenta da Cor dos 
Veículos Automóveis – Crime de 

Mº. Pº., Proc. 
nº.45966 BMJ – 443 – P. 5 
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Falsificação Agravada – Documento 
Equiparado a Autêntico – Falsifica-
ção de documento particular 

Falsificação Chapa de matrícula – Documento 
autêntico 

Mº. Pº., Proc. 
nº.45 887 BMJ – 481 – P. 9 

Falsificação 
Falsificação de documento autêntico 
– Alteração da cor do veículo auto-
móvel 

Mº. Pº., Proc. 
nº.45966 BMJ – 439 – P. 21 

Falsificação Falsificação de documentos,  moeda 
pesos e medidas Matos Fernandes CJ – Ano IX - T4 - 

1984 - P. 29 
Falsificação – 

Burla Concurso Real Mº. Pº., Proc. 
nº.42203 BMJ – 414 – P. 60 

Fiança Fiança Henrique Mes-
quita 

CJ – Ano XI - T4 - 
1986 - P. 23 

Filiação Natureza e artifício na filiação Reis Figueira CJ - Ano XIII - T2 - 
1988 - P. 12 

Firma Firma-nome - Confusão Oliveira Ascen-
são 

CJ - Ano XIII - T4 - 
1988 - P. 27 

Garantias bancá-
rias 

O contrato de garantia à primeira so-
licitação 

Almeida Cos-
ta/Pinto Monteiro

CJ – Ano XI - T5 - 
1986 - P. 15 

Hipoteca Expurgação de hipoteca 
Oliveira Ascen-
são/Meneses 
Cordeiro 

CJ – Ano XI - T5 - 
1986 - P. 35 

Honorários Honorários a pagar ao defensor – 
Despesas justificadas - Advogado 

Mº. Pº. , Proc. nº. 
43 052 BMJ – 467 – P. 54 

Importação de 
Explosivos 

Licença de importação – Taxa de 
Importação – Direitos aduaneiros – 
Encargo de efeito equivalente – Res-
trição Quantitativa – Medida de efei-
to equivalente 

Mº. Pº., Proc. 
nº.38/90 BMJ – 408 – P. 5 

Imunidade dos 
Estados 

Imunidade jurisdicional dos estados 
estrangeiros 

Geraldes de Car-
valho 

CJ - Ano X - T4 - 
1985 - P. 33 

Informática e o 
direito Informática, Direito e Justiça Reis Figueira CJ - Ano XI - T2 - 

1986 - P. 39 
Inibição de Con-

duzir 
Inibição da Faculdade de Conduzir – 
Natureza 

Mº. Pº., Proc. 
nº.42042 BMJ – 416 – P 112 

Injunção Questões jurídicas advindas da in-
junção 

Henriques da 
Graça 

CJSTJ - Ano II - T1 
- 1994 - P. 23 

Inseminação arti-
ficial 

Aspectos jurídicos da inseminação 
artificial "post mortem" 

Stela Neves Bar-
bas 

CJSTJ - Ano VII - 
T2 - 1999 - P. 21 

Instituição Parti-
cular de Soli-
dariedade So-
cial 

Estatuto – Corpos Gerentes – Órgãos 
de Administração – Acumulação de 
Cargos – Trabalhador 

Mº. Pº., Proc. 
nº.98/90 BMJ – 403 – P. 19 

Instituição Priva-
da de Solidarie-
dade Social 

Representação da Arquidiocese de 
Évora – Fundação Eugénio de Al-
meida – Representação Plural – 
Substituição – Órgão de Pessoa Co-
lectiva – Estatutos – Ausência – Im-
pedimento – Voto de Desempate – 
Voto de Qualidade 

Mº. Pº., Proc. 
nº.83/89 BMJ – 394 – P. 71 

Instrução 

Despacho de pronúncia – Co-
arguidos não requerentes da instru-
ção – Poderes de cognição do Juiz 
de instrução 

Mº. Pº , Proc. 
nº.41 250 BMJ – 465 – P. 17 

Instrução 
Requerimento de abertura – Inter-
rupção do procedimento criminal – 
Caducidade 

Mº. Pº. , Proc. 
nº.41 706 BMJ – 465 – P. 5 

Inventário Alteração das circunstâncias – Risco Guilherme Oli- CJ – Ano XIV – T 5 
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e abuso do direito a propósito de um 
crédito de tornas 

veira – 1989 – P. 19 

Investigação de 
paternidade Prova da nacionalidade Marques dos San-

tos 
CJ - Ano XI - T2 - 
1986 - P. 31 

Jurisprudência Valor da jurisprudência cível Abrantes Geral-
des 

CJSTJ - Ano VII - 
T2 - 1999 - P. 5 

Juros 

Inconstitucionalidade do artigo  4º 
do Dec. Lei n.º 262/83 e a possibili-
dade de indeferimento liminar do 
respectivo pedido de juros  

Herlander Mar-
tins 

CJ – Ano VIII - T5 - 
1983 - P. 25 

Juros Juros moratórios Ferrer Correia CJ - Ano XI - T2 - 
1986 - P. 5 

Juros de mora Exequibilidade da sentença condena-
tória quanto aos juros de mora 

Abrantes Geral-
des 

CJSTJ – Ano IX – 
T1 - 2001 - P. 55 

Juros de Mora  Letras e Livranças – Taxas de Juros 
de Mora  

Mº. Pº., Proc. 
nº.79814 BMJ – 419 – P. 59 

Legitimidade Legitimidade e interesse em agir Gil Moreira dos 
Santos 

CJSTJ - Ano IV - T2 
- 1996 - P. 9 

Lei da Amnistia 

Interpretação sentido e alcançe da 
norma no artº.9º, nº.2. c) da Lei 
15/94 de 11/5 – Infracção praticada 
sob a influência do álcool 

Mº.Pº , Proc.48 
775 BMJ – 462 – P. 74 

Letras e Livranças Taxas de Juros de Mora Mº. Pº., Proc. 
nº.79814 BMJ – 419 – P. 59 

Liberdade Condi-
cional 

Cumprimento de pena de prisão re-
duzida por perdão 

Mº. Pº., Proc. 
nº.44973 –3ªsec BMJ – 481 – P. 81 

Liberdade de In-
formação 

Direitos de Transmissão de Espectá-
culo Desportivo – Direito ao Espec-
táculo – Televisão – Direitos de 
Transmissão – Direitos Exclusivos – 
Recinto Desportivo – Via Pública – 
Rallye de Portugal – Acesso à In-
formação – Jornalista 

Mº. Pº., Proc. 
nº.17/93 

BMJ – 428 – P. 61 e 
141 

Liberdade Religi-
osa 

Ensino da Religião – Liberdade de 
Aprender – Ensino da Religião – En-
sino Público – Associação Religiosa 
– Confissão Religiosa 

Mº. Pº., Proc. 
nº.119/90 BMJ – 405 – P. 37 

Licenciamento 
Autarquia Local – Tutela Adminis-
trativa – Autonomia Local –– Obra 
Particular – Recurso Tutelar 

Mº. Pº., Proc. 
nº.90/85 BMJ – 392 – P. 104 

Licenciamento 

Escola de condução – Constituciona-
lidade – Condução Automóvel – Al-
vará – Instrutor – Licença – Inabili-
dade – Cancelamento – Efeitos das 
penas 

Mº. Pº., Proc. 
nº.14/90 BMJ – 406 – P. 47 

Limites da Con-
denação 

Valor do pedido do autor – Actuação 
oficiosa 

Mº. Pº., Proc. 
nº.87641 – 1ª sec BMJ – 460 – P. 76 

Livre circulação 
de trabalhado-
res 

Administração Pública – Emprego 
Público – Função Pública – Comu-
nidades Europeias – Função Pública 
de Carácter Predominantemente 
Técnico – Estrangeiros – Cidadão 
Comunitário – Comunidades Euro-
peias 

Mº. Pº., Proc. 
nº.22/90 BMJ – 411 – P. 5 

Loteamento Ur-
bano 

Licenciamento – Parecer Vinculati-
vo – Autonomia Local – Tutela Ad-
ministrativa – Direcção Geral do 
Ordenamento do Território 

Mº. Pº., Proc. 
nº.66/89 BMJ – 393 – P. 41 

Mandato Mandato sem representação Galvão Telles CJ – Ano VIII – T3 -



 98

1983 - P. 5 

Marca As medidas de confisco não têm efi-
cácia extraterritorial 

Baptista Macha-
do/Moura Ramos 

CJ – Ano X - T5 - 
1985 - P. 11 

Marca 
O Confisco realizado no estrangeiro 
e a titularidade de marca registada 
em Portugal 

Oliveira Ascen-
são 

CJ - Ano XI - T2 - 
1986 - P. 15 

Matéria de facto 
Atribuições do Tribunal Colectivo 
no julgamento da matéria de facto 
nas acções cíveis 

Baltazar Coelho CJSTJ - Ano II - T1 
- 1994 - P. 5 

Medida de Segu-
rança 

Inimputável – Perigosidade – Medi-
da de Segurança Privativa de Liber-
dade – Estabelecimento Prisional - 
Saída Precária – Tribunal de Execu-
ção de Penas - Execução de Medida 
de Segurança 

Mº. Pº., Proc. 
nº.98/89 BMJ – 396 – P. 58 

Menores Aspectos da protecção jurídica dos 
menores Pais de Sousa CJ – Ano VIII – T3 - 

1983 - P. 33 

Ministério Públi-
co 

Estatuto – Natureza – Decisão Favo-
rável à Promoção – Recurso – Legi-
timidade 

Mº. Pº., Proc. 
nº.46444 BMJ – 440 – P. 33 

Mora Juros de mora – Aplicação da Lei no 
tempo 

Mº. Pº., Proc. 
nº.82822 BMJ – 438 – P. 13 

Nacionalidade 

Cidadão Nacional – Perda de Nacio-
nalidade Conservação da Nacionali-
dade – Privação da Cidadania – Ex-
Colónia Portuguesa – Interpretação 
conforme a Constituição 

Mº. Pº., Proc. 
nº.34/93 BMJ – 447 – P. 5 

Negócio Jurídico 
Nulidade – Conhecimento oficioso 
pelo Tribunal – Restituição do reci-
bo 

Mº. Pº., Proc. 
nº.85202-1ªsec BMJ – 445 – P. 18 

Nome comercial O nome comercial e o artº.8º.da 
Convenção da União de Paris Fernando Olavo CJ – Ano IX - T5 - 

1984 - P. 19 

Normas Constitu-
cionais 

Hierarquia das normas constitucio-
nais – Sua função na protecção dos 
Direitos Fundamentais 

José Manuel Car-
doso da Costa BMJ – 396 – P. 5 

Notificação 
Processo de Contravenções ou 
Transgressões – Notificação Pessoal 
do Arguido - Notificação Edital 

Mº. Pº., Proc. 
nº.47513 – 3ª sec. BMJ – 484 – P. 18 

Notificação – Edi-
tais Arguido ausente em parte incerta Mº. Pº., Proc. 

nº.42204 BMJ – 415 – P. 104 

Notificação Judi-
cial Avulsa Interrupção da Prescrição Mº. Pº., Proc. 

nº.519/97 - 1ªsec BMJ – 475 – P. 5 

Novação Contrato de assistência e viabiliza-
ção Galvão Telles CJ - Ano XII - T2 - 

1987 - P. 29 

Novação Contrato de viabilização Antunes Varela CJ - Ano XII - T2 - 
1987 - P. 39 

Objecção de 
Consciência 

Crime de recusa de prestação de ser-
viço cívico 

Mº. Pº., Proc. 
nº.41402 BMJ – 411 – P. 25 

Obrigação Cam-
biária 

Interrupção da Prescrição – Âmbito 
de Aplicação (artigo 71º da Lei Uni-
forme sobre Letras e Livranças) 

Mº. Pº., Proc. 
nº.76250-2ªsec BMJ – 445 – P. 14 

Ofensas Corporais 
Crime de Ofensas Corporais Volun-
tárias - Aleijão - Legitima defesa - 
provocação - pena 

Eduardo Correia CJ – Ano VII - T1 - 
1982 - P. 5 

Ofensas Corporais 
Simples Bofetada – Ausência de Dor Mº. Pº., Proc. 

nº.41618 – 3ª sec. BMJ – 412 – P. 55 

Ónus da prova 
Os ónus da alegação e da prova, em 
geral e nas acções de investigação de 
paternidade 

Baltazar Coelho CJSTJ - Ano VII - 
T1 - 1999 - P. 13 
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Oposição de acór-
dãos 

Acórdão Fundamento – Inadmissibi-
lidade de Recurso de Acórdão da 
Secção 

Mº. Pº., Proc. 
nº.85321 – 1ª sec. BMJ – 461 – P. 5 

Oposição de 
Acórdãos 

Recurso – Âmbito da instrução pe-
dida por um só ou por alguns dos co-
arguidos – Reapreciação pelo Tribu-
nal Pleno – Solução Uniformizadora 
da Jurisprudência diferente de qual-
quer dos acórdãos em conflito 

Mº. Pº., Proc. 
nº.41250 – 3ª sec. BMJ – 450 – P. 5 

Oposição de acór-
dãos  

Recurso – Novo Recurso para o Tri-
bunal pleno – Inadmissibilidade 

Mº. Pº., Proc. 
nº.85321 BMJ – 458 – P. 5 

Organização judi-
ciária 

O tribunal de círculo na actual orga-
nização judiciária portuguesa 

Mª Francisca Re-
bordão 

CJ - Ano XIII - T5 - 
1988 - P. 53 

Pedido Cível 
Pedido Cível em processo penal – 
Imposto de Justiça – Custas – Assis-
tente 

Mº. Pº., Proc. 
nº.42798 BMJ – 423 – P. 5 

Pena Acessória de 
Expulsão 

Expulsão – Aplicação Automática – 
Tráfico de Estupefacientes 

Mº. Pº., Proc. 
nº.45706 –3ªsec BMJ – 461 – P. 13 

Penhor de Crédi-
tos Declaração do devedor – Prazo Mº. Pº., Proc. 

nº.78591 BMJ – 431 – P. 8 

Penhora 
Venda de bens Penhorados – Notifi-
cação do despacho que ordena a 
venda 

Mº. Pº., Proc. 
nº.79679 BMJ – 429 – P. 69 

Penhora Ilicitude na Guarda da coisa penho-
rada - Venda antecipada Almeida Costa CJ – Ano X - T2 - 

1985 - P. 19 

Petição Inicial 
Nulidades – Ineptidão da Petição 
inicial – Ininteligibilidade da causa 
de pedir – Réplica  

Mº. Pº., Proc. 
nº.84970 BMJ – 437 – P. 17 

Poderes de repre-
sentação 

Objecto de sociedade comercial 
prosseguido em desacordo com o 
pacto social 

Ferrer Correia CJ – Ano XI - T1 - 
1986 - P. 5 

Polícia Florestal 
Regime Florestal – Guarda Florestal 
Auxiliar – Agente Administrativo – 
Diuturnidades 

Mº. Pº., Proc. 
nº.34/89 BMJ – 396 – P. 43 

Prazo Contagem de Prazo – Tolerância de 
ponto – Dia de Carnaval 

Mº. Pº., Proc. 
nº.48826 BMJ – 460 – P. 57 

Prazo Prazo nas Contra-Ordenações – Sua 
natureza 

Mº. Pº., Proc. 
nº.45325 BMJ – 435 – P. 15 

Prazo Judicial 
Suspensão dos prazos judiciais – 
Propositura da acção prevista no art. 
382º n.1 a) do C:P.C. 

Mº. Pº., Proc. 
nº.76282 –1ª sec BMJ – 435 – P. 8 

Prescrição Interrupção do prazo, notificação 
para comparência ou interrogatório  

Mº. Pº., Proc. 
nº.47464 BMJ – 481 – P. 37 

Prescrição Renúncia da prescrição – Efeitos Mº. Pº., Proc. 
nº.83149 –2ª sec. BMJ – 437 – P. 5 

Presidente de 
Câmara 

Exercício efectivo de funções – Re-
muneração – Actividade privada  

Mº. Pº., Proc. 
nº.46022 BMJ – 497 – P. 54 

Prestação de ser-
viços Contrato de Gestão de Empresa Pinto Monteiro CJSTJ - Ano III - T1 

- 1995 - P. 5 

Prisão Preventiva Associação criminosa Cavaleiro de Fer-
reira 

CJ – Ano XIV – T 4 
– 1989 – P. 23 

Prisão preventiva Critérios da prisão preventiva Araújo de Barros CJSTJ - Ano VIII - 
T2 - 2000 - P. 9 

Privilégios Credi-
tórios Privilégios creditórios sobre navio Fernando Olavo CJ – Ano IX - T5 - 

1984 - P. 13 

Privilégios Credi-
tórios  

Processo de falência – Concurso de 
credores – Créditos dos Trabalhado-
res 

Mº. Pº., Proc. 
nº.86153 – 1ª sec. BMJ – 460 – P. 67 

Processo Penal Prazos – Dilação – Inadmissibilidade Mº. Pº., Proc. BMJ – 452 – P. 49 
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– Requerimento para abertura da 
Instrução Prazo Peremptório 

nº.46249 – 3ª sec 

Processo Penal Sentença Absolutória – Pedido Cível Mº. Pº., Proc. 
nº.993/98 - 3ª sec BMJ – 488 – P. 41 

Processo tutelar A alteração do papel do juiz no pro-
cesso tutelar Santos Cabral CJSTJ - Ano VIII - 

T3 - 2000 - P. 17 

Procuração 

Procuração com poderes especiais – 
Crime de natureza semipública – 
Queixa apresentada por mandatário 
judicial 

Mº.Pº., Proc. 
nº.48 713 BMJ – 462 – P. 63 

Propriedade In-
dustrial Nome e insígnia de estabelecimento Carlos Olavo CJ - Ano XII - T3 - 

1987 - P. 5 
Propriedade In-

dustrial 
Concorrência - Liberdade de inicia-
tiva privada Carlos Olavo CJ – Ano XII - T1 - 

1987 - P. 13 
Propriedade In-

dustrial Marca Carlos Olavo CJ - Ano XII - T2 - 
1987 - P. 19 

Propriedade in-
dustrial Patente de invenção Fernando Olavo CJ – Ano VI – T2 - 

1981 - P. 17 

Protecção de da-
dos pessoais 

Ficheiro Informático – Acesso a in-
formação – Siva – Interconexão de 
Ficheiros – Utilização da Informáti-
ca –– Fluxo de Transfronteiras – 
Pessoa Colectiva – Direitos e Deve-
res Fundamentais 

Mº. Pº., Proc. 
nº.95/87 BMJ – 400 – P. 41 

Prova Arguição da simulação pelos simu-
ladores (Prova testemunhal) Mota Pinto CJ – Ano X - T3 - 

1985 - P. 9 

Publicidade Ilícitos Contra-Ordenacionais  Ana Luísa Geral-
des BMJ – 448 – P. 53 

Queixa  Apresentação de queixa criminal por 
mandatário – Poderes Especiais 

Mº. Pº., Proc. 
nº.42322 BMJ – 417 – P. 86 

Recurso Assistente, falta de legitimidade Mº. Pº. , Proc. 
nº.1151/96 BMJ – 470 – P. 13 

Recurso 
Especificação e Questionário – Or-
ganização Recurso para o S.T.J. – 
Inadmissibilidade 

Mº. Pº., Proc. 
nº.81592 BMJ – 486 – P. 15 

Recurso Julgamento ampliado da Revista e 
do Agravo Baltazar Coelho CJSTJ - Ano V - T1 

- 1997 - P. 25 

Recurso 
Os juízos de valor da lei substantiva, 
o apuramento dos factos na acção e 
o recurso de revista 

Antunes Varela CJ – Ano XX - T4 - 
1995 - P. 5 

Recurso 
Os recursos no anteprojecto do CPC 
e no código tipo para a América La-
tina 

Reis Figueira CJ - Ano XIII - T5 - 
1988 - P. 40 

Recurso Prazo para entrega de processo con-
fiado e de alegações de recurso Calvão da Silva CJ – Ano XX - T1 - 

1995 - P. 8 

Recurso Recurso para o Tribunal Pleno Galvão Teles CJ – Ano X - T5 - 
1985 - P. 5 

Recurso penal Implicações do novo sistema de re-
cursos no Código de Processo Penal Mouraz Lopes CJSTJ - Ano VIII - 

T2 - 2000 - P. 5 

Recurso penal O recurso extraordinário do "habeas 
corpus" 

Gil Moreira dos 
Santos 

CJSTJ - Ano IV - T2 
- 1996 - P. 11 

Recurso penal O regime de recursos em processo 
penal Santos Cabral CJSTJ - Ano VIII - 

T3 - 2000 - P. 21 

Recurso Penal Processo de arguido preso – Prazo 
de interposição de recurso 

Mº. Pº., Proc. 
nº.47599 BMJ – 449 – P. 11 

Recurso Penal  
Reformatio in pejus - Tribunal Supe-
rior – Alteração oficiosa da qualifi-
cação jurídica – Convolação  

Mº. Pº., Proc. 
nº.47407 BMJ – 448 – P. 89 

Recurso Penal Rejeição Parcial – Princípio da Cin- Mº. Pº., Proc. BMJ – 418 – P. 319 
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dibilidade nº.42464 

Recurso Penal 
Vícios da decisão – art. 410º, n.º2 do 
CPC – Conhecimento Oficioso pelo 
Tribunal de Recurso 

Mº. Pº., Proc. 
nº.46580 – 3ª sec. BMJ – 450 – P. 30 

Recurso STJ 
Acórdão revogatório de saneador – 
Sentença – Necessidade de elabora-
ção de Especificação e Questionário 

Mº. Pº., Proc. 
nº.76846 –2ªsec BMJ – 4436 – P. 5 

Reforma agrária Aquisição de cortiça – Forma de pa-
gamento ao Estado 

Mº. Pº. Proc. 
nº.358/96 – 2ª 
sec. 

BMJ – 466 – P. 45 

Reforma Agrária 

Direito de Reserva – Entrega para 
Exploração – Beneficiário – Arren-
damento Rural – Renovação – Res-
tabelecimento de Arrendamento 

Mº. Pº., Proc. 
nº.59/91 BMJ – 410 – P. 5 

Reforma agrária Expropriação por  utilidade pública Oliveira Ascen-
são 

CJ – Ano XVII - T2 
- 1992 - P. 26 

Reforma agrária Valor das actas geradoras de uma si-
tuação latifundiária Oliveira Ascenão CJ - Ano XII - T5 - 

1987 - P. 11 

Registo Civil 

Registo de Nascimento – Estabele-
cimento da Maternidade – Omissão 
– Suprimento – Acção de registo – 
Acção de Estado – Caso Julgado 
Material 

Mº. Pº., Proc. 
nº.29/90 BMJ – 407 – P. 19 

Registo civil 

Registo de nascimento e filiação em 
Portugal – Valor de certidão de nas-
cimento estrangeira – Contrato sobre 
património hereditário 

Capelo de Sousa CJ – Ano XIV – T 5 
– 1989 – P. 29 

Registo Predial 
Caixa Geral de Depósitos – Actos de 
Registo Predial – Emolumentos e 
Preparos 

Mº. Pº., Proc. 
nº.77306 BMJ – 429 – P. 65 

Registo Predial Conceito de Terceiros Mº. Pº. , Proc. 87 
159 BMJ – 467 – P. 60 

Registo Predial Conceito de Terceiros 
Mº. Pº., Proc. 
nº.1050/98 – 2ª 
sec 

BMJ – 487 – P. 13 

Regulação do po-
der paternal 

Aplicação do processo de regulação 
do exercício do poder paternal aos 
filhos de pais não unidos pelo ma-
trimónio 

Carlos Olavo CJ – Ano XI - T1 - 
1986 - P. 19 

Regulação do Po-
der Paternal 

Direitos da Criança – Interesse do 
Menor – Tratamento Médico – In-
ternamento Hospitalar – Acto Médi-
co – Abuso de Direito – Conflito de 
Deveres 

Mº. Pº., Proc. 
nº.8/91 BMJ – 418 – P. 285 

Regulação do Po-
der Paternal 

Litisconsórcio Necessário – Legiti-
midade passiva – Acção do Ministé-
rio Público para Regulação do Poder 
Paternal 

Mº. Pº., Proc. 
nº.81043 – 1ª sec BMJ – 449 – P. 5 

Remição de colo-
nia 

Valor a atender para fixação de in-
demnização – Data da Arbitragem 

Mº. Pº., Proc. 
nº.80682 BMJ – 451 – P. 5 

Remuneração  

Pessoal Docente universitário – Gra-
tificação – Estatuto Remuneratório – 
Inconstitucionalidade – Trabalho 
Igual – Salário Igual – Princípio da 
Confiança 

Mº. Pº., Proc. 
nº.47/93 BMJ – 429 – P. 74 
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Representação de 
Pessoa Colecti-
va  

Representação da Arquidiocese de 
Évora - Fundação Eugénio de Al-
meida - Instituição Privada de Soli-
dariedade Social - Representação 
Plural –- Substituição – Órgão de 
Pessoa Colectiva – Estatutos – Au-
sência – Impedimento – Voto de De-
sempate – Voto de Qualidade 

Mº. Pº., Proc. 
nº.83/89 BMJ – 394 – P. 71 

Representação 
dos Tribunais 

O Supremo Tribunal de Justiça e o 
Tribunal Constitucional 

Brochado Bran-
dão 

CJ – Ano IX - T5 - 
1984 - P. 31 

Requisição Civil 

Função Pública – Direito à Greve – 
Prestação de serviços mínimos – 
Suspensão do Contrato de trabalho – 
Direito à retribuição 

Mº. Pº., Proc. 
nº.52/92 BMJ – 432 – P. 37 

Resolução do 
Contrato Alteração das circunstâncias e risco Lobo Xavier CJ – Ano VIII - T5 - 

1983 - P. 15 

Responsabilidade 
civil 

Responsabilidade civil extracontra-
tual - Não cobrança de derrama pelo 
Estado 

Barbosa de Melo CJ – Ano XI - T4 - 
1986 - P. 31 

Responsabilidade 
civil 

Dano corporal em acidentes de via-
ção - Cálculo da indemnização - Si-
tuações de agravamento  

Sousa Dinis CJSTJ - Ano V - T2 
- 1997 - P. 11 

Responsabilidade 
civil 

Dano corporal em acidente de viação 
– Indemnização em situações de 
morte, incapacidade total e incapaci-
dade parcial 

Sousa Dinis CJSTJ - Ano IX – 
T1 - 2001 - P. 5 

Responsabilidade 
Civil 

Acidente de viação e de serviço – 
Funcionário do estado – Direito de 
Indemnização do Estado – Sub-
rogação legal 

Mº.Pº. , Proc.87 
639 BMJ – 463 – P. 5 

Responsabilidade 
Civil 

Acidente em Serviço – Funcionário 
Público – Responsabilidade Civil – 
Estado – Sub-rogação – Direito de 
Regresso 

Mº. Pº., Proc. 
nº.50/90 BMJ – 409 – P. 9 

Responsabilidade 
Civil 

Acidentes de Viação – Responsabi-
lidade solidária do comitente – Ale-
gação e prova da relação de comis-
são 

Mº. Pº., Proc. 
nº.87236 – 2ª sec BMJ – 456 – P. 5 

Responsabilidade 
civil 

Indemnizaciones – Sistema para la 
valoración de los daños corporales 
en accidentes de circulación 

Resolución de la 
Dirección 
General de 
Seguros 

CJSTJ – Ano IX – 
T1 - 2001 - P. 13 

Responsabilidade 
Civil do Esta-
do 

Empresa Nacionalizada – Acto de 
Gestão, Responsabilidade dos Ad-
ministradores – Nacionalização 

Mº. Pº., Proc. 
nº.44/85 BMJ –392 – P. 87 

Responsabilidade 
do Comissário  Culpa presumida – Limites Mº. Pº., Proc. 

nº.76540 BMJ – 435 – P. 11 

Responsabilidade 
do produtor e 
do distribuidor 

Garantia de bom funcionamento e 
vícios do produto 

Mota Pin-
to/Calvão da Sil-
va 

CJ – Ano X - T3 - 
1985 - P. 17 

Responsabilidade 
jurídica 

A acção - O facto fonte - A infracção 
- A omissão 

Geraldes de Car-
valho 

CJ – Ano XII - T1 - 
1987 - P. 19 

Segredo Profissi-
onal 

Atestados Médicos justificativos de 
falta a acto processual 

Mº. Pº., Proc. 
nº.41308 BMJ – 406 – P. 80 

Seguros Responsabilidade dos "P & I 
CLUBS" Mário Raposo CJ – Ano IX - T2 - 

1984 - P. 23 

Sentença Penal 
Nulidade da Sentença – Formação 
da Convicção do tribunal – Falta de 
indicação dos meios de prova – Nu-

Mº. Pº., Proc. 
nº.42317 BMJ – 417 – P. 77 
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lidade Sanável 

Sigilo Em defesa do dever de sigilo 

Parecer perfilha-
do pelo Conselho 
distrital do Porto 
da Ordem dos 
Advogados 

CJ – Ano XVII - T3 
- 1992 - P. 79 

Sigilo médico Deontologia e tutela penal Henrique da Gra-
ça 

CJSTJ - Ano VIII - 
T1 - 2000 - P. 5 

Sociedade por 
Quotas Cessão de quota a meeiro de sócio Ferrer Correia CJ – Ano XIV – T 4 

– 1989 – P. 31 
Sociedade por 

Quotas Cessão de quota a meeiro de sócio Raul Ventura CJ – Ano XIV – T 4 
– 1989 – P. 37 

Sociedade por 
Quotas 

Redução a dois Sócios Cônjuges – 
Validade – Sucessão e Aplicação da 
Lei no Tempo 

Mº. Pº., Proc. 
nº.79301 BMJ – 460 – P. 5 

Sociedades Disciplina jurídica dos grupos de so-
ciedades Eliseu Figueira CJ – Ano XV - T4 - 

1990 - P. 36 

Sociedades 

Necessidade do consentimento do 
cônjuge do empresário para aliena-
ção de imóveis que se integrem no 
objecto da empresa  

Guilherme de 
Oliveira 

CJ – Ano XXVI - T1 
- 2001 - P. 5 

Sociedades 

O dono de uma quota de uma Socie-
dade por quotas pode deduzir em-
bargos de terceiro contra a respecti-
va penhora em execução movida 
contra outra pessoa 

Palma Carlos CJ – Ano VIII - T1 - 
1983 - P. 5 

Sociedades Obrigações acessórias dos sócios nas 
sociedades por quotas Raul Ventura CJ – Ano VI – T2 - 

1981 - P. 5 

Sociedades Penhor de quota - Venda de imóveis 
da sociedade em prejuízo do credor Nogueira Serens CJ – Ano XXI - T4 - 

1996 – P. 5 

Sociedades 
Responsabilidade directa, para com 
credores sociais, de sócios de socie-
dades por quotas 

Raul Ventura CJ – Ano VII – T2 - 
1982 - P.m19 

Sociedades 

Termo do exercício das funções dos 
membros do Conselho de Adminis-
tração e do Conselho Fiscal nas So-
ciedades Anónimas 

Fernando Olavo CJ – Ano IX - T5 - 
1984 - P. 7 

Testamento Deixa do remanescente - Pré-
falecimento do beneficiário 

Oliveira Ascen-
são 

CJ - Ano XVII - T5 - 
1992 - P. 35 

Testamento Testamento público feito em Portu-
gal por um cidadão espanhol 

Marques dos San-
tos 

CJSTJ - Ano III - T2 
- 1995 - P. 5 

Transgressão 
Decisão em matéria de facto – Sen-
tença – Fundamentação – Indicação 
dos meios de prova 

Mº. Pº., Proc. 
nº.46686 BMJ – 460 – P. 104 

Tratamento médi-
co 

Actos de gestão pública - Erro de 
tratamento médico em hospital Sinde Monteiro CJ – Ano XI - T4 - 

1986 - P. 47 

Trespasse  Dever de não concorrência pelo 
trespassário Nogueira Serens CJSTJ - Ano IX - T2 

- 2001 - P. 5 

Uso e porte de 
armas 

Pistola de calibre 6,35 mm, não re-
gistada nem manifestada- Punibili-
dade – Descriminalização – 
Artº.275º do Código Penal , revisto 
pelo DL.48/95, de 15/3 – Caducida-
de do Assento de 5 de Abril de 1989 

Mº Pº., Proc. 
nº.813/96 – 3ª 
Sec. 

BMJ – 464 – P. 5 

Usucapião Presunção de posse – Poder de facto 
sobre a coisa 

Mº. Pº., Proc. 
nº.85204 – 1ª sec BMJ – 457 – P. 33 

Valor da acção 
Valor processual e tributário mínimo 
das acções sobre o estado das pesso-
as 

Baltazar Coelho CJ – Ano IX - T2 - 
1984 - P. 27 
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Venda Venda de padrasto a enteado Pinto Monteiro CJ – Ano XIX - T4 - 
1994 - P. 5 

Venda de coisa 
defeituosa Venda de animal defeituosa Pinto Monteiro CJ – Ano XIX - T5 - 

1994 - P. 5 
Venda de Coisa 

Imóvel Defei-
tuosa 

Caducidade da acção para reparação Mº.Pº., Proc. 
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Direito Civil 
 
1- Parte Geral 

 
− Boa-fé, princípio da confiança, relação 

cambiária, violação, abuso de direito. 
2620 

− Confissão judicial, litigância de má fé, 
respostas aos quesitos. 2684 

 
 

2- Direito das Obrigações 
 
− Acidente de trabalho, acidente de via-

ção, seguradora, pagamento, indemni-
zação, direito de regresso. 2688 

− Acidente de viação, acidente de traba-
lho, opção pela indemnização, restitui-
ção, pagamento, liquidação, tribunal do 
trabalho, cálculo da indemnização, da-
nos futuros, equidade. 2738 

− Acidente de viação, culpa, presunção 
de culpa, responsabilidade, Fundo de 
Garantia Automóvel, cálculo da indem-
nização. 2685 

− Acidente de viação, danos futuros, cál-
culo da indemnização. 2736 

− Acidente de viação, danos morais, 
montante da indemnização. 2640 

− Acidente de viação, danos não patri-
moniais, danos patrimoniais, veículo, 
substituição. 2627 

− Acidente de viação, danos patrimoniais, 
danos futuros, danos morais. 2637 

− Acidente de viação, paralisação de veí-
culo, indemnização. 2751 

− Acidente de viação, veículo automóvel, 
reparação do prejuízo, reconstituição 
natural, indemnização. 2756 

− Acidente de viação, veículo, valor, re-
paração do prejuízo. 2657 

− Arrendamento para comércio ou indús-
tria, acção de despejo, morte, arrendatá-
rio, caducidade, erro na forma do pro-
cesso, valor da causa, abuso do direito, 
admissão do recurso. 2683 

− Arrendamento para comércio ou indús-
tria, nulidade do contrato, restituição, 
renda. 2740 

− Arrendamento para comércio ou indús-
tria, renda, alteração, forma. 2671 

− Arrendamento para habitação, altera-
ção, arrendamento para comércio ou 
indústria, escritura pública, falta, nuli-
dade, caducidade. 2717 

− Arrendamento para habitação, arren-
damento para profissão liberal, arren-
damento misto, escritura pública, cláu-
sula adicional, forma, nulidade, despe-
jo, abuso de direito, litigância de má fé. 
2660 

− Arrendamento para habitação, bens 
comuns do casal, resolução do contrato, 
falta de pagamento da renda, contradi-
ção, cônjuge, locador, quantia devida. 
2693 

− Arrendamento para habitação, forma do 
contrato, licença de utilização, omissão 
de pronúncia, suprimento da nulidade, 
abuso do direito, falta de pagamento da 
renda, resolução do contrato. 2763 

− Arrendamento para habitação, inconsti-
tucionalidade, declaração, Tribunal 
Constitucional, acórdão, publicação, 
repristinação, senhorio, denúncia para 
habitação, necessidade de casa para ha-
bitação, prazo. 2752 

− Arrendamento para habitação, prazo de 
caducidade, abuso de direito. 2706 

− Arrendamento urbano, resolução do 
contrato, obras, caducidade da acção, 
facto duradouro. 2634 

− Arrendamento, reparações urgentes, in-
demnização. 2748 

− Contrato de adesão, centro comercial, 
estabelecimento comercial, cláusula, 
nulidade, indemnização, direito de re-
tenção, compensação de dívida, sanção 
pecuniária. 2659 

− Contrato de arrendamento, resolução do 
contrato. 2708 

− Contrato, resolução, falta de fundamen-
tação. 2730 

− Contrato, troca, automóvel, proprieda-
de, transmissão de propriedade, registo 
automóvel, perda, dano, ressarcimento, 
reivindicação. 2680 

− Contrato-promessa de compra e venda, 
incumprimento definitivo, venda, ter-
ceiro, inadmissibilidade, execução es-
pecífica, indemnização, promitente-
comprador. 2762 

− Contrato-promessa, cessão de quota, 
resolução do contrato, incumprimento 
definitivo. 2667 

− Contrato-promessa, execução específi-
ca, requisitos. 2769 

− Contrato-promessa, tradição da coisa, 
pagamento antecipado, excepção de 
não cumprimento. 2678 

− Crédito da Segurança Social, privilégio 
creditório, inexistência jurídica, incons-
titucionalidade. 2696 

− Direito de regresso, prescrição, prazo, 
prescrição do procedimento criminal, 
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acto ilícito, responsabilidade extra con-
tratual. 2695 

− Doação, móveis, tradição da coisa, nu-
lidade. 2705 

− Empreitada, defeitos, ónus da prova. 
2704 

− Empreitada, desistência, dono da obra, 
suspensão, empreiteiro, pagamento, 
preço. 2649 

− Fiança, objecto, nulidade. 2652 
− Hipoteca, juros. 2656 
− Indemnização, prescrição, procedimen-

to criminal, responsabilidade objectiva. 
2689 

− Indemnização, responsabilidade civil 
por acidente de viação, juros de mora, 
início. 2742 

− Indemnização, violação, sigilo bancá-
rio, danos morais, juros de mora. 2741 

− Juros de mora, citação, danos morais, 
danos patrimoniais. 2635 

− Mútuo, formalidades, escritura pública, 
meios de prova, substituição, letra, nu-
lidade, ónus da prova. 2710 

− Obrigação pecuniária, falta, interpela-
ção, acção de condenação, juros de 
mora. 2735 

− Pacto de preferência, eficácia real, de-
pósito do preço, falta, caducidade, co-
nhecimento oficioso. 2718 

− Resolução do contrato, indemnização, 
juros. 2773 

− Responsabilidade civil, edificação ur-
bana, defeito de conservação, proprietá-
rio, culpa, obras. 2658 

− Responsabilidade civil, morte, dano, 
danos não patrimoniais, equidade, juros 
de mora. 2623 

− Responsabilidade civil, responsabilida-
de pelo risco, mora, início, citação, 
obrigação ilíquida. 2753 

− Responsabilidade extra contratual, 
prescrição, início da prescrição. 2768 

− Responsabilidade pré-contratual, boa-
fé, obrigação de indemnizar, requisitos, 
sociedade comercial, danos não patri-
moniais, indemnização. 2676 

− Sanção pecuniária compulsória, colisão 
de direitos,. 2776 

− Sub-arrendamento, cessão de explora-
ção, senhorio, autorização. 2743 

− Sub-arrendamento, nulidade do contra-
to, restituição, valor. 2761 

− Taxa de juro, falta de pagamento, mul-
ta. 2639 

 
 
 

3- Direitos Reais 
 

− Águas particulares, usucapião, requisi-
tos. 2775 

− Condomínio, parte comum, despesas, 
comparticipação. 2703 

− Direito de preferência, alienação, lo-
gradouro, prédio urbano. 2682 

− Direito de preferência, depoimento de 
parte, respostas aos quesitos, funda-
mentação, notificação para preferência. 
2719 

− Posse, letra, presunção juris tantum, 
pagamento, ónus da prova. 2662 

− Propriedade, casa de habitação, defesa, 
inadmissibilidade, parte comum. 2737 

− Servidão de passagem, direito de prefe-
rência, requisitos. 2619 

− Servidão de passagem, servidão por 
destinação do pai de família, sinais vi-
síveis e permanentes, requisitos. 2651 

 
− Direito de Família 
 
− Acção de divórcio, tribunais portugue-

ses, competência internacional. 2617 
− Alimentos devidos a menores, conflitos 

de interesses, pensão por incapacidade, 
acidente de trabalho, penhora, salário 
mínimo nacional. 2694 

− Divórcio, inventário, meação, partilha 
dos bens do casal, ex-cônjuge, legitimi-
dade. 2618 

− Processo tutelar de menores, competên-
cia territorial, residência. 2777 

 
 

4- Direito de Sucessões 
 
− Herança, aceitação da herança, aceita-

ção tácita, doação, inoficiosidade, ar-
guição, prazo, caducidade, legitimida-
de. 2734 

− Inventário, avaliação. 2724 
− Inventário, separação de meações, exe-

cução, regime de bens, alteração, regi-
me de separação absoluta de bens, co-
municação, Conservador do Registo 
Civil. 2772 

− Processo de inventário, relação de bens, 
reclamação, incidentes da instância, 
formalidades. 2666 

− Processo de inventário, seguro de vida, 
prémio, valor, relação de bens. 2712 

 
 
 
 
− Processo Civil 
 
− Arresto, substituição, caução, erro na 

forma do processo. 2622 
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− Arresto, tribunais portugueses, compe-
tência interna. 2641 

− Arrolamento, oposição. 2674 
− Base instrutória, reclamação, recurso. 

2664 
− Citação, citação em país estrangeiro, ci-

tação edital, falta, execução, oposição, 
embargos de executado, procedência. 
2643 

− Coligação passiva, aluguer de automó-
vel sem condutor, contrato, caducidade, 
renda, caução, restituição. 2675 

− Condenação em quantia a liquidar em 
execução de sentença, pressupostos. 
(Texto integral) 2733 

− Custas, baldios, isenção de custas. 2653 
− Depoimento de parte, respostas aos 

quesitos, fundamentação, direito de 
preferência, notificação para preferên-
cia. 2719 

− Embargos de obra nova, licenciamento 
de obras, embargo administrativo. 2723 

− Especificação, reforma. 2725 
− Falta de citação, recurso de revisão, 

trânsito em julgado. 2716 
− Intervenção de terceiros, direito de re-

gresso, intervenção acessória. 2714 
− Julgamento, gravação da prova, apreci-

ação da prova, matéria de facto, pode-
res da Relação. (Texto integral) 2690 

− Julgamento, gravação da prova, apreci-
ação da prova. (Texto integral) 2672 

− Legitimidade baldios, Junta de Fregue-
sia. 2770 

− Legitimidade, coligação passiva. 2632 
− Litigância de má fé, dever de indemni-

zar, requisitos. 2650 
− Litispendência, pressupostos. 2687 
− Matéria de facto, documento, força 

probatória. 2709 
− Matéria de facto, documento. 2715 
− Modificabilidade da decisão de facto, 

anulação da decisão, procedimentos 
cautelares. 2758 

− Objecto de recurso, cheque post-
datado, cheque sem provisão, descrimi-
nalização, arquivamento dos autos, ac-
ção cível, prazo de propositura da ac-
ção. 2624 

− Pedido principal, pedido subsidiário, 
pedidos incompatíveis. 2711 

− Princípio da cooperação, rectificação de 
erros materiais. 2669 

− Princípio da livre apreciação da prova, 
gravação da prova, valor. 2744 

− Procedimentos cautelares, admissibili-
dade, pressupostos. 2720 

− Procedimentos cautelares, requerimen-
to, poderes do tribunal, natureza urgen-
te do processo, celeridade processual. 
2778 

− Procedimentos cautelares, restituição 
provisória de posse, violação, execu-
ção. 2648 

− Procuração, falta, notificação. 2698 
− Prova documental, simulação, docu-

mento, prova testemunhal, interpreta-
ção de documento. 2722 

− Prova pericial, respostas aos quesitos, 
valor probatório. 2665 

− Prova testemunhal, documento autênti-
co, simulação, terceiros, litisconsórcio, 
direito de propriedade, registo predial, 
registo definitivo, presunção de propri-
edade, facto notório, poderes da Rela-
ção. 2728 

− Prova testemunhal, documento escrito. 
2746 

− Providência cautelar não especificada, 
pressupostos, forma de processo, caso 
julgado, caducidade, acção dependente. 
2628 

− Providência cautelar, caducidade, re-
quisitos. 2765 

− Recurso de revisão, anulação de sen-
tença, homologação, partilha, caduci-
dade. 2764 

− Reivindicação, ónus da prova. 2713 
− Suspensão da instância, falta de paga-

mento, taxa de justiça, adiamento, au-
diência de julgamento, falta de advoga-
do, nulidade de sentença, condenação 
ultra petitum. 2661 

− Tribunais portugueses, competência in-
ternacional, acção, impugnação paulia-
na, casamento, regime de bens, separa-
ção judicial de bens, legitimidade pas-
siva. 2625 

− Tribunal competente, loteamento clan-
destino, legitimidade, caso julgado 
formal. 2677 

 
 

Execução 
 

− Execução de sentença, embargos de 
executado, sanção pecuniária compul-
sória, pedido. 2727 

− Execução hipotecária, direito de seque-
la. 2636 

− Execução por quantia certa, adjudica-
ção, bem apreendido, liquidação em 
execução. 2631 

− Execução por quantia certa, embargos 
de executado, penhora, depósito bancá-
rio 2691 

− Execução por quantia certa, embargos 
de executado, suspensão da instância, 
título executivo, livrança, responsabili-
dade, imposto de selo. 2739 

− Execução por quantia certa, embargos 
de executado, transacção, pagamento 
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em prestações, falta de pagamento, 
prosseguimento do processo. 2626 

− Execução por quantia certa, legitimida-
de passiva, proprietário, prédio, hipote-
ca. 2767 

− Execução por quantia certa, penhora, 
prédio, embargos de terceiro, prazo de 
caducidade, ónus da prova, extempora-
neidade. 2760 

− Execução por quantia certa, título exe-
cutivo, letra, embargos de executado, 
presunção, aval, sacador, assinatura, 
aceitante. 2686 

− Execução, alimentos, suspensão, cau-
ção. 2749 

− Execução, embargos de executado, 
suspensão da instância, pagamento, ad-
judicação, caução. 2647 

− Execução, penhora, efeitos, reivindica-
ção, legitimidade. 2654 

− Execução, reclamação de créditos, gra-
duação de créditos, crédito da Seguran-
ça Social, hipoteca. (Texto integral) 
2700 

− Execução, sustação da execução, re-
clamação de créditos, prazo. 2707 

− Execução, venda executiva, anulação, 
erro. 2779 

− Graduação de créditos, IRS, privilégio 
creditório, inconstitucionalidade mate-
rial. 2668 

− Liquidação em execução de sentença, 
cálculo da indemnização, incapacidade 
permanente, juros de mora, princípio do 
contraditório, prova pericial, incapaci-
dade temporária absoluta. 2630 

− Liquidação em execução de sentença, 
insuficiência da matéria de facto prova-
da, equidade. (Texto integral) 2673 

− Título executivo, assunção de dívida, 
execução. 2701 

− Venda judicial, venda de coisa alheia, 
ineficácia. 2699 

 
 

Processo Especial 
 
− Concurso de credores, falência, crédito 

laboral, privilégio creditório, graduação 
de créditos. 2766 

− Falência, cessação de facto, cessação de 
pagamentos, data, confissão. 2750 

− Falência, crédito, trabalhador, imposto, 
penhor mercantil, aval, estado, emprés-
timo, privilégio creditório, extinção. 
2702 

− Falência, execução, apensação, recla-
mação de créditos. 2679 

− Falência, graduação de créditos, crédito 
laboral. 2681 

− Falência, reclamação de créditos, tem-
pestividade, verificação de créditos, 
graduação de créditos. 2755 

− Falência, requisitos, ónus da prova. 
2731 

− Massa falida, restituição de bens, pro-
positura da acção. 2621 

− Prestação de contas, baldios, adminis-
tração, assembleia de compartes, junta 
de freguesia, 2754 

− Recuperação de empresa, falência, pri-
vilégio creditório, extinção, aplicação 
da lei no tempo. 2771 

− Revisão de sentença estrangeira, regu-
lação do poder paternal, competência 
em razão de hierarquia, absolvição da 
instância. (Texto integral) 2692 

− Revisão de sentença estrangeira, Tribu-
nal Arbitral, competência material, Tri-
bunal Cível, Tribunal de Instância, Tri-
bunal da Relação. 2633 

 
 

Direito Comercial 
 
− ALD, seguro de créditos, garantia autó-

noma, cláusula on first demand. 2757 
− Conta bancária, contrato, cláusula. 

2745 
− Contrato de abertura de crédito, título 

executivo. 2759 
− Contrato de locação financeira, incum-

primento do contrato, resolução do con-
trato, indemnização. 2670 

− Contrato de locação financeira, locador, 
locatário, responsabilidade, renda, pa-
gamento, empresa comercial, crédito, 
juros de mora. 2645 

− Depósito bancário, dever de informar. 
2638 

− Desconto bancário, contrato, documen-
to particular, título executivo. 2729 

− Estabelecimento comercial, contrato-
promessa, trespasse, fracção autónoma, 
condomínio, falta de licenciamento, 
abuso do direito. 2629 

− Letra em branco, preenchimento abusi-
vo, ónus da prova. 2747 

− Seguro de vida, prémio, valor, relação 
de bens, processo de inventário. 2712 

− Sociedade comercial, direito à informa-
ção, sócio, escritura pública, documen-
to, apresentação, acção, absolvição da 
instância. 2642 

− Sociedades comerciais, informações 
preparatórias de assembleia geral. 2732 

− Sociedades comerciais, sócio, socieda-
de civil, administrador, gerente, manda-
to, prestação de contas, obrigação, in-
terpelação. 2726 
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Vários 
 

− Baldios, administração, assembleia de 
compartes, junta de freguesia, prestação 
de contas. 2754 

− Baldios, legitimidade, Junta de Fregue-
sia. 2770 

− Expropriação por utilidade pública, 
alegações escritas, recurso, âmbito. 
2663 

− Expropriação por utilidade pública, de-
cisão arbitral, recurso da arbitragem, 
indemnização, competência material, 
tribunal comum, inconstitucionalidade, 
inconstitucionalidade material. 2697 

− Expropriação por utilidade pública, in-
demnização, pagamento, mora. 2774 

− Expropriação por utilidade pública, in-
demnização, terreno para construção, 
Reserva Agrícola Nacional. 2646 

− Expropriação por utilidade pública, ra-
tificação, embargo de obra nova, tribu-
nal competente, tribunal comum, tribu-
nal administrativo. 2655 

− Expropriação por utilidade pública, re-
curso da arbitragem, instância, modifi-
cação, ampliação do pedido. 2721 

− Expropriação, dano. 2644 
 
 

Direito Penal 
 
Parte Geral 
 

− Direito de queixa, exercício de direito, 
formalidades. 2813 

− Reincidência, pressupostos, insuficiên-
cia da matéria de facto provada. 2780 

 
 

Parte Especial 
 
− Abuso de confiança agravado, socieda-

de comercial, sócio gerente, declaração 
de falência, credor, lesado, assistente, 
legitimidade, pedido cível. 2794 

− Abuso de confiança fiscal, apropriação 
ilícita, sociedade comercial, adminis-
trador, gerente, responsabilidade pesso-
al, solidariedade, responsabilidade tri-
butária, dolo, prisão, constitucionalida-
de, contradição insanável da fundamen-
tação. 2809 

− Abuso de confiança fiscal, consuma-
ção, elementos da infracção, prisão, 
constitucionalidade. 2811 

− Abuso de confiança, elementos da in-
fracção, terceiro. 2802 

− Ameaça, ameaça com arma de fogo, 
elementos da infracção. 2797 

− Arma de fogo, arma de defesa, arma 
não manifestada, arma proibida, licença 
de uso e porte de arma, jurisprudência 
obrigatória. 2801 

− Atentado contra a segurança rodoviária, 
negligência, ofensas corporais por ne-
gligência. 2808 

− Burla, burla relativa a seguros, elemen-
tos da infracção, falsas declarações, 
companhia de seguros, indemnização, 
danos patrimoniais, direito de regresso. 
2785 

− Contrafacção de marca, fraude sobre 
mercadoria, interesse protegido, con-
curso aparente de infracções, subsidia-
riedade, punição. 2789 

− Desporto, violência. 2799 
− Difamação, elementos da infracção, di-

reito de crítica, liberdade de expressão. 
2787 

− Graduação de créditos, privilégio credi-
tório, IRS. 2795 

− Homicídio por negligência, ofensas 
corporais por negligência, direito à 
vida, incapacidade permanente parcial, 
danos futuros, danos morais, princípio 
da igualdade. 2791 

− Homicídio por negligência, omissão de 
auxílio, concurso real de infracções, 
medida da pena, pena acessória, inibi-
ção da faculdade de conduzir, proibição 
de conduzir veículo motorizado, con-
corrência de culpas, recurso, recurso 
subordinado. 2790 

− Homicídio por negligência, pena aces-
sória, proibição de conduzir veículo 
motorizado, sucessão de leis no tempo. 
2792 

− Homicídio por negligência; acidente de 
viação, excesso de velocidade, mudan-
ça de direcção, co-autoria, concorrência 
de culpas, medida da pena. 2806 

− Homicídio por negligência; acidente de 
viação, pena de multa, proibição de 
conduzir veículo motorizado, sucessão 
de leis no tempo. 2807 

− Insolvência, insolvência civil, dolo es-
pecífico, dano, credor, crime de perigo. 
2784 

− Ofensa à integridade física, ofensas 
graves, crime de perigo, crime de resul-
tado, tentativa, acto preparatório. 2817 

− Ofensas corporais por negligência, in-
capacidade permanente parcial, danos 
futuros, cálculo da indemnização. 2788 
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− Ofensas corporais simples, incapacida-
de permanente parcial, ofensas corpo-
rais agravadas. 2805 

 

Processo Penal 
 
− Alçada, recurso, valor da causa, res-

ponsabilidade civil, ónus da prova, de-
núncia caluniosa, elementos da infrac-
ção, indemnização. 2783 

− Apoio judiciário , requerimento, erro, 
reforma. 2804 

− Assistente, taxa de justiça, falta de pa-
gamento, incidente tributável, alteração 
não substancial dos factos, irregulari-
dade. 2810 

− Audiência de julgamento, arguido, au-
sência, ausência do arguido em parte 
incerta, sentença, notificação do argui-
do, mandado de detenção. 2816 

− Contra-ordenação, consumação, pres-
crição, prazo. 2803 

− Contra-ordenação, prescrição do proce-
dimento contra-ordenacional, suspen-
são da prescrição, aplicação subsidiária 
do Código Penal. 2812 

− Contra-ordenação, sociedade comerci-
al, fusão de empresas, inexistência da 
sentença, eficácia. 2793 

− Contra-ordenação, sociedade comerci-
al, representação sem poderes, notifica-
ção, nulidade absoluta, irregularidade. 
2814 

− Contumácia, prescrição do procedimen-
to criminal, suspensão da prescrição, 
recurso, admissibilidade, jurisprudência 
obrigatória. 2800 

− Diligência de instrução, requerimento, 
despacho, recurso, inadmissibilidade, 
omissão de diligências essenciais, nuli-
dade, arguição, prazo de arguição. 2781 

− Gravação da prova, transcrição, omis-
são, recurso, motivação, provas, especi-
ficação, matéria de facto, poderes da re-
lação, profanação de cadáver. 2796 

− Insuficiência do inquérito, exame, falta, 
nulidade. 2815 

− Processo penal, pedido cível, transac-
ção judicial, apoio judiciário, custas, 
divisão 2782 

− Recurso, motivação, matéria de facto, 
registo da prova, transcrição, poderes 
da Relação. 2798 

− Sentença, fundamentação, nulidade da 
sentença, nulidade sanável, contra-
ordenação, regime de preços, preço, 
preço das mercadorias, concorrência 
desleal, constitucionalidade. 2786 

 Direito do Trabalho 
 
− Acidente de trabalho, culpa da entidade 

patronal, desabamento de terras. 2831 
− Caso julgado formal. 2830 
− Contrato de trabalho, Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo, pensão de reforma, 
Segurança Social, pensão, dedução. 
2829 

− Contrato de trabalho, rescisão de con-
trato, justa causa, caducidade. 2832 

− Contrato de trabalho, subordinação ju-
rídica, subordinação económica. 2825 

− Deveres do trabalhador, dever de res-
peito, violação, justa causa de despedi-
mento. 2819 

− Doença profissional, acção especial, 
pressupostos processuais. 2820 

− Horário de trabalho, competência, des-
pedimento sem justa causa. 2824 

− Justa causa de despedimento, nota de 
culpa, decisão final, factos. 2833 

− Justa causa de despedimento. 2827 
− Matéria de facto, reclamação, legitimi-

dade para recorrer. 2818 
− Nulidade do despedimento, prescrição, 

prazo. 2821 
− Reforma, caducidade do contrato de 

trabalho, negócio unilateral, extinção 
do contrato de trabalho, tempestivida-
de, despedimento nulo. 2828 

− Remição, pensão. 2834 
− Rescisão de contrato, rescisão pelo tra-

balhador, justa causa de despedimento, 
prazo de caducidade. 2823 

− Rescisão do contrato, rescisão pelo tra-
balhador, justa causa. 2822 

− Resolução do contrato, crédito laboral, 
prescrição, prazo. 2826 


