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Decisão: ANULADO O ACÓRDÃO RECOORIDO E DEVOLVER OS AUTOS À

RELAÇÃO
Indicações Eventuais: TRANSITADO EM JULGADO
Sumário :

I. Uma vez que determinados pontos da matéria de facto,
dados como provados em sede de saneador-sentença (e que
foram mantidos pela Relação em sede de apreciação da
impugnação da matéria de facto), alegados pela autora na
petição inicial, foram objeto de impugnação, inexistindo
relativamente aos mesmos (o que não foi sequer invocado
pelas instâncias) documentos com força probatória plena, e
sendo tais factos relevantes para o conhecimento do mérito
da causa, não estavam os autos em condições de ser
proferido, como foi, saneador-sentença, razão pela qual, em
princípio, se impõe o prosseguimento dos autos com vista à
realização da audiência de julgamento.

II. Isto, a menos que a questão da
inaplicabilidade/inoponibilidade às rés recorrentes, da
legislação nacional em que as instâncias se basearam
(relativa à concessão à autora da exclusividade da
exploração de jogos de fortuna ou azar), por força de
legislação comunitária, e em resultado da decisão do
reenvio prejudicial (determinado já no STJ, por despacho
do primitivo Relator) proferido pelo TJUE, venha a ter
resposta positiva (com a consequente procedência das
revistas e a absolvição das rés recorrentes).

III. Uma vez que esta questão, referida em II., não foi
objeto de apreciação pelas instâncias (que haviam rejeitado
o pedido de reenvio) e, concretamente, no âmbito do
acórdão recorrido, não pode o STJ, substituindo-se à
Relação, conhecer em primeira mão de tal questão – razão
pela qual se impõe a anulação do acórdão recorrido, com a
consequente baixa dos autos à Relação para conhecer de tal
questão e, sendo caso disso, ordenar a baixa dos autos à 1ª
instância, com vista ao prosseguimento dos autos, nos
termos referidos em I.



21/07/2021 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça

www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/09b4ddd210104ff8802586d1005b3563?OpenDocument 2/39

IV. Ainda que assim não fosse, dado que a decisão do
TJUE, no sentido da inoponibilidade às rés recorrentes da
dita legislação nacional, tem como pressuposto a eventual
não comunicação da mesma à Comissão Europeia, uma vez
que tal facto não se mostra provado nos autos  e porque é
às instâncias que compete fixar a matéria de facto (que não
ao STJ, que, por princípio, apenas conhece de direito),
também por essa razão se imporia a baixa dos autos à
Relação.

Decisão Texto Integral:
Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa intentou ação
declarativa ordinária contra Sporting Clube de Braga, S.
C. Braga, SAD, Sportingbet PLC e Internet
Opportunity Entertainment Limited, pedindo que:

a) Seja declarada a nulidade do contrato de patrocínio
celebrado entre as RR.; 

b) Seja declarada a ilegalidade da atividade das RR.
Sportingbet em Portugal e da publicidade a essa atividade; 

c) Sejam as RR. Sportingbet condenadas a se absterem de
explorar por qualquer forma em Portugal jogos de lotarias
e apostas mútuas; 

d) Seja ordenada às RR. a proibição de efetuar qualquer
publicidade ou divulgação ao sítio sportingbet.com bem
como às 3.ª e 4.ª RR.; 

e) Sejam as RR. solidariamente condenadas a título de
sanção pecuniária compulsória no pagamento de uma
quantia pecuniária não inferior a € 50.000,00 (cinquenta
mil euros) por cada infração a esta proibição; 

f) Seja dada publicidade à decisão de proibição de
divulgação e publicidade do sítio sportingbet.com e às 3.ª e
4.ª RR.; 

g) Sejam notificados todos os órgãos de comunicação
social portugueses do teor da decisão de proibição de
divulgação e publicidade do sítio sportingbet.com e às 3.ª e
4.ª RR., devendo tal notificação ser pelo Tribunal ordenada
realizar ao ICS-INSTITUTO DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL - Departamento de Meios de Comunicação
Social, com sede no Palácio Foz, sito na Praça dos
Restauradores, 1250-187 Lisboa, com o telefax nº
21.3221209, o qual, por sua vez e nos termos das suas
atribuições (artº 3º, nº 1 do Decreto-Lei nº 34/97 de 31 de
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Janeiro alterado pelo Decreto-Lei nº 65/99 de 11 de
Março), procederá à respetiva difusão através da
publicação de anúncios tal como permitido pelo artº 70 do
Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei nº
442/91 de 15 de Novembro alterado pelo Decreto-Lei 6/96
de 31 de Janeiro). 

h) Sejam as RR. solidariamente condenadas no pagamento
à A. de uma indemnização a liquidar em execução de
sentença, correspondente aos prejuízos sofridos com a
atividade ilícita das RR. e ainda de juros moratórios que à
taxa legal se vencerem sobre tal quantia desde a prática dos
factos ilícitos até integral e efetivo pagamento. 

Alegou para tanto e em resumo:

Possuindo o direito exclusivo de explorar os jogos de
fortuna e azar, prosseguindo a mesma fins sociais, as RR.
celebraram um contrato de patrocínio, destinado a vigorar
para as épocas 2006/2007 e 2007/2008, segundo o qual as
RR. Sportingbet assumiram a condição de “Patrocinador
Oficial” dos RR. Braga e SAD. 

Em todos os meios de comunicação social foi amplamente
noticiada a celebração do aludido contrato de patrocínio,
tendo sido noticiado que as RR. Sportingbet terão acordado
no pagamento aos RR. Braga e SAD de um montante de
um milhão e meio de euros. 

Como contrapartida de tal pagamento, pretendem os RR.
Braga e SAD que a R. Sportingbet passe a ser o respetivo
Patrocinador Oficial, pretendendo ainda as partes publicitar
e divulgar a marca e logótipo das RR. Sportingbet,
constituída por uma imagem com os dizeres “Sportingbet”
e por outra imagem com a indicação do sítio
“www.sportingbet.com”- seguida da exclamação “Entra em
Campo!” 

As 3º e 4º RR exploram jogos de fortuna e azar no
território português, através de sites na língua portuguesa e
sem qualquer restrição ou autorização por parte da A.,
sendo que as apostas e concursos explorados pela ré são
relativas à liga de futebol. 

A atuação das RR. é ilícita pelo facto de lhes estar vendada
a exploração dos jogos de fortuna e azar, estando tal
reservado ao Estado por imposição legal, o qual o concede
em exclusivo à A. e a violação de tal direito constitui
contra-ordenação ou crime, consoante os casos, bem como
a publicitação de tal atuação também levada a cabo pelas
rés. 
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Em relação à conformidade de tal legislação com o direito
comunitário, a A. pugna por esta em relação à legislação
que concede a exclusividade ao Estado, dada as razões de
ordem pública. 

Em relação aos danos, alega o dos próprios consumidores,
dada a inexistência de qualquer controlo no jogo em causa,
e o impacto nos lucros da A. e a sua repercussão nos fins
assistenciais prosseguidos pela mesma, em situação similar
à usurpação de clientela decorrente da distorção do jogo
em Portugal e cuja determinação deverá ser feita
equitativamente pelo tribunal, dada a frustração de ganhos
ou lucros cessantes da A. na ordem dos milhões de euros,
mas cuja quantificação deverá ser feita em liquidação a
relegar para execução de sentença. 

Na contestaram que apresentaram, as RR. Sporting Clube
de Braga e Sporting Clube de Braga. SAD, invocaram a
cessação do contrato de patrocínio celebrado, o qual já não
vigorou para a época desportiva 2007/2008, pugnando,
assim, pela inutilidade superveniente do pedido de
declaração de nulidade do contrato de patrocínio em causa,
formulado sob a al. a), bem como dos pedidos formulados
sob as als. d), e) e f)., para além de defenderem não
estarem reunidos os pressupostos da responsabilidade civil
para a condenação das RR. no pagamento de qualquer
indemnização - concluindo no sentido da inutilidade dos
pedidos formulados nas als. a), d), e) e f) da petição inicial;
pela ilegitimidade da Ré Sporting Clube de Braga na
presente demanda e, por via disso, ser a mesma absolvida
da instância; e/ou, de todo o modo, ser a ação julgada
improcedente, por não provada, sendo as RR. absolvidas
do pedido. 

Na sua contestação, a R. Sportingbet PLC, invocou a sua
ilegitimidade alegando não exercer atividade de exploração
de jogos e apostas, nem ter celebrado qualquer contrato de
patrocínio com o Sporting de Braga e defendeu-se por
impugnação, afirmando que não possui qualquer atividade
em território nacional, pelo que a prestação de serviços on-
line não está sujeita à regulamentação nacional e que a lei
do jogo também não é aplicável ao caso, por se tratar de
uma atividade on-line, inexistindo violação do código da
publicidade. 

E, da mesma forma, defende que não se verificam os
pressupostos da responsabilidade civil, mormente a
ilicitude e o dano, inexistindo nexo de causalidade quanto
aos prejuízos que alega e a atuação da ré. 
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Por sua vez, a R. Internet Opportunity Entertainment
Limitedapresentou contestação, invocando a
incompetência internacional dos tribunais portugueses e
defendendo-se por impugnação, defendendo que o direito
da autora se encontra confinado ao território português do
qual não faz parte a World Wide Web e os seus sítios
internacionais, como é o sítio da R., não cabendo a esta
restringir o acesso a serviços de Internet ou a qualquer site,
por corresponder a uma violação inadmissível dos direitos
e liberdades dos cidadãos. A restrição de acesso a
diferentes endereços na Internet apenas pode ser decidida e
imposta aos seus cidadãos pelos diversos Estados. 

Quanto ao contrato de patrocínio celebrado entre a R. e a
co-Ré Sporting Braga, SAD, o mesmo visava a apenas
exposição da marca Sportingbet e não quaisquer dizeres,
expressões ou afirmações que incitem ao jogo e apostas,
pelo que o contrato de publicidade não era ilícito. 

Mais refere a R. que o Sporting de Braga apenas envergou
no seu equipamento referências à Sportingbet num único
jogo amigável, sendo que o contrato de patrocínio foi
revogado pelas partes, uma vez verificada a
impossibilidade do seu cumprimento em face da decisão da
providência cautelar decretada em primeira instância. 

E, por entender que os fundamentos que sustentam a
pretensão da A. são contrários ao direito
comunitário, suscitou a questão do reenvio prejudicial.  

A A. replicou mantendo tudo o alegado em sede de petição
inicial, concluindo pela improcedência de todas as
exceções invocadas, bem como o indeferimento do reenvio
prejudicial invocado.

Foi realizada audiência prévia, no âmbito da qual se
decidiu:

- Julgar improcedente a invocada exceção de
incompetência internacional e bem assim a invocada
exceção de ilegitimidade das RR. Sporting Club de Braga e
Sportingbet PLC. 

- Declarar a extinção da instância relativamente aos
pedidos formulados pela A. nas alíneas d) e e) da p.i., por
inutilidade superveniente da lide, quanto às RR. Sporting
Club de Braga e Sporting de Braga SAD. 

- Indeferir o pedido de reenvio prejudicial ao Tribunal de
Justiça da União Europeia.
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 - E, conhecendo-se do mérito da causa, foi
proferida sentença na qual, julgando-se a ação
parcialmente procedente, se decidiu:

a) Declarar a nulidade do contrato de patrocínio
celebrado entre as RR. Internet Opportunity Entertainment
Limited e Sporting Club Braga SAD; 

b) Declarar a ilegalidade da atividade das RR. Sportingbet
PLC e Internet Opportunity Entertainment Limited em
Portugal e da publicidade a essa atividade; 

c) Condenar as RR. Sportingbet PLC e Internet
Opportunity Entertainment Limited a se absterem de
explorar por qualquer forma em Portugal jogos de lotarias
e apostas mútuas; 

d) Ordenar a proibição de as RR. Sportingbet PLC e
Internet Opportunity Entertainment Limited efetuarem
qualquer publicidade ou divulgação ao sítio
sportingbet.com bem como às RR. Sportingbet PLC e
Internet Opportunity Entertainment Limited; 

e) Condenar solidariamente as RR. Sportingbet PLC e
Internet Opportunity Entertainment Limited, a título de
sanção pecuniária compulsória, no pagamento de uma
quantia pecuniária não inferior a € 50.000,00 (cinquenta
mil euros) por cada infração a esta proibição; 

f) Ordenar a publicidade da decisão de proibição de
divulgação e publicidade do sítio sportingbet.com e às RR.
Sportingbet PLC e Internet Opportunity Entertainment
Limited; 

g) Ordenar a notificação de todos os órgãos de
comunicação social portugueses do teor desta decisão de
proibição de divulgação e publicidade do sítio
sportingbet.com e às RR. Sportingbet PLC e Internet
Opportunity Entertainment Limited., devendo tal
notificação ser realizada ao ICS-INSTITUTO DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL - Departamento de Meios de
Comunicação Social, com sede no Palácio Foz, sito na
Praça dos Restauradores, 1250-187 Lisboa, com o telefax
nº 21.3221209, o qual, por sua vez e nos termos das suas
atribuições (art. 3º, nº 1 do Decreto-Lei nº 34/97 de 31 de
Janeiro alterado pelo Decreto-Lei nº 65/99 de 11 de
Março), procederá à respectiva difusão através da
publicação de anúncios tal como permitido pelo artº 70º do
Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei nº
442/91 de 15 de Novembro alterado pelo Decreto-Lei 6/96
de 31 de Janeiro). 
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h) Absolver as RR. do pedido de indemnização formulado
pela A. 

Na sequência e no âmbito de recursos de apelação das rés
Internet Opportunity Entertainment  Sportes) Limitede  e
Sportingbet, PLC, a Relação de ......., julgou as apelações
improcedentes e confirmou a decisão recorrida. 

Inconformadas, recorreram de revista as rés
Sportingbet, PLC e Internet Opportunity
Entertainment Limited. 

A ré Sportingbet, PLC, na sua revista, formulou as
seguintes conclusões:

1ª - Vem o presente recurso interposto do acórdão do
Tribunal da Relação de ....... que julgou totalmente
improcedente o recurso interposto pela Recorrente da
sentença proferida nos autos à margem referenciados, a
qual, por seu turno, julgou a ação intentada pela Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa contra a Recorrente e outras Rés
parcialmente procedente.

2ª - Com o devido respeito, quer ao nível da Ia instância
quer ao nível da 2.a instância, verificou-se alguma ligeireza
na análise e decisão, apoiando-se os Tribunais a quo no
decidido no âmbito do processo Bwin, mas sem curar de
verificar se a situação é a mesma e se nestes autos a Santa
Casa fez prova dos factos que sustentam a sua pretensão
como era seu ónus.

3ª - De acordo com o artigo 674.°, n.° 3, do CPC,
excecionalmente, no recurso de revista, pode o Supremo
Tribunal de Justiça apreciar o erro na apreciação das provas
e na fixação dos factos materiais da causa cometido pela
Relação, se houver ofensa de disposição expressa da lei
que exija certa espécie de prova para a existência do facto
ou fixe a força probatória de determinado meio de prova, o
que se verifica in casu.

4ª - Com efeito, o Supremo Tribunal de Justiça pode
conhecer do jufzo de prova sobre a matéria de facto
formado pela Relação quando esta deu como provado um
facto sem produção da prova por força da lei indispensável
para demonstrar a sua existência, ou quando ocorrer
desrespeito das normas reguladoras da força probatória dos
meios de prova admitidos no nosso ordenamento jurídico.

5ª - No recurso de apelação, a Recorrente impugnou a
decisão da matéria de facto dada como provada nos pontos
9 a 11, 13, 22 e 23, por o Tribunal de Ia instância ter dado
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como provados factos que a Autora não logrou provar
como era seu ónus nos termos do 342.°, n.° 1, do Código
Civil, não resultando os mesmos provados "Dos
documentos juntos e da posição concordante das partes"
como se lê na sentença da 1.ª instância.

6ª - O Tribunal de 2.ª instância manteve a decisão da
matéria de facto com base numa completa inversão do ónus
da prova que viola claramente a regra contida no artigo
342.°, n.° 1, do CC e com preterição do artigo 662.°, n.° 1,
do CPC, o qual impõe que a Relação altere a decisão da
matéria de facto quando a prova produzida imponha essa
decisão.

7ª - Não houve lugar a produção de prova testemunhal
neste processo tendo sido apenas produzida prova
documental, pelo que a decisão da 1.ª instância quanto à
matéria de facto, como se lê na própria sentença, "tem por
base ou documentos ou confissão das partes".

8ª - Os factos vertidos nos pontos 9 - A R. Sportingbet PLC
é uma sociedade que se dedica à exploração, direta e
indireta, através de meios eletrónicos, de jogos de fortuna
ou azar, modalidades afins destes, concursos de apostas
mútuas e diferentes formas de lotaria - e 10 - A Sportingbet
detém a 100% a Sportingbet.com, nome comercial com que
gira a R. Internet Opportunity Entertainment Limited - da
decisão da matéria de facto foram alegados pela Autora,
que não juntou qualquer documento para a respetiva prova,
e foram expressamente impugnados pela Ré, pelo que não
podiam ter sido considerados provados.

9ª - De acordo com ónus da prova consagrado no artigo
342.°, n.° 1, do CC, era a Autora que tinha que provar que
a Ré se dedica à exploração de jogos de fortuna e azar,
conforme alegou na petição iniciai, não era a Ré que tinha
de provar que não se dedica a tal atividade; era a Autora
que tinha de provar que a Sportingbet detém a 100%
a Sportingbet.com, e que este é o nome comercial com que
gira a R. IOE, conforme alegou na petição inicial, não era a
Ré que tinha que demonstrar que tais factos não são
verdade, como entende o acórdão impugnado numa
completa inversão do ónus da prova!

10ª - O acórdão recorrido, ao não alterar a decisão da
matéria de facto da 1.ª  instância quantos aos pontos 9 e 10,
com o fundamento de que a Ré não provou o contrário do
alegado pela Autora, quando tais factos foram
expressamente impugnados pela Ré e quando não foi junto
pela Autora qualquer documento para prova dos factos que
alegou (sendo que nos autos a única prova produzida foi

http://sportingbet.com/
http://sportingbet.com/
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documentai), violou a regra do ónus da prova prevista no
artigo 342.°, n.° 1, do Código Civil e o artigo 662.°, n.° 1,
do CPC, já que a prova produzida lhe impunha a alteração
da matéria de facto no sentido de dar tais factos por não
provados.

11ª - O facto 11 da decisão da matéria de facto - A R.
Sportingbet concedeu à R. Internet Opportunity
Entertainment Limited autorização para registar em seu
nome e utilizar em seu benefício os domínios
"sportingbet.com" e "sportingbetplc.com" e as marcas
"Global Sportsbook & Casino sportingbet" e
"sportingbet" - é, na verdade, uma mera conclusão
expendida pela Autora na sua réplica, que não resulta dos
documentos juntos pela Ré e, ainda para mais, foi dado por
provado sem que à Ré, ora Recorrente, tenha sido dada a
oportunidade de sobre esse "facto" se pronunciar, numa
violação claríssima do princípio do contraditório vertido no
artigo 3.°, n.° 3, do CPC.

12ª - De acordo com o artigo 342.°, n.° 1, do CC e o ónus
da prova que consagra, foi a Autora que alegou na sua
réplica que a Ré Sportingbet deu autorização ã Ré IOE para
autorização para registar em seu nome e utilizar em seu
benefício os domínios "sportingbet.com" e
"sportingbetplc.com" e as marcas "Global Sportsbook &
Casino sportingbet" e "sportingbet" (aliás em forma de
juízo conclusivo...), logo era a Autora que tinha de provar
tal facto; não era a Ré que tinha de provar que não deu a
referida autorização como afirma o acórdão recorrido.

13ª - O acórdão recorrido, ao manter a decisão da 1."
instância de dar como provado o facto 11 alegado pela
Autora com o fundamento de que a Ré não provou o
contrário e quando não foi junto pela Autora qualquer
documento para prova desse facto nem foi dada a Ré a
possibilidade de exercer o contraditório viola o disposto no
artigo 342.°, n.º 1, do Código Civil, no artigo 3.°, n.° 3, do
CPC e no artigo 662.°, n.° 1, do CPC, que lhe impunha a
alteração da matéria de facto dando tal facto como não
provado.

14ª - Quanto ao facto dado por provado no ponto 13. da
decisão da matéria de facto - Neste sítio na
Internet, www.sportingbet.com, as RR. Sportingbet
promovem a participação pelos utilizadores de jogos de
fortuna ou azar, lotarias e concursos de apostas mútuas - o
mesmo foi alegado pela Autora e expressamente
impugnado pela Ré, não resultando de nenhum documento
junto pela Autora que a Ré Sportingbet é a titular do site
em questão/do domínio e/ou que tem a sua gestão, sendo

http://sportingbet.com/
http://sportingbetplc.com/
http://sportingbet.com/
http://sportingbetplc.com/
http://www.sportingbet.com/
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pelo contrário facto provado que “A R. Internet
Opportunity Entertainment Limited é a empresa que exerce
a gestão do sitio www.sportinget.com” (cfr, ponto 12 dos
Factos Provados da sentença e mantida no acórdão
recorrido).

15ª - Além disso, foi alegado e provado pela Ré nos autos
que i) a Ré é uma holding matriculada no Reino Unido que
tem por objeto a gestão das participações sociais de outras
sociedades e não a exploração de jogos (cfr. Docs. n.°s 1 a
4 juntos com a Contestação); ií) a Ré Sportingbet não é
titular dos
sites www.sportirigbet.com e www.sportingbetplc.com (cfr.
Docs. n.°s 5 a 8 juntos com a Contestação); e iii) a R.
Internet Opportunity Entertainment Limited registou em
seu nome os domínios "sportÍngbet.comn e
"sportingbetplc.com" e as marcas "Global Sportsbook &
Casino sportingbet" e "sportingbet" (cfr. Does. n,°s 5 a 8
juntos com a Contestação e mesmo, de algum modo, ponto
11. dos Factos Provados).

16ª - Recordando que apenas foi produzida prova
documental nos autos, a Autora não logrou provar, pois,
como era seu ónus nos termos do artigo 342.°, n.° 1, do CC
que a Ré Sportingbet promove no
site www.sportingbet.com a participação por utilizadores
de jogos de fortuna ou azar, lotarias e concursos de apostas
mútuas, apenas se podendo dar esse facto por provado em
relação á Ré IOE que tinha a titularidade e gestão do site
conforme matéria dada por provada, o que precisamente a
Recorrente invocou em sede de recurso para o Tribunal da
Relação de ........

17ª - Pelo que, ao manter a decisão de facto quanto a este
ponto, o acórdão recorrido violou o artigo 342.°, n.° 1, do
CC e a regra do ónus da prova nele vertido, bem como o
artigo 662.°, n.° 1, do CPC, já que os factos assentes e a
prova produzida impunham decisão diversa.

18ª - Os factos dados por provados nos pontos 22. e 23. da
decisão sobre a matéria de facto - "Tal contrato visava
publicitar e divulgar a marca e logótipo das RR.
Sportingbet, constituída por uma imagem com os dizeres
"Sportingbet" e por outra imagem com a indicação do
sitio www.sportingbet.com'" e "Foram visíveis, até ao
decretamento da providência cautelar, no próprio sítio dos
RR. Braga e SAD, www.scbraga.com, logotipos com as
legendas "sportingbet" e www.sportingbet.com, contendo
cada um deles um link directo para o referido sítio internet
das RR. Sportingbet' - foram alegados pe!a Autora e
expressamente impugnados peia Ré.
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19ª - É facto considerado provado na sentença que o
contrato de patrocínio em discussão nos autos foi celebrado
entre a Ré IOE e a Ré Sporting Braga, SAD - cfr. ponto 21
dos Factos Provados da sentença -, não sendo a Ré
Sportingbet parte nesse contrato, e resulta da prova
documental produzida peia Ré que quer a marca
"Sportingbet" quer o domínio "sportingbet.com" estão
registadas em nome da Ré IOE que é a titular do site e da
marca, não sendo a Ré Sportingbet, que é uma holding,
nem titular da marca, nem titular do site, nem responsável
peia gestão do site (cfr. Does. n.° 5 a 8 e factos 11 e 12 dos
Factos Provados da sentença).

20ª - Não só a Autora não conseguiu fazer prova, como era
seu ónus nos termos do artigo 342.°, n.° 1, do CC, de que o
contrato de patrocínio visava publicitar e divulgar a marca
e logótipo da Ré Sportingbet, como pelo contrário, a Ré fez
prova de que não efetuou qualquer publicidade em Portugal
à marca ou ao site de que não é titular, pelo que os factos
22 e 23 apenas podiam ter sido dados por provados por
referência a Ré IOE e não a Ré Sportíngbet.

21ª - Quanto a este ponto, lê-se no acórdão recorrido
que "dos documentos constantes dos autos resulta que a
IOE utiliza a marca e o logótipo da Sportíngbet, marcas
que se encontravam registadas a favor desta, o que era
visível na internet até ao decretamento da providência
cautelar", mas, ainda que assim fosse, não são esses os
factos vertidos em 22. e 23. como provados, pelo que ao
não alterar matéria de facto quanto a tais pontos, o acórdão
recorrido viola o ónus da prova do artigo 342.°, n.° 1, do
CC, bem como o artigo 662.°, n.° 1, do CPC, já que os
factos assentes e a prova produzida impunham decisão
diversa.

22ª - Em suma, o Tribunal da Relação estava vinculado a
modificar a decisão sobre a matéria de facto proferida pela
1." instância, face ao ónus da prova, aos factos assentes e à
prova documental produzida, pelo que ao não fazê-lo
violou o disposto no artigo 342.°, n.° 1, do CC e o artigo
662.°, n.° 1, do CPC.

23ª - Devendo, em consonância, este douto Tribunal alterar
a decisão da matéria de facto nos termos do artigo 682.°, n.
° 2, do CPC, dando por não provados os factos dos pontos
9, 10 é 11 da decisão da matéria de facto e retirando a
referência à Ré Sportinbet relativamente aos factos 13, 22 e
23 da decisão da matéria de facto.

24ª - Em consequência da alteração da matéria de facto
propugnada, impõe-se a improcedência dos pedidos
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formulados pela Autora contra a Ré Sportíngbet e a
revogação do acórdão recorrido de manter a decisão da 1.ª
instância de condenação da ora Recorrente em tais pedidos
nos termos das alíneas b) a g) da sentença da 1.ª instância,
verificando-se uma exceção perentória de ilegitimidade
substantiva, que impede o efeito jurídico dos factos
articulados pela Autora, nos termos do artigo 576.°, n.° 3,
do CPC, conforme a Recorrente alegou em sede de recurso
de apelação.

25ª - Uma coisa é a legitimidade processual da ora
Recorrente face á causa de pedir e ao pedido outra a
legitimidade substantiva da Recorrente no sentido de titular
da efetiva e real relação jurídica controvertida aferida em
função do fundo da causa pelo que, salvo o devido respeito,
não deixa de ser inaceitável que o Tribunal da Relação
remeta quanto a este fundamento do recurso para o artigo
30.° do CPC - referente á legitimidade processual - quando
a Recorrente expressamente referiu nas suas alegações de
recurso que não punha em causa a legitimidade processual
mas a legitimidade substantiva...

26ª - O que a Recorrente defendeu e defende é que quer a
pretensão da Autora quer a decisão dos Tribunais a
quo assentam nos factos alegados e considerados provados
de que a aqui Recorrente desenvolve atividade de
exploração de jogos de fortuna e azar em Portugal através
do site www.sportingbet.com e que fez ou visava fazer
publicidade em Portugal à marca e ao site através de um
contrato de patrocínio celebrado com o Sporting de Braga.

27ª - Tais atividade e publicidade face à lei portuguesa
seriam ilegais, designadamente por i) violação do Decreto-
Lei n.° 282/2003, de 8 de novembro, o qual estende o
direito exclusivo de exploração de jogos de fortuna e azar
atribuído à Santa Casa aos jogos oferecidos em suporte
eletronico, nomeadamente na Internet, proibindo, assim, a
utilização desses meios a qualquer outro operador e ii) por
violação ao artigo 21.°, n.° 1, do Código da Publicidade
que proíbe publicidade a jogos de fortuna e azar enquanto
objeto essencial da mensagem.

28ª - Tais factos na base dos pedidos e da decisão devem
considerar-se não provados, impondo-se a alteração da
matéria de facto conforme propugnado na apelação e na
presente revista, termos em que é forçoso é concluir que
em termos substantivos a Ré Sportinget ora Recorrente não
é a efetiva e real titular da relação material controvertida,
não lhe sendo aplicável a lei portuguesa, devendo ser
totalmente absolvida dos pedidos contra ela formulados.
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29ª - Ainda que não se qualifique como uma ilegitimidade
substantiva ou uma exceção perentória, relevante é que
face á decisão da matéria de facto que tem de ser proferida
em sede de recurso, os pedidos formulados pela Autora
contra a ora Recorrente são totalmente improcedentes, pois
que não desenvolvendo atividade em Portugal nem tendo
efetuado publicidade em Portugal não só não é aplicável á
Ré a lei portuguesa como a Ré não violou por qualquer
forma a lei do jogo ou o código da publicidade ou qualquer
outra lei portuguesa.

30ª - O acórdão recorrido ao manter a decisão condenatória
da Ia instância violou, por isso, o disposto artigo 576.°, n.°
3, do CPC e as normas da Lei do Jogo, do Decreto-Lei n.°
282/2003, de 8 de novembro, e do artigo 21.°, n.° 1, do
Código da Publicidade aplicadas, posto que tais normas são
inaplicáveis à Recorrente e não foram, nem podiam, ser por
ela postergadas.

31ª - Se se entender que a decisão da matéria de facto não
deve ser alterada nos termos propugnados pela Recorrente,
terá de se considerar que o estado do processo não permitia
sem necessidade de mais provas a prolação de uma decisão
de mérito e que o Tribunal a quo não estava em condições
de proferir saneador-sentença nos termos do artigo 595.°,
n.° 1, ai. b) do CPC, por persistirem factos controvertidos
relevantes para a decisão, devendo a ação ter prosseguido
para audiência de julgamento com a produção de prova
requerida pelas partes.

32ª - Não considerando o Tribunal os factos dos pontos 9.,
10., 11., 13., 22. e 23 da sentença como não provados teria,
pelo menos, de se considerar tais factos controvertidos,
sendo necessário produzir prova adicional sobre os
mesmos, desde logo, prova testemunhal, conforme
requerido pelas partes e admitido pelo Tribunal, não
oferecendo a mínima dúvida que tais factos são
absolutamente vitais para o desfecho da ação, deles
dependendo a procedência ou improcedência dos pedidos
formulados contra a aqui Recorrente.

33ª - Tendo em conta o período de 9 anos que mediou entre
a data da entrada da ação e a data da decisão a única forma
de assegurar o respeito desta imposição de que a decisão
corresponda à situação existente no momento do
encerramento da discussão nos termos do artigo 611.°, n.°
1, do CPC seria a produção de prova requerida, maxime a
prova testemunhal requerida pelas partes, e a realização de
julgamento, conforme requerido pela aqui Recorrente, já
que com a prova documenta! junto aos autos, a qual se
reporta aos factos alegados em 2006, tal não seria possível.
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34ª - O acórdão recorrido ao considerar que o Tribunal de
1.ª instância estava em condições de decidir do mérito da
ação no despacho saneador por constarem dos autos
elementos probatórios suficientes, quando ainda existiam
factos determinantes da procedência ou improcedência da
ação controvertidos e tendo decorrido 9 anos sobre a data
da ação e de produção de prova documentai, viola o
disposto no artigo 595.°, n.° 1, ai. b) do CPC.

35ª - Bem com viola o disposto no artigo 662.°, n.° 2, ai.
c), e n.° 3, ai. a), do CPC, que lhe impunha a anulação da
decisão proferida na 1." instância e remessa do processo ao
Tribunal à 1." instância para elaboração dos temas áa prova
tendo em conta os factos controvertidos e para realização
de audiência e julgamento com inquirição das testemunhas
arroladas pelas partes.

36ª - Mesmo sem alteração da matéria de facto peticionada
e ainda que se entendesse que estavam reunidas as
condições para proferir saneador sentença, não podia a Ré
ter sido condenada nos pedidos formulados pela Autora nos
termos em que o foi e que constam das als. b) a g) da
sentença, por a condenação nos termos que constituem a
causa de pedir pressupor que a atividade de exploração de
jogos de fortuna e azar e a publicidade a essa atividade
pelas Ré estava em curso no momento da condenação, o
que o Tribunal não curou de apurar, precisamente porque
apenas considerou a prova produzida pelas partes
relativamente à situação de facto existente na data da
propositura da ação e não a situação de facto existente no
momento da decisão.

37ª - O acórdão recorrido ao manter a decisão de julgar
procedentes todos os pedidos formulados em b) a g) da
petição inicial nos termos que constam em b) a g) da
Decisão sem verificar se a atividade e publicidade
imputadas à Ré eram atuais, o que constituía a causa de
pedir, viola o princípio do dispositivo e a vinculação á
causa de pedir consagrados no artigo 5.°, n.° 1, do CPC.

38ª - Em qualquer caso, a ora Recorrente nunca poderia ter
sido condenada na proibição de publicidade e menos ainda
numa sanção pecuniária compulsória por cada infraçâo a
essa proibição, nem poderia ser ordenada publicidade a
essa decisão de proibição, tal como consta das ais. d) a g)
da Decisão, atendendo à causa de pedir que sustenta esses
pedidos formulados peia Autora considerados procedentes.

39ª - Como resulta da petição inicial os pedidos formulados
pela Autora de condenação das Rés Sportingbet e IOE na
proibição de efetuarem qualquer publicidade ou divulgação
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ao sítio sportingbet.com bem como a elas próprias e no
pagamento de uma sanção pecuniária compulsória por cada
infração a essa proibição (bem como de publicidade a essa
decisão) sustentam-se na existência de um contrato de
patrocínio que por e!as teria sido celebrado com as Rés
Sporting Club de Braga e Sporting Ciub de Braga, SAD
que visava publicitar e divulgar a marca sportingbet e/ou o
sítio sportingbet.com. 

40ª - O Tribunal deu por provado que tal contrato foi
apenas celebrado entre a Ré IOE e a Ré Sporting Club de
Braga SAD (cfr. 21 dos Factos Provados da sentença), não
sendo a Ré Sportingbet parte nesse contrato, tendo ainda
ficado provado que a marca "sportingbet" e esse site estão
registados em nome da Ré IOE e não da Ré Sportingbet,
tendo a Ré IOE a gestão do site (cfr. 11. e 12. dos Factos
Provados da Sentença).

41ª - Não tendo ficado provado, à luz da própria sentença,
que a Ré Sportingbet tenha efetuado qualquer publicidade à
marca sportingbet ou ao referido sitio da Internet, factos
esses que constituíam a causa de pedir relativamente aos
pedidos d) a g) da petição inicial e nos quais a Ré foi
condenada nas alíneas d) e g) da Decisão, não poderia a Ré
Sportingbet, ora Recorrente, ter sido condenada nos
correspondentes pedidos.

42ª - Ao confirmar a condenação da Ré Sportingbet nos
pedidos d) a g) da petição inicial, sem que tenha sido dado
por provado que a Ré fez publicidade em Portugal, o
acórdão recorrido decidiu contra a causa de pedir, em
violação do princípio do dispositivo consagrado no artigo
5.°, n.° 1, do CPC, e fez uma errada aplicação do artigo
21.°, n.° 1, do Código da Publicidade e do artigo 829.°-A
do CC.

Nestes termos e mos melhores de direito, deve ser dado
provimento ao presente recurso e, em consequência,
revogar-se o acórdão recorrido, absolvendo-se a Recorrente
de todos os pedidos formulados na presente ação ou, pelo
menos, dos contidos em d) a g) da sentença de 1.a
instância, assim se fazendo o que é de Direito e de Justiça.

Por sua vez, na sua revista, a ré Internet Opportunity
Entertainment Limited formulou as seguintes conclusões:

1ª - O presente recurso de revista é interposto do acórdão
que confirmou a decisão da 1.° instância, a qual julgou
parcialmente procedente a ação intentada pela Santa Casa
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contra a Ré IOEL e outras Rés, julgando, assim, a apelação
interposta peia aqui Recorrente improcedente.

2° - Salvo o devido respeito, a ideia que fica neste processo
é que os Tribunais recorridos decidiram por remissão para
o processo Bwin, o que se traduziu numa desconsideração
do caso concreto e da situação efetivamente existente 9
anos volvidos sobre a data de propositura da ação.

3ª - Considerando terem decorrido quase 9 anos entre a
data de início da ação e a data da sua decisão e atendendo a
que a sentença proferida em 2015 não faz qualquer
referência ao momento temporal dos factos considerados
provados e que determinam a decisão, suscitam-se dúvidas
na interpretação da sentença do Tribunal de 1.ª instância,
nomeadamente quanto à parte decisória, que tinham de ser
resolvidas para legítima segurança jurídica das partes.

4ª - A sentença declara a ilegalidade da atividade das Rés
Sportingbet e IOEL em Portugal e da publicidade a essa
atividade (cfr. al. b] da Decisão), na sequência de dar por
provado que as Rés têm por atividade a exploração de
jogos e azar e que exercem essa atividade em Portugal
através do site www.sportingbet.com (cfr. factos 9 a 20 dos
factos provados).

5ª - Não tendo o Tribunal da l.ª instância apurado a
situação de facto existente à data da decisão entende a
Recorrente que tais factos e a consequente decisão se
reportam, só se podem reportar, à data da entrada da ação -
data em que foram alegados e data por referência à qual as
partes produziram prova - e que, por conseguinte, a
declaração de ilegalidade da atividade das Rés e da
publicidade a essa atividade se reporta a uma atividade e
publicidade desenvolvidas em 2006 e não ao presente, à
data da decisão, mas a verdade é que ao não fazer qualquer
referência ou precisão temporal a sentença da 1.ª instância
é ambígua e suscita dúvidas, pelo que é nula nos termos do
artigo 615.°, n.° 1, al. c), conforme alegado em sede de
apelação. 

6ª - O acórdão impugnado quanto a este vício discorre
sobre a inexistência de contradição entre os fundamentos e
a decisão, situação de nulidade da sentença também
prevista no mesmo artigo 615.°, n.° 1, al. c) do CPC,
limitando-se quanto ao vício efetivamente imputado pela
Recorrente a concluir que não existe obscuridade nem
ambiguidade sem explicar porquê.

7ª - Certo, porém, é que tal obscuridade ou ambiguidade se
verificam por não ser feita fazer qualquer referência ou
precisão temporal na sentença, pelo que o acórdão
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recorrido ao considerar que a sentença de 1.ª instância não
é nula com fundamento em obscuridade ou ambiguidade
violou o disposto no artigo 615.°, n.° 1, al. c) do CPC.

8ª - Em qualquer caso, o Tribunal de 1.ª instância deveria
ter apurado a situação de facto efetivamente existente na
data em que decidiu por tal ser absolutamente determinante
para a procedência ou improcedência da ação e não o tendo
feito não se encontrava em condições de conhecer do
mérito da causa.

9ª - O artigo 595.°, n.° 1, al. b) do CPC, determina que só
pode conhecer-se imediatamente do mérito da causa no
despacho saneador se "o estado do processo permitir, sem
necessidade de mais provas, e o artigo 611.°, n.° 1, do CPC
impõem que a sentença tenha em consideração os factos
relevantes que se produzam posteriormente à propositura
da ação, nomeadamente os factos extintivos do direito
invocado, “de modo que a decisão corresponda à situação
existente no momento do encerramento da discussão".

10ª - O simples facto de terem decorrido 9 anos desde a
data da propositura da ação impunha que o Tribunal não
estivesse em condições de decidir do mérito sem
necessidade de mais provas, por os factos alegados e a
prova documental produzida pelas partes respeitarem à
situação de facto existente em 2006, a qual não seria
necessariamente (e não era) a mesma que existia em 2015.

11ª - Ao proferir uma decisão de mérito no saneador sem
apurar os factos que constituem a causa de pedir à data
dessa decisão através da produção de prova,
nomeadamente de prova testemunhal requerida pelas
partes, o Tribunal acabou por proferir uma sentença
condenatória contra uma entidade que nessa data já não
tinha qualquer atividade em Portugal [admitindo
apenas  para este  efeito que  a tinha   anteriormente],   não 
sendo já   titular  do  domínio sportingbet.comnem
responsável peia gestão do site.

12ª - O acórdão recorrido ao confirmar a condenação da Ré
IOEL nos pedidos formulados pela Autora conforme
consta das als. a) a g) da decisão contida na sentença da 1
.a instância sem que tivesse sido produzida prova
testemunhal e apurada a situação de facto existente nessa
data e ao decidir que os autos continham os elementos,
nomeadamente documentos, suficientes para conhecer do
pedido, violou o disposto nos artigos 595.°, n.° 1, al. b) e ól
1.°, n.° 1, do CPC. 

13.° - Sem precisar que a data dos factos considerados
provados era a data da propositura da ação e sem apurar a
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situação de facto existente no momento em que decidiu, o
Tribunal de l.ª instância não podia simplesmente julgar
procedente o pedido formulado pela Autora e declarar a
ilegalidade da atividade das Rés e da publicidade a essa
atividade (cfr. ai. b) da Decisão) como se ela estivesse a
acontecer e fosse atual, bem como julgar procedentes os
demais pedidos formulados pela Autora que assentam
todos eles, nos termos da causa de pedir, numa atividade e
publicidade atuais, a acontecer, em curso.

14ª - A causa de pedir e os pedidos tal como formulados
pela Autora pressuponham uma atividade e publicidade
atuais, pelo que o acórdão recorrido ao confirmar a decisão
da 1.ª instância de julgar procedentes todos os pedidos
formulados em b) a g) da petição inicial nos termos que
constam em b) a g) da parte decisória da sentença sem
apurar a situação de facto existente no momento em que
decidiu, violou o princípio do dispositivo e a vinculação à
causa de pedir vertidos no artigo 5.°, n.° 1, do CPC.

15.° - Deveriam os Tribunais a quo ter formulado pedido
de envio prejudicial para o TJUE conforme peticionados
pela Ré Sportingbet e pela ora Recorrente, encontrando-se
por resolver questões sobre interpretação e conformidade
com o Direito Comunitário das normas nacionais a aplicar
ao caso sub judice essenciais para a procedência ou
improcedência da ação.

16.° - O Tribunal de 1.ª instância inferiu os pedidos de
envio prejudicial para o TJUE formulados pelas Rés por
entender que a questão colocada é materialmente idêntica à
questão já decidida pelo TJUE no caso Bwin - acórdão de 8
de setembro de 2009 proferido no Processo C-42/07. 

17ª - O acórdão recorrido decidiu manter a sentença
recorrida quanto a este ponto porque "não se suscitando
questões diferentes das já apreciadas por aquele Tribunal, e
existindo já duas decisões do mesmo Tribunal em que se
pronunciou sobre a conformidade da legislação portuguesa
com o tratado da EU, não pode deixar de manter-se a
sentença recorrida no que respeita ao reenvio prejudicial".

18ª - Só que, i) as questões colocadas pelas Rés têm por
objeto a interpretação não apenas dos artigos 43.°, 49.° e
56.° do Tratado como no caso Bwin, mas também os
artigos 2.°, 3.°, 23.°, 30.°, 31.°, 46.°, 55.°, 59.°, 66, 86.°,
106.° e 107.°; ii) foram colocadas pelas Rés questões de
âmbito diferente no que respeita ao monopólio do Estado e
das concessões atribuídas à Santa Casa e aos Casinos e que
partem de diferentes pressupostos; iii) ambas as Rés
colocaram questões sobre a não aplicabilidade das regras
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técnicas constantes do DL 422/89, de 2/12 e do DL
282/2003, de 8/11 por o Estado Português não ter
informado a Comissão Europeia das mesmas e iv) Ambas a
Rés colocaram questões sobre o artigo 21.° do Código da
Publicidade tendo em vista apurar a conformidade dessa
norma com o Direito Comunitário.

19ª - O acórdão recorrido, tal como a sentença impugnada,
padece de erro de julgamento ao decidir que as questões
colocadas pelas Rés a título prejudicial haviam já sido
decididas pelo TJUE e, com esse fundamento, indeferir os
pedidos de envio prejudicial formulados peias Rés. 

20ª - O Tribunal da Relação, de acordo com o disposto no
artigo 267.° do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia, deveria ter enviado as questões colocadas pelas
Rés ao TJUE e não o tendo feito viola normas de Direito
Comunitário, nomeadamente a Diretiva 98/34/CE do
Parlamento e do Conselho, de 22 de junho, alterada pela
Diretiva 98/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 20 de julho.

21.° - Devendo, agora, este douto Tribunal submeter as
questões acima referidas ao TJUE, nos termos do artigo
267° do Tratado, por a decisão das mesmas ser necessária
ao julgamento da causa e as mesmas não terem ainda sido
apreciadas num quadro factual e jurídico análogo.

Termos em que devem V. Exas. revogar o acórdão
impugnado, absolvendo-se as Rés dos pedidos formulados
em b) a g) da petição inicial ou, assim não entendendo este
douto Tribunal, remetendo-se pedido de envio prejudicial
ao TJUE nos termos peticionados pelas Rés nas suas
contestações. 

Não foram apresentadas contra-alegações.

Admitidas as revistas e subidos os autos a este STJ, o
então Relator, entretanto jubilado, veio a proferir decisão
singular, na qual, apreciando a questão suscitada
sobre reenvio prejudicial, determinou se procedesse ao
mesmo, colocando ao Tribunal de Justiça da União
Europeia (TJUE) determinadas questões, e suspendendo a
instância até à resolução das questões prejudiciais
enunciadas (sendo que, relativamente a tal decisão, não foi
admitida a reclamação da autora para a conferência).

E, na sequência de despacho proferido pelo TJUE, onde se
concluiu, por falta de elementos necessários, pela
manifesta inadmissibilidade das questões colocadas, e após
requerimento nesse sentido da ré recorrente Internet
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Opportunity Entertainment, pelo novo Relator, entretanto
também já jubilado, foi decidido submeter ao TJUE novo
pedido de reenvio prejudicial, colocando-se duas novas
questões (nos termos adiante referidos) e determinando-se
de novo a suspensão da instância até à resolução das
questões prejudiciais. 

Tendo-se procedido ao reenvio prejudicial, o TJU, por
acórdão de 22.10.2020, respondendo às questões
suscitadas, proferiu decisão nos termos adiante transcritos. 

Na sequência de tal decisão do TJUE, a autora veio tomar
posição no sentido de dever prevalecer o entendimento de
as recorrentes estarem proibidas da exploração online de
jogos  de fortuna e azar, tendo as rés recorrentes tomado
posição em sentido contrário.

Dispensados os vistos, cumpre decidir: 

Em face do teor das conclusões recursórias, enquanto
delimitadoras do objeto das revistas, - e decidida que se
mostra a questão do reenvio prejudicial (suscitada por
ambas as rés recorrentes) - são as seguintes as questões de
que cumpre conhecer (por esta ordem):

- Nulidade do acórdão recorrido (revista da ré
Opportunity);

- Dever de apuramento da situação de facto existente à data
da sentença (revista da ré Opportunity);

- Alteração da matéria de facto (revista da ré Sportingbet);

- Consequências da falta de prova dos pontos da matéria de
facto objeto de impugnação (revista da ré Sportingbet);

- Inaplicabilidade das regras técnicas constantes do DL nº
422/89 de 02.12 e do DL nº 282/2003 de 08.11 (revista da
ré Opportunity).

            

É a seguinte a factualidade dada como provada pelas
instâncias:

1. A A. é uma pessoa coletiva de utilidade pública
administrativa, e nos termos estatutários "tem como fins a
realização da melhoria do bem-estar das pessoas,
prioritariamente dos mais desprotegidos, abrangendo as
prestações de ação social, saúde, educação e ensino, cultura
e promoção da qualidade de vida, de acordo com a tradição
cristã e obras de misericórdia do seu compromisso
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originário e da sua secular atuação em prol da comunidade,
bem como a promoção, apoio e realização de atividades
que visem a inovação, a qualidade e a segurança na
prestação de serviços e, ainda, o desenvolvimento de
iniciativas no âmbito da economia social". 

2. A A. desenvolve atividades de "serviço ou interesse
público que lhe sejam solicitadas pelo Estado ou outras
entidades públicas, atribuindo-se à A. o direito exclusivo
de explorar os jogos sociais do Estado. 

3. A A. explora em regime de exclusividade a Lotaria
Nacional, a Lotaria Instantânea, o Totobola, o Totoloto, o
Totogolo, o Loto 2, o Joker e o Euromilhões. 

4. O Estado concedeu à A. o direito exclusivo de promover,
em nome e por conta daquele, concursos de apostas
mútuas. 

5. Este direito de exclusivo inclui a exploração dos jogos
sociais através de meios eletrónicos. 

6. A R. Sporting Clube de Braga é um clube desportivo que
se dedica à promoção e disputa de competições desportivas
de modalidades tais como o futebol, o futsal, o atletismo, o
bilhar, a natação, o voleibol e outras atividades de natureza
comercial, tais como o Bingo. 

7. A R. Sporting Club de Braga SAD foi constituída para
gerir e explorar o futebol profissional do Braga. 

8. Na época de 2006/2007, a equipa de futebol profissional
da SAD disputou o Campeonato da Primeira Liga de
Futebol Profissional. 

9. A R. Sportingbet PLC é uma sociedade que se dedica à
exploração, direta e indireta, através de meios eletrónicos,
de jogos de fortuna ou azar, modalidades afins destes,
concursos de apostas mútuas e diferentes formas de
lotaria. 

10. A Sportingbet detém a 100% a Sportingbet.com, nome
comercial com que gira a R. Internet Opportunity
Entertainment Limited. 

11. A R. Sportingbet PLC concedeu à R. Internet
Opportunity Entertainment Limited, autorização para
registar em seu nome e utilizar em seu benefício os
domínios “sportingbet.com” e “sportingbetplc.com” e as
marcas “Global Sportsbook & Casino sportingbet” e
“sportingbet”. 
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12. A R. Internet Opportunity Entertainment Limited é a
empresa que exerce a gestão do sítio
www.sportingbet.com. 

13. Neste sítio na Internet, www.sportingbet.com, as RR.
Sportingbet promovem a participação pelos utilizadores de
jogos de fortuna ou azar, lotarias e concursos de apostas
mútuas. 

14. O sítio tem uma versão em língua portuguesa, sendo
esta a versão que aparece automaticamente para todos os
utilizadores localizados em Portugal. 

15. O mesmo sítio disponibiliza formas de pagamento para
permitir que os utilizadores possam fazer apostas, comprar
bilhetes e jogar. 

16. Qualquer pessoa localizada em Portugal pode jogar,
fazer apostas e comprar bilhetes no sítio
www.sportingbet.com. 

17. As “Regras e Regulamentos” publicadas no sítio
www.sportingbet.com estatuem: 

“1.19: Os jogos da Sportingbet são jogados através da
Internet e por isso abrangem virtualmente todos os países
do mundo. Algumas destas jurisdições não se designaram
sobre a legalidade do jogo através da Internet, algumas
legalizaram especificamente o jogo através da Internet,
enquanto que outras poderão tomar uma posição em que
jogo ou apostas através da Internet são ilegais. Em termos
práticos é impossível para a Internet Opportunity
Entertainment Ltd/Sportingbet determinar os contextos
legais de todos os países, estados e regiões do mundo de
uma forma constante. Logo, ao clicar no botão
“Concordo”, está acordando e aceitando que é da
responsabilidade de cada indivíduo determinar a lei
aplicável à jurisdição onde ele ou ela se encontra e que em
conformidade (a) terá determinado quais são as leis na sua
jurisdição; e (b) que é legal colocar uma aposta através da
Internet e que a Internet Opportunity Entertainment Ltd
receba a sua aposta através da Internet. Caso hajam
discrepâncias na legalidade de quaisquer transacções
ocorridas entre si e a Sportingbet/Internet Opportunity
Entertainment Ltd, ou qualquer uma das suas afiliadas, o
assunto será determinado por um tribunal de jurisdição
competente no país de Antígua, onde a Internet
Opportunity Entertainment Ltd está incorporada e onde
conduz negócios. Qualquer assunto que seja adjudicado
será determinado utilizando as leis de Antígua. 
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Este website não constitui uma oferta, solicitação ou
convite pela Internet Opportunity Entertainment Limited
para a utilização ou subscrição de apostas ou outros
serviços em qualquer jurisdição em que tais actividades
sejam proibidas por lei.” 

18. O sítio contém concursos de apostas mútuas
desportivas relativas ao Campeonato da Primeira Liga
Portuguesa de Futebol Profissional. 

19. Contém ainda jogos de casino, como o blackjack e a
roleta europeia, uma sala de poker online, todos eles jogos
a dinheiro. 

20. E ainda outros jogos tais como lotarias, jogos de cartas,
jogos de dados e jogos desportivos. 

21. Foi celebrado entre a R. Internet Opportunity
Entertainment Limited e R. Sporting Braga, SAD um
contrato de patrocínio destinado a vigorar para as épocas
2006/2007 e 2007/2008. 

22. Tal contrato visava publicitar e divulgar a marca e
logótipo das RR. Sportingbet, constituída por uma imagem
com os dizeres “Sportingbet” e por outra imagem com a
indicação do sítio www.sportingbet.com. 

23. Foram visíveis, até ao decretamento da providência
cautelar, no próprio sítio dos RR. Braga e SAD,
www.scbraga.com, logótipos com as legendas
“sportingbet” e www.sportingbet.com, contendo cada um
deles um link directo para o referido sítio internet das RR.
Sportingbet. 

24. A equipa profissional de futebol da R. apenas envergou
no seu equipamento referências à Sportingbet num único
jogo amigável. 

25. Após o decretamento da providência cautelar, as RR.
puseram fim ao contrato de patrocínio. 

26. Com data de 8 de Setembro de 2009, foi proferido
Acórdão pelo Tribunal de Justiça da União Europeia
(Grande Secção) - Processo C-42/07 -, no âmbito do
pedido de decisão prejudicial efetuado pelo Tribunal de
Pequena Instância Criminal do ...... no processo em que
eram partes o Departamento de Jogos da aqui A., a Liga
Portuguesa de Futebol Profissional e a Bwin International
Ltd (anteriormente denominada Baw International Ltd), no
qual se decidiu, sumariamente, que "O Art." 49.º CE [atual
artigo 56.°] não se opõe à legislação de um Estado
Membro, como a que está em causa no processo principal,
que proíbe que operadores como a Bwin International Ltd,
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com sede noutros Estados-Membros, onde prestam
legalmente serviços análogos, ofereçam jogos de fortuna
ou azar na Internet, no território do referido Estado-
Membro. 

27. O Departamento de Jogos da Santa Casa acumula dois
canais de distribuição de jogo em Portugal: o canal
tradicional, dependente dos cerca de 5 (cinco) milhares de
pontos de venda em agentes mediadores e o e o novo canal,
emergente dos serviços da sociedade de informação, online
pela internet, telemóveis, SMS, etc., autorizado em 2003, e
que teve início de exploração em 2004; O canal de
distribuição, online via internet, exige um registo prévio do
apostador, ao qual é atribuído uma chave de acesso ao site
de apostas do Departamento de Jogos da A. e um número
de cartão de apostador, o qual é "carregado" ou creditado
através de Multibanco ou de transferência bancária; 

28. Do total de vendas de jogo pela Santa Casa 3%
corresponde a jogo online via internet, sendo os restantes
97% divididos entre 0,0024% via SMS e 96,9269% na rede
tradicional de agentes mediadores. 

I – Quanto à nulidade do acórdão recorrido: 

Invoca a ré recorrente Internet Opportunity a nulidade do
acórdão recorrido ao dizer que o mesmo violou o disposto
na al. c) do nº 1 do artigo 615º do CPC, onde se estabelece
que a sentença (ou acórdão da Relação, ex vi do disposto
no artigo 666º do mesmo diploma) é nula “quando os
fundamentos estejam em oposição com a decisão ou ocorra
alguma ambiguidade ou obscuridade que torne a decisão
ininteligível”. 

E isto porque, segundo a mesma, tendo invocado a
nulidade da sentença (nos termos daquela mesma
disposição), pelo facto de tal decisão ser ambígua, por não
fazer referência temporal aos factos que ali foram dados
como provados (não tendo a 1ª instância apurado a situação
de facto existente à data da sentença e entendendo a
recorrente que os factos dados como provados se reportam
à data da entrada da ação), a Relação nada discorre sobre a
invocada ambiguidade, limitando-se a dizer que inexiste
contradição entre os fundamentos e a decisão, sendo certo
que a obscuridade ou ambiguidade se verifica.

Todavia, sem razão.

Conforme se alcança do acórdão recorrido, a Relação
conheceu da questão/nulidade que lhe foi colocada, o que
fez de forma clara e fundamentada, ao dizer que “os
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argumentos alegados pela recorrente nada têm a ver com a
ambiguidade da sentença, nem com o vício que lhe é
imputado” e que “os factos considerados são aqueles que
foram alegados pelas partes, o pedido que tem que ser
considerado pelo tribunal é o pedido formulado nos
articulados, pelo que não se vislumbra qualquer
obscuridade, nem ambiguidade pelo motivo indicado, não
existindo qualquer contradição entre os fundamentos e a
decisão, o que aliás, nem é invocado pela recorrente”.

Improcedem assim, nesta parte as conclusões recursórias
da recorrente Opportunity.

II – Quanto ao dever de apuramento da situação de
facto existente à data da sentença: 

A exemplo do que já havia defendido na apelação, diz a
recorrente Opportunity que, reportando-se os factos dados
como provados na sentença à data da entrada da ação, a 1ª
instância devia ter apurado a situação de facto efetivamente
existente na data em que decidiu por tal ser absolutamente
determinante para a procedência ou improcedência da ação
e, não o tendo feito, não se encontrava em condições de
conhecer do mérito da causa.

Todavia, sem razão. 

É certo que, conforme bem salienta a recorrente, o
conhecimento do mérito da causa em sede de saneador só
pode ter lugar, nos termos do disposto no artigo 595º, nº 1,
al, b) do CPC, quando “o estado do processo permitir, sem
necessidade de mais provas, a apreciação, total ou parcial,
do ou dos pedidos deduzidos ou de alguma exceção
perentória”.

E desde já se diga que, nos termos infra expostos, a
propósito da questão relativa à impugnação da matéria de
facto (suscitada pela outra ré recorrente), de que adiante
conheceremos, a 1ª instância ainda não estava em
condições de decidir do mérito da causa no saneamento,
sem necessidade de produção de prova em sede de
audiência de julgamento.

Todavia, quanto à questão de que ora nos ocupamos,
relativamente à necessidade de o tribunal proceder ao
apuramento da factualidade existente à data da decisão, o
entendimento da recorrente é de todo infundado.

É certo que no nº 1 do artigo 611º do CPC “deve a
sentença tomar em consideração os factos constitutivos,
modificativos ou extintivos do direito que se produzam
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posteriormente à propositura da ação, de modo a que a
decisão corresponda à situação no momento do
encerramento da decisão”.

Todavia, tal disposição apenas tem aplicação nas situações
em que, não se podendo conhecer do mérito da causa em
sede de saneador, o processo prossegue os seus termos,
com a realização da audiência de julgamento.

E, para além disso, nos termos daquele nº 1 do artigo 611º
aquela transcrita disposição é de aplicar “sem prejuízo das
restrições estabelecidas noutras disposições legais”.

Assim, para além dos factos públicos e notórios e daquelas
de que o tribunal tem conhecimento em resultado do
exercício das suas funções (artigo 412º do CPC – o que não
está em causa) o tribunal, conhecendo do mérito da causa
em sede de saneador, apenas terá que ter em conta os factos
alegados nos articulados, ou seja, os factos alegados pelas
partes na petição inicial ou na contestação, ou em sede de
articulado superveniente (o que, in casu,  não ocorreu), não
se podendo o tribunal substituir às partes nessa matéria.

Improcedem assim, também nesta parte, as conclusões
recursórias.

III - Quanto à questão da alteração de matéria de
facto: 

1) Resulta dos autos, e conforme se refere no relatório
supra, a 1ª instância conheceu do mérito da causa (para
além das demais questões supra assinaladas), proferindo
sentença, após os articulados, sem que os autos tivessem
prosseguido com vista à produção de prova em sede de
realização da audiência de julgamento (isto, não obstante
as partes terem sido notificadas para o oferecimento de
provas e ter chegado a ser designada data para a audiência
de julgamento).

E, conforme se alcança da sentença, a 1ª instância,
fundamentou a factualidade que deu como provada, supra
enunciada (com a qual sustentou a respetiva decisão)
apenas e tão só nos seguintes termos:

“Toda a matéria factual em causa tem por base ou
documentos ou confissão das partes, tentando-se expurgar
da mesma as questões jurídicas ou reprodução da
legislação aplicável, a qual será tida em conta na decisão
de direito”. 
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2) Nos termos constantes do acórdão recorrido, conjugado
com as respetivas conclusões, a ré Sportingbet, na sua
apelação, procedeu à impugnação da matéria de facto,
pretendendo que os mesmos fossem dados como não
provados, relativamente aos pontos da matéria de facto
dada como provada sob os nºs 9 a 11, 13, 22 e 23, a saber:

 9. A R. Sportingbet PLC é uma sociedade que se dedica à
exploração, direta e indireta, através de meios eletrónicos,
de jogos de fortuna ou azar, modalidades afins destes,
concursos de apostas mútuas e diferentes formas de
lotaria. 

10. A Sportingbet detém a 100% a Sportingbet.com, nome
comercial com que gira a R. Internet Opportunity
Entertainment Limited. 

11. A R. Sportingbet PLC concedeu à R. Internet
Opportunity Entertainment Limited, autorização para
registar em seu nome e utilizar em seu benefício os
domínios “sportingbet.com” e “sportingbetplc.com” e as
marcas “Global Sportsbook & Casino sportingbet” e
“sportingbet”. 

13. Neste sítio na Internet, www.sportingbet.com, as RR.
Sportingbet promovem a participação pelos utilizadores de
jogos de fortuna ou azar, lotarias e concursos de apostas
mútuas. 

22. Tal contrato visava publicitar e divulgar a marca e
logótipo das RR. Sportingbet, constituída por uma imagem
com os dizeres “Sportingbet” e por outra imagem com a
indicação do sítio www.sportingbet.com. 

23. Foram visíveis, até ao decretamento da providência
cautelar, no próprio sítio dos RR. Braga e SAD,
www.scbraga.com, logótipos com as legendas
“sportingbet” e www.sportingbet.com, contendo cada um
deles um link directo para o referido sítio internet das RR.
Sportingbet. 

3) E, conforme se alcança do acórdão recorrido, a
Relação julgou improcedente tal impugnação da matéria
de facto, o que fundamentou nos seguintes
termos (salientados a negrito nossos):

“A recorrente impugna a matéria de facto dada como
provada nos pontos sob os n.ºs 9 a 11, 13, 22 e 23.

Nos pontos sob os n.ºs 9 e 10 da sentença foi dado como
provado que : A R. Sportingbet PLC é uma sociedade que
se dedica à exploração, directa e indirecta, através de
meios electrónicos, de jogos de fortuna ou azar,
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modalidades afins destes, concursos de apostas mútuas e
diferentes formas de lotaria – n.º 9. 

E “A Sportingbet detém a 100% a Sportingbet.com, nome
comercial com que gira a R. Internet Opportunity
Entertainment Limited” – n.º 10. 

Quer quanto ao ponto 9, quer ao ponto 10 não vemos
qualquer razão para a sua alteração dado que dos
documentos também resulta que a recorrente se dedica tal
como vem descrito nos factos de forma directa e indirecta
aos jogos de fortuna e azar, e não única e exclusivamente
a gerir participações sociais de outras empresas.

É certo que foi alegado na contestação que a recorrente é
uma sociedade gestora de participações sociais
devidamente matriculada no Reino Unido, mas os
documentos que consta de fls 472 a fls. 488 não
demonstram que a recorrente não se dedique à
exploração directa ou indirecta de jogos de fortuna e
azar(…), tal como foi alegado pela recorrida.

Foi este facto que se deu como provado no ponto sob o n.º
9, facto este que resulta dos documentos juntos aos autos,
tal como se considerou na sentença recorrida. 

No facto sob o n.º 11 foi dado como provado que : A R.
Sportingbet PLC concedeu à R. Internet Opportunity
Entertainment Limited, autorização para registar em seu
nome e utilizar em seu benefício os domínios
“sportingbet.com” e “sportingbetplc.com” e as marcas
“Global Sportsbook & Casino sportingbet” e
“sportingbet”. 

No que respeita ao ponto sob o n.º 11 não resulta dos
documentos de fls. 483 a 488- que não se encontram
traduzidos -  que a recorrente não tivesse dado
autorização conforme foi dado como provado, pois não
está em causa a titularidade da marca, mas apenas a
utilização conforme resulta da redacção do facto sob o n.º
11 .

No facto sob o n.º 13 deu-se como provado que : “neste
sítio na Internet, www.sportingbet.com, as RR. Sportingbet
promovem a participação pelos utilizadores de jogos de
fortuna ou azar, lotarias e concursos de apostas mútuas”. 

Também carece de razão a recorrente porquanto resulta
dos documentos juntos que a recorrente promove no sítio
da internet a participação por utilizadores de jogos de
fortuna e azar.

Pontos sob o n.ºs 22 e 23.



21/07/2021 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça

www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/09b4ddd210104ff8802586d1005b3563?OpenDocument 29/39

No ponto sob o n.º 22 deu-se como provado que :”Tal
contrato visava publicitar e divulgar a marca e logótipo
das RR. Sportingbet, constituída por uma imagem com os
dizeres “Sportingbet” e por outra imagem com a indicação
do sítio www.sportingbet.com”. 

E no ponto sob o n.º 23, que “foram visíveis, até ao
decretamento da providência cautelar, no próprio sítio dos
RR. Braga e SAD, www.scbraga.com, logótipos com as
legendas “sportingbet” e www.sportingbet.com, contendo
cada um deles um link directo para o referido sítio internet
das RR. Sportingbet. 

O ponto sob o n.º 22 refere-se ao contrato referido no
ponto sob o n.º 21 e dos documentos constantes dos autos
resulta que a IOE utiliza a marca e o logótipo da
Sportingbet, marcas que se encontram registadas a favor
desta, o que era visível na internet até ao decretamento da
providência cautelar.

Quanto ao facto de pretender que se dê como provado que
a recorrente é uma sociedade comercial matriculada no
Reino Unido e que é uma holding que tem por objecto a
gestão de participação sociais, sempre se dirá que em
relação ao primeiro facto este é inócuo para a solução da
acção, e quanto aos demais que a recorrente não tem como
única finalidade a gestão de participações sociais de
outras de outras sociedades.” 

4) É contra tal decisão e fundamentação que se manifesta a
recorrente Sportingbet, segundo a qual aquela factualidade
não podia ser dada como provada. 

5) No que respeita aos factos contantes dos nºs 9 e 10 dos
factos provados (9. A R. Sportingbet PLC é uma
sociedade que se dedica à exploração, direta e indireta,
através de meios eletrónicos, de jogos de fortuna ou azar,
modalidades afins destes, concursos de apostas mútuas e
diferentes formas de lotaria; 10. A Sportingbet detém a
100% a Sportingbet.com, nome comercial com que gira a
R. Internet Opportunity Entertainment Limited.), diz a
recorremte Sportingbet que os mesmos não podiam ser
dados como provados, uma vez que os mesmos foram
objeto de impugnação e não foi oferecido qualquer
documento para a prova dos mesmos.

E, a nosso ver, com inteira razão.

Trata-se de factos que, tendo sido alegados nos artigos 10º
e 11º da petição inicial, foram expressamente impugnados
pela recorrente Sportingbet nos artigos  8º e 9º da sua
contestação – razão pela qual tal factualidade, atento o
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disposto nos artigos 574º, nº 2 e 607º, nº 4 do CPC vigente
(aplicável aos autos, com exceção da regra da dupla
conforme a que alude o nº 3 do art. 671º do CPC, nos
termos do disposto no artigo 7º da Lei nº 41/2003 de 26 de
junho) apenas podiam ser dados como provados com base
 em elementos probatórios com força probatória plena.

E o certo é que (para além de a 1ª instância não ter referido
minimamente quais os concretos fundamentos em que se
baseava para dar como provados tais factos – em relação a
estes e bem assim em relação a qualquer um dos outros
factos que deu como provados, tendo-se limitado, nos
termos supra transcritos, a dizer genericamente que os
factos provados tiveram “por base ou documentos ou
confissão das partes”) não podemos concordar com os
fundamentos invocados pela Relação para manter tais
factos como provados.

Com efeito, para além de não fazer referência ao facto de
tal matéria factual ter sido objeto de impugnação, limitou-
se a dizer que a prova desses factos resulta “dos
documentos juntos aos autos”.

E, para além disso, em concreto, apenas faz referência aos
documentos constantes de fls. 472 a 488 para dizer que os
mesmos “não demonstram que a recorrente não se dedique
à exploração directa ou indirecta de jogos de fortuna e
azar(…), tal como foi alegado pela recorrida.” – de onde
resulta que a Relação, procedendo a uma injustificada
inversão do ónus da prova (já que era sobre a autora que
recaía o ónus da prova de tais factos, que invocou, nos
termos do disposto no nº 1 do artigo 342º do C.
Civil), colocou sobre a ré recorrente o ónus da prova de
factos que não lhe aproveitavam e que impugnou
expressamente.

Isto sendo certo que, tratando-se de resto de documentos
particulares em língua estrangeira, não traduzidos nos autos
(conforme reconhece mais adiante), a Relação não faz
qualquer referência à natureza e força probatória dos
mesmos, designadamente não afirmando a força probatória
plena de tais documentos.

Neste contexto, o que parece resultar é que a Relação se
limitou a apreciar livremente os ditos documentos (sendo
que nem sabemos se apreendeu o conteúdo dos mesmos,
uma vez que para além de não fazer referência ao seu
conteúdo, nem diz se, estando eles em língua estrangeira,
conseguiu apreender o seu conteúdo).

E o certo é que, não tendo havido julgamento da matéria de
facto, vedado estava à Relação proceder à livre apreciação
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de documentos destituídos de força probatória plena. 

6) Quanto ao facto constante do nº 11 dos factos
provados (11. A R. Sportingbet PLC concedeu à R.
Internet Opportunity Entertainment Limited, autorização
para registar em seu nome e utilizar em seu benefício os
domínios “sportingbet.com” e “sportingbetplc.com” e as
marcas “Global Sportsbook & Casino sportingbet” e
“sportingbet”), diz a recorrente Sportingbet que, para além
de se tratar de uma mera conclusão expendida pela autora
na réplica, trata-se de um “facto” que não resulta dos
documentos e sobre o qual não pôde exercer o
contraditório, pelo que era à autora que competia a prova
do mesmo.

E, também aqui, com inteira razão. 

Muito embora não se possa concordar que se trate de uma
mera conclusão, porque tradutor de uma realidade fáctica,
o facto em questão foi alegado na réplica pelo que, não
tendo as rés a possibilidade legal de responder a tal
alegação, o mesmo (não sendo objeto de confissão ou de
admissão por acordo) apenas poderia ser dado como
provado com base em documentos com força probatória
plena.

Ora, conforme a própria Relação afirma, o mesmo não
resulta dos documentos juntos aos autos e em concreto
dos “documentos de fls. 483 a 488- que não se encontram
traduzidos”.

Ora, não obstante tal ausência de prova, a Relação (pelas
mesmas razões supra referidas sobre o ónus da prova)
acabou por manter tal facto como provado, indevidamente,
com base na inversão do ónus da prova, ao dizer que “não
resulta dos documentos de fls. 483 a 488- que não se
encontram traduzidos - que a recorrente não tivesse dado
autorização conforme foi dado como provado”. 

7) Relativamente ao facto constante do nº 13 dos factos
provados(13. Neste sítio na Internet,
www.sportingbet.com, as RR. Sportingbet promovem a
participação pelos utilizadores de jogos de fortuna ou azar,
lotarias e concursos de apostas mútuas), diz a recorrente
Sportingbet que se trata igualmente de um facto que,
alegado pela autora na p.i., foi objeto de impugnação e que
a autora não logrou provar.

E, também aqui, com inteira razão.

Tratando-se de um facto alegado pela autora (no artigo 12º
da p.i.) e que foi objeto de expressa impugnação (no artigo
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15º da contestação da ré Sportingbet), o mesmo só podia
igualmente ser dado como provado com base em
documento ou documentos com força probatória plena
(sendo  que efetivamente era sobre a autora que recaía o
ónus da respetiva prova) – prova plena essa essa que não
foi sequer invocada pela Relação, que se limitou a dizer
que “resulta dos documentos juntos que a recorrente
promove no sítio da internet a participação por
utilizadores de jogos de fortuna e azar”.

Isto, sem sequer especificar quais os documentos em que se
baseou para concluir conforme concluiu. 

8) Relativamente aos factos constantes dos nºs 22 e 23
dos factos provados (22. Tal contrato visava publicitar e
divulgar a marca e logótipo das RR. Sportingbet,
constituída por uma imagem com os dizeres “Sportingbet”
e por outra imagem com a indicação do
sítio www.sportingbet.com.; 23. Foram visíveis, até ao
decretamento da providência cautelar, no próprio sítio dos
RR. Braga e SAD, www.scbraga.com, logótipos com as
legendas “sportingbet” e www.sportingbet.com, contendo
cada um deles um link directo para o referido sítio internet
das RR. Sportingbet.), diz a recorrente Sportingbet que tais
factos, também alegados pela autora, foram igualmente
objeto de impugnação. 

9) No que respeita ao facto constante do ponto nº 22, a
Relação justificou a decisão de o manter como provado,
sem mais, no contrato referido no nº 21 dos factos
provados (Foi celebrado entre a R. Internet Opportunity
Entertainment Limited e R. Sporting Braga, SAD um
contrato de patrocínio destinado a vigorar para as épocas
2006/2007 e 2007/2008) e em “documentos constantes dos
autos”.

Ora, para além de nem sequer dizer quais são esses tais
documentos constantes dos autos, o certo é que, conforme
bem salienta a recorrente Sportingbet, do facto dado como
provado sob o nº 21 jamais se poderia extrair a conclusão a
que a Relação chegou (de que “o ponto sob o n.º 22 refere-
se ao contrato referido no ponto sob o n.º 21”), pela
simples razão de que o contrato de patrocínio ali referido
foi apenas celebrado entre a  ré Internet Opportinity (que
não também pela ré Sportingbet) e a ré  Sporting de Braga
SAD.

Aliás tendo sido tal contrato a motivar a instauração da
ação, ao mesmo já foi posto fim, conforme referido em 25
dos factos provados.

http://www.sportingbet.com/
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E, de resto nada foi dado como provado sobre o conteúdo
desse contrato…

Assim, o ponto nº 22 não podia ser dado como
provado pelas instâncias, por ausência de fundamento
legal. 

10) E o mesmo se diga em relação ao ponto nº 23, porque
foi objeto de impugnação expressa, no artigo 17º da ré
recorrente Sportingbet. 

Tendo esta defendido na sua apelação, conforme se alcança
das respetivas conclusões que o facto em questão apenas
poderia ser dado como provado com referência à ré IOE,
que não à Ré Sportingbet ou às duas Rés, é
 “absolutamente incontestável face à prova produzida que o
sítio da internet www.sportingbet.com é da Ré IOE, que é
titular e tem a sua gestão, e não das Rés IOE e Sportingbet
como se lê na decisão da matéria de facto, devendo esta
quanto a este ponto ser alterada em conformidade”.

E quanto a este ponto a Relação limitou-se a dizer
que “quanto ao facto de pretender que se dê como provado
que a recorrente é uma sociedade comercial matriculada
no Reino Unido e que é uma holding que tem por objeto a
gestão de participação sociais, sempre se dirá que em
relação ao primeiro facto este é inócuo para a solução da
ação, e quanto aos demais que a recorrente não tem como
única finalidade a gestão de participações sociais de
outras de outras sociedades.”

Em suma, tratando-se de um facto que foi objeto de
impugnação, a Relação (na esteira, aliás, da 1ª instância)
não invocou qualquer prova concreta, designadamente
qualquer prova com forma probatória plena, para sustentar
a manutenção do facto em causa (objeto de impugnação)
como provado.

Assim, da mesma forma, também o ponto nº 32 não podia
ser dado como provado pelas instâncias, por ausência de
fundamento legal. 

Procedem assim, neste âmbito e nesta conformidade, as
conclusões recursórias.

IV – Quanto às consequências da falta de prova dos
pontos da matéria de facto objeto de impugnação: 

Diz a ré recorrente Sportingbet que os supra referidos
pontos da matéria de facto devem ser dados como
provados, de onde resulta que se impõe a improcedência



21/07/2021 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça

www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/09b4ddd210104ff8802586d1005b3563?OpenDocument 34/39

dos pedidos contra si formulados pela autora, com a
consequente revogação do acórdão recorrido na parte em
que manteve a sua condenação.

E diz ainda que, caso se entenda que a matéria de facto não
deve ser alterada nos termos por si propugnados, terá de se
considerar que o estado do processo não permitia sem
necessidade de mais provas a prolação de uma decisão de
mérito, não estando o tribunal em condições de proferir
saneador-sentença nos termos do artigo 595.°, n.° 1, al. b)
do CPC, por persistirem factos controvertidos relevantes
para a decisão, devendo a ação ter prosseguido para
audiência de julgamento com a produção de prova
requerida pelas partes. 

Desde já se diga que a primeira pretensão da recorrente
Sportingbet, no sentido de os supra mencionados pontos da
matéria de facto (que foram objeto de impugnação) serem
dados como não provados (com a consequente
improcedência da ação, quanto a si) carece totalmente de
fundamento. 

Conforme supra se expôs, os ditos pontos da matéria de
facto não podiam ser dados como provados pela 1ª
instância, como foram, em sede de saneador, da mesma
forma que não podiam ser mantidos como provados pela
Relação, por se tratar de matéria, alegada pela autora, que
foi objeto de impugnação e que não se mostra provada por
documento ou documentos revestidos de força probatória
plena.

Mas tal apenas significa que se trata de matéria
controvertida que, como tal também não pode ser dada
como não provada. 

Assim, por se tratar de matéria controvertida, e
efetivamente relevante para a decisão do mérito da
causa (e foi como tal considera pelas instâncias), a 1ª
instância não estava em condições de conhecer do
mérito da causa, conforme conheceu, proferindo
saneador-sentença – razão pela qual, em princípio, se
impõe o prosseguimento dos autos com vista à realização
da audiência de julgamento. 

Mas dizemos, em princípio, porque tal apenas se justificará
em função da decisão que vier a ser proferida sobre a
questão de que a seguir trataremos, relativa à
inoponibilidade às rés recorrentes (as únicas que foram
condenadas) das normas (relativas à exclusividade da
autora) em que as instâncias se basearam para decidir como
decidiram no sentido da condenação das rés recorrentes.
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Com efeito, a concluir-se no sentido da inaplicabilidade
de tais normas, à luz da decisão do TJUE (reenvio
prejudicial), tal implicará a procedência das revistas. 

Procedem assim nesta parte, ainda que parcialmente, as
conclusões recursórias. 

V - Quanto à inaplicabilidade às rés recorrentes das
regras técnicas constantes do DL nº 422/89 de 02.12 e
do DL nº 282/2003 de 08.11: 

1) Para além de impugnar o acórdão recorrido na parte em
que indeferiu o pedido do reenvio prejudicial, suscitando a
questão (a exemplo da outra ré recorrente) da existência de
fundamento para se determinar o reenvio prejudicial ao
TJUE – questão essa que já foi objeto de apreciação, tendo
tal pedido sido objeto de diferimento, só no STJ, nos
termos referidos no relatório supra (razão pela qual dela já
não temos que conhecer), a recorrente Opportunity
 defende a inaplicabilidade das regras técnicas constantes
do DL nº 422/89 de 02.12 e do DL nº 282/2003 de 08.11,
pelo facto de o Estado Português não ter informado a
Comissão Europeia das mesmas. 

2) Conforme se refere no acórdão do TJUE de 22.20.2020,
que veio a apreciar o reenvio judicial, enviado pelo 2º
Relator do STJ - o primeiro reenvio prejudicial que lhe foi
remetido (pelo primeiro relator do STJ) não foi objeto de
apreciação, por despacho de 19.10.2017, porque aquele
Tribunal “considerou que que as oitava e décima questões
eram manifestamente inadmissíveis, com o fundamento
de que não podia responder a essas questões, dada a falta
de elementos necessáriospara efeitos de interpretação do
direito da União solicitada”.

Isto, sendo certo que nesse primeiro reenvio foram
colocadas ao TJUE as seguintes questões: (sendo as
referidas questões 8ª e 10ª salientadas a negrito):

1ª - A Lei do Jogo na concessão que está atribuída aos
casinos traduz-se em violação dos princípios e liberdades
económicas consagradas pelo Tratado?

2ª - O exclusivo atribuído à Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa pelo DL 322/91 de 26 de Agosto com as alterações
introduzidas pelo DL 469/99 de 6 de Novembro pelo
Decreto nº 12790 de 30 de Novembro de 1926 pelo Dec-
Lei 40397 de 24 de Novembro de 1955, pelo DL nº 84/85
de 28 de Março alterado e republicado pelo DL 317/2002
de 17 de Dezembro e pelo DL 282/2003 de 8 de Novembro
constitui uma violação dos princípios e das liberdades
económicas consagradas pelo Tratado?
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3ª - O Artigo 21° do Código da Publicidade viola os
princípios da liberdade de estabelecimento e da livre
prestação de serviços conduzindo igualmente à
discriminação entre nacionais dos Estados membros
porque as proibições, restrições e privilégios não
justificados?

4ª - E constituem um modelo de descriminação arbitrária e
de restrição dissimulada para o comércio entre os Estados -
membros, não estando justificado qualquer interesse
geral?

5ª - A exclusividade de concedida à Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa no que respeita à publicidade
configura uma situação de abuso de posição dominante à
face do Direito Comunitário?

6ª - Os artigos 3° e 9° do DL 442/89 de 2 (Lei do Jogo)
estão conformes ao direito comunitário?

7ª - Os Artigos 2° e 3° do DL 282/2003 de 8 de Novembro
são conformes à liberdade de estabelecimento e prestação
de serviços no espaço comunitário, na medida em que
estabelecem um exclusivo a favor da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa para a exploração do jogo em
linha?

8ª - O Estado Português não informou a Comissão
Europeia sobre as regras técnicas constantes do DL
422/89 de 2 de Dezembro?

9ª - Deverão assim tais normas ser inaplicáveis sendo essa
inaplicabilidade invocável pelos particulares?

10* - O Estado Português não informou a comissão
Europeia sobre as regras técnicas constantes do DL
282/2003 de 8 de Novembro;

Assim estas não devem ser aplicadas a prestadores de
serviços em Portugal? 

3) E no segundo reenvio prejudicial (remetido pelo 2º
Relator do STJ – objeto de apreciação e decisão pelo supra
mencionado acórdão do TJUE, de 22.20.2020, foram
colocadas as seguintes questões:

8ª – O Estado Português não informou a Comissão
Europeia sobre as regras técnicas constantes do Decreto-
Lei nº 442/89, de 2 de Dezembro; deverão assim tais
normas – mais precisamente os retro mencionados
artigos 3º [com as indicadas redações] e 9º - ser
inaplicáveis, sendo essa inaplicabilidade invocável pelos
particulares?
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9ª – O Estado Português mão informou a Comissão
Europeia sobre as regras técnicas constantes do Decreto-
Lei nº 282/2003, de 8 de Novembro: assim estas – mais
precisamente, os retro mencionados artigos 2º e 3º - não
devem ser aplicadas a prestadores de serviços em
Portugal? 

4) Naquele acórdão, o TJUE respondeu a estas duas
questões, declarando o seguinte:

1) O artigo 1.º, ponto 5, da Diretiva 83/189/CEE do
Conselho, de 28 de março de 1983, relativa a um
procedimento de informação no domínio das normas e
regulamentações técnicas, conforme alterada pela Diretiva
881182/CEE do Conselho, de 22 de março de 1988, deve
ser interpretado no sentido de que uma legislação nacional
que dispõe que o direito de explorar jogos de fortuna ou
azar é reservado ao Estado e só pode ser exercido por
empresas constituídas sob a forma de sociedades
anónimas, às quais o Estado-Membro em causa adjudica a
respetiva concessão, e que prevê as condições e zonas de
exercício dessa atividade não constitui uma «regra
técnica», na aceção desta disposição.

2) O artigo 1.º, ponto 11, da Diretiva 98/34/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de junho de
1998, relativa a um procedimento de informação no
domínio das normas e regulamentações técnicas e das
regras relativas aos serviços da sociedade da informação,
conforme alterada pela Diretiva 98/48/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 20 de julho de 1998, conjugado
com o artigo 1.º, ponto 5, desta diretiva, conforme
alterada, deve ser interpretado no sentido de que uma
legislação nacional que prevê que a exploração exclusiva
de determinados jogos de fortuna ou azar atribuída a uma
entidade pública para todo o território nacional inclui a
exploração efetuada na Internet constitui uma «regra
técnica», na aceção da primeira destas disposições,
cuja não comunicação à Comissão Europeia, em
conformidade com o disposto no artigo 8.°, n.º 1, da
referida diretiva, conforme alterada, torna essa legislação
inoponível aos particulares. 

5) Coloca-se assim a questão de se saber se as normas
legais em que se basearam as instâncias para decidir
conforme decidiram, relativas à exclusividade da autora
para a exploração dos jogos de fortuna ou azar (artigos 3º e
9º do DL nº 442/89 de 02.12 e artigos 2º e 3º do DL nº
282/2003 de 08.11) são ou não oponíveis às rés
recorrentes, à luz da decisão do TJUE. 
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6) Trata-se, todavia, de uma questão que não foi objeto
de apreciação pelas instâncias, pelo facto de, tendo as
mesmas (a 1ª instância e a Relação, esta em sede de
recurso) indeferido o solicitado reenvio prejudicial, não o
poderem fazer, uma vez que o TJUE ainda não se tinha
pronunciado. 

E, por isso, a mesma não pode ser ora objeto de
apreciação (em primeira mão) pelo STJ, uma vez que
este Tribunal não se pode substituir à Relação na
apreciação de tal questão, nos termos do nº 2 do artigo 665º
do CPC, dado que tal disposição não é aplicável à revista,
nos termos do disposto no artigo 679º do mesmo diploma. 

Assim, impõe-se a anulação do acórdão recorrido, com
a consequente baixa dos autos à Relação, a fim de esta
proceder à apreciação da questão de que ora nos ocupamos.

Isto, sem prejuízo de, a tomar-se posição no sentido da
oponibilidade da legislação nacional em questão às rés
recorrentes, se decidir em conformidade com o resultado
da questão da impugnação da matéria de facto, nos termos
supra expostos, designadamente, ordenando-se a remessa
dos autos à 1ª instância para o prosseguimento dos
autos com vista à realização da audiência de
julgamento. 

Ademais, ainda que, por mera hipótese de raciocínio,
assim não fosse, sempre estaríamos impedidos de
conhecer da questão, uma vez que a decisão do
TJUE supra mencionada, sobre a inoponibilidade da
legislação nacional em causa nos autos aos particulares e,
em concreto, às rés recorrentes, assenta no pressuposto da
não comunicação à Comissão Europeia das normas legais
em questão – facto este que não está dado como provado
nos autos.

Assim, e dado que é às instâncias que compete proceder à
fixação da matéria de facto, que não ao STJ, que apenas
conhece de direito (artigo 674º do CPC), também por essa
razão, se imporia a anulação do acórdão recorrido, com a
baixa dos autos à Relação para conhecer da questão ou,
assim o entendendo, também para esse efeito, determinar a
baixa dos autos á 1ª instância. 

Termos em que, na parcial procedência das revistas, se
acorda em anular o acórdão recorrido e em determinar
a baixa dos autos à Relação a fim de a mesma tomar
posição e decidir nos termos supra assinalados.

Custas a meias pela recorrente e pelos recorridos.
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(Nos termos e para os efeitos do artigo 15º-A do DL nº 10-
A/2020, de 13 de março, aditado pelo DL nº 20/2020, de 1
de maio, o Relator, que assina eletronicamente, declara que
os Exmos. Conselheiros Adjuntos, abaixo indicados, têm
voto de conformidade e não assinam o presente acórdão
por não o poderem fazer pelo facto de a sessão, dada a
atual situação pandémica, ter sido realizada por
videoconferência).

Acácio das Neves (Relator)

Fernando Samões (1º Adjunto)

Maria João Vaz Tomé (2ª Adjunta).


