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Introdução


O que é um contrato?
o Produz efeitos jurídicos.
o É um facto jurídico.
o Introduz ao ordenamento jurídico uma qualquer alteração.



Factos jurídicos:
o Facto jurídico em sentido estrito: ocorre independentemente da vontade dos
sujeitos.
o Atos jurídicos: atuação do sujeito conforme à sua vontade.



Para o direito o que releva são as relações que estabelecemos com os outros. Os
nossos comportamentos correspondem a decisões que tenhamos tomado.



Existem factos humanos com a participação do homem que não são factos jurídicos
 não há elemento de decisão.

 Atos jurídicos:
o Atos jurídicos em sentido estrito: liberdade de celebração (fazer/não fazer) artigo 1318º CC.
o Negócios jurídicos: liberdade de celebração e de estipulação. Ex.: compra e
venda de carro.

Distinção: até quando é que o direito valora a minha decisão: somente quanto à prática
do ato ou também quantos aos efeitos jurídicos associados?


Autores objetivistas:
o O que importa é a relevância do acordo; o dado objetivo;
o O acordo é relevante para mobilizar a intervenção do direito;
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o Artigo 398º CC


Autores subjetivistas:
o Interessa o que as partes querem: se o seu acordo vai ser tutelado pelo
direito ou não.

O contrato depende da conjugação das duas perspetivas:


Relevância tal que o ordenamento jurídico tenha relevância para intervir.



Tem de haver vontade das partes.

Quatro características do contrato:
1. É um facto jurídico, daí resultarem efeitos jurídicos. Estruturalmente um
contrato é um acordo, mas nem todos os acordos são contratos.
2. O contrato é sempre plurilateral dado que duas ou mais pessoas/esferas jurídicas
colocam-se em polos diferentes do fenómeno jurídico. É bi/plurilateral quanto
aos efeitos dado que permite um encontro de efeitos entre as esferas jurídicas
que estiverem na sua base. Os efeitos nas esferas jurídicas têm como
contrapartidas

os

efeitos

produzidos

nas

outras.

Um contrato sinalagmático produz direitos e obrigações em ambas as partes,
como a compra e venda. A doação não é sinalagmática.
3. O contrato é performativo  destina-se a alterar o ordenamento jurídico, ou
seja, é por definição fértil. (produz frutos)
Um contrato é um plano que nós esperamos/queremos que venha a acontecer. Ex.:
quero comprar um livro e celebro um contrato de compra e venda, faço então um plano
daquilo que quero que venha acontecer. Se o contrato cumpriu a sua função desaparece
tal como todos os planos que foram cumpridos. Se o contrato não cumpriu a sua função
(devido a defeito no livro, por exemplo) tal é regido pelo direito  Direito reage às
divergências

entre

o

plano

e

o

que

acontece

mesmo.

A ideia fundamental é que o contrato é uma maneira de alcançar um fim. O fim são os
efeitos

jurídicos.
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Contrato: codificação jurídica por efeitos/situações jurídicas daquilo quer queremos que
venha

a

acontecer,

daí

dizer-se

que

tem

um

efeito

performativo.

Todos os contratos cumprem uma função que se distingue em:


Função final/meta-jurídica/económico-social: resultado para além do
direito que se quer alcançar.



Função eficiente: meios que o contrato operacionaliza para que se possa
chega à função final.

4. O contrato é sempre reflexivo  é uma manifestação da autonomia privada e
tem reflexo na minha esfera jurídica. É sempre o próprio que seleciona os efeitos
que estão na sua esfera jurídica.

Contratos em geral:


Conceito jurídico composto.



Resulta do encontro de duas ou mais declarações negociais. Para a formação de um
contrato concorrem declarações de vontade que se traduz na interseção de duas ou
mais declarações negociais.



Declaração negocial: comportamento exterior de uma vontade de uma decisão.
Temos de chegar à conclusão de que aquele comportamento corresponde à
exteriorização de uma decisão.



As declarações têm de se encontrar para que se possa formar um contrato. Têm
portanto de ser coincidentes:
o Coincidência material: quanto ao conteúdo - artigo 232º CC.
o Coincidência temporal: declarações têm de se encontrar no tempo.

Elementos do contrato:
 Envolve pelo menos duas esferas jurídicas distintas, sendo que o mesmo acontece
até no negócio consigo mesmo.


Cada uma dessas pessoas tem de emitir uma declaração negocial.



Não basta a emissão de uma qualquer declaração negocial: é necessário que essas
declarações negociais evidenciem a existência de um consenso sendo que terá de
haver coincidência nos efeitos de que as declarações negociais visam produzir.
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O ordenamento jurídico reconhece que as nossas decisões têm um determinado
contexto. Assim às nossas declarações negociais é associada uma “janela de eficácia”
pois elas só são eficazes por um determinado período de tempo, ou seja, é
reconhecida a relatividade circunstancial das nossas decisões.



Existe um espaço e um tempo em que as declarações são eficazes, sendo que é
necessária a eficácia simultânea das declarações. Se a coincidência não existir não
há contrato.



Para a verificação destas condições há vários caminhos. O previsto no código civil é
o modelo proposta + aceitação, no entanto, a doutrina prevê mais.

Relativamente às pessoas:
O que é importante não é o número de pessoas mas sim o número de esferas jurídicas,
o caráter plurilateral.
Relativamente à declaração negocial:
 A declaração negocial é um comportamento que exterioriza uma decisão.


Quando a lei olha para a nossa decisão de produzir efeitos jurídicos considera que
isso depende de um processo de várias fases.

Formação da vontade = decisão

Representação/
conhecimento
 erro vício



Decisão 
coação moral;
usura

Exteriorização da vontade

Emissão da declaração negocial (artigo
217 CC expressa/tácita)  forma

Primeiro, representamos a realidade tal como ela é. Depois, tendo em conta o que
conhecemos, decidimos.



Nós decidimos com uma dada representação da realidade, mas por vezes
enganamo-nos e a decisão fica viciada  erro leva à anulabilidade do negócio.



Contratos resultam de uma vontade esclarecida e livre da decisão em função daquilo
que queremos. No entanto há elementos externos que nos condicionam. Ex.: coação
moral ou usura  têm como consequência a anulabilidade. O exemplo da coação
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física é diferente porque não há sequer decisão e assim não produz qualquer efeito
jurídico.


O que nos mete em relação a outros é quando exteriorizamos a nossa vontade. É a
partir da exteriorização que vamos analisar a representação. A declaração vale no
sentido do artigo 236ºCC.



A emissão da declaração negocial pode ser expressa ou tácita - artigo 217º CC.



Relativamente ao silêncio este só vale como declaração negocial quando valor lhe
seja atribuído - artigo 218º CC.
o

A omissão não pode ser entendida como exteriorização da decisão.

o Ninguém pode, portanto, impor aos outros o ónus de exteriorizar qualquer
decisão.
o

Só ficamos vinculados ao sentido do nosso silêncio quando o consentimos,
sendo que ninguém pode atribuir unilateralmente valor ao silêncio.



Subjacente à ideia de declaração está a ideia de forma, que é regulada nos artigos
219º e ss. do CC:
o O princípio é o da liberdade de forma, que se traduz na possibilidade de o
contrato assumir qualquer forma.
o Não é possível não haver nenhuma forma.



Relativamente à vontade real/vontade declarada estão relacionados os conceitos
de:
o Erro na declaração
o Erro de cálculo
o Declaração não séria
o Simulação



Há casos que por qualquer razão exteriorizamos algo diferente do que decidimos,
sendo que isto pode ser casual e involuntário. Consiste numa diferença entre o que
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eu decidi e o que os outros percecionam. Pode haver igualmente o caso de se dizer
algo intencionalmente para enganar alguém, e aí entramos no domínio das
declarações não sérias e da simulação.


A partir da exteriorização tenta captar-se quais os efeitos jurídicos que as partes
pretendem produzir: artigos 236º e seguintes  a declaração deve produzir os
efeitos de acordo com a vontade do emitente, mas isso põe em causa a
interpretação dos outros.



Os problemas só surgem quando a interpretação suscita dúvidas, ou seja, a pessoa
quer dizer uma coisa mas afinal disse outra, existindo então um conflito entre autor
da declaração e terceiros (estes atribuem um sentido diferente daquele que o autor
quis dar  artigo 236º nº1 CC).
o O legislador optou por tutelar a confiança dos terceiros. Fazer recair a
desvantagem a quem a poderia ter evitado.
o Então como era o declarante que estava no controlo do processo atribui-se
a ele a desvantagem.
o O ordenamento jurídico tutela a confiança que temos no comportamento
dos outros.
o A exceção é se o declaratário conhece a real vontade do declarante - nº2 do
artigo 236º CC.



Artigo 232º CC: identifica qual é o objeto essencial do consenso. O que é relevante
para as partes estarem de acordo? Ter-se-á de identificar as matérias sobre as quais
as partes têm de estar de acordo.
o Remete-nos para um critério subjetivo.
o Tem de haver acordo em todas as questões consideradas relevantes.
o Ter-se-á de definir o âmbito das matérias que o contrato tem de tratar.
o Este artigo não trata da validade do contrato, mas sim da sua existência.


Inexistência: situação fora do ordenamento jurídico. (não valorada)
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Invalidade: ordenamento jurídico valora negativamente o ato.

Artigo 227º CC: responsabilidade pré-contratual:
o Negociação não se processa de forma completamente livre
o Há o dever de atuação conforme à boa-fé. Aquilo que as partes pensam não
releva, o que releva é sim a sua exteriorização.
o De acordo com o artigo 232º, cada uma das partes é livre de decidir o que
considera importante.



Um contrato tem de ter um núcleo de elementos mínimos:
o Aquilo que extravase o mínimo pode ser considerado relevante pelas partes.



Há também a possibilidade de fazer contratos com simplicidade:
o Estabelece-se um regime supletivo que preenche as questões deixadas em
aberto pelos contraentes.
o No caso do cumprimento das obrigações a lei diz por exemplo o que fazer
“caso a coisa tenha defeito”.
o A disciplina contratual não se esgota no consenso das partes - artigo 232º CC.
o As partes podem adotar um regime próprio, mas podem não o fazer.
o Conclusão: nem tudo precisa de ser regido ou regulado pelos contratos.

Modelos de Formação de Contratos


Há diferentes caminhos de chegar à situação onde estão indicadas as quatro
situações anteriores. São formas padronizadas de lá chegar: modelos de formação
de contratos.



O Código Civil prevê apenas um modelo (proposta + aceitação), sendo que tentar
reconduzir este modelo a todos os outros é algo sem justificação alguma.

Modelo de proposta e aceitação (modelo consagrado no Código Civil):
 O contrato resulta da conjugação de uma pergunta (proposta) e de uma resposta.
(aceitação)
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A proposta traduz-se na colocação de uma questão ao outro para saber se este quer
contratar em dadas condições. Deste modo quem recebe a proposta limita-se a dizer
“sim”, sendo que este terá de ser incondicional.  A ideia base é essa: uma das
partes define e determina o conteúdo do contrato e a outra parte diz “sim”.



Este é o único método legalmente previsto, mas não é o único possível, pois este
regime é incompleto, dado que nem todos os contratos se reconduzem a proposta
e aceitação.

O que é uma proposta?
 É um comportamento que exterioriza uma decisão para a produção de efeitos
jurídicos. O seu conteúdo coincide com a apresentação a outrem de uma proposta
contratual.


A proposta é a última palavra do proponente: quem faz uma proposta está a dizer
ao outro “basta dizeres que sim para tudo se realizar”. Isso coloca o proponente
numa situação de sujeição e o destinatário fica com o direito potestativo.



A proposta só coloca o proponente em sujeição se:
o For firme. (tem de ser inequívoca)
o For completa. (tem de ter elementos essenciais do contrato como o preço,
por exemplo)
o For formalmente adequada. (proposta tem de cumprir os requisitos do
contrato).



Para o professor Vítor Neves, não é necessária forma para que o contrato exista mas
para que seja válido. A forma adequada não é requisito de proposta, mas indício de
firmeza na opinião do professor.

Considerações acerca do modelo proposta + aceitação:
 É este o modelo legalmente previsto pelo Código Civil. Contudo existem outros
modelos. Mesmo neste o Código Civil reconhece que existem múltiplos outros atos
para além da proposta e da aceitação.
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Artigo 227º CC: refere-se aos preliminares, que são aquilo que antecede o contrato.
Esses atos também têm relevância jurídica.



Muitas vezes, a proposta não é feita em termos firmes e concretos (por exemplo,
proponho vender algo, mas não digo o preço)  assim sendo não se trata de uma
proposta mas de um convite a contratar.



Efeitos jurídicos distintos:
o Proposta: proponente fica em estado de sujeição; o destinatário tem o
direito potestativo.
o Convite a contratar: não basta responder “sim” para que o contrato se forme.
É um dos preliminares do artigo 227º CC.

Proposta:
 Temos de ver se a proposta é recetícia ou oferta ao público.


O que distingue este tipo de proposta é o universo dos destinatários. As nossas
propostas só são relevantes para o direito a partir do momento em que são eficazesartigo 224º CC.
o Proposta recetícia: 1ª parte do artigo 224º.
o Oferta ao público: 2ª parte do artigo 224º.



O proponente logo que emite a proposta fica numa situação de sujeição, ou seja,
deixa de ter possibilidade de impedir a celebração do contrato.
o A concretização da sujeição está no artigo 230º CC - perde-se a possibilidade
de revogar a proposta.
o Receção/tomada de conhecimento é quando a proposta se torna eficaz.
o Não é possível ficar indefinidamente à espera. As declarações são
contingentes - artigo 228º CC.



Artigo 228º, alínea b): admite a hipótese de o proponente pedir resposta imediata
ao destinatário. A decisão e a comunicação da decisão devem ser imediatas. A
proposta mantem-se válida pelo tempo a que a aceitação faz o seu caminho.
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o Presunção de que as cartas chegam ao terceiro dia: 1 2 3 4 5 6 7 8


Artigo 228, alínea c): não há prazo fixado pelo proponente nem pedido de uma
resposta imediata. O conceito de ausência consiste em saber se os indivíduos estão
em comunicação direta ou não.
o A lei faz distinção porque se presume que quando há comunicação direta
queremos resposta imediata (alínea b).
o Quando a proposta é por escrito entregamos algo à pessoa para que esta
possa refletir, e aí a lei dá cinco dias para pensar.
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12: a vermelho está o dia de receção da proposta; a
azul está o prazo de decisão; e a verde o prazo de espera pelo proponente.

O que é que acontece ao proponente?
1. Nada. O silêncio não tem valor declarativo.
2. Recebe uma resposta negativa. Não se celebra o contrato e o proponente fica
liberto.
3. Recebe um sim. Contrato conclui-se.
4. Há uma aceitação com reservas. Nos termos do artigo 233º há uma aceitação com
modificações. Não há “sim” incondicional e isso equivale à rejeição da proposta. Mas
se esta for suficientemente precisa equivale a uma nova proposta.



Artigo 235º nº2: aceitação pode ser revogada ao mesmo tempo ou antes de chegar
ao proponente.



Artigo 234º: contrato conclui-se quando a conduta da outra parte demonstra a
intenção de aceitar a proposta. (aceitação tácita) Estes contratos com ausência de
aceitação acontecem quando se atribui valor ao silêncio.



Artigo 229º: retoma a situação de não se concluir o contrato. Surge a aceitação após
a proposta ter caducado. Qualquer aceitação tardia não é suficiente por si só para
formar contrato dado que este só se forma se o proponente quiser. Relativamente
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ao aceitante terá de se ver se a aceitação não foi expedida no tempo correto, ou se
isso aconteceu por qualquer outro motivo, sendo que para quem expediu a
aceitação no prazo parte-se do pressuposto de que haverá contrato. Este artigo
protege o proponente no entanto também protege a confiança do aceitante.
o Nº1: proponente já está desvinculado, mas por boa-fé terá de avisar o
aceitante que o contrato não existe.
o Nº2: aceitante faz o que devia estando a contar que havia contrato. Se o
proponente tiver a certeza de que a aceitação foi expedida a tempo poderá
haver contrato. Se o proponente tiver dúvidas sobre a data de envio aplicase o nº1.


Artigo 231º: perante morte ou incapacidade do proponente a proposta mantem-se.
No caso de a morte ser do destinatário há ineficácia.



A situações diferentes correspondem modelos diferentes e consequências jurídicas
diferentes. O que está previsto na lei (proposta + aceitação) não é necessariamente
aplicável a outros modelos.



Temos o modelo da lei: se virmos que o contrato se encaixa nesse modelo aplicamos
esse regime, se o processo formativo do contrato não corresponde ao modelo não
se aplica esse regime, recorre-se às vias de integração de lacunas, nomeadamente à
analogia. (procura de situações análogas que estejam reguladas)



Proposta + aceitação não é aplicável aos outros modelos, mas pode ser aplicada por
analogia. Por exemplo: a outro modelo de contrato que não se forma por modelo da
lei pode ser aplicado o modelo legal por analogia.



Modelos são diversos caminhos para chegar a um contrato, sendo que a lei só
consagra um caminho. Em comum entre os modelos:
o Duas ou mais partes;
o Emissão de declaração negocial;
o Declarações negociais materialmente coincidentes;
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o Simultaneamente eficazes.


Se faltar um destes tópicos não há contrato.

Declarações conjuntas
 Ao contrário da proposta + aceitação em que há dois atos logicamente sucessivos e
individuais, neste modelo as partes emitem a mesma declaração negocial
conjuntamente.


É nos contratos escritos que isso se verifica sendo que ambas as partes assinam o
mesmo documento.
o Exemplo: escritura pública, tal como a generalidade dos contratos escritos.



Há a subscrição do mesmo documento pelas partes.



Tal pode ser feito por imperativo legal ou decisão das partes que ao subscreverem o
mesmo conteúdo (declarações materialmente coincidentes e simultaneamente
eficazes) formam o contrato.



A simultaneidade é uma característica deste modelo mas não é necessária, ou seja,
há casos em que cada uma assina quando tem disponibilidade, ou seja, “conjuntas”
não significa simultaneidade mas sim que as partes assinam um mesmo documento.



Quando há subscrição sucessiva há uma parte que se vincula primeiro que a outra.
Quanto tempo é que terá de esperar? Até quando é que a subscrição da parte que
assinou fica válida?
o Não há um prazo definido, mas contamos com o artigo 228º. Quem assina o
documento primeiro coloca-se numa situação próxima à do proponente e
deste modo por analogia aplicam-se os prazos do artigo 228º. Recorremos
ao raciocínio de que quem assinou primeiro colocou à disponibilidade do
outro a conclusão do contrato.
o Numa outra corrente, considera-se que a posição em que está quem assinou
primeiro não é equiparável ao estado de sujeição do proponente e por
analogia não se aplica o 228º.
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O professor Vítor Neves considera que as situações não são análogas, pois a lei prevê
que uma determinada pessoa faz uma questão que fixa unilateralmente aquilo que
quer, sendo que o conteúdo contratual vem apenas de uma das partes. O estado de
sujeição do proponente é o preço que ele paga pela sua liberdade.
o “Quanto mais livres somos, mais responsáveis nos fazem” é um princípio
geral que se aplica neste caso.
o Assim, a máxima liberdade é a definição do conteúdo, e a máxima
responsabilidade é a sujeição.
o O artigo 228º justifica-se tendo em conta as características do modelo, dado
que o proponente fica em sujeição, ou seja, para limitar essa sujeição.



Então não se aplica o artigo 228º, dado que as duas partes negoceiam o contrato
não há plena liberdade apenas de uma das partes. O resultado do contrato é o
consenso das duas partes. Neste caso as razoes de analogia não existem. Se os dois
atos não são equivalentes não há analogia possível.



Quem subscreve em primeiro lugar não está em estado de sujeição sendo que não
se aplica a analogia do artigo 228º. Se não está em estado de sujeição está em quê?
A vinculação resulta da boa-fé do artigo 227º, dado que enquanto outra parte não
assinou não é possível ter nenhum comportamento que tire a confiança do outro. A
partir do momento em que assino, estou sujeita ao contrato e responsável pelos
danos que causo à outra parte.
o A não resposta da outra parte desvincula-me a partir do momento em que a
boa fé o permitir.
o Lógica: quem assina um documento tem de esperar, mas não eternamente.

Critérios que concretizam a boa fé:
 Deverá aplicar-se por analogia o artigo 808º.


Se alguém está atrasado no cumprimento de uma obrigação é-lhe concedido um
prazo suplementar e é avisado à partida o momento até ao qual pode concluir o
contrato.
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Visa sobretudo uma proteção da confiança das partes, pois estas sabem com o que
contam.



O prazo tem de ser razoável, caso contrário põe em causa a confiança do outro.

3 Fases dos Processos Negociais


Preliminares: corresponde ao início do processo em que as partes ainda não
prepararam o documento, sendo que ainda estão em discussão.



Fase de formação: consensualização do texto, que corresponde à redação e acordo
sobre o texto.



Pré-acordo final: confirmação por ambas as partes que aquele é o texto que as partes
querem formalizar. Do pré-acordo não resulta um estado de sujeição. Este é o
momento decisivo para efeitos de responsabilidade pré-contratual. Anteriormente
havia apenas a exigência de boa-fé na negociação, depois a exigência de celebração
de contrato. Até aqui só há obrigação de indemnizar por interesse contratual
negativo; após o pré acordo há indemnização por interesse contratual positivo.
o Interesse contratual negativo: interesse de confiança; repor o outro na
situação em que estaria se não tivesse havido processo negocial.
o Interesse contratual positivo: interesse de contrato; colocar o outro na
situação em que estaria se o contrato tivesse sido celebrado.

Modelo de diálogos consertados


Normalmente por via oral e/ou comunicação instantânea, sendo que o consenso
resulta do diálogo.



Há o cruzamento de duas propostas inversas que são coincidentes e eficazes. Ex.: na
bolsa há uma ordem de venda e uma ordem de compra que se encontram.



No caso do contrato consigo mesmo continua a haver duas esferas jurídicas em
contacto.
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Contratos de opção


Contratos preliminares porque se integram no processo de formação de outros
contratos, sendo que não satisfazem por si só o interesse das partes, mas visam um
outro contrato.



É o contrato no qual uma das partes concede à outra o direito potestativo de
celebração de outro contrato. Fica em estado de sujeição. (efeitos próximos do
proponente e do aceitante)



Pacto da opção + exercício da opção.

Contratos por via de concurso


Interesses:
o Não conhecer quem está interessado.
o Sabe quem são os interessados mas quer que haja uma disputa entre si.



Anúncio:
o Consubstancia uma verdadeira proposta (modelo proposta + aceitação).
o Por vezes não reúne requisitos de proposta e corresponde a um convite a
contratar.



Há a perda de autonomia relativamente a outros modelos. De acordo como o artigo
227º resolvem-se a generalidade das questões. Ex.: só há um concurso se o particular
quiser, mas fica sujeito às regras do concurso, e isso é uma forma de auto vinculação.

Contratos reais quoad constitutionem


Produzem efeitos reais que têm por efeito a constituição, modificação, extinção
dessas relações.



Princípio do consensualismo - artigo 408º. Contratos reais produzem-se por
consenso de acordo com o artigo 879º. Esses são os contratos “quoad effectum”
basta o consenso para que o contrato se forme: artigo 408º.



Os contratos reais “quoad constitutionem”, que são os que o efeito se produz apenas
com a entrega da coisa, podem ser:
Página 18 de 82

Direito dos Contratos
o Penhor: adquirir um direito sobre determinado bem do devedor. Terá de
existir a entrega da coisa para a proteção de terceiros.
o Mútuo: devido à própria natureza do negócio.
o Coisas móveis: lei quer que pensemos naquilo que estamos a fazer.

Contratos rígidos


Regra geral quem contrata interfere com o conteúdo do contrato.



São os contratos que não admitem modificações/discussão de cláusulas, sendo que
a decisão é de “sim” ou “não”.



Os contratos são rigidamente definidos por uma das partes. Exige regime próprio.

Preocupações:
 Se eu não posso interferir no conteúdo contratual, mais facilmente desconsidero o
seu conteúdo e provavelmente vou concentrar-me só no essencial.


Quem tem a possibilidade de definir unilateralmente o contrato tem tendência para
abusar dele, sendo que escolhe o que lhe for mais favorável.



Estas duas preocupações levaram o legislador a preocupar-se e daí a consagração da
lei das cláusulas contratuais gerais que resultou de uma transposição de uma diretiva
comunitária.



É uma diretiva de proteção dos consumidores - condições contratuais definidas em
termos gerais e abstratos que valem numa multiplicidade de situações.



O legislador português quebrou a conexão entre esta matéria e o direito do consumo,
sendo que se passa a aplicar não só em relação a consumidores como em relação a
quaisquer outros sujeitos.



Nº1 do DL 446/86: cláusulas gerais são unilateralmente definidas ficando para a outra
parte a opção de subscrever ou aceitar.



O que é característico para este regime é só a rigidez e não a generalidade.
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Problema de saber se uma cláusula é rígida ou não:
 Artigo 1º nº3: legislador atribui o ónus da prova a uma das partes.
o Exemplo: A quer que prevaleça uma cláusula. B quer que a cláusula não
produza efeitos. Ao abrigo do regime das cláusulas contratuais gerais fica a
cargo de B provar que a cláusula foi negociada.


A cláusula para ser rígida tem de ser assim imposta por quem dispôs dela. Aquilo
que releva é que a falha de negociação tenha sido uma imposição da parte.



Artigo 1º nº1: há empresas que formatam a proposta de modo a serem elas o
destinatário.



Artigo 2º: em todos os casos de rigidez só a rigidez basta para aplicação do diploma



Conteúdo: a parte que impõe não deve abusar - artigos 12 e seguintes.



Formação: artigos 4º e seguintes.



Há duas realidades que estão em confronto:
o Clausulas contratuais rígidas: conteúdo definido unilateralmente.
o Contratos singulares: acordo que se forma entre predisponente da cláusula
e contra parte.



Segmentação em duas partes:
o Uma unilateralmente imposta
o Consenso particular a que se chegou



Como é que se o conteúdo unilateralmente imposto passa a integrar o contrato
singular? O que é necessário para que um texto passe a conteúdo?
o Lei põe a cargo da empresa o dever de comunicação (artigo 5º) e dever de
informação (artigo 6º)


Dever de comunicação adequado em que com normal diligência
possamos tomar conhecimento.



Devem ser dados todos os esclarecimentos proactivamente.
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o Consequência - artigo 8º: essas cláusulas não integram o conteúdo do
contrato.
o Artigo 9º: vigoram normas supletivas- lacunas contaminam o contrato
quando o conteúdo essencial é afetado ou há situação atentatória da boa-fé.
o Artigo 7º: acordo que as partes fazem singularmente prevalece sobre
cláusulas gerais.

Contrato Promessa


Os processos negociais podem ter pelo meio contratos intermédios, ou seja, durante
o processo as partes celebram um contrato que é instrumental, ou seja, acordos
intermédios/preliminares.



O exemplo típico é o contrato de promessa - artigo 410º e seguintes - que é o único
preliminar que a lei prevê, mas não é o único que existe.



Distinção de acordos preliminares em dois grupos:
o Cujo conteúdo preliminar é a assunção da obrigação de celebrar o contrato
final - substituem temporariamente o contrato final pelo contrato que as
obriga.
o As partes celebram os acordos tendo em vista outro contrato, mas ainda não
estão em condições de assumir esse contrato - é uma obrigação de negociar,
ou seja, o objetivo é negociar e não a celebração do contrato: fixam prazos
para a negociação por exemplo, ou seja, tem em vista todo o processo
negocial.



O artigo 410 nº1 tem a definição de contrato promessa. É um contrato que tem de
específico o seu conteúdo e efeitos especiais.
o É a assunção de uma obrigação com conteúdo específico: conteúdo é o de
emitir uma nova declaração negocial tendente à celebração de outro
contrato.
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o É um contrato obrigacional dado que os seus efeitos se traduzem em
obrigações. Traduz-se na emissão de uma nova declaração negocial tendente
à celebração de um contrato sendo que o que distingue o contrato promessa
dos outros é a sua especial natureza obrigacional.


O contrato promessa é regulado na lei, sendo importante saber:
o Qual o regime aplicável ao contrato de promessa quanto a questões
materiais.
o Qual é a forma a que devem obedecer esses contratos.
o O contrato de promessa tem associado a si um regime específico de
incumprimento.





Regime do sinal: artigo 440º e seguintes.



Regime da execução específica: artigo 430º e seguintes.

Existem duas modalidades:
o Contrato promessa de eficácia puramente obrigacional.
o Contrato promessa com eficácia real: 413º CC.

Regime material:
 O contrato promessa é sempre obrigacional, podendo também ter efeitos reais. Não
existe nenhuma restrição acerca da natureza e conteúdo do contrato definitivo. O
contrato promessa está marcado pelo seu “destino” mas o final pode ter diferente
conteúdo.


Os contratos finais são diversos, então o contrato promessa também difere
conforme o contrato final.
o É a isso que corresponde o princípio da equiparação, que ao contrato
promessa se aplica o mesmo regime do contrato definitivo.
o É necessária uma interpretação do contrato promessa e ver qual o contrato
definitivo a que as partes se comprometeram e depois vê-se o regime que se
aplica àquele contrato.
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o Se o contrato promessa tiver regras específicas aplicam-se essas regras. Se
não vai-se ver o regime do contrato prometido e aplica-se ao contrato
promessa.


Tudo o que foi supracitado está no nº1 do 410 sendo que à forma não se aplica o
princípio da equiparação. Este também não se aplica quando as disposições do
contrato final não se podem aplicar ao de promessa.
o Exemplo: artigo 879º - são efeitos da compra e venda e que não resultam da
promessa.
o Não se pode então fazer uma aplicação acrítica do contrato final à promessa.
o Então a lei não nos dá soluções concretas: indica-nos apenas um caminho,
aplicável casuisticamente.

Regime formal:
 O contrato de promessa tem regras próprias de forma que devemos aplicar - artigo
410 nº2.


Para sabermos qual a forma aplicável ao contrato promessa deverá olhar-se para o
contrato definitivo e ver a forma que a lei exige para ele. A forma que a lei exige é
relevante porque é necessário distinguir quando é necessário documento escrito e
quando não é.



Apontam soluções diferentes:
o Quando é preciso documento escrito para o contrato final a promessa
também terá de ter.
o Quando não é preciso documento escrito há liberdade de forma (artigo
219º).



Distinção das promessas unilateral de promessas bilaterais:
o Quanto à sua estrutura tem de ser lateral.
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o Contrato promessa unilateral é quando apenas uma das partes tem
obrigação de celebrar o contrato.
o Contrato promessa de compra e venda: promitente vendedor assume
obrigação de vender e o promitente comprador de comprar, mas…


Pode haver a obrigação de vender e a outra parte não assumir a
obrigação de comprar, e isso é uma promessa unilateral.

o O documento escrito tem de estar assinado apenas pela parte que se vincula.
o Quando as partes se vinculam há a celebração do contrato definitivo.
o Contrato promessa:


Bilaterais: são sinalagmáticos.



Unilaterais: nem todos são sinalagmáticos.

o Contratos sinalagmáticos: ambas as partes se vinculam.


Pode haver contratos unilaterais sinalagmáticos quando não haja a obrigação de
contratar mas sim outra qualquer.
o Exemplo: comprometo-me a vender a casa e outra parte paga 1000€. Só
parte que se compromete tem de se vincular por escrito.
o Se a forma não for respeitada o contrato é nulo.



O que acontece ao contrato promessa bilateral mas que foi indevidamente
assinado?
o Se a lei exige que a declaração seria por escrito mas não foi, este
compromisso não pode ser válido, ou seja, a parte não está vinculada.



Então o que é que acontece à declaração da parte que se vinculou?
o Alguns autores defendem que se faça uma redução por força do artigo 292º.
Esta mantém-se válida salvo se se entender que a parte vinculada não se
tinha vinculado se soubesse que a outra não se vinculava. Há o ónus de
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demonstrar que a parte não se vinculava se soubesse que a outra parte não
se vinculava.
o Há duas críticas a este entendimento:


Não é correto dizer que é invalidade parcial, dado que se considera a
invalidade total. Então se se pretende aproveitar o negócio jurídico
não se recorre à redução mas sim à conversão.



O contrato é bilateral: uma vinculação e outra são reciprocamente
vinculativas. As duas declarações estão contaminadas dado que o
contrato vale como um todo. Todo o equilíbrio do contrato está em
perigo, daí a aplicação do regime do 293º CC: seria a parte que queria
manter o contrato como unilateral que tinha o ónus do provar que
não se queria vincular daquela forma.



No artigo 293º o ónus recai sob quem quer a manutenção do
contrato.



Artigo 410º nº3: regra geral estamos perante compra e venda de imóveis, sendo que
do nº2 já resultava que estes contratos têm de ser celebrados por escrito. No
entanto este artigo vem a adicionar dois requisitos adicionais:
o Assinatura reconhecida presencialmente.
o Exibição da licença.



Estes dois requisitos visam uma proteção dos promitentes adquirentes. Visam
também que haja um controlo sobre a regularidade do edifício.



A omissão dos requisitos só pode ser invocada quando é culposamente causada pela
outra parte.
o Estamos perante uma invalidade atípica dado que apenas uma das partes
pode invocá-la, sendo que isso resulta da razão de ser da norma que é a
proteção do promitente adquirente.
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E o tribunal, pode conhecer oficiosamente ou não? Não! Assim a proteção do
promitente adquirente desaparecia.

Contratos promessa com eficácia real:
 Nos contratos promessa com eficácia real - artigo 413º - o efeito do contrato
promessa é obrigacional, mas em alguns casos as partes podem querer dar à
promessa uma eficácia real que nunca exclui a eficácia obrigacional.
o Exemplo: A (promitente vendedor) promete vender a B (promitente
comprador) um imóvel pelo preço de 30000€ no prazo de 60 dias. 30 dias
depois, A vende a C o mesmo imóvel pelo preço de 80000€.
o Assim quando vende ao C deixa de poder cumprir o contrato que fez com B.
o ordenamento jurídico não deixa o B desprotegido sendo que tem direito
de ser recompensado pelos danos causados  isto nos contratos puramente
obrigacionais.
o Esta eficácia real permite que o B possa exigir o imóvel, ou seja, fica com
direito real de aquisição sobre ele.


A promessa torna-se oponível a terceiros, ou seja, os direitos reais seguem a coisa
para onde quer que ela vá.



Isto só é possível sob bens imóveis ou móveis sujeitos a registo pela necessidade de
publicidade. (eu não posso criar situações jurídicas a terceiros que eles não tenham
possibilidade de conhecer)



É preciso que exista declaração expressa no sentido de produção de eficácia real,
sendo que essa eficácia não se impõe, as partes têm de a querer.



Tem de ser feita a inscrição no registo para que o contrato tenha essa eficácia real.



Deve constar de escritura pública ou de documento particular autenticado exigência de forma superior à do contrato puramente obrigacional - documento
escrito e reconhecimento de assinatura. O não respeito destes requisitos impede a
eficácia real.
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Pacto de preferência


Artigos 414º e seguintes: não são um contrato final, não correspondem a um fim em
si mesmo mas deste contrato resultam efeitos e obrigações relativas a um outro
contrato, instrumental quanto ao contrato preferido. De acordo com o artigo 414º
CC dele resultam direitos de crédito e obrigações, ou seja, resulta uma obrigação
concreta, nomeadamente de dar preferência a alguém na venda de determinada
coisa.



De acordo com o artigo 423º CC o pacto de preferência não se limita à compra e
venda.
o Têm de ser contratos onerosos: os gratuitos não são compatíveis pois
permitem criar benefícios a alguém.
o Prestação fungível do ponto de vista subjetivo.

O que é dar preferência?
 Consiste em preferir em alguém em detrimento de outrem sempre em igualdade de
circunstâncias.


Limita-se a liberdade: “não contrato com mais ninguém se a parte a quem eu der
preferência o queira fazer nas melhores condições possíveis”.

Características do pacto de preferência:
 Celebrado entre duas partes: quem fica obrigado a dar preferência e o preferente.


Resulta uma obrigação para o obrigado à preferência, e para o preferente um direito
de crédito.



Seleciona-se o preferente em igualdade de circunstâncias com o terceiro.



Assume-se que a obrigação do 414º CC é de “non facere”, ou seja, de não contratar
com qualquer terceiro se o preferente quiser contratar nas mesmas condições.



Exige-se que não se venda a terceiros se o preferente quiser contratar nas mesmas
circunstancias que o terceiro.

Forma:
 Remete-nos para o nº2 do artigo 410º CC.
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A forma do contrato promessa é vista pela forma do contrato prometido:
o Forma do contrato prometido é escrita: assim a promessa também é.
o Demais casos - há liberdade de forma.

São estas regras que se aplicam ao pacto de preferência


Aplicando as regras do artigo supra citado:
o Se o contrato exige forma escrita o pacto de preferência é por escrito.
o Nos restantes casos há liberdade de forma.



No pacto de preferência só existe um obrigado pois é um contrato unilateral e só o
obrigado é que tem de se vincular.



Não vale o artigo 410º nº3 CC sendo que essas disposições não são aplicáveis ao
pacto de preferência.



Se a obrigação que resulta do pacto é a que recai sobre o obrigado de preferência,
que restringe a sua liberdade, é necessário que no momento em que contrata saiba
se o preferente quer ou não contratar. Então antes de celebrar qualquer contrato
tem de questionar o preferente se quer ou não contratar naquelas condições - artigo
416º nº1.
o Se o obrigado à preferência incumprir esse dever há uma violação direta da
obrigação de dar preferência.
o Tudo o que foi acordado entre o obrigado e terceiro é relevante para que o
preferente saiba se contrata ou não.
o Exemplo: A celebra pacto com B relativo a X. C está interessado sendo que
propõe a compra por 300 euros em 30 dias. A diz a B que ele pode comprar
por 300 euros sendo que tal não é completo dado que tem de ser
objetivamente relevante para B deliberar se que contratar ou não em 30 dias.
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E a notificação ao preferente tem de exigir a identificação do terceiro?
 Depende. Qual é o interesse fundamental do preferente?
o Se o preferente quer comprar mas o obrigado não quer vender, aqui a
identificação do terceiro é irrelevante.
o Por vezes o interesse é controlar quem vem a adquirir dado direito. Ex.: numa
sociedade em que se faz um pacto de preferência há a possibilidade de
escolher que será o sócio.


Ordinariamente o preferente tem oito dias para decidir (que pode ser reduzido mas
nunca unilateralmente) - artigo 416º nº2 CC.
o Pode dizer que não quer contratar, ou…
o Pode dizer que quer contratar e acontece imediatamente o contrato.


No sentido negativo, uma resposta afirmativa resulta na obrigação de
não contratar com terceiro, tal como o professor Vítor Neves
sustenta.



Se houver uma resposta que corresponda a uma aceitação forma-se
o contrato.



Não quer dizer que do comportamento não resulte uma proposta ou um convite,
mas o pacto de preferência não gera isso, gera apenas a obrigação de não contratar
com terceiro.



O regime está pensado para que após a decisão do preferente se realize logo o
contrato.



Ao pacto de preferência pode ser atribuída eficácia real de acordo com o artigo 421º
CC sendo que isso não exclui caráter obrigacional mas reforça-se com eficácia real
sendo o direito oponível a qualquer terceiro.
o O artigo 1410º CC para que seja aplicado tem como pressuposto a eficácia
real.
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Já relativamente aos artigos 417º e 418º é de referir que a “manipulação” dos
contratos não pode contrariar o pacto de preferência.
o Exemplo: pacto de preferência entre A e B sobre o objeto X. Por sua vez é
realizado um contrato entre A e C sobre os objetos X + Y. Assim o que é que
aconteceu à preferência de B?
o Terá de ser avaliar X + Y e ver a proporção que corresponde a X e assim A
pode adquirir por esse preço. Contudo é de salientar que alei diz que em
alguns casos a separação não é viável



Artigo 418º: permite traduzir a prestação acessória em dinheiro. Temos de ver se o
preferente pode realizar essa prestação acessória. Se não poder perde o direito de
preferência.



Se a prestação for:
o Convertível em dinheiro o preferente paga o valor correspondente.
o Se não for convertível em dinheiro não há preferência.



A lei procura o equilíbrio da máxima liberdade dos contratos a celebrar com o direito
de preferência.



Perante um negócio concreto há várias pessoas que podem ter direito de
preferência. Temos de ter um critério para que possamos escolher um:
o Artigo 419º: aplica-se quando há vários preferentes que partilham na
titularidade de um mesmo direito de preferência. Depois do recurso ao
critério supletivo do artigo 419º nº2 recorre-se à licitação. Ex.:
compropriedade.
o Artigo 422º: em que há diferentes preferentes com diversos direitos de
preferência de origem diversa sendo que no confronto entre preferentes
contratuais e legais prevalecem os de fonte legal.
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Contrato a favor de terceiros


O contrato é um ato reflexivo (além de ser um ato performativo) porque se reflete
na esfera jurídica das partes. A nossa esfera jurídica é formada pelas decisões que
tomamos.



Previsto no artigo 406º nº2 CC está que o contrato não produz efeitos na esfera
jurídica de terceiros salvo em casos excecionais.



O contrato interfere com terceiros na medida em que este produz efeitos jurídicos
que estes têm de respeitar.
o Exemplo: eu sou credor de A, que assume uma obrigação com B sendo que
eu tenho de reconhecer essa mesma obrigação. Assim não se pode excluir
que o contrato é reflexivo quanto a terceiros que têm de o respeitar.



O nº2 do artigo 406º não fala do efeito reflexivo mas sim dos efeitos diretos na esfera
jurídica do terceiro. Nos termos deste número, o terceiro, através do contrato
adquire uma situação jurídica ativa sendo que o efeito tem de ser sempre e só um
benefício.



Este contrato está previsto nos artigos 443º CC e seguintes. Tem por base o indivíduo
A que é o promitente (autor da promessa) sendo que o B é o promissário (recebe a
promessa) e o C é o terceiro.



A promessa não beneficia o promissário mas sim o terceiro.
o Exemplo típico: seguro de vida: seguradora compromete-se a pagar algo caso
eu morra. Paga-o não a mim mas aos beneficiários que eu indicar.



Para haver este tipo de contrato tem de haver um interesse digno de proteção legal,
sendo que o que justifica a celebração do contrato é o benefício que ele cria em
terceiro. Essa razão de criação deste contrato tem de ser valiosa no ordenamento
jurídico.



O contrato a favor de terceiro é apto para a constituição de quaisquer efeitos
jurídicos que têm como limite o benefício a terceiros:
o Ampliando as situações ativas em que é titular.
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o Limitando ou extinguindo as situações passivas que o incluem.


O contrato a favor de terceiro não é uma figura que se reconduza a um contrato.
Não existe um paradigma de contrato a favor de terceiro:
o Não corresponde a uma figura unitária.
o É um contrato com cláusula de benefício de terceiro.



Artigo 444º nº1: por mero efeito de celebração do contrato do qual não é parte, o
terceiro vê imediatamente alterada a sua esfera jurídica, ou seja, a produção de
efeitos não está dependente do seu comportamento.
o No entanto de acordo com o artigo 447º CC este pode sempre rejeitar o
benefício.



Artigo 447º: a rejeição tem como efeito a extinção do benefício, sendo que o
ordenamento reserva a última palavra ao beneficiário.



Artigo 448º: o efeito útil da adesão é tornar a promessa irrevogável. A aquisição do
beneficiário antes da adesão é uma aquisição precária pois a promessa é revogável.
Esta pode ser tácita ou expressa (artigo 217º CC). O artigo 447º nº3 trata dos
destinatários da adesão.



Porquê um regime diferente entre rejeição e adesão (relativamente ao artigo 447º
nº 2 e 3)? Quanto à adesão há a necessidade de comunicar ao promissário porque
de acordo com o artigo 448º é a este que a lei atribui o direito de revogar a promessa.


Artigo 444º nº2 CC: atribui legitimidade ao promissário para exercer um direito
que não é dele. O promissário não é titular do direito, o direito é do beneficiário.



Artigo 444º nº3 CC: terceiro não pode exigir a promessa (este artigo não fala
propriamente do contrato a favor de terceiro).



Artigo 449º CC: como exemplo, é celebrado um contrato de compra e venda
entre A e B em que A se obriga à transferência da propriedade e à entrega da
coisa e B é obrigado a receber o preço. Se o promissário não fez o que devia ter
feito não se pode aplicar a exceção de não cumprimento (428º). Isso está
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expresso no artigo 449º CC. O promitente só está obrigado a cumprir perante o
terceiro se estivesse obrigado a cumprir perante o promissário.


Artigo 450º CC: princípio geral é da autonomia privada. Mas os atos que eu
pratico podem prejudicar terceiros.
o Exemplo: devo 20000€ mas disponho dos meus bens de modo a
prejudicar o credor.
o Eu quero deixar o meu património ao C. Então dou a A e o A dá ao C.



Artigo 451º: existem casos em que a promessa é cumprida após a morte do
promissário. Visa beneficiar alguém que ele quer proteger.
o Artigo 448º nº1 CC: generalidade das promessas só é revogável até à
adesão. Quando a promessa for cumprida após a morte do promissário,
esta é sempre revogável enquanto este for vivo.
o Artigo 451º CC: só após a morte do promissário o terceiro adquire o
direito.

Contrato para pessoa a nomear


Inserção de uma cláusula com conteúdo próprio.



Contrato foi celebrado para valer entre quem o celebrou. Ao lado da execução do
contrato as partes podem transmitir a terceiros a sua posição contratual, o que
depende do consentimento da outra parte. A ideia é que uma das partes assume
que tem o direito de se fazer substituir.



Regulação da nomeação está nos artigos 453º CC:
o Feita por escrito.
o Tem de ser feita dentro do prazo (prazo supletivo da lei é de cinco dias úteis).
o Acompanhada de documento emitido pelo terceiro nomeado em que este
confirma a aceitação na nomeação.


Tinha procuração.
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Não tinha procuração e ratifica.

Artigo 454º CC: forma da procuração é escrita e tem de revestir a forma necessária
mínima. Se for um contrato por documento particular autenticado essa terá de ser
a forma da procuração. Esta tem de respeitar a forma do contrato celebrado.



Artigo 455º CC: há uma substituição dos efeitos com um caráter retroativo. Se não
for feita declaração nos termos legais os efeitos recaem sobre o contraente original.

Elementos dos contratos
A doutrina vai tradicionalmente identificando o que são os elementos dos
contratos que às vezes se confundem com os elementos da relação jurídica.
A Escola de Coimbra vê o direito privado como regulador de relações jurídicas de
natureza privada. O nosso código civil assenta na ideia de relação jurídica.
A Escola de Lisboa acha que o direito privado não pode ser todo reconduzido a
uma ideia de relação jurídica sendo que se deve reconhecer que nem todos os
problemas se reconduzem a uma relação, deve considerar-se a base a situação jurídica.
Na prática: uns acham que para falar de direito há que ter duas ou mais pessoas
em relação. Para outros o direito regula situações na sociedade, mas não assenta
necessariamente numa relação.  Exemplo, direito real: assenta numa relação entre o
titular do direito de propriedade e todos os outros. Quem defende a situação jurídica
considera que não se tem de contrapor o direito do proprietário aos outros, porque este
tem esse direito independentemente dos outros; afirma-se que a teoria da relação
jurídica é uma ficção porque assenta numa relação entre sujeitos que não têm nenhum
contacto.
Direito civil: Regula situações a que todos podemos aceder só pela qualidade de
ser pessoa, só pelo facto de sermos cidadãos, independentemente de qualquer
característica. Só pelo facto de sermos pessoa podemos celebrar contratos, casar, etc.,
porque estamos sujeitos ao princípio da autonomia privada.
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Tradicionalmente dividia-se a relação jurídica em vários elementos sendo que essa
divisão era transposta também para os contratos. Não há essa correspondência
atualmente. Estes elementos são:


As pessoas;



Necessariamente bilaterais ou plurilaterais: há a necessária distinção entre pessoas
ou partes. Ou seja, o contrato não se realiza entre duas ou mais pessoas, mas sim
entre duas ou mais partes. Por exemplo: duas pessoas podem celebrar um negócio
jurídico unilateral. Para haver mais do que uma parte terá de se verificar entre o
consenso uma conjugação de efeitos cruzada. Se houver duas pessoas
comproprietárias de uma coisa e a perdem, e publicam um anúncio para que essa
coisa seja encontrada isso é um negócio jurídico unilateral. Não é um contrato
porque os efeitos que se produzem são unidirecionais, sendo que os dois assumem
uma determinada obrigação no mesmo sentido, ou seja, os efeitos das declarações
negociais nunca se cruzam.
Ao invés, nos contratos há contratos que se produzem na esfera jurídica das pessoas

mas que se cruzam num determinado momento, encontrando-se a tal ponto que os
efeitos de uma esfera jurídica espelham a outra. Exemplo: na esfera jurídica do
vendedor há a transmissão da propriedade da coisa; o comprador adquire a propriedade
da coisa e fica obrigado a pagar o preço. Assim os efeitos cruzam-se e consenso do
contrato resulta precisamente do cruzamento desses mesmos efeitos. Produzem efeitos
na esfera jurídica das pessoas que o celebram porque são reflexivos. Podem também
produzir efeitos na esfera jurídica de um terceiro.
Conteúdo e objeto:
São coisas diferentes, sendo que o conteúdo do contrato não se confunde com o seu
objeto.


Objeto dos contratos pode distinguir-se entre objeto mediato e imediato.
o Objeto mediato são os bens
o Objeto imediato são as situações jurídicas

Objeto em geral é aquilo em que incide o contrato. Todos os contratos incidem
sobre bens.
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Os bens podem ser de qualquer natureza: coisas corpóreas, prestações, bens de
personalidade, e esse é o objeto mediato, ou seja, a repartição de bens, dado que o
contrato é sempre performativo e pretende alterar o que existe.
Os bens são alocados a cada um de nós através de situações jurídicas. Essa
atribuição pode ser direta quando o ordenamento jurídico nos atribui situações jurídicas
ativas, ou indireta quando o ordenamento jurídico nos atribui situações jurídicas
passivas.
Os contratos vão ter como objeto situações jurídicas imediatamente, e
mediatamente bens para alocar o que existia anteriormente. O objeto dos contratos é
aquilo em que estes incidem. Os bens podem ter as mais diversas naturezas assim como
as situações jurídicas.
Distinção entre bens e situações jurídicas que pré-existem aos contratos sendo
deles objeto, e por sua vez bens e situações jurídicas que são criados pelas partes para
serem objeto de contrato

1. A vende coisa X a B (situação pré-existe, há transmissão de direito de
propriedade e tem mediatamente objeto a coisa x);
2. A proprietário de X constitui usufruto a favor de B, sendo que continua
proprietário (contrato mediatamente existe sobre X, só que é mantido o
direito de proprietário, ou seja, as partes partem de um efeito que préexiste criando uma situação jurídica nova);
3. A torna-se devedor de B, sendo que o bem é a prestação [A compromete-se a fazer obra para B, o comportamento devido é a prestação, ou seja,
a obra] (assim o contrato tem efeito multiplicador dos bens e das
situações jurídicas de que possam ser objeto.



O conteúdo é a regulação que o ordenamento jurídico associa à celebração de
determinado contrato. É aquilo que faz a ponte entre e a celebração do contrato e
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os seus efeitos, reflete as decisões que cada uma das partes tomou e exteriorizou a
partir de cada uma das declarações negociais.


Recorta-se a partir dos objetos mas não se confunde com eles. A descrição dos
efeitos que as partes pretendem produzir é efeito e não objeto.



Numa situação ideal, o conteúdo reflete aquilo que as partes querem, ou seja,
reflete as suas decisões. Dado que como um contrato é um ato de autonomia, reflete
rigorosamente aquilo que as partes quiserem.



No entanto pode ser que o contrato valha com um determinado conteúdo que não
seja aquele que as partes lhe quiseram atribuir, como no caso dos vícios da vontade,
por exemplo. Ou seja, pode haver circunstâncias em que esse conteúdo não seja
refletido.



O conteúdo reflete o conteúdo que o ordenamento jurídico atribui àquele ato
específico.



Assim quando falamos de conteúdo não nos podemos concentrar apenas no que as
partes querem, mas no sentido que o ordenamento jurídico dá aquele
comportamento.



Conteúdo reflete a regulação que o ordenamento jurídico atribui a um determinado
contrato, sendo que essa regulação é tendencialmente completa no sentido que há
de resolver todos os problemas que o contrato possa suscitar.



Conteúdo pode ser explícito ou implícito:
o Conteúdo explícito: aquele que as partes previram e regularam
o Conteúdo implícito: não tendo sido alvo no consenso são instrumentais para
que o conteúdo explícito possa ser integralmente implementado. Podemos
estar a referir-nos a soluções que nós alcançamos por diferentes caminhos.
(pela interpretação ou pela integração do contrato) Através de conceitos
indeterminados e abstratos, como a boa-fé por exemplo. Ou através da
valorização das soluções supletivas consagradas na lei, que são aplicadas
sempre que as partes não a fixam.
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Não é certa a ideia de que no silêncio do contrato se utilizam as regras supletivas. Por
exemplo no artigo 777º CC, a lei dá-nos critérios.


Para alguns autores bastaria que as partes nada dissessem para que se usem
disposições supletivas de acordo com o artigo 239º CC. No entanto este
entendimento não parece correto porque só podemos recorrer as regras
supletivas após termos percorrido o caminho através da integração de lacunas.
As regras de lacunas fixadas servem perante o conteúdo explícito e o conteúdo
implícito.



A leitura mais correta será que no nosso ordenamento jurídico há regras
diferentes de integração de lacunas para contratos diferentes (ver caso das
clausulas contratuais gerais). O artigo 239º cede perante esse artigo especial. As
regras supletivas podem ser afastadas pela vontade das partes, assim sendo, se
se chegar á conclusão que as regras supletivas são contrárias a vontade das
partes, essas regras não se aplicam.



O conteúdo corresponde a esta regulação sendo que faz a ponte para os efeitos. O
conteúdo do contrato é suscetível de ser codificado em vicissitudes jurídicas que
correspondem aos efeitos que o contrato produz. Assim quando analisamos a
regulação de um contrato vamos à procura dessas vicissitudes jurídicas que
provocam alterações.



Ideia fundamental entre conteúdo e efeitos: ideia de conformidade. Efeitos são a
conformação prática do conteúdo.



A parte nuclear do conteúdo do contrato corresponde então à descrição destas
vicissitudes. No entanto conteúdo pode também incluir para além da sua natureza
essencial, elementos de natureza acessória:
o Elementos conformadores: são aqueles que contribuem para caraterizar os
efeitos que se pretendem ser produzidos em determinadas situações
jurídicas. São aqueles elementos que no contrato fixam a qualidade que a
execução contratual deve obedecer, que devem ser observados. Este padrão
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de qualidade varia casuisticamente. Essa qualidade é a descrição do modo
pelo qual as vicissitudes do contrato devem ser implementadas
o Elementos contextualizadores:

são

aqueles

que

contribuem

para

contextualizar os efeitos jurídicos. Por exemplo, condição resolutiva:
queremos que o contrato produza efeitos quando verificada uma dada
condição. Na prática isso serve para dizermos que não queremos o contrato
em quaisquer circunstâncias mas sim verificada uma dada condição.
Conteúdo:
 Elementos essenciais


Elementos conformadores



Elementos característicos

Causa:
 Causa eficiente: modo pelo qual se operacionalizam do ponto de vista jurídico as
consequências previstas pelas partes


Causa final: função económico-social/meta-jurídica dos contratos. O que está
em causa é que qualquer contrato para produzir efeitos tem de corresponder à
concretização de uma função económica ou socialmente relevante. Como o
ordenamento jurídico português acede ao princípio da causalidade para que
tenhamos um contrato válido temos de justificar a função económico-social que
o satisfaz.

Terá de se distinguir a causa final de fim (artigo 281º CC). O fim é exterior ao negócio
no sentido em que é posterior ao negócio. Exemplo: compro uma faca para ir para o
metro fazer assaltos. (negócio válido) Mas se eu combino expressamente que eu quero
comprar a faca para ir para o metro fazer assaltos o negócio é inválido.
O ordenamento jurídico questiona-nos acerca do efeito a prosseguir pelo negócio
jurídico.
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A forma em como estes elementos se conjugam é marcada pelo princípio da
liberdade  autonomia privada em conformidade com a lei, ou seja, nós podemos fazer
o que a lei não proíbe.
Sem prejuízo para esta autonomia, do ponto de vista prático nós tendemos a
celebrar contratos muito próximos entre si. O legislador reconheceu esses tipos
contratuais: está consagrado no livro II do título II  são distinguidos entre tipos legais
e tipos sociais:


Tipos legais: são os previstos na lei.



Tipos sociais: prática sedimentada à qual se associa um dado regime.

Dos tipos, verificados dados elementos chegamos à conclusão de que podemos
aplicar dado regime  o trabalho de correspondência é chamado de qualificação de
contrato e assenta na ideia de que à interpretação do contrato corresponde a um tipo,
após características essenciais do contrato identificadas.
Perante o efeito da conclusão podemos ver se estamos perante um contrato
típico ou atípico – artigo 405º nº1. Há a possibilidade de alterar um contrato típico. O
nº2 permite a mistura de tipos. Então a dicotomia contrato típico/ atípico não é rigorosa
na medida em que o contrato pode ser misto.
Coloca-se a questão de saber qual o regime aplicável ao contrato típico.
Aplicação tem critérios a cada caso concreto: o que eu tenho de ver é caso se se aplicam
as regras  válido para contratos próximos do típico e contratos mistos.
Contratos mistos são diferentes de multiplicidade contratual:


Contratos mistos: uma só unidade contratual. Essa unidade invoca elementos
de dois tipos contratuais distintos.



Multiplicidade contratual: partes celebram vários contratos que se
encontram funcionalizados à produção de um regime unitário. Aqui temos
vários contratos  Ver a relação entre os dois contratos.
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Síntese
 O que é um contrato?
o É um facto jurídico: acontecimento que produz efeitos jurídicos. É um ato
jurídico que é percecionado e valorado pelo ordenamento jurídico como a
exteriorização de uma dada decisão.
o É um negócio jurídico, que é diferente do ato jurídico em sentido estrito,
dado que no primeiro há liberdade de celebração e de estipulação, pois sou
eu que determino os efeitos que decorrem do ato. Num ato jurídico em
sentido estrito, o agente apenas decide praticar o ato, sendo que os efeitos
estão pré-indicados no ordenamento jurídico.
o É um negócio jurídico bilateral porque pressupõe a existência de duas ou
mais partes que pressupõem uma pluralidade de sujeitos. Para que haja
partes diferente é necessário que as duas pessoas não integrem a mesma
parte.
 Num problema relativo a um contrato qual é o primeiro aspeto a observar?
o A existência de um contrato é o primeiro aspeto a observar: o ónus da prova
recai sobre o seu autor.
 E para existir um contrato, o que é preciso?
o Duas declarações negociais, de sentido inverso e temporalmente
coincidentes. Para um jurista concluir que foi celebrado um contrato, tem de
o inferir de entre um conjunto de factos, e para nós o sabermos temos de ver
se os elementos constitutivos do contrato estão verificados neste caso
concreto. Neste caso significa que temos de ter necessariamente dois ou
mais sujeitos, sendo o que é relevante não é o número de sujeitos em sim,
mas sim o seu comportamento: esses sujeitos têm de emitir uma dada
declaração negocial: comportamento que exterioriza a decisão tomada no
sentido de celebrar um contrato ao qual pretendem associar dados efeitos
jurídicos. Contrato com um sujeito, ou em que só um sujeito emite uma
declaração negocial não é contrato: valoração à luz dos artigos 217º
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(declaração expressa ou tácita) e 218º (silêncio) do CC. Há mais dois
requisitos que têm de estar cumpridos.


Conteúdo: sem prejuízo da posição em que cada uma das partes se
coloca, os efeitos das declarações têm de ser materialmente
coincidentes. Duas ou mais partes têm de querer a produção dos
mesmos efeitos  Só há contrato quando há consenso. Este
consenso tem de ter uma determinada extensão, sendo que as partes
têm de estar de acordo com o que cada uma delas considerar
relevante, de acordo com o artigo 232º do CC. Para ver se as
declarações são materialmente coincidentes é necessário que haja
um trabalho de interpretação das declarações.



Relevância no mesmo circunstancialismo temporal: ou seja, que
sejam eficazes no mesmo contexto. Para tal é necessário saber que
todas as declarações negociais são eficazes apenas num determinado
contexto. Do ponto de vista jurídico é sempre possível identificar o
momento em que uma decisão começa a produzir efeitos (artigo 224º
CC) e quando esses efeitos cessam. Declarações têm de coincidir num
determinado momento em que ambas são eficazes.

Verificação ou não da existência de contrato consiste na busca destes elementos. Falta
de um destes elementos implica a inexistência do contrato.
Pode existir apenas para responsabilidade pré-contratual, ou seja, pelos danos que uma
parte causou à outra antes do contrato.
A responsabilidade pré-contratual só se refere à responsabilidade prévia à celebração
do contrato. Após o contrato há responsabilidade contratual. Então importa saber a
quando se reporta o ato ilícito. Exemplos:


Incumprimento do pacto de preferência: responsabilidade contratual.
Censura-se a divergência entre o que foi estabelecido no contrato e o
comportamento do sujeito.
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Violação do contrato de promessa: responsabilidade contratual.

Os caminhos que nos podem levar à verificação destes quatro elementos são muito
distintos entre si.
 Modelo proposta + aceitação:
o Modelo legalmente previsto.
o Situação em que a formação do contrato seja formada por duas declarações
negociais autónomas, sendo que uma delas é um convite exaustivo à outra parte
a contratar, e outra é a aceitação.
o Se se chegar à conclusão que de facto estamos perante este modelo temos de
ver se a primeira declaração é uma verdadeira proposta ou um mero convite a
contratar. Para haver contrato é necessário que essa primeira declaração seja
mesmo uma proposta.


Completa: tem de descrever todo o conteúdo necessário para a
formação do contrato.



Firme: tem de exteriorizar uma decisão inequívoca.



Formalmente adequada (discutível): tem de revestir a forma
necessária para o contrato que se visa celebrar.

o Perante uma declaração em que tenhamos dúvidas se é realmente uma proposta
ou não temos de pensar se essa seria de facto a última palavra do sujeito em
questão.
o Se se chegar à conclusão de que de facto houve uma proposta, passa-se à fase
de verificar se houve de facto uma aceitação. Contem dois requisitos:


Conteúdo: adesão incondicional e sem reservas. Qualquer “mas”
impede a aceitação.



Firme: tem de ser uma declaração que demonstre uma decisão
inequívoca de contratar naquelas condições.
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o De seguida verifica-se se ambas as declarações são simultaneamente eficazes,
de acordo com o artigo 228º CC. Se se chegar à conclusão que a aceitação se
tornou eficaz dentro do prazo há contrato, caso contrário não há contrato, salvas
exceções do artigo 229º do CC.
o Na sequência da proposta:


Proponente fica numa situação de sujeição



Aceitante fica numa situação de direito potestativo

Traduz-se na irrevogabilidade da proposta e posteriormente à aceitação o contrato
celebra-se e assim sendo a aceitação é irrevogável.
 Declarações contratuais conjuntas
o As declarações negociais assumem a mesma forma: a subscrição de um mesmo
documento.
o Se as duas partes subscrevem o mesmo documento não há problema quanto à
produção material dos efeitos: se assinam o mesmo papel querem a mesma
coisa.
o O problema que habitualmente surge está relacionado com aqueles casos em
que as partes não subscrevem o documento simultaneamente, e assim sendo
uma fica à espera da assinatura da outra parte. Assim sendo, quando é que se
poderá desvincular?


Aplicação analógica do artigo 228º CC  a parte pode desvincular-se
remetendo à outra um prazo razoável.



Aplicação analógica do artigo 808º CC.

 Clausulas contratuais gerais
o Para que estejamos perante este tipo de contrato estamos perante uma situação
em que uma parte define unilateralmente o conteúdo do contrato e a outra tem
de o aceitar sem qualquer direito a modificá-lo.
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o Esta lei das cláusulas contratuais gerais aplica-se a todos os negócios rígidos.
o Rigidez não é igual a ausência de negociação: a rigidez corresponde à ausência
de negociação imposta pelo predisponente do conteúdo do contrato. Não há
rigidez sempre que sem qualquer imposição uma parte opte por não negociar.
o Lei das cláusulas contratuais gerais divide-se em duas partes:


Relativamente à formação do contrato: forma como se obteve o
consenso quanto ao conteúdo rígido é satisfatória.



Relativamente à forma: declaração do aderente tem e corresponder a
determinados requisitos.

o Necessário verificar a partir do artigo 4º e seguintes se o disposto de encontra
no contrato rígido, se o contrato é rígido ou não.
o Conteúdo rígido integra ou não integra o conteúdo do contrato? Se se chegar à
conclusão que sim temos de ver se o negócio rígido é admissível perante a lei.
Integra pela aceitação dos requisitos dos artigos 4º e seguintes. Se não os
comprimir está fora do conteúdo contratual. Se o conteúdo for devidamente
informado, comunicado há contrato.
 Contratos preliminares
o São instrumentais quanto à celebração de um outro contrato
o Distinguem-se em dois grandes grupos:


Contratos preliminares em geral: as partes assumem uma determinada
regulação de um processo negocial tendente à celebração de um
contrato, sem uma decisão firme de contratar  Há uma obrigação de
contratar.



Contratos promessa em especial: neste, o contrato que dele resulta é a
assunção pelas partes da decisão de contratar.
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 Contrato promessa:
o Contrato de promessa unilateral é diferente do contrato de promessa
bilateral.
o Importância do artigo 410º CC.
o Artigo 413º CC acerca da promessa com eficácia real:


Âmbito de aplicação: uma coisa é em abstrato o contrato poder ter
eficácia real; outra coisa é no caso concreto o contrato ter eficácia
real. Só há eficácia real se verificados os requisitos deste artigos. São
idóneos a ter eficácia real bens imóveis ou móveis sujeitos a registos,
todos os outos estão excluídos de eficácia real. Não basta isso como
também que essa eficácia real tenha sido querida pelas partes,
através de declaração expressa.



Entender bem este artigo é compreender os efeitos da eficácia real:
não retira efeitos, só acrescenta. O contrato continua a ter eficácia
obrigacional, sendo a essa eficácia acrescentada eficácia real, ou seja,
direito real de aquisição desse imóvel ou móvel sujeito a registo.
Antes da eficácia real o sujeito só tinha efeito de crédito em relação
à outra parte. Por sua vez a eficácia real aplica-se também em relação
a terceiros.



No direito real de aquisição o sujeito pode ir buscar a coisa onde quer
que ela se encontre, sendo que o seu direito é também oponível a
terceiros que adquiram essa coisa. Esse terceiro tem ónus de olhar
para o registo e verificar se existe direito real de aquisição.

 Pacto de preferência
o Conhecer o artigo 416º CC.
o Em relação ao artigo 421º CC relativamente à eficácia real suscitam-se as
mesmas questões que no ponto anterior.
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o Ter também em conta o artigo 1410º CC, que regula a ação de preferência,
diz que como a preferência tem fonte legal e não contratual ela é oponível a
terceiros. Assim, através de uma ação de preferência o preferente pode
substituir-se ao terceiro.
 Contrato a favor de terceiro
o Noção: artigo 443º CC.
o Ter em conta a sua estrutura tripartida:


Promitente: o que promete



Promissário: o que recebe a promessa



Terceiro (beneficiário do contrato)

o Ressalvada esta externalidade o contrato é igual aos anteriores.
o É um desvio efetivo ao princípio da relatividade/reflexividade dos contratos,
dado que um terceiro é afetado (positivamente) pelo contrato, nos termos
do artigo 444º CC.
o Distinguir adesão e rejeição e distinguir os seus efeitos


Adesão não é necessária para que o terceiro adquira o direito, apenas
para consolidação pois aí é fechada a possibilidade de revogação.
Especificidade: quando o benefício só tem efeito depois da morte do
promissário não há a necessidade de adesão.



Rejeição: terceiro afasta da sua esfera jurídica o benefício.

o Saber em que condições pode ser revogado o benefício e por quem, e
entender quais são os mecanismos que o legislador previu para lidar com a
estranheza estrutural destes contratos:


De proteção do promitente



Dos terceiros em geral
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 Contrato por pessoa a nomear
o Identificar o contrato: não é um contrato, é uma cláusula com um conteúdo
específico que consiste na atribuição a uma das partes do direito de se poder
substituir por outra.
o Existem dois problemas fundamentais:


Quais são os requisitos da nomeação em cada caso concreto?
Relativamente a prazo, conteúdo, documentos que a devem instruir,
forma…



O que é que acontece se acontecer nomeação eficaz ou se a
nomeação for ineficaz?


Se for eficaz há retroatividade dos efeitos da nomeação.



Se não houver nomeação eficaz, a resposta depende do
contrato: se se disser que passa a não produzir efeitos assim
será; se nada se disser, o contrato produz os seus efeitos mas
com o contraente originário.

Cumprimento e incumprimento


Os contratos podem funcionar com natureza obrigacional existindo então direitos
de crédito no lado ativo. Assim o contrato descreve um programa e tem inerente ao
seu contrato a descrição dos comportamentos que as partes devem adotar por
efeito da celebração do contrato. Com o contrato as partes ficam vinculadas a esse
mesmo comportamento, a partir do momento em que este está concluído.
o Exemplo: contrato de compra e venda  a celebração é um ato de
autonomia das partes, mas com a celebração o vendedor fica obrigado a
entregar a coisa não podendo escolher se a entrega ou não; o comprador fica
obrigado a pagar a coisa. Assim visto neste sentido o contrato corresponde a
um programa: conjunto de acontecimentos que devem acontecer devido à
celebração do contrato.
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Do ponto de vista metodológico verifica-se se o contrato foi celebrado e depois há
uma interpretação para ver que obrigações foram constituídas na sequência da sua
celebração, sendo que isso corresponde ao “dever-ser” do contrato.
o Compara-se então o que devia ter acontecido e o que de facto aconteceu
que corresponde à comparação do dever-ser com o ser. Uma coisa não pode
ser diferente da outra.



Podemos chegar a duas conclusões:
o Dever-ser igual ao dever-ser: situação de cumprimento. Contrato exauriu-se
porque cumpriu o que lhe estava associado.
o Entre o que devia ter acontecido e o que aconteceu existe uma divergência:
situação de incumprimento. Esse incumprimento corresponde a um ato ilício
regra geral.
1. Conclusão do contrato;
2. Verificação dos efeitos do contrato nos termos do artigo 236º CC e seguintes. 
descrição do dever-ser/programa contratual.
3. Comparação
a. Programa contratual é igual à realidade: contrato cumpriu a sua função
b. Entre o programa contratual e o que aconteceu há uma diferença: há
uma situação de não cumprimento ao qual o ordenamento jurídico
reage.

Cumprimento
 É a principal causa de extinção das obrigações (são situações jurídicas que têm como
objeto determinadas prestações). Sabemos que uma obrigação é cumprida quando
o devedor adota o comportamento a que estava obrigado.  nº1 do artigo 762º CC.


A propósito do cumprimento existem três ideias que merecem ser sublinhadas, que
são a concretização do artigo 762º nº1:
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o Princípio da conformidade: ideia de juízo valorativo falado anteriormente.
Uma coisa é conforme à outra quando está em concordância com ela. Assim
na comparação entre comportamento exigível e adotado eles têm de ser
conformes através da verificação entre comportamento exigível e adotado.
o Princípio da pontualidade: consiste em fazer tudo conforme lhe é exigido.
Não é só fazer tudo no momento exato. Só temos cumprimento se o
comportamento adotado corresponder ponto por ponto ao que é exigível.
Falhar num dos pontos dá origem a uma situação de não cumprimento.
o Princípio da boa-fé (nº2): critério de boa-fé objetiva para o credor e para o
devedor. Assim associados aparecem os deveres acessórios. O devedor tem
direito de exigir ao credor que o trate conforme a boa fé, e vice versa.


O devedor deve adotar o comportamento que permita ao credor
satisfazer o seu interesse  Primazia da materialidade subjacente.



A lei aponta-nos cinco critérios sob a forma de questões:
o O quê?  o que é que deve ser feito. Qual é o comportamento que deve ser
adotado (que se traz numa ação ou numa omissão). Traduz-se em requisitos
associados quanto à quantidade (se tenho de entregar dez mil euros não
posso entregar cinco) e à qualidade (se tenho de pintar uma parede tenho
de a pintar bem) sendo que isto está expresso no artigo 763º CC. Assim o
credor pode recusar o cumprimento parcial da prestação sendo que este
comportamento vale em termos de qualidade e de quantidade.
o Quem?  quem pode adotar o comportamento devido, ou seja,
legitimidade ativa para o cumprimento. O devedor é o obrigado, mas por
regra geral este pode fazer-se substituir (artigo 767º CC). Então quem pode
cumprir (artigo 767º e 768º)? Há uma exceção no nº2 do 767º quanto ao
cumprimento da prestação por terceiro.
o A quem?  legitimidade passiva para o cumprimento – 769º, 770º, 771º regra geral só pode ser feita ao credor ou ao seu representante, para
extinguir a obrigação. Quanto a questões subjetivas, quem pode cumprir
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regra geral é o devedor ou terceiro. Só pode cumprir junto do credor ou seu
representante.
o Quando? O credor não pode estar indefinidamente à espera do
cumprimento - 777º e seguintes - que são regras supletivas.


Primeiro terá de se distinguir se as partes fixaram ou não prazo para
o cumprimento. Deve então ser cumprido o prazo se não entra-se
numa situação de mora – 804º e seguintes. É então necessário ver se
a natureza da obrigação pressupõe ou não um prazo.



Prazo pode ser deixado ao arbítrio do credor  o ordenamento
jurídico é contrário as vinculações perpétuas, daí o consagrado no nº3
do 777º CC. Prazo deixado ao arbítrio do devedor - artigo 778º nº2
CC. Há também a situação de que o devedor paga não quando quiser
mas quando puder - 778 nº1 CC.



Benefício do prazo: quando se fala em prazo, fala-se em período de
tempo dentro do qual a prestação deve ser realizada. Mas dentro
desse período temos de escolher o período exato em que o devedor
cumpre. Quando há benefício do prazo, artigo 779º CC, o devedor
escolhe dentro do prazo o momento em que cumpre. Na perspetiva
inversa o credor tem de esperar pelos 60 dias (por exemplo) para que
o devedor cumpra. Quando o prazo é estabelecido a favor do credor
é este que estipula o momento em que o devedor cumpre a
obrigação.



A consequência do prazo a favor do devedor é que o credor tem de
esperar até ao fim para exigir o cumprimento. Só não é assim quando
há perda de benefício de prazo: artigos 780º, 781º, 782º CC:


Artigo 780º: no momento em que se verificar que o devedor
está insolvente este perde o benefício do prazo.



Artigo 781ºCC: caso da dívida liquidada em prestações 
alguém deve 10000 sendo que o pagamento é feito em 10
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prestações (prazo a favor do devedor). Ao incumprir uma
prestação o devedor perde o benefício do prazo em relação
às restantes.


Artigo 781º CC só se aplica quando há uma única prestação
fracionada no tempo, não se aplica a obrigações periódicas.
Tem âmbito de aplicação mais limitado por força do artigo
especial 934º CC que é relativo aos casos de contrato de
compra e venda, sendo que nessa situação é necessário que
seja incumprida a oitava parte do preço.

o Onde? Onde é que a prestação deve ser realizada. Lugar da prestação é
regulado nos artigos 772º e seguintes, vale em falta de disposição das partes.
A regra geral é no domicílio do devedor. Depois há outros regimes no 773º
lugar onde a coisa se encontrava quando o negócio foi concluído; 774º CC no
lugar do domicilio que o credor tenha ao momento do cumprimento.


Regra especial é a consagrada no artigo 885º CC relativa à compra e
venda que faz quanto ao tempo e lugar o momento de entrega do
preço é o momento da estrega da coisa. Ex.: carro vendido no Porto
é pago lá.



Imputação do cumprimento, 783º e seguintes: casos em que devedor realiza uma
prestação insuficiente para satisfazer todas as suas obrigações. Então qual das suas
obrigações ele cumpriu?
o Artigo 783º CC designa vários critérios.


Primeiro o devedor escolhe, mas com limitações do nº2 e do artigo
763º (prestação tem de ficar integralmente satisfeita). Se o devedor
não fixar nada aplicam-se os critérios supletivos do artigo 784º.
Podem também aplicar-se os critérios do 785º.

o Prova do cumprimento, artigo 786º e seguintes: devedor pode exigir ao
credor que o coloque numa situação em que possa provar que cumpriuquitação. Sempre que o crédito esteja em documentos, ele pode exigi-los.
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Não cumprimento
 Quando somos confrontados com um contrato e queremos verificar o cumprimento
das obrigações, temos de interpretar o contrato e ver quais são os comportamentos
exigíveis às partes. Ao determinar essas obrigações verificávamos concretamente o
comportamento que elas deviam ter adotado  ideia que o contrato consiste num
plano. Depois verificávamos o que efetivamente aconteceu com aquilo que devia ter
acontecido de acordo com os critérios relevantes.
o Existindo uma correspondência total existe uma situação de cumprimento e
considera-se o contrato exaurido.
o Distintamente, podemos considerar que quanto ao que as partes deviam ter
feito e o que fizeram pode haver uma divergência, e assim o programa
contratual não se concretizou. Assim sendo existe uma situação de não
cumprimento. O incumprimento neste sentido ainda é um juízo
valorativamente neutro. Chega-se a conclusão de que as coisas não se
passaram como deveriam e aí se funda esse juízo.


Valorativamente neutro: por haver uma situação de não
cumprimento não quer dizer que a parte que não cumpriu sofra
consequências conforme o ordenamento jurídico. Ex.: pintor devia
ter pintado uma casa mas está a chover  o que devia ter
acontecido- pintar a casa num dia em concreto; o que aconteceu não pintou a casa. Isso não é uma situação de incumprimento, pois
ele não pintou a casa porque simplesmente não podia, sendo que isso
não é censurável. Agiu sem culpa e assim o seu comportamento não
é censurável.



As consequências do não cumprimento são diferentes conforme as causas que o
determinar.
o Perante o não cumprimento a primeira coisa a perguntar é “porquê”? Em
abstrato para esta questão existem três respostas possíveis:
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Não aconteceu por razoes imputáveis ao devedor. Foi opção do
devedor não se conformar com a obrigação.  INCUMPRIMENTO



Não aconteceu por razoes imputáveis ao credor. O credor não faz o
que é necessário para que o devedor possa cumprir.  MORA DO
CREDOR



Não são razões imputáveis nem ao credor nem ao devedor. Por
exemplo o pintor que ia pintar a casa mas não pode porque está a
chover. Em alguns casos estas razões têm que ver com terceiros
(exemplo de pessoa vai fazer determinada coisa mas foi para uma
festa

e

levou

pancada,

que

o

deixou

debilitado).



IMPOSSIBILIDADE.
o NOTA: não confundir não cumprimento (conceito mais largo), com
incumprimento que consiste apenas em razoes imputáveis ao devedor.


Quando há uma situação de incumprimento não quer dizer que afinal possamos
concluir que o juízo é censurável. Traduz-se na ilicitude objetiva do comportamento:
objetivamente apreciado o comportamento é contrário a um comando da ordem
jurídica. No entanto para o ordenamento jurídico não basta a ilicitude objetiva, dado
que para haver responsabilidade o comportamento tem também de ser
subjetivamente censurado (juízo de culpa).

REGIME JURÍDICO


Incumprimento (artigos 798º a 804º + 817 º a 830º)



Mora do credor (813º a 816º)



Impossibilidade (790º a 797º)

Impossibilidade
 Só releva aqui a impossibilidade superveniente, a que é posterior à celebração do
contrato, pois do artigo 401º resulta que a impossibilidade originária determina a
nulidade do negócio jurídico. Ex.: negócio que estabeleça uma obrigação impossível
origina nulidade.
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A impossibilidade tem de ser absoluta. Isso significa que dela tem de resultar que o
devedor esteja efetivamente impossibilitado de adotar o comportamento que é
exigido. Ou seja, a realização da prestação tem de ser completamente inviável. Ou
seja não é causa: a maior onerosidade do comportamento; ou o facto de o devedor
para cumprir ter de fazer um maior esforço do que contava.
o Muitas vezes as circunstancias mudam e o devedor terá de fazer um esforço
superior do que aquele que contou. Por exemplo, um empreiteiro obrigouse a fazer uma obra na primavera. Afinal a primavera é chuvosa e ele terá de
fazer um esforço superior, apesar de conseguir fazer a obra na mesma. Isto
não é nenhuma impossibilidade, sendo que esta só existe quando a
realização da prestação é absolutamente inviável.
o Relativamente à maior onerosidade, o ordenamento jurídico não é
insensível. Mas isso resulta do artigo da alteração das circunstâncias, é outro
regime.



A impossibilidade tem de ser objetiva. Não existe impossibilidade se ela for
puramente subjetiva, isso quer dizer que não existe impossibilidade se o devedor se
poder substituir por um terceiro nesse cumprimento.
o A impossibilidade subjetiva apenas releva se a prestação for infungível.



Então quais são as consequências da impossibilidade?
o Exonerar o devedor das consequências do cumprimento: se o devedor não
cumpre por razões que não lhe são imputáveis, este não é censurado, pois
não cumpriu porque não podia cumprir. Só é censurado se o não
cumprimento consistiu numa decisão sua.
o Esta exoneração do devedor pelas consequências do não cumprimento
opera nos estritos limites dessa impossibilidade. E assim a lei manda-nos
considerar duas distinções fundamentais:
o Distinção entre impossibilidade temporária e impossibilidade definitiva.


Se a impossibilidade for definitiva leva à extinção da obrigação.
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Se a impossibilidade for temporária estamos confrontados com uma
situação impossível de cumprir hoje mas possível de cumprir no
futuro. Aí regra geral a obrigação não se extingue: enquanto a
situação de impossibilidade se mantiver o devedor não responde
pelas consequências do seu atraso. A partir do dia em que passa a ser
possível cumprir a sua obrigação e o devedor não a cumpre passa a
haver incumprimento.



Ideia transversal a todo o regime de não cumprimento: os conceitos
de temporário e definitivo não são conceitos naturais, mas sim
conceitos jurídicos. Temos de ver qual é o interesse do credor na
prestação: regra geral estamos perante uma situação de não
cumprimento transitório enquanto o credor tiver interesse na
prestação; estamos perante uma situação de não cumprimento
definitivo quando o credor perder o interesse na prestação.

o Distinção entre impossibilidade total e impossibilidade parcial.


Impossibilidade parcial: devedor pode fazer a parte que é possível.



No entanto estes conceitos também são jurídicos: a prestação pode
ser possível só numa parte mas essa parte não ser do interesse do
credor  situação tratada como invalidade total.



Tudo isto está nos artigos 790º a 792º CC
o 790º: para que a obrigação se extinga a impossibilidade tem de ser absoluta,
definitiva, total e objetiva.
o 791º: consagração do princípio segundo o qual só a impossibilidade objetiva
exonera o devedor.
o 792º: impossibilidade temporária em que o devedor não responde pela
mora.
o 792º nº2 : impossibilidade só é temporária quando continua a haver
interesse do credor.
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o 793º: impossibilidade tem de ser total para exonerar o devedor. Perante
invalidade parcial o devedor só realiza a parte que lhe é possível.


A propósito da impossibilidade:
o Artigo 794º, “commodum” de representação: exemplo de que eu estou
obrigada a entregar a alguém o meu carro. Hoje o carro tem um acidente e
fica destruído e assim já não tenho carro para entregar. Não tive
responsabilidade no acidente, não cumpri por razoes que não me são
imputáveis. Por efeito desse acidente vou ficar com crédito por terceiro que
causou o acidente. Na minha esfera jurídica desapareceu o carro e nasceu
um crédito sobre o terceiro. Então o que este artigo diz é que quem ficou
sem o carro pode exigir o crédito que eu tenho sobre o terceiro, ou seja, o
direito sobre essa indemnização. Assim o que o artigo 794 faz é atribuir este
poder de exigir.
o

Artigos 796º e 797º são relativos ao risco: casos a que se aplica referidos no
nº1. Aplicação depende da verificação de três requisitos: temos de estar
perante um contrato que importe a transferência de domínio sobre certa
coisa, ou constitua um direito real sobre ela (domínio = a propriedade); a
obrigação cujo não cumprimento se analisa é a obrigação da entrega da coisa
a que o contrato se refere; é necessário que o que tenha prejudicado a
entrega coisa seja o perecimento ou deterioração da própria coisa. Ou seja,
o regime do risco apenas de aplica em situações muito limitadas. Sempre que
falte um destes requisitos aplicamos o regime geral.


A consequência é que o risco corre por conta do adquirente. Ideia de
que o risco anda associado à propriedade, ou seja, a circunstância de
eu ser proprietário de uma coisa admite o risco de essa coisa perecer.



É visível a ideia de que no direito português basta a celebração do
contrato e não a entrega da coisa para que o contrato se celebre
(princípio do consensualismo). Daí se dizer que o risco corre por conta
do adquirente. Com duas exceções:
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Perecimento ser imputável ao alienante (nº1)  Imaginando
um contrato de compra e venda que importa a transferência
de direitos de propriedade, logo e elegível para efeitos de
artigo 796. Há obrigação de entrega da coisa. No entanto pode
acontecer que a coisa a entregar pereça. O risco corre por
conta do comprador, havendo exceções, nomeadamente o
perecimento ser imputável ao alienante.



Prevê-se, por exemplo, que o devedor só fique obrigado a
entregar a coisa daqui a 90 dias. Assim o nº2 diz-nos que
temos de ver quem é o beneficiário desse prazo. A coisa só é
entregue quando se esgotarem os 90 dias. Então se é para
proteção do vendedor que foi fixado o prazo, ele deve assumir
o risco inerente a esse mesmo prazo. Deste modo o risco
transfere-se para o adquirente quando a coisa seja entregue.



Nº3: não se aplica à propriedade porque a esse regime não se aplica
condição suspensiva. Isto com base na ideia de que a reserva de
propriedade não se traduz em condição suspensiva (facto que
subordina todos os efeitos do negocio). A reserva de propriedade só
subordina um dos efeitos do negócio, a transmissão de propriedade.
Se a reserva de propriedade fosse uma condição suspensiva o
vendedor não ficaria obrigado a pagar o preço.

o Artigo 797º aplica-se nos seguintes casos:


Obrigação deve ser cumprida no lugar X, só que o credor não quer ir
lá buscar a coisa, logo o vendedor assume a obrigação de expedir a
coisa do lugar X para o lugar Y. Assim o risco transfere-se com a
expedição. Este artigo tem como pressuposto que haja um lugar onde
a obrigação é cumprida, em que esta é entregue a pessoa que a há de
levar ao credor.



Importante ver se o dever é de expedir ou de entregar.
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Tradicionalmente dizia-se que as obrigações de natureza pecuniária são
insuscetíveis de serem afetadas pela impossibilidade (ideia de que dinheiro existe
sempre). Assim não há impossibilidade de pagar, apenas a possibilidade de não
termos dinheiro. No entanto a crise demonstrou que não há dinheiro sempre.

Incumprimento
 Chegamos à conclusão de que a desconformidade/não cumprimento é imputável ao
devedor. Assim o princípio o princípio geral é do 798º CC. Assim se este atua com
culpa responde pelas consequências do incumprimento. A regra geral é de
indemnizar o credor pelos danos.


Perante uma situação de incumprimento as consequências associadas pelo
ordenamento jurídico são diferentes conforme a gravidade desse incumprimento.
Ex.: se eu estava obrigado a cumprir as 12h mas cumpri às 16h terei de responder
por incumprimento, mas é diferente de em vez de cumprir hoje cumprir daqui a dois
meses. Assim a primeira coisa a fazer é qualificar (caraterizar) essa desconformidade
de acordo com os critérios juridicamente relevantes.
o Quanto ao momento: o incumprimento é temporário ou definitivo, ou seja,
de acordo com o ordenamento jurídico o devedor está atrasado ou já
incumpriu.


Primeiro caso: mora

 quanto mais o tempo passa maior a

gravidade até chegar a situação de incumprimento definitivo. Existem
um conjunto de factos para que se conclua isso. Terá de se ressarcir
o credor pelo atraso, mas ainda está a tempo de cumprir e extinguir
a obrigação. O ordenamento jurídico não permite que o devedor diga
que já não cumpre mais. Estabelece então um conjunto de factos que
na pendencia do atraso tornem ao credor inexigível a espera, são
situações ou factos que perante a sua verificação não é exigível que o
credor fique à espera:


Decurso do prazo admonitório, artigo 808º: o devedor devia
cumprir no dia um, não cumpriu e o credor continua a espera.
No dia três, o credor diz ao devedor que está atrasado e fixa
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um prazo razoável para que possa cumprir. Então de acordo
com o 808º se ele não aproveitar esta oportunidade, já não é
possível ao credor ficar mais tempo a espera. Tal traduz-se
numa situação de incumprimento definitivo.


Perda objetiva de interesse na prestação: celebra-se um
contrato com a espectativa de aceder a uma prestação num
determinado contexto. Se o atraso faz com que o interesse
desapareça, não é possível exigir que o credor continue à
espera se já não tem interesse nessa mesma prestação (ex.:
aluno não tem de continuar a esperar por um livro depois de
já ter feito o exame). A perda de interesse está dependente
de um controlo objetivo, ou seja, objetivamente observadas
as circunstancias uma pessoa normal teria perdido o interesse
(critério do bom pai de família), e assim a perda de interesse
tem de ser objetivamente justificada - artigo 808º CC.



Impossibilidade definitiva imputada ao devedor: se o devedor
torna o cumprimento impossível (venda a terceiro, por
exemplo) não faz sentido dizer que está atrasado, porque
nunca vai haver condições de vender aquela coisa. Então não
é exigível que o promitente-comprador espere por uma coisa
que ele sabe que não vai acontecer.



Declaração perentória de não cumprimento: o devedor não se
limitou a atrasar mas diz que nunca vai cumprir. Neste caso o
credor não vai esperar por algo que o devedor
perentoriamente diz que não vai fazer, havendo então uma
situação de incumprimento.



Justa causa: ideia de que existem determinadas obrigações
que pelas suas circunstâncias exigem a existência de um dado
nível de confiança do credor ao devedor. Podemos estar a
falar de duas situações diferentes: a relação de confiança
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pode ter desaparecido e assim é inexigível ao credor que
continue

a

suportar

aquela

relação

contratual.



incumprimento definitivo. Pode acontecer que a falha do
devedor tenha um impacto substancialmente negativo para o
credor: exemplo, empreiteiro repara canalização em casa de
alguém mas aquilo não ficou bem arranjado. É então legítimo
que o dono da casa diga que já não quer mais os serviços
daquele empreiteiro dado que existem razões objetivas para
duvidar das capacidades da pessoa para cumprir aquela
obrigação. Não é exigível ao credor que corra esse risco.


Segundo caso: incumprimento definitivo

o Quanto à matéria: incumpriu totalmente ou apenas parcialmente. É ou pode
ser diferente o devedor só ter feito uma parte ou nada ter feito, havendo
diferentes soluções. Se cumprir com defeito chama-mos isso de
incumprimento defeituoso.
Situação de mora
 O momento inicial da mora é o que se encontra definido no artigo 805º CC. Esta
situação depende de interpelação: o credor tem de interpelar o devedor para que
este cumpra. Tal interpelação pode ser judicial ou extrajudicial, sendo que este é um
dos pressupostos do artigo 805º (diferente de prazo admonitório):
o A fixação do prazo do artigo 808º pressupõe que o devedor já esteja em
mora.
o Só é possível interpelar eficazmente o devedor para cumprir, se de acordo
com as regras o devedor estiver obrigado a cumprir nesse prazo. O artigo
805º não nos prescinde de olhar para os artigos 777º e seguintes


No entanto há exceções à interpelação, ou seja, situações em que existe mora
independentemente de interpelação:
o Se o devedor estiver obrigado a cumprir no dia X não é necessário interpelalo para cumprir.
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o Se a obrigação provier de facto ilícito.
o Se o devedor impedir a interpelação.


A mora é por definição uma situação transitória: termina perante a verificação de
dois factos alternativos:
o O devedor embora atrasado cumpriu a sua obrigação e realizou a prestação
que era exigida.  extinção da obrigação.
o Há um momento em que se considera que o devedor não está em atrasado
mas esta em incumprimento:


Esgotamento do prazo admonitório;



Na sequência do atraso o credor perde objetivamente o interesse na
prestação;



Na pendência da mora o devedor diz expressamente que não vai
cumprir;



O devedor pratica um ato que torna impossível a realização da
prestação.

Quais são as consequências da mora?
 Na perspetiva do devedor:
o Fica investido na obrigação de indemnizar pelos danos causados  nº1,
artigo 804º CC.
o Continua obrigado a cumprir
o O devedor pode impor o cumprimento (mais indemnização que haja lugar)
sanando a obrigação  na pendencia da mora quem controla o destino da
obrigação é o credor.


Na perspetiva do credor:
o Direito a ser indemnizado  nº1, artigo 804º CC.
o Tem o direito de exigir o cumprimento (execução)
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o O credor tem de aceitar o cumprimento. Se na pendência da mora não
aceitar o cumprimento passa a ser ele a estar em mora. Na pendencia da
mora o máximo que o credor pode fazer é recorrer ao artigo 808º e fixar um
prazo admonitório.


Estas características são válidas quer esteja em causa uma parte a totalidade da
obrigação  artigos 804º e seguintes



Artigo 806º: juros nas obrigações pecuniárias  a indemnização correspondem ao
pagamento de juros.



Artigo 808º: apresenta a cessação da mora em conversão em incumprimento
definitivo. Duas causas:
o Decurso do prazo admonitório
o Perda de interesse objetivo



Artigo 807º: consagra uma solução de inversão do risco na pendencia da mora  se
o devedor se atrasar no cumprimento da obrigação é sobre ele que recai o risco de
o cumprimento se tornar impossível. Assim a mora inverte o risco.
o Nº2: relevância negativa da causa virtual  quando nós observamos um
determinado dano podemos observar para esse dano causas reais e causas
virtuais


Causas reais são as que realmente provocaram esse dano.



Causas virtuais são as que teriam provocado o dano se não fosse a
causa real.


Atribui-se

relevância

positiva

traduzindo-se

na

responsabilização de alguém que podia ter provocado um
determinado resultado. No ordenamento jurídico (civil) a
causa virtual não tem relevância possível.


Causa virtual negativa: o efeito é excluir a responsabilidade de
quem realmente causou o dano. No direito civil a causa virtual
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não tem relevância, como princípio geral. O nº2 do artigo 807º
é um caso excecional.
o Quando estudamos a impossibilidade, estudamos a impossibilidade em geral
e depois o regime do risco. Na mora (807º) só há uma disposição sobre risco
cuja epígrafe nos remete para o artigo 796º. As expressões usadas são
similares nos dois artigos. Então suscita-se a seguinte questão: o artigo 807º
aplica-se no âmbito do artigo 796º ou pelo contrário aplica-se a todos os
casos de impossibilidade mesmo os que não cabem no âmbito do 796º?


Quando o devedor está em mora só se aplica o 807º



No entanto a impossibilidade é muito mais do que o risco (790º e
794º) aqui não há regra específica. Então qual o regime a aplicar?


Estender analogicamente o 807º: a esse propósito não faz
sentido distinguir o risco das outras obrigações. Ele estabelece
um princípio geral válido para todas as situações de
impossibilidade na mora do devedor.



Da mesma forma que a propósito da impossibilidade
distinguiu regime especial de geral não faz sentido que aqui
não tenha feito o mesmo. Então se não previu regime especial
aplica-se o geral (790º a 794º)



As duas opções são possíveis, mas a opinião do Vítor Neves é que no
contrato devemos fazer uma interpretação extensiva do artigo 807º
partindo do pressuposto que a valoração feita é válida não só para as
situações de risco

como também para as situações de

impossibilidade.


Incumprimento: se há algum facto que cesse a mora fazendo com essa se traduza
em incumprimento definitivo a situação altera-se. No entanto o devedor a qualquer
momento pode cessar a obrigação, extinguindo-a. No incumprimento quem
controla o destino da obrigação é o credor.
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o Numa

situação

de

incumprimento

definitivo

o

que

carateriza

fundamentalmente posição do devedor é a sua passividade, dado que credor
assume o controlo do processo. A decisão a tomar é optar entre insistir na
obrigação ou desistir daquela obrigação.
o Se o credor insistir no cumprimento o ordenamento jurídico disponibiliza ao
credor um conjunto de meios que lhe permitem alcançar aquilo que ele quer
receber, consagrados nos artigos 817º e seguintes do CC. Tais meios
permitem a realização coativa da prestação caso devedor não adote a sua
conduta voluntariamente. O expectável é que tomada esta opção o credor
venha afinal a obter aquilo que queria nos termos do programa contratual.
A diferença é que vai obter a prestação mais tarde de uma maneira diferente
da prevista, despendendo custos para tal. Associado a este maior tempo e
maior esforço está o prejuízo a que nós chamamos danos. Então terá de ser
indemnizado por esses danos que teve para aceder a uma prestação que
devia ter voluntariamente  indemnização pelo interesse contratual
positivo residual.


Diferenças entre situação real e hipotética são danos: indemnização
visa anular estes danos.



É a indeminização correspondente à situação hipotética que
pressupõe o cumprimento do contrato.

o No entanto o credor pode querer desistir na prestação, então só quer ser
ressarcido por via indemnizatória. Há então uma indemnização por interesse
contratual negativo. O credor vai querer ser colocado na situação em que
estaria se nunca se tivesse envolvido no programa contratual que foi
frustrado.


Isto vale nas situações de incumprimento total. Se for parcial a lei não permite ao
credor que indiscriminadamente opte por desistir da prestação. Se o devedor
realizou parte daquilo que está obrigado, o credor só pode desistir da prestação se
a parte que faltar não revestir escassa importância - artigo 802º, nº2.
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Até agora falámos de incumprimento de uma obrigação, como se ela estivesse
sozinha – 1 credor, 1 devedor.



Na prática, as obrigações não existem sozinhas, uma obrigação assume-se
perante a existência de uma outra, numa ótica de troca. Quando alguém assume
obrigação, assume se existir uma contrapartida. Ex: compra e venda: pago o
preço, alguém me transmite a propriedade.



Obrigações nascem dos contratos bilaterais ou sinalagmáticos – as partes
assumem uma perante a outra uma obrigação. Não se projetam na obrigação
incumprida, vão se projetar na sua contrapartida.
o Ex: contrato empreiteiro para fazer obra – não faz obra toda, não executa
tudo a tempo – consequências têm repercussão no comportamento do
devedor – reciprocidade das prestações – devedor não tem de se portar
bem se credor se portou mal – ordenamento jurídico garante isto, dando
soluções.



Temos que responder a três questões, obedecendo a esta ordem, a resposta
que dermos à primeira irá influenciar as seguintes:

1 - o que tem de fazer com a obrigação incumprida? Mora – insiste no cumprimento;
Incumprimento definitivo – desiste – só se interessa em ser ressarcido; insiste –
execução da obrigação.
2 - Que fazer com obrigações /prestações que são contrapartida? Não existe sem a
outra, implica que se ponderem consequências quanto à contraprestação.
3 - Que indemnização pedir? Que situação hipotética?


Interesse positivo – celebração do contrato



Interesse negativo – não celebração do contrato
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Situação do credor em caso de mora:
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Situação do credor em caso de incumprimento:
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Incumprimento do contrato promessa:


Há dois institutos:
o Sinal - artigos 440º a 442º.
o Execução específica - artigo 830º.



O contrato de promessa é sempre um contrato obrigacional no qual as partes
ou uma das partes se obrigam a emitir uma outra declaração final. Tal como
todas as obrigações estas podem ser incumpridas. Ao incumprimento deste
contrato como regra geral aplica-se o regime anteriormente estudado 
situação de incumprimento para a generalidade das obrigações.



Há duas especificidades que advêm da existência de sinal e do regime da
execução especifica.



É celebrado um contrato entre A e B. A é promitente vendedor, B é promitente
comprador. Mesmo no contexto de contrato de promessa, o B paga ao A por
exemplo 50% do preço. As partes antecipam parte da obrigação que só surge
com o contrato definitivo. O que a lei nos diz é que tal é uma mera antecipação
do cumprimento, é vista como uma vantagem para o credor que recebe
antecipadamente aquilo que deveria receber depois. Assim quando a obrigação
for realmente cumprida, o credor não recebe tudo  desta antecipação não se
tiram outros efeitos jurídicos. Mas o artigo 440º admite que a esta obrigação se
atribua a natureza de sinal. Aí estamos a atribuir-lhe um determinado
significado, determinados efeitos relacionados com o cumprimento das
obrigações. Quando nos dizemos que aquilo não é uma pura antecipação, mas
sim sinal estamos a dizer que temos de aplicar o regime específico para isso.
Para que seja sinal as partes têm de o ter qualificado como tal.



Há uma regra especial no artigo 441º que é uma presunção de sinal: para a
situação específica que prevê inverte a regra do artigo 440º. O artigo 441º só se
aplica aos contratos promessa de compra e venda bilaterais. É uma presunção
forte porque para que o regime do sinal seja afastado, tal tem de ser
expressamente declarado pelas partes.
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O sinal é uma cláusula quoad constitutionem, ou seja, este só vale com a entrega
efetiva.



Então o regime do sinal resulta do artigo 442º CC: se a obrigação é incumprida
por B perde o sinal (nº2). Se for o A que recebeu o sinal que não cumpre tem de
devolver o dobro. Na situação em que A recebeu o sinal, temos de ver a quantia
a pagar ao B no caso do incumprimento: situação normal é pagar o dobro ou se
tiver havido tradição (entrega) da coisa o A em vez de restituir o dobro pode ter
de lhe restituir outro montante, ou seja, indemnização  opção da outra parte.



O regime do sinal só se deve aplicar em situações de incumprimento definitivo
e nas situações em que perante incumprimento definitivo o credor ou
promitente opta pela execução da promessa em vez de optar pela sua
resolução. Perante um determinado contrato promessa temos de ver se
estamos perante uma situação de mora ou de incumprimento definitivo.



Se existir mora o que o promitente não faltoso pode fazer é exigir do outro que
cumpra a promessa.  executar/insistir no cumprimento + indemnização pelo
atraso.



Incumprimento definitivo vem relacionado no 442º CC.



Artigo 442º nº3: confrontado com o incumprimento a parte não faltosa pode
optar pela resolução do contrato e tem direito a indemnização ou insiste na
realização do contrato prometido e opta pela execução específica sendo esse
instituto um meio de execução coativa da prestação, ou seja, pede-se ao
tribunal que emita uma sentença para emitir a declaração que a parte faltosa
não cumpriu. Não é verdade que em todos os casos em que exista sinal o
promitente possa optar pela execução específica.



Nº2, artigo 830º: regra geral quando exista sinal só podemos recorrer a
execução específica se conseguirmos afastar esta regra. Exceções: partes dizem
que a existência do sinal não afasta a execução específica; quando a execução
específica é imperativa (situações no nº3 do artigo 830º).



Perante o regime de contrato promessa dos artigos 440º e 441º:
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Se existe sinal: artigo 830º nº2CC não existe a opção de optar pela realização
coativa da prestação sendo que se presume o afastamento da execução
específica. Existem exceções quando as partes estipulam o recurso a tal
instituto, ou quando a execução específica é imperativa.



Mora: insistir na prestação, ou seja, na celebração do contrato definitivo (não
pode recorrer a execução coativa).



Incumprimento definitivo:



Quem incumpriu foi quem prestou o sinal  perde o sinal



Quem incumpriu foi quem recebeu o sinal
o Não houve tradição da coisa  devolução do sinal em dobro 442º/2º/2ª
parte
o Houve tradição da coisa


Quem prestou o sinal opta por a devolução do sinal em dobro.
442º/2º/2ª parte;



Quem prestou o sinal opta pela valorização da coisa. 442º/2º/3ª
parte  exceção do cumprimento.


O professor Vítor Neves acha que não se aplica o regime
do sinal no contexto de mora. Então qual o sentido útil do
artigo 808º? Terá de se ler essa referência restritivamente,
sendo que o que a lei terá querido dizer é que não
podemos pedir ao credor que aceite uma prestação na
qual já perdeu objetivamente o interesse.

o Ou não existe sinal: regime igual ao das outras obrigações  regime da
execução especifica do artigo 830º CC


Há sinal mas também há execução específica:
o Insiste na celebração do contrato de promessa com recurso a execução
específica  Execução especifica + indemnização.
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Artigo 830º: a prestação devida é a emissão de uma nova declaração negocial.
Duas ideias fundamentais:
o Qualquer obrigação é uma situação jurídica estruturalmente relativa: os
direitos de crédito são por exemplo diferentes dos direitos reais que são
estruturalmente absolutos. Os direitos de crédito são estruturalmente
relativos porque o credor não se basta a si mesmo, precisa sempre do
devedor. É então disponibilizando ao credor meios de execução coativa
da prestação que lhe permitem aceder à execução da prestação sem a
colaboração do devedor.  realização coativa da prestação.
o Princípio da responsabilidade exclusivamente patrimonial.



Artigos 827º e seguintes: formas de realização coativa da prestação.
o 827º: obrigação de coisa determinada  A devia entregar a B a coisa X.
Se não entrega prescinde-se da colaboração do devedor e dá-se a coisa
ao credor.
o 828º: facto é prestado por outrem à custa do devedor.
o 829º A: sanção pecuniária compulsória  obrigação de prestação de
facto em que o devedor deve adotar dado comportamento. O devedor
devia fazer uma coisa mas não faz: então por cada dia de atraso paga um
valor.

Mora do credor:
 813º e seguintes do CC.


Primeiro temos de ver se o programa de dever-ser do contrato coincide com o
ser. Então se houver divergência ficamos numa situação de não cumprimento. O
ordenamento não trata de maneira igual o não cumprimento  é então
necessário determinar as causas do não cumprimento. Há três potenciais causas:
o Impossibilidade;
o Incumprimento;
o Mora do credor.
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Artigo 813º: credor sem razão justificada recusa a prestação. Há um conjunto de
situações em que o credor não pode recusar o cumprimento de prestação:
o Por exemplo quando o credor recusa a prestação de terceiros.
o Quando o credor não pratica os atos necessários para o cumprimento da
prestação (ex.: tenho de fazer uma obra em casa de alguém mas a pessoa
não abre a porta).



Quais são as consequências da mora do credor? No essencial existem três
consequências fundamentais:
o Atenuação da responsabilidade do devedor: por referência a tudo o que
aconteça depois do credor ter entrado em mora  artigo 814º.
o Regime especial do risco da prestação: a partir do momento em que o
credor entrou em mora o risco corre por conta deste  artigo 815º
o O credor que entra em mora pratica um facto ilícito e fica obrigado a
indemnizar pelos danos  artigo 816º.

Atenuação da responsabilidade do credor:
 Em qualquer caso o facto de o credor ter entrado em mora não leva à extinção
da obrigação e deste modo o dever de prestar por parte do devedor mantem-se.
Acontece então que o nível de exigência que colocamos no comportamento que
o devedor passa a assumir passa a ser menor.


O nº2 diz que não há juros a correr a partir da mora do credor porque o devedor
não cumpriu por motivos imputáveis a este.



O nº1 diz que o devedor só responde pelo seu dolo. É irrelevante se praticamos
um ilícito com dolo ou negligência
o Dolo: pratica de ato intencionalmente:


Dolo direto: quando visamos determinado resultado. Ex.: uma
pessoa dispara sobre outra para a matar.
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Dolo necessário: quando não queremos diretamente o resultado
mas sabemos que isso é uma consequência necessária do nosso
comportamento. Ex.: quero incendiar uma casa mas estão
pessoas lá dentro. Sei que a morte das pessoas é uma
consequência necessária do meu comportamento.



Dolo eventual: quando eu não quero diretamente o resultado.
Não vejo o resultado como uma consequência necessária mas
apenas como uma consequência possível, mas ainda assim atuo.
Ex.: quero incendiar uma casa mas há a possibilidade de haver
pessoas lá dentro. Ainda assim atuo.

o Negligência: prática de ato sem cuidado. O agente não adota o nível de
cuidado que lhe é exigível.


Negligência consciente: o agente representa a possibilidade do
resultado danoso.



Negligência inconsciente: o agente não prefigura o resultado que
pode vir a ser determinado pelo seu comportamento. Não vê a
possibilidade de causar danos.

o A maior dificuldade é distinguir o dolo eventual da negligência
consciente. Pergunta: se tivesses a certeza de que o resultado era certo
atuarias?


Se o agente dissesse sim: dolo;



Se o agente dissesse não: negligência.

o A certa altura abandonou-se esse critério. Vemos qual a postura que o
agente adota em relação ao resultado possível. Nós vemos que
determinada coisa pode acontecer e perante essa possibilidade podemos
ter uma de duas atitudes:


Atuamos porque nos convencemos que o resultado não se
produzirá;
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Ou atuamos porque não queremos saber do resultado.



Se uma pessoa sai da festa embriagada pode:


Não conduzir



Pensa que não há problema e que o resultado negativo
não se irá produzir.




Atua não querendo saber das consequências

Regra geral o devedor responde pelo seu comportamento quer pelo dolo quer
por negligência (direito civil não valoriza essa distinção). Equipara-se então o
dolo à negligência. Ex.: estou obrigada a entregar uma coisa dia 10. Então tenho
de zelar por ela, pela sua integridade. Ou seja, na pendencia da obrigação estou
obrigada a atuar sem dolo e negligência. Mas se eu for entregar a coisa ao credor
e o credor recusar já não sou responsável pelos danos da coisa, a menos que a
danifique propositadamente.



Muitos autores acham que a referência ao dolo deve ser encarada duplamente.
O dolo deve ser equiparado a culpa grave. A carga negativa associada ao dolo
não é diferente da carga negativa subjacente à culpa grave.
o Culpa grave: qualquer juízo que façamos sobre o juízo de diligência é
sempre um juízo comparativo no sentido em que nós dizermos que uma
pessoa atua ou não com cuidado aplicando a essa pessoa a bitola do
homem normal. Uma pessoa não tem cuidado quando não faz aquilo que
a generalidade das pessoas razoáveis faz. Compara-se então o
comportamento da pessoa com o comportamento da generalidade
recorrendo-se ao critério do bom pai de família.
o Podemos pensar que o agente:


Violou um dever de cuidado que quase todos cumprem  culpa
grave.



Violou um dever de cuidado que muitos incumprem  culpa leve.
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o O que interessa é o desvio ao padrão geral.
Risco:
 Se a obrigação se tornar impossível quando o credor se encontra em mora o risco
corre por conta do credor.


Se no decorrer da mora o credor com falta de cuidado provocar a pendencia da
obrigação a responsabilidade não é do devedor.



Credor não só suporta o risco como perante a impossibilidade continua obrigado
à contra prestação.



É necessário cuidado para não confundir o artigo 795º nº2 com este regime. Este
aplica-se aos casos em que a impossibilidade é causada pelo credor. Apesar das
soluções serem iguais os pressupostos de aplicação são diferentes.

Obrigação de indemnizar:
 O credor inviabiliza o cumprimento provocando um facto ilícito e assim sendo
pode provocar danos. Ex.: o devedor está obrigado a entregar um carro. Vai
entrega-lo dia 1. No entanto o credor não recebe o carro e então o devedor vai
continuar a pagar garagem onde guarda o carro por mais um mês. Assim sendo
o credor terá de o indemnizar.
Fixação contratual dos direitos do credor
 Artigos 809º e seguintes CC.


As partes quando assumem uma obrigação podem considerar que parte das
soluções legais não são adequadas e por isso afastar-se delas. Assim o regime
das obrigações é tendencialmente supletivo.



Nestes artigos a lei trata fundamentalmente de:
o Limites à autonomia privada: não se pondo em causa o princípio da
autonomia privada, que as partes podem modelar os limites. O artigo
809º fixa esses limites
o Nos artigos 810º a 812º a lei tratará da cláusula penal.
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O princípio geral é de que os direitos do credor são irrenunciáveis. Não podem
então as partes assumir obrigações as quais tirem depois a garantia que
juridicamente lhes está associada.



Não podem reduzir em absoluto mas nada impede que haja mesmo uma
limitação dos direitos. As cláusulas limitativas da responsabilidade são
permitidas porque não são postas em causa pelo artigo 809º CC.
o Referencia ao “antecipadamente”. O credor não pode à partida limitar os
seus direitos antes do cumprimento. Deste modo é impedida a exclusão
antecipada do direito do credor.
o Este artigo tem uma atuação atualista. Não pode ser lido com toda a
extensão da sua letra. O que a lei permite nos negócios rígidos também
considera nos contratos negociados.



Cláusula penal: cláusula através da qual as partes pré determinam o montante
da indemnização devida pelo devedor ao credor em caso de incumprimento.
Existe diferença entre esta cláusula e a cláusula limitativa da responsabilidade
 nesta última as partes não afastam o regime geral. Em qualquer dos casos
temos de ver se existem danos quantificá-los. A cláusula limitativa dá-nos um
limite, um teto.



Se o credor quiser indeminização tem de mostrar que há incumprimento e
danos. Se houver cláusula penal apenas terá de demonstrar que há
incumprimento  exonera o credor de demonstrar a verificação de danos.



Para que serve?
o Ser compulsória do cumprimento: antecipa o devedor a cumprir
o Permitir o credor aceder a uma compensação sem necessidade de
demonstrar danos concretos.



Funcionamento da cláusula penal:
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o É substitutiva do cumprimento: chegada a situação de incumprimento o
credor ou quer a prestação ou quer a cláusula penal. Não pode exigir as
duas coisas.
o A lei admite que a cláusula penal seja moratória, ou seja, fixada para o
atraso. Assim o credor pode exigir a prestação e a indemnização, pois
neste caso a cláusula visa apenas ressarcir o credor pelos danos causados
pelo atraso.
o Podemos chegar ao incumprimento e ver que o montante da cláusula
penal é desajustado face às circunstâncias do caso concreto.


Pode ser excessiva relativamente aos danos causados.



Pode também ser insuficiente para ressarcir o credor por todos os
danos que lhe foram causados.

o A lei trata diferentemente cada um destes casos.


Cláusula insuficiente: a consequência é que o credor a partida
aceitou esse montante e assim não pode discuti-lo de seguida
dizendo que é pouco. Só não é assim quando no momento em
que as partes celebraram o contrato e definiram o valor estas
estabeleceram que esta não é limitativa da responsabilidade.
(artigo 811º, nº2).



O nº3 tem de ser lido com cuidado pois apenas se aplica nos casos
em que tenha havido ressalva de liquidação do dano excedente.


Ex.: cláusula penal de 5 e os danos são de 10. O credor vai
dizer que o valor é manifestamente insuficiente mas se ele
aceitou uma clausula de 5 não há nada a fazer salvo se
estabeleceu algo com a contra parte. Ou seja, ele nunca
pode receber uma indemnização superior a medida dos
seus danos.

Página 78 de 82

Direito dos Contratos


Se a cláusula for excessiva: neste caso nos termos do artigo 812º
CC está pode ser reduzida equitativamente  isso é imperativo
sendo que não pode ser afastado pelas partes. A par dos danos é
necessário saber se o comportamento do devedor é muito ou
pouco censurável; se o credor tem ou não ao seu alcance uma
alternativa rápida e pouco dispendiosa.

Cessação de contratos:


Geralmente cessam na consequência do seu cumprimento. A partir do momento
em produziram as suas funções ficam exauridos.



Mas podem ter outras causas:
o Revogação: instrumento através do qual se faz cessar um contrato por
exteriorização de uma decisão de sinal contrário aquele que justificou a
sua celebração. Partes deixam de querer estar vinculadas àquele
programa contratual. Estas desvinculam-se do programa contratual
simplesmente porque deixam de desejar estar vinculadas. A revogação
depende de acordo mútuo.
o Caducidade: contrato cessa pela verificação do seu termo final. Ex.: faço
arrendamento por um ano, passado um ano o contrato extingue-se.
o Oposição à renovação: as partes ou a lei preveem que o contrato seja
automaticamente renovado se as partes não lhe puserem fim. Ou seja, o
contrato tem prazo de um ano, mas renova-se por mais um ano, e assim
chegado ao final do ano este não caduca. Essa fixação de um ano serve
para que as partes tenham a possibilidade de se opor à renovação,
podendo fazer cessar o contrato.
o Resolução: artigos 432º e seguintes. Declaração extintiva contratual que
depende de um determinado fundamento. Exercício de um direito
potestativo condicionado: da lei ou do contrato tem de resultar um
determinado fundamento que permita mediante a sua invocação cessar
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o contrato. Vale para contratos de prazo indeterminado; está associado
a um determinado fundamento.
o Denúncia: alguns autores confundem a oposição à renovação da
denúncia. A denúncia é uma declaração extintiva do contrato celebrado
por prazo indeterminado. Ex.: contrato de avença sem nenhum prazo; no
entanto um princípio geral do direito privado é de que não há vinculações
perpétuas. Desse modo o ordenamento jurídico permite a denúncia.


Refere-se a contratos de duração indeterminada;



Sem necessidade de invocar qualquer fundamento  ad mutum;



O único limite é que respeite a boa-fé (sentido objetivo) e a
confiança;



Daí por vezes a necessidade de pré aviso para que a contra parte
possa arranjar alternativas.
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Repetitório de Perguntas
1. Dentro dos Atos Jurídicos (vontade humana) podem existir duas categorias distintas.
Indique-as e classifique-as.
2. Dentro da figura dos contratos, como formas de acordo entre as partes, distinga as
visões de “acordo performativo” e “acordo reflexivo”.
3. A partir do artigo 232º do CC, fazendo uma interpretação extensiva conjugada com
os conhecimentos teóricos adquiridos, indique os 4 requisitos essenciais para a
formação de um contrato.
4. O que se entende como proposta contratual?
5. Que distinção, sobre propostas, faz o artigo 224º?
6. Que ações pode o destinatário da proposta tomar quando a recebe? Indique as
bases legais que sustentem a resposta.
7. Sabemos que ambas as partes assinam o mesmo documento. Que consequências
têm esta ação para as situações da “liberdade da proposta” e para o estado de
sujeição? (confronte com o outro modelo de formação de contratos).
8. Indique as diferenças entre os estados de sujeição e de dever.
9. Num contrato promessa, o conceito de unilateralidade referido no artigo 411º não
é igual ao conceito comum, sim ou não? Explique.
10. Em que consiste a execução especifica do contrato-promessa?
11. O artigo 442º tem uma importante regulação sobre o regime do Sinal. Imagine que
pagou 100€ de sinal num contrato e recebeu a coisa que comprou, depois você
incumpriu o contrato. O que lhe diz esse artigo sobre a solução? Imagine agora, que
não tinha recebido a coisa, a resposta era diferente?
12. O que significa “dar preferência”? Deste conceito de preferência referido no artigo
414º resulta alguma obrigação positiva de contratar com a outra parte? Se não, o
que resulta de um pacto de preferência?
13. Analise o artigo 418º e explique o que regula.
14. Indique as diferenças entre um contrato a favor de terceiro e um contrato para
pessoa a nomear.
15. Quais os objetivos da existência do DL 446/85 sobre as Cláusulas Contratuais Gerais?
Relacionando com o espirito do DL, o que é a rigidez contratual?
16. Quem pode prestar e a quem pode ser prestada a obrigação? Indique a regulação
legal constante no CC.
17. Existe três campos distintos sobre as possíveis causas para o não cumprimento dos
contratos. Indique-as e trace as suas linhas gerais.
18. Que situações fazem transitar de Mora para Incumprimento Definitivo?
19. A mora do credor tem um regime especial quanto ao risco da prestação (artigo 815º)
explique este regime. E distinga-o dos outros regimes do “Risco” dos artigos 796º e
807º.
20. O que são as cláusulas penais? Explique, também, a relação que existe entre os
artigos 809º do CC e o 18º do DL das Cláusulas contratuais gerais?
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