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A obrigação 

 

O direito das obrigações visa regular as relações entre os sujeitos de direito. As pessoas, exercem a 

autonomia privada, ou seja, são livres de se vincular a uma obrigação na sua esfera jurídica.  

 

Quando surge um problema jurídico, a primeira questão é saber se o problema tem ou não relevância 

jurídica.  Quando, à partida o caso tem relevância jurídica, não é necessário referir esta questão.  

 

Será que as pessoas, nestas circunstâncias, pretenderam criar um vinculo jurídico ou se a sua combinação se 

integra em outras áreas. Se, por exemplo, combinamos com alguém ir ao cinema e a pessoa não aparece, 

não se trata de um vínculo jurídico, mas sim de uma combinação de foro pessoal. Um convite para um jantar 

ou cinema, não se pretende que tenha efeitos jurídicos. 

 

Os negócios jurídicos produzem efeitos jurídicos, e são uma fonte de obrigações. Nos exercícios, surgem 

negócios jurídicos, e o que importa referir, ao contrário de TGDP, não é a formação do negocio jurídico mas 

sim as obrigações existentes. Na resolução dos casos, importa primeiramente, identificar as obrigações em 

causa, ou seja, identificar o devedor e credor em causa. 

 

Exercício 1  

 

Será que os factos geraram obrigações?  

Será que a combinação foi suscetivel de gerar obrigações? 

Houve seriedade na apresentação da proposta, ou seja, existe intenção de vinculação jurídica? Temos que 

analisar a seriedade da proposta, ou seja, se existem intenção de juridicidade.  

 

Artigo 398º  

 Número 1: As partes tem liberdade de celebração, o que inclui que as partes têm liberdade de criar 

obrigações na sua própria esfera. 

 Número 2: Trata-se de uma restrição ao número 1.  

 

 Interpretação histórica: É necessário averiguar se existe algum interesse digno de proteção jurídica. 

 Interpretação atualista: Atualmente, a interpretação que é feita deste artigo não é a mesma. Esta 

norma já não deve ser interpretada de forma literal, mas somente nos casos em que se verificam 

merecedores de tutela jurídica. Hoje, a interpretação que prevalece vem exigir apenas. Não 
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propriamente um interesse digno, o que implicaria que o interprete subrepor o seu entendimento, 

mas somente deve o interprete analisar se as partes quiseram vincular-se juridicamente ou se a 

combinação era de outra ordem. 

 É necessário averiguar a vontade das partes de uma forma objetiva. 
 

  SITUAÇÃO 1: EXISTE VINCULO JURÍDICO  

Depois de entender que existe um vinculo jurídico, é necessário contabilizar quantas obrigações existem: 

enquanto na hipótese A temos duas obrigações, na hipótese B somente existe uma. 

 

HIPOTESE A: CONDUTA DEVIDA (obrigação vs. obrigação) 

Estamos perante uma troca de obrigações: Ana indica o número de candeeiros, e Bela paga os 1000€. 

Segundo a MLR podemos entender que já foi ultrapassado o crivo da juridicidade, pelo que existe uma 

obrigação de Bela pagar 1000€ a Ana quando esta lhe telefona e indica quantos são os candeeiros da ponte.  

Posto isto, Ana tem a obrigação de contar o número de candeeiros, enquanto Bela tem a obrigação de pagar 

o preço. 

 

 

 

HIPOTESE B: CONDUTA NÃO DEVIDA (obrigação vs. ónus) 

 

Bela obriga-se a pagar o preço se Ana lhe indicar os candeeiros, sendo uma condição, pelo que Ana não tem 

um dever, mas um ónus. 

 

Nesta hipótese Bela tem a obrigação de pagar caso Ana conte os candeeiros, mas Ana não assume qualquer 

obrigação. Ana tem liberdade, por isso pode ir contar os candeeiros ou não, por outro lado, caso Ana conte 

os candeeiros, Bela tem a obrigação de lhe pagar o preço combinado. 

 

SITUAÇÃO 2:  NÃO EXISTE VINCULO JURÍDICO  

 

Sendo este um caso de fronteira, podemos argumentar que não existe nenhum vinculo jurídico, pelo que a 

combinação entre Ana e Bela, é de foro pessoal e não jurídico.  

 

Imagine-se o negocio em que existem duas obrigações:  
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A paga a B para lhe arranjar o cano. 

 

OBRIGAÇÃO DIREITO 

A A tem a obrigação de pagar o preço. A tem o direito de ter o cano arranjado. 

B B tem a obrigação de arranjar o cano. B tem o direito de receber o preço. 

 

 

 

Conceitos importantes 

 

1. Obrigação (art, 397º) 

 A obrigação é um vinculo jurídico que pressupõe a adstrição a uma prestação relativamente a 
outrem. 

 Uma obrigação é meramente um vinculo, não um dever 

 É um vínculo que une duas ou mais pessoas, em que existe, pelo menos, um devedor e um credor. 

 A obrigação é violável, ainda que se trate de uma conduta ilícita. Se não houver cumprimento da 
obrigação, é praticado um ato ilícito. O facto da obrigação ser violável depreende-se com o facto de 
qualquer um ser capaz de não cumprir. As obrigações existem para serem cumpridas, pelo que, os 
direitos de crédito, realizam-se quando desaparecem. Ou seja, o credor, vê o seu direito realizado 
quando o direito desaparece (extinção do direito de crédito), visto que o devedor cumpriu com a sua 
obrigação. Este cumprimento é uma conduta voluntária do devedor, pelo que é necessário averiguar 
quais é que são os mecanismos que a OJ tem para proteção dos credores quando os devedores não 
cumprem com as suas obrigações.  

 

 

2.Prestação (artigo 398º) 

 Dentro das obrigações, encontram-se as prestações. 

 A prestação é o objeto do vinculo da obrigação, ou seja, é um comportamento que tem de acontecer 
quando e cumprida a obrigação.  
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3. Ónus 

 A conduta em causa não é devida, mas um meio para atingir um fim. O fim nos deveres é alheio, no 
ónus, o interesse em causa é o meu, pelo que o titular do ónus é livre de optar se cumpre ou não a 
obrigação.  

 

4. Cumprimento  

 O cumprimento de uma obrigação é a realização voluntária da prestação. No caso do cumprimento 
não ser voluntário não é denominado por cumprimento.  

 

5. Devedor   

 Titular do direito de prestar.  

 Aquele que deve uma conduta. 

 Sujeito passivo.  
 

6. Credor  

 Titular do direito de crédito. 

 Aquele a quem lhe é devida uma conduta. 

 Sujeito ativo. 
 
 

19/2 
 
Nesta disciplina focamos a nossa atenção no efeito da obrigação e não tanto na fonte que lhe dá origem (NJ 
é uma delas), contrariamente a TGDP. 
  
Obrigação é um vínculo jurídico em virtude do qual podemos ser compelidos a pagar alguma coisa a 
alguém, segundo as leis do nosso Estado (definição corpus iuris civilis). Assim, de acordo com o art.397º CC, 
a obrigação é o vínculo jurídico por virtude do qual uma pessoa fica adstrita para com a outar à realização 
de uma prestação. 
 "Vinculo" - Efeito que se produz em duas ou mais pessoas jurídicas, nunca numa só. Une as esferas 

uma à outra 

PRESTAÇÃO

DE DARE

(de coisa)

Entrega de uma 
coisa 

(é sempre uma 
prestação positiva)

DE FACERE

(de facto)

Positiva
Ação --> Prática de 

uma conduta

Negativa
Omissão --> 

Abstenção de uma 
conduta 

Ex. A obriga-se a 
não entrgegar a 

coisa.
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 De um lado temos o credor de outro o devedor 
o Credor - titular ativo, do direito de crédito 
o Devedor - titular passivo, do dever de prestação 

  
Prestação é uma conduta/comportamento, é o objeto da obrigação. Este comportamento inclui 
comportamentos positivos ou negativos. 
 Prestação de coisa - conduta que consiste em entregar uma coisa a alguém 
 Prestações de facto - qualquer outra conduta, fazer/não fazer alguma coisa. Definição amplíssima 

o Positivo - fazer 
o Negativo - Omissões 

  
Como a obrigação implica uma conduta as obrigações são violáveis, embora não seja lícita a sua violação.  
Cumprimento passa pela realização voluntária da obrigação devida. Isto significa que a ordem jurídica deve 
proteger os credores contra violações dos respetivos direitos de crédito pelos devedores 
  
  

Exercício n.º 3 
Zé dá-se conta de que se lhe acabou o sal. Desloca-se à mercearia da esquina. Entra, cumprimenta Xerxes, o 
dono, dirige-se a uma das prateleiras, pega num pacote de sal que exibe à saída, deixa em cima do balcão 
uma moeda de euro e vai à sua vida. Xerxes que a tudo assiste serenamente, acena-lhe um adeus à saída. 

Quid juris? 
  

 Este exercício visa demonstrar que há vida para lá das obrigações e que nem sempre é preciso ir 
buscar obrigações para resolver os problemas da vida. Apesar de termos tendência para encontrar 
obrigações em todo o lado as coisas não são bem assim 

 Temos um contrato compra e venda, com efeitos essenciais previstos no art.879º : i) efeito 
patrimonial; ii) obrigação de entregar a coisa; iii) obrigação de pagar o preço 
o Só entrega porque a propriedade já se transmitiu!!!!!!! As únicas obrigações são ii) e iii), i) já 

aconteceu por efeitos automáticos do contrato 
 Estamos perante este exemplo porque não gera nenhuma das obrigações do art.879º. É uma 

compra e venda manual (manual porque ocorre pelas mãos) que celebramos no dia a dia. De 
qualquer forma existe um contrato compra e venda, só não tem é obrigações 
o Isto porque, do lado do vendedor (caso típico do supermercado) contrariamente ao que diz no 

CC, não tem de entregar nada já que a nossa vida evoluiu e somos nos que passando pelas 
prateleiras entregamos a coisa a nós próprios, pondo no carrinho. O contrato só é celebrado 
quando chegamos à caixa. Quando chegamos à consumação do contrato já não há nada para 
entregar 

o Do lado do comprador, não há nenhuma ocasião para surgir a obrigação de pagar o preço. 
Apesar de haver um comportamento não verbal de aceitação da compra, não há momento 
para ser criada a obrigação de pagar o preço uma vez que cronologicamente quando Zé paga 
ainda não tinha sido criada a obrigação 

o Ou seja, tudo aconteceu em simultâneo, não houve momento temporal entre momento em 
que a obrigação surge e momento em que o comportamento é devido, a conduta em causa 
aconteceu antes do contrato ter sido criado. 

o Só não há obrigação porque a conduta devida já foi feita logo nesse momento já não há nada 
para fazer, a conduta seria devida caso não tivesse acontecido. Caso não tivesse pago então 
tinha de pagar, mas pagou antes da obrigação por isso já não deve nada. 

  
Como resolver casos práticos para esta cadeira: 
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1. A primeira tarefa em todos os exercícios consiste em identificar as obrigações, quem é o credor e 

quem é o devedor. As partes aqui são os sujeitos da obrigação e nem sempre coincidem, numa 
obrigação A pode ser credor e B devedor, e noutra obrigação o inverso. Daí ser fundamental 
estabelecer para cada obrigação quais as partes (credor/devedor). 

2. Depois, há que identificar o problema (que neste caso não existe porque correu tudo bem). Pode 
acontecer que  uma obrigação seja problemática e outra pacifica.  

3. Oferecer soluções fundamentadas 
  
Não esquecer, direitos de créditos existem para se extinguir. É o que os distingue dos direitos absolutos. 
  

  
Obrigações naturais 

  

Exercício n.º 4 
Carlos e Diana assistem a um jogo de futebol entre o Benfica e o Sporting. Ao intervalo, com o marcador 
ainda a zeros, começam a discutir sobre qual das equipas estaria a jogar melhor. A discussão só acaba 
quando ambos decidem apostar sobre o resultado final da partida. A aposta é ganha por Carlos. Diana 

paga-lhe os € 100. Quando chega a casa, 
Eunice, sua irmã estudante de direito, diz-lhe que a aposta é nula. No dia seguinte, Diana dirige-se a Carlos 

e exige-lhe que devolva os € 100. Quid juris? 

  
 

 Quais as obrigações? Continuamos sem ter verdadeiras obrigações porque esta matéria não é  

 tutelada pelo direito, temos obrigações naturais. 
o Obrigações naturais distinguem-se de obrigações civis, aquelas a que vamos dar mais 

importância e que não usamos o termo civis, só usamos para distinguir das naturais quando 
seja pertinente 

 Aposta é nula nos termos do art.1245º. Ou seja, não são ilícitos, as pessoas podem celebrar, só não 
podem é exigir juridicamente o seu cumprimento, pelo que a matéria não é protegida pelo OJ. 

 Carlos não podia exigir a prestação, mas Diana voluntariamente pagou. De qualquer forma, agora 
dispõe do direito de aproveitar da prestação, podendo ficar com o dinheiro por força do art.403º 

 Ou seja, Diana podia não ter pago, mas como pagou agora não pode impor a restituição - art. 403/1 
  
  
Obrigação natural surge em contextos como este do jogo, ou seja, em casos de comportamento licito que 
não é reconhecido pelo OJ em termos de efeitos jurídicos. Ou seja, juridicamente não existe qualquer 
obrigação, e a questão não é protegida pelo Estado. 
Surgem em 3 contextos: 

i. Obrigações prescritas - quando um direito prescreve a obrigação transforma-se em 
obrigação natural (art. 304) 

ii. Dividas de jogo licito mas que por via do art.1245º é irrelevante para o direito 
iii. Obrigações de alimentos (art.2003º e ss) 

 Alguém que foi como uma mãe para uma criança pode ter a obrigação natural de 
lhe prestar alimentos (art.495/3) 
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Elementos distintivos das 
obrigações naturais e civis 

Obrigação natural Obrigação civil 

Posição do credor, exigência da 
prestação 

Juridicamente não existe 
faculdade de exigir o 
cumprimento da prestação 

Faculdade de exigir a 
prestação juridicamente 
– FATOR DISTINTIVO 

Permissão de aproveitamento 
da prestação (Menezes 

Cordeiro) 

Existe em ambos os casos 
(art.402) 

Existe em ambos os 
casos 

  
O art. 404º estabelece que em qualquer outro tema, ou seja, exceto nos casos da prestação da obrigação e 
da questão judicial, às obrigações naturais é aplicado o regime das obrigações civis. 
  
  

Exercício n.º 5 
Carlos e Diana decidem comprar a meias uma moto para se deslocarem mais facilmente ao estádio nos dias 
de jogo. É Carlos quem vai tratar do assunto. Dispõe-se a adiantar a totalidade do preço, desde que Diana 
se comprometa a entregar-lhe a sua parte, o mais tardar até à véspera do jogo seguinte. Diana, que ainda 
não se conformara com a aposta perdida, responde-lhe que sim, que promete pagar-lhe, mas acrescenta 

entredentes que a promessa valeria o mesmo que uma das suas apostas. Carlos responde-lhe: «Como 
queiras!» Chega a véspera do jogo e Carlos pede a Diana a sua parte do preço. Diana observa que nada lhe 

deve. Carlos assevera-lhe que não tem razão. Quid juris? 
  

 
 
Diana quer criar uma obrigação natural e não civil e Carlos aceita. Pode no âmbito da sua autonomia 
privada ou apenas existem as obrigações naturais previstas pela lei?  

o É uma questão controversa, mas a doutrina dominante é a de que não podem ser criadas 
obrigações naturais no âmbito da sua autonomia privada, com fundamento no art.809º 
(muito importante) 

o Se o credor não pode renunciar antecipadamente qualquer direito (em sentido amplo, não só 
subjetivos) atribuído pelo Oj ao credor, numa logica de proteção deste, não pode renunciar a 
imposição coativa da prestação, marca das obrigações naturais. 
 A ideia é que ninguém normal renuncia um direito a partida, o que significa que quando 

isto acontece provavelmente esta em causa um abuso por parte da contraparte. 
 Considera-se que criar uma obrigação natural equivale a uma renuncia à faculdade de se 

impor a prestação em tribunal, logo a partir desta consideração o credor fica fragilizado e 
não é possível à luz do OJ que isto aconteça 

 Podemos converter o negocio para uma obrigação cum voluerit e nesse caso já seria válido, pagando 
Diana o preço quando quisesse. 

  
  
Prof Lima Rego não concorda, porque considera que numa obrigação natural não há verdadeiro credor. 
Porque para que haja um verdadeiro credor é necessário que haja um titular de uma obrigação civil, logo 
não é sequer credor, logo este artigo não se aplica porque desde a génese da obrigação estamos sempre 
perante uma obrigação natural. Além disso, ser credor natural é melhor que nada, e há situações em que 
podemos escolher entre ser credores de uma obrigação natural, do que não ser nada. Apenas aplicamos 
este regime caso não estejamos em casos de usura 
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Obrigações cum voluerit (art.878º) - Cumprimento deixado ao arbítrio do devedor. Distinguem-se das 
obrigações naturais porque apesar de ter os mesmos efeitos em vida, quando o devedor falece transforma-
se numa obrigação civil, porque a faculdade de cumprir quando quiser não se transmite por morte. Ou seja, 
têm igual valor em vida, mas têm consequências diferentes porque em caso de falecimento do devedor dá-
se a extinção da obrigação. Daí que MLR critique tanto a solução anterior, porque vai praticamente dar ao 
mesmo 
 

 

22/02 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO 

O cumprimento tem de ser voluntário, se obrigarmos alguém a cumprir com a obrigação então não houve 

verdadeiro cumprimento. O cumprimento deve obedecer a alguns princípios subjacentes: 

 Princípio da pontualidade – obrigação tem de ser cumprida ponto por ponto e a tempo, tal como 

dispõe o art.406º CC. Ou seja tem de ser cumprido tudo o que foi previsto pelo programa da 

obrigação 

 Princípio da integralidade – ainda na ideia de ponto por ponto, o que este princípio diz é que 

temos de cumprir todos os pontos da obrigação simultaneamente ou então não estamos perante 

um cumprimento. Cumprimento parcial não é cumprimento a menos que encontremos algum 

motivo que justifique a sua aceitação (art.763º) 

 

Exercício n.º 6 

É noite alta. João e Ricardo passeiam-se pelas ruas do Bairro Alto. A certa altura, apercebem-se de que 

estão a ser seguidos por um bando de malfeitores. Ricardo apressa-se a enfiar umas quantas notas no bolso 

das calças de João. Esclarece: «São os € 150 que te devia!» Quid juris? 

 Obrigação em causa: João (devedor) tem a obrigação de pagar 150€ a Ricardo (credor) 

 Não podemos analisar o princípio da pontualidade porque não temos informação sobre quando é 

que se tinha de pagar ou qual a quantia devida ao certo 

 Violação do princípio da boa-fé: João cumpre com a sua obrigação num contexto em que sabia que 

o dinheiro dado a Ricardo iria ser roubado 

 Prestação de coisa, dinheiro 

 

Daqui conseguimos falar de um princípio também relevante: princípio da materialidade subjacente 

que define que a substância é mais importante que a forma. 

Assim, temos de ter em conta que o direito de crédito tem 2 elementos: i) faculdade de exigir a prestação e 

ii) faculdade de aproveitar da prestação – art. 762º 
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A doutrina acredita que a boa-fé origina deveres acessórios à obrigação, nomeadamente deveres de 

lealdade e deveres de proteção, que visam precisamente que a obrigação seja cumprida no contexto certo, 

pelo que não podemos simplesmente ignorar alguma informação relevante. 

Ou seja, voltando ao caso 6, a obrigação foi formalmente cumprida mas os deveres de lealdade e 

de proteção foram violados, pelo facto de ter cumprido com a obrigação numa situação em que sabia que 

com toda a probabilidade Ricardo não ia poder aproveitar do cumprimento da obrigação. 

A este propósito importa realçar que deveres acessórios distinguem-se de deveres secundários: 

acessórios vêm da boa-fé, secundários vêm como “assistentes” da obrigação. 

o Ex: Vendedor obriga-se a entregar um manual de instruções – dever secundário; devedor deve 

entregar a coisa em condições e não simplesmente entregar a coisa em qualquer estado – decorre 

da boa fé, logo dever acessório 

 

Art.817º :Cumprimento é a realização voluntária da prestação. Caso isto não aconteça, o devedor pode 

exigir judicialmente o cumprimento. 

 Exigir judicialmente o cumprimento é pedir ao tribunal para ordenar o credor a cumprir a sua 

obrigação. Neste caso a obrigação não é voluntariamente cumprida mas sim coativamente. 

 Apenas o cumprimento do dever principal pode ser judicialmente exigido: dever principal equivale 

ao binómio dever de prestar vs dever de crédito 

o Se há violação de deveres acessórios o que se deve pedir é uma indeminização mas não a 

condenação ao seu cumprimento 

 

 

Exercício n.º 7 

Vera dirige-se a Xavier, advogado, pedindo-lhe que trate de despejar um seu inquilino, Zé, que há meses 

deixara de pagar-lhe a renda da casa. Xavier põe mãos à obra. Passados alguns dias, Xavier telefona a Vera 

para lhe dar conhecimento de que a ação está prestes a dar entrada em tribunal. Vera informa-o de que 

afinal já não precisa dos seus serviços, pois horas antes Zé devolvera-lhe as chaves de casa, que entretanto 

desocupara. Passado mais alguns dias, Vera recebe em casa uma fatura no valor de € 3000, a título de 

honorários pelos serviços prestados por Xavier. Quid juris? 

 

Este exercício visa demonstrar a importância da delimitação da obrigação, porque se definimos 

erradamente ou sem rigor o comportamento devido quando o comparamos com o que realmente 

aconteceu então vamos errar a resposta. A nossa principal preocupação deve ser exatamente perceber o 

que devia acontecer para considerarmos que havia cumprimento. 

Ex: Um médico não deve obrigar-se a curar um doente, um advogado não se obriga a ganhar o 

processo. Ou seja, não podemos obrigar-nos a coisas que não estão inteiramente nas nossas mãos. 
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Obrigação de meios vs obrigação de resultados 

Nesses casos o que eles se obrigam é a uma obrigação de meios, que visam atingir um 

determinado fim. Mas não se obrigam a atingir esse resultado, mas sim a fazer o seu melhor para atingir 

esse resultado – obrigação de resultados. 

Contraprestação: quando um advogado se obriga a representar um cliente e o cliente se obriga a pagar há 

uma “troca”/contrapartida, porque o pagamento dos honorários é uma contrapartida do cumprimento da 

obrigação. Se uma coisa é a contrapartida da outra temos de apurar ao que é que ele se realmente obrigou, 

porque temos uma contraprestação que só é cumprida. 

Resultado definidor da prestação: objetivo final da prestação. Para saber se foi cumprida a obrigação de 

meios é muito importante saber qual é o resultado final. Isto porque: 

 

 

Solução: 

Contudo, neste caso estamos perante uma situação de impedimento porque Vera tornou 

impossível que Xavier cumprisse com a sua obrigação. Por isso, faz todo o sentido a apresentação da conta 

de Xavier a Vera, que lhe deve pagar todos os serviços até à data. 

Estamos perante uma situação de não cumprimento por fatores que lhe são alheios e não de 

incumprimento por motivos que lhe são imputáveis.  

 

 

Art.799: 

 Sempre que esteja em causa uma violação de uma obrigação há uma presunção de culpa. Quando 

está em causa este vínculo específico que me une a outra pessoa que é o credor, a lei presume 

sempre que eu devedor tenho culpa, pelo que ao credor basta provar o não cumprimento da 

Cenário A

Obrigação a 
representar Vasco 
da melhor forma 

para tentar ganhar 
a ação de despejo

Cumpriu a 
contrapretação

Deve ser 
remunerado

Cenário B

Obrigação do 
advogado a 
conseguir o 

despejo

Nao houve 
cumprimento da 
contraprestação

Nao deve ser 
remunerado
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prestação. É o devedor que neste caso tem de justificar o porque do acontecimento do não 

cumprimento e como não tem culpa  

 Caso não esteja em causa uma obrigação, mas sim um dever genérico (ex: ter cuidado a conduzir), 

cabe ao lesado o ónus de provar que agi com culpa, isto porque não existe esse vínculo específico 

que é a obrigação 

 Nas obrigações de meios é impossível aplicar o regime da presunção de culpa porque neste tipo de 

obrigações há um resultado definidor da prestação, logo os meios têm de ser adequados ao atingir 

do resultado ainda que este não se atinja. Portanto como é que o credor mostra que não houve 

cumprimento? Apenas demonstrando que os meios não foram os adequados para o atingir do 

resultado, e automaticamente caso o faça está a demonstrar a culpa. 

 

Sujeitos da obrigação 

Normalmente não há dúvidas sobre quem é o devedor ou quem é o credor. No entanto podem haver 

duvidas. Ou seja, em abstrato podemos ter 3 situações quanto aos sujeitos de uma obrigação: 

1. Ambas As partes são definidas 

2. Só o credor esta definido/só o devedor esta definido – a lei só admite a situação em que o credor 

não esta contemplado. Temos sempre de saber quem é que deve, quanto ao credor não temos de 

saber quem é, ou seja, não tem de estar determinado mas tem de ser determinável (art.511) 

 No momento em que o devedor se vincula não sabemos quem é o credor, mas iremos 

saber quem é. 

 Ex: caso em que perco o meu cão e digo que ofereço uma recompensa a quem me 

devolver o cão. Aqui obrigo-me a pagar um X de recompensa mas não sei a quem – 

caso de promessa pública (art.459) 

3. Ninguém esta definido – a lei não admite esta situação. Não e possível identificar uma obrigação 

sem nenhum sujeito determinado 

Assim, na prática apenas 2 situações são legalmente admissíveis: 

i. O caso em que ambos os sujeitos estão definidos  

ii. Casos em que o credor não é determinado mas sim determinável, e o devedor é determinado.   

Isto é assim por virtude do princípio da relatividade dos contratos: qualquer pessoa pode atribuir efeitos 

positivos a terceiros, mas ninguém tem autonomia para atribuir efeitos negativos a terceiras (articulação 

artigo 406º e 463º) 

 

Legitimidade vs Capacidade para o cumprimento 

Se a prestação é a entrega de uma coisa é claro que tem de ser entregue a alguém mas há casos em 

que não há ninguém para receber a prestação (ex: tocar o sino na igreja aos domingos). 

A maior parte das regras do CC são supletivas: ou seja, suscetíveis de serem afastadas pelas partes, 

ou aplicáveis quando as partes nada dispõem a esse respeito, sendo que quando as partes estabelecem a 

propósito de uma destas questões é a sua convenção que prevalece. 
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Questões de legitimidade: quem pode prestar? O devedor pode prestar porque é ele que deve o 

comportamento. Mas quem mais? A regra geral é que qualquer outra pessoa pode prestar tal como dispõe 

o art.767/1, e os devedores não podem a isso opor-se. 

Contudo, há que respeitar o nº2: a regra geral que permite a qualquer pessoa cumprir obrigações 

alheias pode ser afastada pelas partes, e caso o façam é essa a disposição que prevalece; ou no caso em 

que o credor seja prejudicado por tal substituição.  

A partir desta consideração temos de distinguir entre devedor que é quem deve e está vinculado a 

esse comportamento, e o solvens que não deve mas pode cumprir a obrigação, e prestou, quer devesse 

quer não devesse. 

Nota: Logo quando as coisas correm como o habitual o devedor é simultaneamente solvens. 

Quem pode receber a prestação? O credor ou o seu representante (art.769º). Desta forma, o 

credor acsipiens é quem quer que seja que recebe o cumprimento e o credor é quem deve receber a 

prestação. 

Nota: Logo quando as coisas correm como o habitual o credor quando efetivamente recebe a 

prestação passa a ser simultaneamente credor acsipiens. 

Portanto, 4 personagens: 

1) Credor 

2) Credor acsipiens 

3) Devedor 

4) Solvens 

 

Caso pague a terceiros que não os sujeitos previstos pelo art.789º, o art.770º estabelece que a 

prestação não extingue a obrigação, exceto: 

a) Se assim foi estipulado entre as partes – claro, esta é uma regra supletiva 

b) Se o credor ratificar a posteriori 

c) Quando houve transmissão do crédito, passando a haver um credor diferente 

d) Princípio da primazia da materialidade subjacente: quando encomendamos alguma coisa e 

o correio entrega em casa. Não houve cumprimento da obrigação, mas caso eu pegue na 

coisa enviada e me aproveite dela então já se considera que houve cumprimento da 

obrigação; já no caso de o correio ter deixado lá e eu não ter usado, posso reclamar e dizer 

que o cumprimento não foi bem feito. 

 Ou seja, se correr bem prevalece o princípio da maternidade subjacente, caso corra 

mal o risco corre por parte do devedor, que pode não ver cumprida a sua obrigação 

e ser chamado a cumpri-la posteriormente. 

e) Se o credor for herdeiro de quem recebeu a prestação 

f) Nos outros casos determinados por lei  

 

Ou seja, nestes casos, o terceiro adquire legitimidade para receber a prestação.  
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Quando a conduta do cumprimento não é um negócio jurídico mas sim um ato jurídico 

(comportamento humano e voluntario que produz efeitos jurídicos), aplica-se o art.295º que estende aos 

atos o regime dos negócios jurídicos, podendo ser aplicadas as causas de invalidade. 

Mas quando o cumprimento consistir apenas numa conduta física sem produção de efeitos 

jurídicos (ex: pintor pita uma parede), estes atos materiais não são nulos ou anuláveis, isto é, não lhes é 

aplicável o regime das invalidades dos negócios jurídicos. 

Nota: lá por todos os atos de cumprimento de obrigações produzirem o efeito jurídico de 

extinguirem a obrigação esse efeito não conta. Portanto, se entregar uma coisa vendida também já só é um 

ato material porque de acordo com o art.879º o efeito de transferência da propriedade já se consumou 

com o contrato, neste momento a entrega da coisa não produz qualquer efeito jurídico que conte, logo é 

um ato puramente material que não pode ser alvo do regime dos negócios jurídicos nem diretamente nem 

por aplicação do art.295. Daí que pintar uma parede também seja um ato material 

 

Questão da capacidade só se coloca no caso dos atos dispositivos 

Para a questão da capacidade, é muito importante saber se se trata de um ato jurídico ou de um 

ato material porque qualquer ato material pode ser realizado por qualquer pessoa, capaz ou incapaz. Já 

para atos dispositivos jurídicos é necessária capacidade (Art.764/1 1ª parte) 

A capacidade é exigida se a prestação consistir num ato de disposição, como sucede sempre que o 

cumprimento implique a celebração de um novo negócio jurídico, ou dele resulte diretamente a alienação 

ou oneração do património do devedor.  

Mas, de acordo com princípio da primazia da materialidade subjacente previsto pela segunda parte 

do artigo, ainda que o solevns tenha carecido de capacidade, o credor caso não tenha sido prejudicado, não 

pode o devedor fazer nada. Ou seja, em princípio o solvens tem de ter capacidade de exercício, mas se tudo 

correu bem então não há problema. 

Caso o cumprimento de uma prestação que consista num ato jurídico seja praticada sem 

capacidade o ato é nulo ou anulável consoante os casos, à luz do art.766º.  
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28/02/18 

 

Exercício n.º 8 

Aurora encomendou a Jasmim, conhecida pintora, uma aguarela da sua cadelinha Cinderela. Assim 

que terminou o quadro Jasmim pediu a Branca, amiga de ambas, que o entregasse a Aurora. Branca dirigiu-

se com o quadro a casa de Aurora, mas no caminho encontrou Primavera, madrinha de Aurora. Primavera 

explicou-lhe que Aurora dormia profundamente e, recebendo o quadro, comprometeu-se a guardá-lo e a 

entregá-lo a Aurora assim que esta acordasse. No entanto, distraiu-se com os seus afazeres e o quadro foi 

levado e destruído por Gremilda, madrasta de Branca. Quid juris? 

 

Neste caso, houve a celebração de um contrato de empreitada1 com um preço implícito. Contudo, a 

obrigação problemática centra-se não na obrigação do preço da aguarela mas sim da entrega da coisa. Ou 

seja, Aurora é devedora do preço, e credora na obrigação de entrega da coisa. 

Note-se que, para além disso, não podemos agrupar a obrigação da pintura do quadro com a 

obrigação da entrega do quadro. Isto porque enquanto a obrigação de pintura segue um regime especial 

(que a maior parte dos contratos de empreitada seguem), pautado pelo facto de não poder ser qualquer 

pessoa a pintar o quadro mas sim a pessoa concreta a quem foi encomendado; a obrigação de entrega 

segue o regime geral de que à partida qualquer pessoa pode cumprir com a obrigação. 

Ou seja, neste caso, a prestação de pintar a aguarela é infungível, o que significa como já vimos que 

não pode ser cumprida por qualquer pessoa. 

Coisa infungível (art.207) não é prestação infungível! A prestação ser infungível não implica que a 

coisa seja infungível, tanto que neste caso temos uma coisa fungível (que pode voltar a ser produzida caso 

seja destruída, por exemplo, um quadro do Picasso é infungível porque este já morreu e não pode ser 

novamente pintado) mas uma prestação infungível, porque não queremos que seja pintado por mais 

ninguém. Agora tome-se que posteriormente queria vender o quadro da cadela, nesse caso, a coisa já seria 

infungível porque, enquanto antes da sua pintura era algo abstrato que podia ser substituído caso se 

estragasse a meio, depois da sua pintura passa a ser uma coisa concreta infungível que podia ser alvo de 

compra e venda segundo essa consideração. 

Lugar do cumprimento da obrigação: A regra supletiva geral é que a prestação deve ser cumprida 

no lugar do domicílio do credor, à luz do art.772º. 

Qual é o papel de Branca? Quando Branca recebe o quadro pelas mãos de Jasmim está a funcionar 

como uma extensão de Jasmim (solvens) ou como uma extensão de Aurora (acsipiens)  Branca age como 

solvens porque Jasmim age através de um terceiro para cumprir a sua obrigação.  

No entanto, a questão deixa de ser clara quanto ao papel de Primavera  Aqui o enunciado não 

responde à questão de forma clara e ambas as soluções seriam admissíveis.  

                                                             
1 Contrato de empreitada não é só quando comumente falamos em obras. Qualquer contrato em que uma parte visa obter um 
bem mas antes da transmissão da coisa esta tem de ser fabricada estamos perante um caso de contrato de empreitada. Na compra 
e venda o bem já existe, na empreitada o bem ainda tem de ser produzido. 
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A solução do caso está no art.770º para apurarmos se a entrega do quadro a Primavera extingue ou 

não a obrigação – ou seja, não se verifica nenhuma das situações previstas e a obrigação não se extinguiu. 

Caso fossemos pelo art. 769º, a prestação apenas poderia ser feita ao credor, que não foi o caso, ou ao seu 

representante, que também não é o caso uma vez que quanto muito Primavera seria representante sem 

poderes e a representação teria de ser ratificada. No entanto, caso o quadro chegasse às mãos do credor 

aplicava-se o princípio da materialidade subjacente e apesar de não serem cumpridos os pressupostos do 

art.769º e 760º, a obrigação dava-se como cumprida.  

Solução final: “Quem presta mal, presta 2 vezes” - a obrigação não está cumprida e Jasmim tem de 

pintar uma nova aguarela porque a coisa é fungível. Caso a coisa fosse infungível a solução seria uma 

indeminização, mas como a coisa é fungível, Jasmim pode e deve pintar uma nova aguarela para entregar a 

Aurora. 

 

Exercício n.º 9 
Luís sofreu um acidente de viação causado por Tiago, que conduzia a sua bicicleta a grande velocidade e em 
contramão. Para não o atropelar, Luís desviara-se do seu caminho e acabara por chocar contra uma árvore, 

danificando muito substancialmente o seu carro novo. Luís não se dava bem com Tiago, mas era muito 
amigo do seu primo Simão. Uma vez que Tiago se recusou a pagar-lhe o que quer que fosse, Luís dirigiu-se a 
Simão e contou-lhe o que se passara. Simão logo lhe pagou o arranjo do carro, pedindo-lhe muita desculpa 
pelo comportamento do primo e dizendo-lhe que não pensasse mais no assunto, que este se resolveria em 

família. Em seguida, Simão dirigiu-se a Tiago, a quem exigiu o reembolso da quantia paga a Luís. Tiago 
recusou-se a pagar-lhe, com o argumento de que Simão «não tinha nada que se ter metido onde não era 

chamado». Quid juris? 
 

 
1. Simão podia cumprir com a obrigação de Tiago? Tiago tem a obrigação de indemnizar Luís mas Simão 
quis cumprir com a obrigação do primo, ao abrigo do art.767/1. Nos termos do mesmo artigo no seu nº2, 
Luís não podia recusar a prestação. A obrigação tem se como cumprida.  
 
2. Tiago pode recusar-se a pagar a Simão? A prof. Diz que sim mas a doutrina divide-se. Podemos dizer que 
há uma obrigação natural quanto a este reembolso.  
 
 

Exercício n.º 10 
Felícia e Natália são colegas de escola. Sabendo que os seus pais haviam acordado na compra e venda de 
uma Bimby, ocorreu-lhes dar-lhes uma mãozinha. Numa tarde sem aulas, Felícia foi a casa buscar a dita 

Bimby e entregou-a a Natália. Esta foi a casa, deixou a geringonça no balcão da cozinha, foi à carteira da 
mãe buscar dinheiro e pagou o montante acordado a Felícia. Quid juris? 

 

 
O solvens tem de ser capaz de prestar, neste caso, pagar o preço é um ato de disposição, logo não 

tem capacidade de exercício suficiente para pagar o preço – temos um problema de falta de capacidade 
(art.764/1). Note-se que a questão da capacidade não se punha quanto à entrega da Bimby porque se trata 
de um ato material e não dispositivo. 

Contudo, não se pode reclamar da entrega da bimby com fundamento no princípio da 
materialidade subjacente (art.770/d) porque a coisa foi materialmente entregue e o dinheiro também 
“está tudo onde devia estar”. 
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** - Noutra interpretação, podia-se considerar que o ato de disposição não é do património da 
menor mas sim do património da mãe, por isso podíamos considerar que a disposição o do dinheiro da mãe 
é feito em representação desta. Neste caso, estaríamos perante uma representação sem poderes, e nesse 
caso, de acordo com o art.263, a menor já era capaz de receber o preço. No entanto, depois teria de se 
aplicar o art.268º e a mãe teria de ratificar sob pena do negócio ser ineficaz. 

 
Solução: negócio é anulável por falta de capacidade (art.125º). Contudo, o devedor pode opor-se à 

anulação com fundamento no art.764/2, e como a coisa está efetivamente onde deveria estar então já não 
poderíamos anular com esse fundamento. 

 
 
Lugar do cumprimento (art.772 e ss) 
 
A regra geral é que a prestação deve ser efetuada no domicílio do devedor (art. 772º)2. 

 

Exercício n.º 11 
a) Patrícia vendeu algumas joias a Raquel. Porque no dia em que o acordo fora firmado ambas 

estavam com pressa, não chegaram a combinar quando e onde Patrícia entregaria as joias a Raquel e esta 
pagaria o preço a Patrícia. Raquel pergunta agora a Sofia, estudante de direito, quando e onde deve dirigir-

se para esse efeito. No lugar de Sofia, o que responderia a Raquel? 
 

 
Estamos perante duas obrigações: entrega das joias e pagar o preço das joias. 

  
ENTREGA DAS JOIAS: Houve contrato compra e venda mas a propriedade foi transferida com o contrato 
compra e venda (art.879). Como se trata de uma coisa móvel, faz sentido afastar o regime do art.772 e ficar 
antes como local da prestação o local onde a coisa se encontrava ao tempo da conclusão do negócio, tal 
como o disposto no art.773º. 
 
PREÇO DAS JOIAS: É afastada a regra geral do art.774 porque estamos no contexto da compra e venda. 
Assim, é antes aplicada a regra especial a este propósito do art.885, e o preço deve ser pago no lugar da 
entrega da coisa vendida  
 
Art.775º- Caso o credor mude de domicilio após a constituição da obrigação, isto implica que a obrigação 
passe a poder ser cumprida no domicilio do devedor, a menos que o credor prometa indemnizar o devedor 
pelo prejuízo que este sofra com a mudança.  
 
Art.776º - A impossibilidade de cumprimento no local fixado determinará, em regra, a nulidade da 
obrigação no caso de impossibilidade originária (art.401º e 280/1) e a extinção do vínculo quando a 
impossibilidade seja superveniente e não proceda de causa imputável ao devedor (art.790º). Caso não se 
inclua num destes casos, é aplicável a esta situação as normas supletivas dos art.772º a 774º. 
 
No entanto, existem situações em que as obrigações apenas podem ser cumpridas num único lugar – 
nestes casos não é preciso estipular nada. Ex: quando um empreiteiro se obriga a pintar uma casa.  
 

 

                                                             
2 Noção de domicílio nos art.82º e ss. Caso a obrigação tenha contexto profissional o domicílio em causa é a morada 
do trabalho. 
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01/03/18 
 

Prazo para o cumprimento (art.777º e ss) 
 
Em primeiro lugar importa fazer uma distinção fundamental: 
 

 Obrigações puras – Aquelas em que não há prazo. Note-se que, para saber se uma obrigação é 
pura ou a prazo, temos de atentar ao art.777º/1 e conferir o regime especial da matéria a que diz 
respeito o caso. 

o Verdadeiramente puras são as obrigações sem prazo e que não precisam de o ter. Nestes 
casos aplica-se o art.777 nº1 – credor e devedor podem a todo o tempo cumprir/exigir. 

 Obrigações a prazo - Só há prazo, para além dos casos em que as partes o convencionem, nos 
casos definidos pelo art.777/2. 
 
 

Exercício n.º 11 
a) Patrícia vendeu algumas joias a Raquel. Porque no dia em que o acordo fora firmado ambas 

estavam com pressa, não chegaram a combinar quando e onde Patrícia entregaria as joias a Raquel 
e esta pagaria o preço a Patrícia. Raquel pergunta agora a Sofia, estudante de direito, quando e 

onde deve dirigir-se para esse efeito. No lugar de Sofia, o que responderia a Raquel? 
 

 

Neste caso, tanto podíamos defender que se trata de uma obrigação pura não sujeita a prazo, como uma 

obrigação sujeita a um prazo determinável, como por exemplo de 1 dia.  

 
Tipos de prazos 
 

 Prazo absolutamente fixo (prazo essencial): não há possibilidade cumprir em mora (atraso). Caso 
haja mora implica o incumprimento definitivo da obrigação – não há possibilidade do devedor 
cumprir a obrigação. 

 Prazo normal (não absolutamente fixo): não há liberdade para cumprir a prestação em mora, mas 
caso haja atraso não implica o incumprimento da obrigação mas sim responsável pelos prejuízos 
causados. 

o Situação mais comum. Se nada disser é assim que é o prazo. 
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Obrigações puras (art.777 nº1) Obrigações a prazo (s/prazo 
ainda determinado) 

Obrigações a prazo (já 
determinado) 

Não têm prazo nem precisam de 
ter, pelo que o devedor/credor 
podem cumprir/exigir prestação 
a todo o tempo 

Podem haver 3 casos: 

 Prazo natural3  

 Prazo circunstancial4  

 Prazo usual5 

Sujeitas a prazo que decorre: 

 Estipulação das partes 

 Disposição especial da lei  

Carece de interpelação (art.805) 
para a entrada em mora  

Carece de interpelação (art. 805) Não carece de interpelação (art. 
805 nº2 al.b) 

 
NOTA: Carecer de interpelação significa que o credor só pode exigir a prestação depois da interpelação, ou 
seja, só pode reclamar se interpelar. Mas o devedor pode cumprir a qualquer tempo sem interpelação. 
 
Beneficiário do prazo: Aquele que tem a possibilidade cumprir a prestação antes do término do prazo. 
 

 Benefício a favor do credor – O credor pode exigir antes do término do prazo o cumprimento da 
prestação, mas o devedor só pode cumprir depois do término do prazo. 

o Ex: Vou dar um jantar na sexta-feira e encomendo comida de uma empresa de catering. 
Neste caso, o devedor (empresa de catering), não pode entregar a comida 2 dias antes 
porque dá mais jeito, tem de esperar pelo término do prazo para cumprir a obrigação. 

 Benefício a favor do devedor – O credor não pode exigir antes do término do prazo, mas o devedor 
pode prestar antes do final do prazo.  

o Mais frequente, tanto que é a regra supletiva (art.779º) 

 Benefício a favor de ambos – Tanto o credor como o devedor não podem exigir/cumprir a 
prestação antes do término do prazo.  

o Exemplo: Novamente exemplo do catering. Também não seria aceitável eu exigir a comida 
24h antes sem aviso prévio – neste caso o benefício é feito para ambos. 

 
O devedor perde o benefício do prazo nos casos estabelecidos pelo art.780º passando o credor a poder 

exigir o cumprimento imediato da prestação. No entanto, temos o regime da dívida liquidável em 

prestações (art.781º) que estabelece que a falta de realização de uma das prestações implica o vencimento 

de todas e consequentemente a perda do benefício do prazo, EXCETO (art.934º) no caso em que a falta do 

pagamento de uma só prestação não exceda 1/8 do preço. 

  

                                                             
3 Exemplo prazo natural: escritor compromete-se a escrever um livro, por natureza isso demora. Por isso não pode a 
editora pedir a todo o tempo que o escritor escreva o livro. Mas se passarem 10 anos e o escritor não escrever nada 
também já é demasiado. Nesse caso vai-se para tribunal para este decidir desde quando o escritor está atrasado 
4 Exemplo prazo circunstancial: celebro contrato com massagista. Se estiver ao meu lado faz-me já a massagem, mas 
se estiver na Sibéria, é da circunstância que a obrigação não seja pura, mas que leve o seu tempo a ser cumprida. 
Contudo, noutras circunstâncias (se o massagista estivesse ao meu lado), a obrigação seria pura. 
5 Exemplo prazo usual: De acordo com os usos de um determinado tipo de comércio é natural esperar na lista de 
espera, até poder exigir a prestação. 

Art. 777º nº2 
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Mora do devedor (art.805) 
 

De acordo com o disposto no art.804/2, a mora do devedor consiste na situação em que a 
prestação, embora ainda possível, não foi realizada no tempo devido por facto imputável ao devedor. Para 
poder ocorrer uma situação de mora, é necessário que ainda seja possível realizar a prestação em data 
futura, o que não é o caso das obrigações com prazo absolutamente fixo 

No caso de uma obrigação pura, quando é que o credor fica em mora? Nos termos do art. 805º, o 
devedor fica em mora (atraso no cumprimento) a partir do momento em que seja interpelado 
judicialmente ou extrajudicialmente pelo credor. Ou seja, se o credor quiser exigir a prestação ao devedor 
deve interpela-lo notificando-o da sua intenção de cumprimento.  
Isto significa que basta dizer, por exemplo, que vou ter uma festa na sexta e que quero usar aquele vestido 
que se a pessoa não me entregar o vestido até sexta fica em mora  Neste caso passa a haver uma 
conjugação de regimes entre o regime das obrigações puras e obrigações com prazo natural. 
 
NOTA: Não tem de se dizer diretamente “quero aquela coisa agora”, pode ser tácito ou decorrer de regras 
de etiqueta. 
 
Teremos de recorrer às regras de determinação do tempo do cumprimento para averiguar se o devedor 
está ou não em situação de mora (art.777º e ss). 
Ora, como sabemos, a regra é a de que as obrigações são puras e que por isso no têm prazo estipulado 
para o seu cumprimento (art.777/1). Neste tipo de obrigações, o devedor só fica constituído em mora 
depois de ter sido judicial ou extrajudicialmente interpelado para cumprir (art.805) – a interpelação 
consiste nu ato de comunicação do credor ao devedor da sua decisão de lhe exigir o cumprimento da 
obrigação, a qual, de acordo com as regras gerais (art.217) pode ser expressa ou tácita. A partir do 
momento da interpelação, o devedor fica constituído em mora. 
 
No entanto, apesar de a regra ser a de a mora se constituir a partir da interpelação (nº1), o nº2 do art.805 
estatui os casos em que a mora se estabelece independentemente da interpelação, nomeadamente: 
  

a) Obrigação com prazo certo – interpelação torna-se desnecessária porque obrigação vence-se pelo 
próprio decurso do prazo 

b) Obrigação decorrente de facto ilícita (Ex: indeminização) – se o devedor tiver praticado um ilícito a 
egra é que deve imediatamente proceder À reparação das suas consequências, 
independentemente da interpelação, contando-se por isso a mora desde a prática do ato ilicito 

c) Se o próprio devedor impedir a interpelação (Ex: pessoa que não abre o correio, que muda de rua 
quando vê o credor) – determina que o devedor se considera interpelado na data em que 
normalmente o teria sido. 

 
 
Vencimento da obrigação 
 
A obrigação vence-se a partir do momento em que o credor passa a poder exigir o cumprimento.  
 
 Contudo, não se cofunde com mora. Veja-se o exemplo das obrigações puras: numa obrigação pura 
a mora começa com a interpelação mas o vencimento ocorre a partir do momento em que o credor pode 
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exigir o cumprimento, logo, a obrigação pura nasce vencida6 porque o credor, de acordo com a regra do 
art.767/1 pode exigir o cumprimento a todo o tempo.  
 Já numa obrigação a prazo, não é preciso que haja interpelação e o vencimento implica a mora. 
 
 
Situação que gera confusão: Peço a um marceneiro que me faça um móvel mas ele diz-me que tem uma 
lista de espera feita por ordem de chegada, e fará a encomenda quando puder. A cliente responde que no 
limite precisa disto em setembro.  

A resposta certa não está em dizer que há um prazo certo, nem em dizer que “quando puder” é em 
qualquer altura. A lista de espera era o elemento fundamental: a obrigação vai ser cumprida quando chegar 
há minha vez na lista de espera; e também temos um prazo máximo. Ou seja: se a nossa vez chegar antes o 
marceneiro cumpre quando chegar o nosso lugar na fila, por isso entra em mora se alguém me passar à 
frente na fila ou se chegar a setembro e não fizer o móvel. 

 
 

Exercício 11 
b) E se Patrícia entregasse logo as joias a Raquel, que, por só dispor de uns trocos na carteira, se 
comprometera a, quando pudesse, passar por casa de Patrícia para lhe pagar o preço das joias? 

 
 
Estamos perante uma obrigação cum potuerit (“quando puder”) regulada pelo art.778 nº17. Portanto, 
Raquel tem alguma flexibilidade mas, caso passado os 6 meses dissesse que não tinha conseguido cumprir 
a obrigação (muito improvável), portanto provavelmente o tribunal vai definir um prazo circunstancial de 
por exemplo 3 semanas, e a partir desse momento, Raquel encontrava-se em mora. 
 
 

Exercício n.º 12 
Em janeiro de 2012 Pedro e José celebram um contrato de arrendamento por cinco anos, o primeiro como 

senhorio e o segundo como inquilino. Em simultâneo, Pedro vende a José todo o recheio da casa arrendada, 
comprometendo-se José a pagar-lhe o respetivo preço em doze prestações mensais. Tudo corre bem até 

agosto de 2012, mês de férias de José. Mal se vê na praia José esquece-se de todos os seus compromissos, 
falhando ambos os pagamentos devidos a Pedro. Ao regressar a casa, José encontra na caixa do correio 

uma carta de Pedro, exigindo-lhe o pagamento integral e imediato das suas dívidas perante Pedro, a saber, 
cinco prestações do preço do recheio e cinquenta e três rendas da casa. Quid juris? 

 

 
Estamos perante um contrato de arrendamento e perante um contrato de compra e venda. Os 

efeitos imediatos da compra e venda são a transmissão da propriedade, o pagamento do recheio e a 
entrega do mesmo (art.875). Já para o contrato de arrendamento (art. 1023), a renda pauta-se por uma 
prestação pecuniária periódica que é vencida no 1º dia de cada mês de acordo com o art.1075/2. 

O art.781º não se aplica ao arrendamento apenas à compra e venda, porque aqui não temos uma 
obrigação fracionada mas por cada mês que surge aparece uma nova obrigação de pagar a renda 
correspondente aquele mês de gozo. 

 

                                                             
6 Temos de interpretar o objetivo da obrigação porque podem haver obrigações híbridas que são puras mas que têm a 
nuance de estar sujeitas a um prazo natural implícito. Ex: combino que a joana me vai empresar joias para a festa de 
sexta. Trata-se de uma obrigação natural porque não combinamos prazo, mas implicitamente, a Joana sabe que não 
me pode exigir as joias antes de sexta porque o objetivo era usar as joias nesse dia) 
7 Ter atenção ao art.306º nº3 a propósito da prescrição, porque só prescreve após a morte. 



Direito das Obrigações – Prof. Margarida Lima Rego 
Lua Mota Santos 

2017/2018 

Página | 21  
 

 
SOLUÇÃO: Quanto as rendas o facto de estar em mora não implica a perda do benefício do prazo, 

porque não há benefício do prazo. Contrato de arrendamento tem regras especiais quanto a mora, 
previstas no art.1041. 

Já quanto ao atraso no pagamento do recheio, aplicamos o art.934º, como 1/12 é menos que 1/8 
por isso não podia exigir o pagamento total. Já na segunda falha estará em 2/12 em falta, 1/6=2/12 logo 
1/6 é maior que 1/8 portanto pode ser exigido o pagamento total.  

 
 
 
Determinação do objeto da obrigação 
 
Objeto pode ser determinado ou indeterminado. As obrigações podem ser indeterminadas desde 

que o seu objeto seja determinável – art.400º. 
Contudo, o regime do art.400º raramente se aplica porque os dois maiores casos de obrigações 

indeterminadas quanto ao objeto são obrigações genéricas ou obrigações alternativas, e estas seguem 
regimes especiais. Apenas em casos que não estes de obrigações cujo objeto é indeterminado é que 
aplicamos o regime do art.400º. 

 
 

07/03/2018 e 08/03/2018 
 

 
Obrigações genéricas e específicas 

 
 

De acordo com o art.539º (regra especial) uma obrigação é genérica quando o objeto da prestação 
se encontra apenas determinado quanto ao género e quanto à quantidade. Exemplo: obrigação de entrega 
de 20 garrafas de vinho ou 10kg de maçãs – há uma referência ao género (vinho, maças), e à quantidade 
(20,10kg) mas não estão concretizadas quais as unidades (garrafas e maçãs concretas) com que o devedor 
deverá cumprir a obrigação. A maior parte das transações comerciais que realizamos diariamente tratam-se 
de obrigações específicas.  

Nota: Quando se encomenda algo que ainda não existe (Ex: encomenda de um quadro a um pintor) 
a obrigação é sempre genérica mesmo que a coisa ainda ano exista e tenha sido especificamente para mim. 
Na verdade peço para me pintarem “um quadro” 

 
Contrariamente, e a regra geral, é que uma obrigação é específica quando tanto o género como a 

espécie da obrigação estão determinados. Exemplo: Obrigação de entrega do vestido azul que emprestei. 
Os únicos casos em que a obrigação é habitualmente específica são os casos de venda de coisas em 
segunda mão ou de coisas com defeito 

 
 
O facto de a obrigação ser genérica implica que tenha de ocorrer um processo de individualização 

da espécie dentro do género. Ora, nesse momento em que a obrigação passa de genérica a específica 
dizemos que se deu a concentração da obrigação. 

Nos termos do art.540º, a concentração da obrigação dá-se com o cumprimento da mesma, 
estipulando o art.541º os casos em que a concentração sucede antes do cumprimento. Isto significa que, 
regra geral, enquanto a prestação for possível com coisas do género estipulado não fica o devedor 
exonerado pelo facto de terem perecido aquelas com que se dispunha a cumprir. Efetivamente, se o 
devedor continua a ter de entregar coisas do mesmo género isso significa que ainda não houve 
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concentração da obrigação, pelo que afirmamos que, regra geral, a concentração apenas ocorre com o 
cumprimento.  

Contudo, como já foi referido, a lei admite no art.541 casos em que, embora cabendo a escolha ao 
devedor, a obrigação se concentra antes do cumprimento:  

a) Acordo entre as partes: Se a propriedade já é do comprador e a concentração já aconteceu, 
quando o comprador combina que vai buscar o objeto mais tarde ao vendedor, sujeita-se à 
possível destruição da coisa por terceiro (comprador assume o risco, ainda que o bem se 
encontre na posse do vendedor) 

b) Género extingue-se ao ponto de restar apenas uma ou a quantidade estipulada 
c) Credor incorre em mora: Quando o devedor não entrega a coisa porque o credor não o 

permite. 
d) Promessa de envio referida no art.797º: Casos em que o local de cumprimento é um e o de 

concentração é outra, ou seja, quando se combina que a coisa deve ser enviada para outro 
sítio 

 
É também o cumprimento da obrigação que marca a transferência da propriedade sobre as coisas 

que são objeto de obrigação genérica já que, em face do art.408/2, a transmissão de propriedade sobre 
coisas genéricas exige a sua concentração, que normalmente ocorre aquando da entrega da coisa pelo 
devedor. Portanto, tudo o que acontece antes do ato de entrega não é problema do cliente. 

Efetivamente, a transmissão de propriedade (e a transferência do risco a ela associada) ocorre no 
momento da concentração da obrigação, ou seja, quando a obrigação passa de genérica a específica, não 
se exigindo que a concentração seja conhecida de ambas as partes. 

 
O art.408/2 exceciona o principio da consensualidade, não se transmitindo a propriedade das 

coisas alienadas quando são genéricas. Nesse sentido, não há transferência do risco com a conclusão do 
contrato já que não pode haver transferência de um direito real sobre uma coisa indeterminada. Por isso é 
que a transmissão da propriedade (se for caso disso), e consequente transferência do risco, só se dá com a 
concentração (art.541). 

 
 
 

Exercício 13 
b) Suponha agora que Moreno vendera e se obrigara a entregar a Ruivo metade da sua produção de vinho 

tinto reserva das colheitas de 2009 e de 2010, reservando-se a possibilidade de entregar em seu lugar a 
totalidade da sua produção de vinho tinto reserva da colheita de 2011. Se Moreno se escusasse a honrar seu 

compromisso, poderia Ruivo exigir-lhe a entrega desta última? 
 

 
Neste caso, estamos perante uma obrigação genérica quando falamos em metade de 2009 e de 2010, e 
perante uma obrigação alternativa quanto à colheita de 2010. Ou seja, não pode exigir a entrega senão das 
colheitas de 2009 e 2010. 
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Obrigações alternativas e obrigações com faculdade alternativa 
 

 
À luz do art.543º, uma obrigação alternativa caracteriza-se por existirem duas ou mais prestações 

de natureza diferente, mas em que o devedor se exonera com a mera realização de uma delas que, por 
escolha, vier a ser designada. Assim, se o devedor se obrigar a entregar ao credor o barco X ou o carro Y, 
cumpre a sua obrigação se entregar qualquer um dois – as duas prestações encontram-se em alternativa, 
mas apenas uma é concretizável por via de uma escolha.  
 

Importa desde logo distinguir a diferença entre o prazo que o devedor tem para cumprir daquele 
prazo que tem para escolher, regra geral, estes prazos coincidem uma vez que apenas se fixa um prazo para 
cumprir e depreende-se que a escolha tem de ser feita dentro do mesmo prazo. Além disso, importa 
ressalvar que o ato de escolha para ser relevante tem de ser declarado (art.549 com remissão para o 
art.542) 

 
Nos termos do art.544º, o devedor não pode escolher parte de uma prestação e parte de outra ou 

outras. Esta lógica aplica-se também ao credor ou a terceiro caso este tenha possibilidade de escolha. 
 
Quem escolhe qual a prestação? Regra geral, é o devedor (art.543/2). No entanto, a escolha pode 

ser do credor se as partes assim definirem ou se o devedor não escolher a prestação no prazo definido. 
Pode ainda ser um terceiro a deter a possibilidade de escolha. 

O art. 548º configura o caso em que haja falta de escolha pelo devedor – nesse caso, mesmo 
passado o prazo que o devedor dispõe para escolher, continua a pertencer-lhe a escolha. O credor tem de 
ir a tribunal, pedir para se fixar um prazo para o devedor escolher e somente se este não cumprir é que 
pode o devedor definir a prestação. Trata-se de uma ação executiva uma e que tem de ser o tribunal a 
forçar o cumprimento. 
 Porém, no caso em que haja falta de escolha pelo credor ou por terceiro, aplicamos o art.542º por 
remissão do art.549º 
 
 
Impossibilidade das prestações 
 
Se uma ou algumas das prestações se tornar impossível, por causa não imputável às partes, a obrigação 
considera-se limitada às prestações que forem possíveis, nos termos do art.545º. NOTA: Isto pode implicar 
que a alternatividade desapareça. 
 
No caso em que a impossibilidade de alguma das prestações seja imputável ao devedor (quem, regra geral, 
escolhe qual a prestação), ao abrigo do art.546º: 

 Se o devedor tiver possibilidade de escolha: Tem de efetuar uma das prestações possíveis 

 Se tiver o credor possibilidade de escolha: 
o Pode o credor exigir uma das prestações possíveis 
o Pedir indeminização pelos danos causados 
o Resolver o contrato 
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Já no caso em que a impossibilidade seja imputável ao credor (art.547º): 

 Se o credor tiver a possibilidade de escolha: considera-se cumprida a obrigação 

 Se tiver o devedor a possibilidade de escolha: a obrigação considera-se cumprida, a menos que o 
devedor prefira a outra prestação, e nesse caso deve ser indemnizado pelos danos que houvera 
sentido. 

 
 

a) Moreno vendeu a Ruivo a totalidade de um de dois anos de produção de vinho tinto reserva, podendo o 
negócio incidir, quer sobre a colheita de 2009, quer sobre a colheita de 2010. O pagamento do preço foi 
contemporâneo da celebração do contrato. As partes fixaram no contrato a data de entrega do vinho. 
Nessa data, Moreno recusa-se a honrar o seu compromisso. Ruivo gostaria de ficar com a produção de 

2009. Pode exigir a sua entrega a Moreno? 
 
 

SITUAÇÃO: Estamos perante um contrato de compra e venda.  
 
OBRIGAÇÕES: Existe uma obrigação de pagar o preço que já foi cumprida pelo que não é problemática. Por 
outro lado, existe uma obrigação alternativa, não genérica, porque se fala da totalidade de uma colheita 
que já aconteceu.  Por outro lado, esta obrigação, para além de alternativa, também é especifica, ainda que 
esta classificação não trás problemas, uma vez que o regime a aplicar é o geral. 
 

Impossibilidade imputável ao 
devedor (art.546)

Caso o devedor tenha possibilidade 
de escolha

Tem de efetuar uma das prestações 
possíveis

Se tiver o credor possibilidade de 
escolha

Pode exigir uma das prestações 
possíveis

Pedir indemnização pelos danos 
causados

Resolver o contrato

Impossibilidade imputável ao 
credor

Se tiver o devedor possibiidade de 
escolha

Considera-se cumprida a obrigção, 
a menos que o deveor prefira outra 
prestação, caso em que deverá ser 

indemnizado pelos danos causados.

Se tiver o credor possibilidade de 
escolha

Consdidera-se cumprida a 
obrigação
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RESOLUÇÃO: 
 
• Uma vez que a obrigação em causa é alternativa, o devedor tem a obrigação de escolher se entrega a 
totalidade da colheita de 2009 ou a totalidade da colheita de 2010. 
 
• Segundo o disposto em 548º, não pode exigir porque a violação do devedor de escolher o prazo, não 
elimina a sua faculdade de escolha da prestação. Somente em tribunal é o credor pode exigir que se 
estabeleça um novo prazo, e se o devedor não cumprir é que pode o credor decidir a escolha. 
 
• Caso seja fixado o novo prazo e o devedor não escolher, pode o credor, escolher se pretende a colheita 
de 2009 ou 2010. 
 
 
 
NOTA: Objeto indeterminado 
 
Nas obrigações de objeto indeterminado, a determinação ocorre com a escolha do devedor, quando 
comunicada ao credor. 
O objeto pode ser indeterminado tanto nas obrigações genéricas como alternativas. 
No contexto das obrigações genéricas, o ato equivalente, chama-se concentração. No caso das obrigações 
pecuniárias, chama-se liquidação. 
 
 
Obrigações alternativas não se confundem com obrigações de faculdade alternativa: 
 

Obrigação alternativa Obrigação com faculdade alternativa 
 

Há sempre possibilidade de escolha, uma vez 
que cada alternativa encontra-se em igual 
posição.  
 

Não há possibilidade de escolha, a escolha está feita, o 
que pode acontecer é o devedor optar por outra 
 

O devedor compromete-se a prestar A ou B. O devedor compromete-se a prestar A e não B, mas se 
quiser pode cumprir B.  
 

O credor, não tendo a possibilidade de ser ele 
a escolher a prestação, pode exigir que o 
devedor cumpra A ou B, caso não cumpra 
dentro do prazo estabelecido em tribunal 

O credor somente pode exigir o cumprimento de A, uma 
vez que foi a essa prestação que o devedor se obrigou. 
O devedor é que se reservou à faculdade de entregar B. 
 

 Exemplo: Art. 558º: sempre que alguém em PT se obriga 
a pagar uma divida com moeda estrangeira, pode 
também exonerar-se da divida em euros. A obrigação é 
o pagamento em libras, não podendo o credor exigir o 
pagamento desta forma, só acontece se o devedor 
quiser. Se as partes nada disserem, apesar da pessoa se 
ter obrigado a entregar em libras, pode também fazê-lo 
com euros. As partes podem afastar esta regra, mas 
para isso tem que ficar estabelecido no contrato. 
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Ou seja, a diferença prática reside na posição do credor: enquanto nas obrigações alternativas o direito do 
credor abrange duas prestações em alternativa, nas obrigações com facultade alternativa abrange apenas 
uma prestação, ainda que a outra parte tenha a faculdade de a substituir. 

 
 

Obrigações pecuniárias 
 

As obrigações pecuniárias são obrigações que possuem duas características cumulativas: i) têm 
dinheiro como objeto, e ii) visam proporcionar ao credor o valor que as respetivas espécies monetárias 
proporcionem. Daí que se, por exemplo, a obrigação tem dinheiro por objeto, mas não visa proporcionar ao 
credor o valor dele (como no caso da entrega de uma nota para coleção), não estaremos perante uma 
obrigação pecuniária mas sim perante uma obrigação de entrega de coisa. 

Estas obrigações não se tratam nem de uma prestação de facto nem de coisa, embora num sentido 
amplo possamos incluir as prestações de direito em prestações de dare. 

Apesar de se tratarem das mais genéricas das obrigações, dispõem de um regime específico 
consagrado nos art.550º a 558º. 

 
 
 
 
Dívidas de valor 
 

Regra geral, quando uma obrigação nasce não é desde logo pecuniária (exceto nos casos de compra 
e venda em que isto acontece). Assim, quando uma obrigação se transformará em pecuniária chamamos 
divida de valor porque ainda não o são em dinheiro. 

Por exemplo, a obrigação de indemnizar é uma obrigação que somente se transforma em 
pecuniária mais tarde – nestes casos é precisa uma operação equivalente à da concentração mas que 
chamamos liquidação. 
 
Exemplo: Professora atropela uma pessoa. No momento em que atropela já tem a obrigação de indemnizar 
mas o valor dos danos causados só será calculado posteriormente 
 
 
 

Princípio nominalista (art.550º) estabelece que o cumprimento das obrigações pecuniárias pode 
ser feito em moeda que tenha curso legal no país, à data que for efetuado e pelo valor nominal da moeda 
nesse momento, salvo estipulação em contrário. Assim, significa que se fixa que a divida é de 150€, quer o 
pagamento seja feito hoje, daqui a 3 meses ou daqui a 2 anos, o valor da divida é demore o mesmo, os 
150€. A obrigação tem somente um valor, não devendo por isso ser ajustado de acordo com mora ou 
inflação. Ou seja, se o pagamento foi em atraso, surge uma obrigação de indemnizar, que corresponde a 
uma obrigação de juros, mas esse pagamento de juros corresponde a uma nova obrigação que acresce à 
primeira. Portanto, aos 150 acresce o pagamento dos juros. Este princípio pode ser afastando, quando se 
diz que a obrigação pode ser ajustada. 
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Exercício 14 

Luís ficara a dever € 150 a Mónica. Esta emprestara-lhe o dinheiro por um período de três meses. Mesmo no 

último dia do prazo, vendo-o a atravessar a rua Mónica chama por ele e pede-lhe os € 150. Luís explica-lhe 

que acaba de regressar de Londres e dispõe-se a entregar-lhe £125, pedindo-lhe o troco em euros. Mónica 

recusa-se a receber o pagamento em libras. 

a) Podia fazê-lo? 

 

ALINEA A) 

OBRIGAÇÕES: Em causa está um contrato de mútuo (empréstimo), pelo que temos a obrigação de Luís de 

restituir o dinheiro do quadro, sendo esta uma obrigação pecuniária, de pagamento dos 150€. 

Em Portugal, a única moeda que tem curso legal é o euro, segundo o regulamento (CE) 1103/97 de 

17 junho e regulamento (CE) 974/98 de 3 de maio. De acordo com este ultimo, o euro tornou-se na moeda 

dos Estados-membros da UE em 1 de janeiro de 1999, pelo que a partir de então passou a ser medida de 

valor do euro, tendo 3 anos depois (1 janeiro 2002) entrado em vigor, ou seja, circulação de moedas e notas 

de euros. 

 

ALINEA C): segundo o artigo 550º, aplicando o principio do curso legal, e estando os sujeitos em pt, 

pode  mónica recusar o pagamento em libras. 

O pagamento faz-se apenas segundo espécies monetárias, de acordo com o curso legal. A função 

liberatória das moedas permite quequem as usa se liberte das obrigações a que se encontra vinculado.  

Luís não tendo dinheiro, poderia sempre ir ao multibanco, fazer uma transferência para a conta 

bancária de mónica (artigo 63º e 40º). 

 

 

O que é o dinheiro? 

Quando falamos em dinheiro podemos ter duas noções completamente diferentes: Medida de valor ou meio 
de pagamento  
 

O euro passou a ser medida de valor desde 1999, mas só passou a ser meio de pagamento a partir de 2002, 

ou seja, a partir de 1999, podíamos dizer alguém “deves-me 10€”, contudo, como meio de pagamento, as 

moedas e notas só entraram em circulação em 2002. 

 

A lei faz referencia à moeda tanto num sentido como no outro. Quando no artigo 550º, a lei faz 

referência à moeda, falamos do euro como meio de pagamento. Por outro lado, no artigo 566º, nº1, 

determina que a indemnização é feita em dinheiro, esta é feita como medida de valor.  O dinheiro como 
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medida de valor e como meio de pagamento são realidades diferentes. Em PT, normalmente ambas as 

realidades coincidem. 

 
Modalidades de obrigações pecuniárias 

 

 

 

 

 

Obrigações pecuniária de quantidade 
(550º) 

 

Obrigações pecuniária em moeda especifica (552º 
a 558º) 

 

 São uma sub-modalidade das obrigações 
pecuniárias, sendo de longe as mais 
importantes.  
 

 Na obrigação de quantidade o objeto é 
apenas definido pela quantia em divida.  

 

 O regime destas obrigações encontra-se 
no art.540 

 

 O principio do curso legal diz que em 
regra (regra supletiva), nada se dizendo, 
sempre que alguém tem uma divida em 
euros em PT, o pagamento é feito em 
euros. No nosso país, quando se fixa 
dinheiro como medida de valor, o meio de 
pagamento é o euro, pois é a moeda que 
tem curso legal. 

 
 

 Importa salientar que em causa está um 
regime supletivo, pelo que deve o artigo 
550º, admitir o pagamento de obrigações 
pecuniárias através de moeda bancária.  

 

 Em vez de ser dita a quantia, determina-se 
a espécie monetária. 
 

 Ainda existe o objetivo de proporcionar ao 
credor o respetio valor, mas define-se a 
moeda especifica segundo a qual deve ser 
feito o pagamento.  

 

 O devedor vincula-se não só a pagar ao 
credor certa quantia de dinheiro, mas 
também certa espécie monetária, não 
como modo de pagamento, mas como 
medida de valor: 

 
 
 
 

1. Obrigações com pagamento de moeda 
especifica  as partes determinam um 
pagamento em certa moeda 
monetária, excluídas notas (??) 
 

OBRIGAÇÕES 
PECUNIÁRIAS

Obrigações pecuniárias de 
quantidade 

Ex. Devo 200€ ao Manel 
pelo empréstimo.  

Obrigações pecuniárias em 
moeda específica

Ex. Devo 200€ de moedas 
da Finlândia. 
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 2. Obrigações no valor de certa moeda 
especifica  as partes estipulam uma 
quantia indexada. O valor da divida é 
indexado ao valor material. (??) 

 
 

 Ex. Devo 200€ de moedas da finlândia.  
 

 

 

 Obrigações pecuniárias de quantidade 

 

Formas de pagamento  

No antigo CC, se as partes nada dissessem, os únicos meios de pagamento que o credor tinha que aceitar, 

curso legal, era a entrega de espécies monetárias, ou seja notas e moedas. Durante muito tempo, 

prevaleceu esta ideia, de que uma obrigação pecuniária, o devedor só cumpre a obrigação quando entregar 

moedas e notas.  

Atualmente, existe uma diferente conceção, de uma realidade que tem cada vez mais importância, que é a 

transferência bancária. A doutrina considerava que sempre que alguém aceita uma transferência bancária, 

não havia cumprimento, mas sim dação de cumprimento, que não é verdadeiro cumprimento a não ser 

que a pessoa aceitasse.  

Hoje, a partir de certos montantes, o modo preferencialmente aceite é a moeda bancária, que corresponde 

aos saldos mobilizáveis pelos clientes do banco em causa. Do ponto de vista jurídico, uma conta bancária, é 

um direito de crédito perante o banco. O dinheiro que depositamos no banco deixa de ser nosso e passa a 

ser do banco, sendo que ganhamos um direito de crédito. 

 

Artigo 798º, nº2, CPC 

1 - Tendo a penhora recaído em moeda corrente, depósito bancário em dinheiro ou outro direito de crédito 

pecuniário cuja importância tenha sido depositada, o exequente ou qualquer credor que deva preteri-lo é 

pago do seu crédito pelo dinheiro existente.  

2 - Constitui entrega de dinheiro o pagamento por cheque ou transferência bancária. 

Assim, tanto o cheque como uma transferência bancária são consideradas formas de pagamento 

aceitáveis para cumprir obrigação. 

 

 

Artigo 63º, c) lei geral tributária:  

1 – Os sujeitos passivos de IRC, bem como os sujeitos passivos de IRS que disponham ou devam dispor de 

contabilidade organizada, estão obrigados a possuir, pelo menos, uma conta bancária através da qual 
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devem ser, exclusivamente, movimentados os pagamentos e recebimentos respeitantes à atividade 

empresarial desenvolvida. 

2 – Devem, ainda, ser efetuados através da conta ou contas referidas no n.º 1 todos os movimentos 

relativos a suprimentos, outras formas de empréstimos e adiantamentos de sócios, bem como quaisquer 

outros movimentos de ou a favor dos sujeitos passivos. 

3 –  (Revogado) 

(Revogado pela Lei n.º 92/2017, de 22 de agosto) 

4 – A administração tributária pode aceder a todas as informações ou documentos bancários relativos à 

conta ou contas referidas no n.º 1 sem dependência do consentimento dos respetivos titulares. 

5 – A possibilidade prevista no número anterior é estabelecida nos mesmos termos e circunstâncias do 

artigo 63.º-B 

 

Ou seja: 

 As empresas estão obrigadas a ter, pelo menos, uma conta bancária, e deve fazer os pagamentos 
de valor igual ou superior a 1000€ através dessas contas bancárias.  

 Hoje em dia, a melhor forma de garantir transparência, é impor às empresas que façam o 
pagamento através da conta bancária.  

 

 

Artigo 40º, c) lei geral tributária: 

– As prestações tributárias são pagas em moeda corrente ou por cheque, débito em conta, transferência 

conta a conta e vale postal ou por outros meios utilizados pelos serviços dos correios ou pelas instituições de 

crédito que a lei expressamente autorize. 

2 – A dação em cumprimento e a compensação são admitidas nos casos expressamente previstos na lei. 

3 – Os contribuintes ou terceiros que efetuem o pagamento devem indicar os tributos e períodos de 

tributação a que se referem. 

4 – Em caso de o montante a pagar ser inferior ao devido, o pagamento é sucessivamente imputado pela 

seguinte ordem a: 

a) juros moratórios; 

b) outros encargos legais; 

c) dívida tributária, incluindo juros compensatórios; 

d) coimas. 

OU SEJA: O estado é obrigado a aceitar, para o pagamento dos impostos, moeda bancária.  
 

O pagamento faz-se apenas segundo espécies monetárias, de acordo com o curso lega. O valor da 

obrigação é nominal, ou seja, o valor da moeda no momento da estipulação do contrato. 
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Quando estudamos o princípio nominalista, não podemos esquecer de que é certo que a obrigação 

mantém-se, surge uma segunda obrigação, uma obrigação de juros.  

 

 

Obrigações pecuniária em moeda específicas 

Artigo 552º  

 É verdade que as nossas moedas de euros têm curso legal, mas este não deve ser forçado, ou seja, 
não é pela circunstância das notas de euros terem curso legal que devemos forçar o curso legal.  

 Podemos determinar que só queremos receber em moedas de um euro. 
 

 Ideia de que podemos satisfazer as nossas obrigações com notas, moedas, moeda bancaria. Posto 
isto, pode ser possível que seja exigido pela parte de pagar em certo modo.  

 Apesar das notas de euros terem curso legal, e de todos nós termos de aceitar dos devedores 
notas, para o pagamento de obrigações pecuniárias de quantidade. Se por acaso, estipularmos que 
só aceitamos moedas, isto é possível, ou seja, as pessoas não são proibidas de estipularem o 
método de pagamento ainda que tanto as moedas como notas tenham curso legal. 

 A validade da estipulação não é posta em causa ainda que as notas tenham curso legal. 

 Há lojas que não aceitam grandes pagamentos com moedas, e dizem que querem notas ou 
multibanco, apesar de normalmente não poderem recusar o meio de pagamento que queremos 
pagar.  

 O curso legal, nas obrigações de quantidade, não permite que isto aconteça à posteriori. O curso 
legal não é algo que possamos impor à autonomia privada das partes, desde logo se as partes 
combinarem que irão agir de determinada forma.  

 Dação em cumprimento: quando a obrigação é definida de tal forma que só pode ser cumprida de 
uma dada forma, mas por algum motivo, o cumprimento da prestação é difícil, e o devedor 
compromete-se a celebrar de outra forma. Se existir acordo, tudo bem. Se não existir acordo, 
temos que ver se pode o credor dizer que não. 

 Não podemos invocar o curso legal para afastar uma estipulação que foi por nós celebrada. 
 

 

Artigo 553º: 

 Quando for estipulado o pagamento em certa espécie monetária, o pagamento deve ser feito na 
espécie estipulada, existindo legalmente essa possibilidade, embora tenha variado de valor após a 
data em que a obrigação foi constituída,  

 

Podemos dizer que queremos ser pagos em libras de ouro, por uma divida de 150€. Quando isto acontece, 

presume-se que as parte querem vincular-se ao valor corrente, pelo que o que importa fazer é no dia do 

pagamento averiguar quanto é que a libra de outro vale para fazer a conversão.  
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Obrigações em moeda estrangeira (obrigações valutárias)  

 

Artigo 558º: 

 Estas obrigações denominam-se por valutárias.  

 A regra geral é a de que é perfeitamente lícito que as partes estipulem pagamentos de obrigações, 
expressos em moeda estrangeira.  

 Se aplicamos este regime, quando a lei aplicável é a lei portuguesa.  
 

 

Obrigações valutárias em sentido próprio 
 

Obrigações valutárias em sentido impróprio 

Aqueles em que a moeda estrangeira funciona, 
simultaneamente como medida de valor e como 
modo de pagamento. Uma obrigação pecuniária é 
fixada em moeda estrangeira, bem como o 
pagamento deve ser feito nessa mesma forma. 

Aquelas em que a referência da moeda 
estrangeira, funciona apenas como medida de 
valor, podendo o pagamento ser feito com a 
moeda com curso legal. A medida de valor é a 
moeda estrangeira, mas os pagamentos são feitos 
segundo a moeda local. 

Medida de valor + modo de pagamento 
 

Medida de valor 

 

O princípio do curso legal pode ser afastado por um regime supletivo: 

Aceita-se que a obrigação valutária é própria, o credor só pode exigir o pagamento em moeda estrangeira, 

mas o devedor pode, se quiser pagar em euros. Esta é uma prestação de faculdade alternativa. 

Artigo 813º: No caso de mora do credor, o devedor passa a ter a possibilidade de escolher entre o cambio 

na data que supostamente devia ter sido feita ou a taxa de cambio relativa ao dia em que, de facto, o 

pagamento é feito. 

 

Extinção do cumprimento 

 

A realização da prestação extingue a obrigação, sendo que o interesse do credor é que o direito de crédito 

se extinga, uma vez que a obrigação foi cumprida e a prestação realizada.  

As obrigações pecuniárias são aquelas em que mais frequentemente acontece que as mesmas pessoas têm 

duas ou mais obrigações, uma com outra. Ou seja, a e b estão simultaneamente unidos por vários vínculos 

distintos.  

Exercício nº15 

Fulano devia muito dinheiro a Cicrano, vendedor de eletrodomésticos a quem aquele comprara, sempre 

fiado e em diversas ocasiões, sucessivamente, um frigorífico, um fogão, um micro-ondas e uma batedeira. 

Certo dia, e porque Cicrano lhe telefonara já diversas vezes a exigir o pagamento de tudo o que lhe devia, 
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incluindo os juros, Fulano entrou na sua loja e entregou-lhe € 800, prometendo que lhe pagaria o restante 

dali a poucos dias. Pediu um recibo e saiu. Até hoje, nunca mais voltou a aparecer, tendo deixado de 

atender o telefone a Cicrano. Este, cansado de esperar, dispõe-se a exigir a restituição dos eletrodomésticos 

comprados e ainda não pagos. Suponha que o preço do eletrodomésticos era de € 600 (frigorífico), € 450 

(fogão), € 150 (micro-ondas) e de € 50 (batedeira). Cicrano pode exigir a Fulano a restituição de alguns 

destes eletrodomésticos? 

Quais? 

 

 Temos várias dividas. São todas obrigações pecuniárias de quantidade. De repente, surge o 
pagamento.  

 Na realidade, isto acontece muito com transferências bancarias m pois há dividas e de repente 
surge uma transferência na nossa conta. Por vezes, o valor da transferência não corresponde ao 
valor da divida. A isto chama-se problema da imputação. Sabemos que o efeito do cumprimento  
de uma obrigação é a extinção da obrigação, mas para isso precisamos de ver a que a obrigação é 
que vamos imputar o cumprimento.  

 O problema da imputação encontra-se nos dispostos em 783º a 785º. 

 O somatório da divida (1250) é superior ao valor do pagamento (800), pelo que é necessário saber 
quais os mecanismos que em causa estão para reagir ao incumprimento.  
 

 Todas as dividas já se tinham vencido, pelo que nao havia nenhuma divida de valor superior ao que 
foi pago. 

 Estes três limites não são relevantes porque o devedor não chegou a escolher.  

 Aplicam-se supletivas (784 e 785): 

 “mais onerosa” - res vencem mais juros mais onerosas –NAO! 

 Devemos aplicar a mesma taxa de juro, tanto faz reduzir numa prestação maior como mais divida. 
MLR NAO CONCORDA.  

 OLHA-SE PARA O TODO E NAO PARA A DIVIDA EM CONCRETO.  

 Não sabemos mas, diz-nos aquilo que comprou sucessivamente - indica que a divida mais antiga é a 
o microondas. 

 O critério a aplicar e no preço do frigorífico e posteriormente no preço do fogão.  

 Depois disto temos de atender à preferência dos juros sobre o capital. 

 O credor, exige o pagamento do preço com juros, pelo que pagar juros do frigorifico capital do 
frigorifico, o mesmo para o forno,  

 EM SUMA: aplicamos art.785º e os juros prevalece sobre o capital. Quanto ao capital, aplicamos o 
art.784º que esclarece que prevalece a divida mais onerosa para o devedor. 

 
 

Imputação do cumprimento (art.783 a 785) 
 
 

Imputação do cumprimento – Quando o devedor está obrigado por varias dividas da mesma espécie em 

relação a um único credor. 

Regra geral, o devedor pode escolher a dívida ou dívidas a que se refere uma prestação que não seja 

suficiente para as extinguir a todas, ao abrigo do art.783. Contudo, há determinadas regras que 

condicionam a escolha do devedor: 
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 Não pode designar contra a vontade do credor dívida que ainda não esteja vencida, se o prazo tiver 

sido estabelecido a benefício do credor 

 Não pode designar contra a vontade do credor uma divida de montante superior ao da prestação 

efetuada, desde que o credor tenha o direito de recusar a prestação parcial 

NOTA: 

Art.783 nº1 apenas se aplica a dívidas homogéneas, ou seja, da mesma natureza. Nº2 aplica-se a dívidas 

não vencidas com prazo a beneficio do credor e a divida vencida de montante superior ao da prestação 

efetuada, desde que o credor concorde e de que a este ano assista direito de recusar a prestação parcia, 

respetivamente. 

 

Já no caso de o devedor não escolher a imputação, aplica-se a regra supletiva do art.784, de onde resulta 

que o cumprimento deve ser imputado primeiramente na dívida vencida 

No caso de o devedor contrair mais dividas que não apenas o capital, aplica-se o art.785º que nos diz que 

a soma entregue para o pagamento de uma dívida e respetivos juros, se for insuficiente, deve ser feita da 

seguinte forma: 

1. Despesas 

2. Indeminização 

3. Juros  

4. Capital 

OU SEJA: 

As partes são livres de estipularem por acordo (prevalece). Se as partes nada disserem, a escolha cabe ao 

devedor. Se o devedor é devedor de varias obrigações perante o credor, a escolha cabe a si, segundo três 

limites: 

1. Não pode designar uma divida não vencida  se das obrigações do devedor uma delas só 
se vencer no futuro, o devedor não pode designar essa divida enquanto não tiver pago as 
que já se venceram, se o prazo tiver sido estipulam em benéfico do credor ou de ambos. Se 
o benefício do prazo é do credor, este não tem que cumprir antes desse mesmo prazo. Se o 
benefício do prazo for do devedor, este terá a prejudicar-se se escolher a dívida não 
vencida.  

2. Não pode designar uma divida de montante superior quando o credor possa recursar o 
pagamento parcial - se a quantia em causa for insuficiente para esgotar uma obrigação 
mas insuficiente para esgotar outras. Atendendo ao principio da integralidade, se a divida 
são 1000 e o devedor só quer entregar 800, pode o credor recusar-se a receber.  

3. Imputação do capital antes de pagas as outras verbas –> quando já estou atrasada a pagar 
as dividas, além das obrigações pecuniárias existem obrigações de indemnizar. Quando isto 
acontece, para distinguir esta obrigação de juro da principal, denominamos a esta ultima 
obrigações de capital. Não é possível abater ao capital, antes de esgotar as outras, como os 
juros. Enquanto dever juros ou outras despesas, não é possível abater o capital. Pagar 
antes os juros de mora do que o capital (principal). 
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EM SUMA: 

Quando temos um problema de imputação, a primeira coisa há a fazer e verificar se as partes estipularam 

algo. Se não houver acordo, devemos atender ao que o devedor disser, com limites. A escolha do devedor 

tem que ser contemporânea. Se o devedor ligar no dia a seguir e disser “ah aquele dinheiro é para pagar 

não sei que”, não pode ser. Ou a escolha foi feita ate ao cumprimento ou nada feito. 

 
14/03/2018 

 
 

  
Obrigações de juros (art.559º a 561º) 

 
Fruto (art.212) – Podem ser naturais (como os que vêm das arvores, porque provêm diretamente da coisa) 
ou civis quando se tratam das rendas ou interesses que a coisa produz em consequência de uma relação 
jurídica. Portanto, uma obrigação de juros é um fruto civil. 
 
Obrigação de capital é toda e qualquer prestação de coisa fungível. Por isso, se por exemplo, tiver uma 
obrigação de entrega de 300kg de maçãs estou perante uma obrigação de capitais. 

 Apesar de em teoria ser assim, na prática isto só se aplica a questões de dinheiro porque ninguém 
pede mais maças como compensação pelo atraso na entrega dos 300kg. 

 
As obrigações de capital podem gerar enquanto fruto civil da mesma as obrigações de juro, mas estas são 
autónomas, nos termos do art.561. As obrigações de juro advêm muitas vezes da obrigação de indemnizar, 
mas tal pode não acontecer e pode ser uma obrigação de juros que nasce a esse propósito. Quando 
estamos perante uma obrigação de juros temos de procurar a taxa, que é uma percentagem do montante 
em dívida. Quanto à taxa, os juros dividem-se entre: 

 Juros legais – taxa definida pela lei (art.559), aplicáveis sempre que a lei determine a atribuição de 
juros em consequência do diferimento na realização de uma prestação (art.806, por ex), 
funcionando ainda supletivamente se as partes fixarem juros sem determinarem a sua taxa e 
quantitativo  

 Juros convencionais- taxa definida pelas partes, que pode ser superior à dos juros legais 
 
Ou seja, um juro é um fruto civil (art.212) uma vez que é fruto de uma coisa fungível, produzido 
periodicamente em virtude de uma relação jurídica. Portanto, os juros representam uma prestação devida 
como compensação ou indeminização pela privação temporária de uma quantidade de cosias fungíveis 
denominada capital e pelo risco de reembolso desta. 
Assim, os juros aparecem como uma obrigação que se constitui tendo como referência uma outra 
obrigação (obrigação de entrega ou restituição do capital), mas são duas obrigações distintas (art.561) 
 
Art.559-A: São considerados juros usurários quaisquer juros anuais que excedam os juros legais acima de 3 
ou 5% conforme exista ou não garantia real (art.1146/1), sendo apenas permitida a cobrança de juros 
superiores no caso da existência de uma cláusula penal moratória, caso em que esses limites são elevados 
para 7 a 9%. Assim, caso as partes ultrapassem estes limites legais, a lei determina a fixação dos juros 
nesses montantes máximos, em derrogação do art.292, ainda que tivesse sido outra a vontade dos 
contraentes. 
 
Existem 4 tipos de juros: 
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 Juros remuneratórios – Juros fixados como contrapartida pela utilização e capital alheio durante 
certo tempo, que visam remunerar alguém pela utilização de capital seu durante certo período de 
tempo. Cumprimento do programa contratual. 

o Exemplo: Contrato de mútuo, muito frequente no caso dos empréstimos do banco 
(art.1145/1) 
 

 Juros indemnizatórios – Embora também visem “pagar pela utilização do dinheiro por certo tempo” 
existe uma diferença fulcral: surgem porque algo correu mal, não porque estavam previstos (como 
os juros remuneratórios). Ou porque houve mora, ou porque houve um incumprimento definitivo 
da obrigação 

o Juros moratórios – Ocorrem porque houve mora (art.806) 
 Há juros moratórios sobre tudo, mesmo que seja sobre juros. É sempre uma 

consequência do incumprimento 
o Outros 

 Juros compulsórios – Sanção pecuniária compulsória (art.829-A): figura que incentiva alguém a 
cumprir. Não visam reparar o dano mas sim incentivar o infrator a cumprir, fazem com que a 
situação se torne pior para o devedor ao ponto de ele querer cumprir o mais rápido possível  

 Juros compensatórios – Juros fixados com o objetivo de compensar alguém que viu o seu dinheiro 
indisponível por outros motivos que não os acima dispostos. 

 
Art.785: quando se refere a “juros” o artigo inclui apenas juros moratórios e compulsórios. Ordem: 

1. Reembolso de despesas 
2. Juros indemnizatórios e moratórios 
3. Juros e compensatórios os e remuneratórios  
4. Capital  

 
NOTA: Primeiro são os juros e não o capital, uma vez que é o capital que vence juros, logo se fosse ao 
contrário prejudicar-se-ia o credor, que iria pagar menos de juros. 
 
Quanto aos juros, uma das regras mais importantes costa do art.560 – a proibição de juros sobre juros, isto 
é, o anatocismo. Esta proibição deve-se ao facto de que esta cobrança poderia ser uma forma indireta de 
violação da proibição de juros usurários. Para que haja capitalização (juros sobre os juros já calculados) é 
necessária: 

 Convenção depois do vencimento OU 

 Notificação judicial feita ao devedor para capitalizar os juros vencidos ou proceder ao seu 
pagamento só pela e capitalização 

 
Note-se que este regime é aplicável com a condição de apenas poderem ser capitalizados juros 
correspondentes ao período mínimo de 1 ano. 
 
 
 

Exercício n.º 14 
Luís ficara a dever € 150 a Mónica. Esta emprestara-lhe o dinheiro por um período de três meses. Mesmo no 
último dia do prazo, vendo-o a atravessar a rua Mónica chama por ele e pede-lhe os € 150. Luís explica-lhe 
que acaba de regressar de Londres e dispõe-se a entregar-lhe £ 125, pedindo-lhe o troco em euros. Mónica 

recusa-se a receber o pagamento em libras. 
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b) Imagine agora que um mês depois deste episódio Luís recebe uma carta de Mónica, em que esta lhe 
exige o pagamento dos € 150, acrescidos de juros à taxa legal, contados desde o dia em que Mónica 

entregara os € 150 a Luís. A partir da data em que Luís se recusara a fazer o pagamento em euros, Mónica 
exige ainda o pagamento de juros sobre juros, também à taxa legal, argumentando que a partir daí Luís 

tem de lhe pagar, não só a justa remuneração do empréstimo, como uma indemnização pelo atraso no seu 
pagamento. Terá razão? 

 
 

Quando a Mónica exige o pagamento é uma obrigação de capital (art.1142). Quando fala nos juros, 
estamos a falar de juros remuneratórios, pode? Art.1145, sim, porque na dúvida presume-se que o mútuo 
é remunerado. 
E quanto aos juros sobre juros (anatocismo)? Aqui já estão em causa juros moratórios. Esta prática não é 
proibida mas é bastante restrita. Art.560- nomeadamente, só se pode fazer 1x por ano. 
 
Para podermos proceder à obrigação de juros de mora sobre os juros remuneratórios, seria necessário 
procedermos a uma capitalização dos juros (art.560) não autoriza. Só autoriza se passar o primeiro ano e 
continuar a não haver pagamento, por isso nesse caso pegaria em 6€ e somaria à divida e no anos seguinte 
aplicaria os 4% 

 Ou seja, a capitalização é quando somamos ao valor em divida aquilo que se recebe em juros, para 
que a próxima contara de juros inclua o valor em divida mais os juro anterior. 

 Daí que não se possa fazer isto diariamente e a lei só autoriza 1 ano depois, se não iria ficar uma 
fortuna a pagar caso capitalizássemos os juros todos os dias 

 
Fazendo as contas, o juro remuneratório dos 3 meses seria de 1,5€ - isto porque, o juro civil é de 4% 
(art.559), 3 meses = ¼ do ano, logo 1% equivale aos 3 meses. 
Quanto ao juro moratório, esteve em mora 1 mês, logo o valor é 0,5€ (1,5:3 meses=1 mês) – art.806 
 
 
Juros comerciais está no Código Comercial art.1028 
 
 

15/03/2018 
 

                                                             
8 Artigo 102.º - Obrigação de juros 

       Há lugar ao decurso e contagem de juros em todos os actos comerciais em que for de convenção ou direito 
vencerem-se e nos mais casos especiais fixados no presente Código.  
       § 1.º A taxa de juros comerciais só pode ser fixada por escrito. 
       § 2.º Aplica-se aos juros comerciais o disposto nos artigos 559.º-A e 1146.º do Código Civil.  
       § 3.º Os juros moratórios legais e os estabelecidos sem determinação de taxa ou quantitativo, relativamente aos 
créditos de que sejam titulares empresas comerciais, singulares ou colectivas, são os fixados em portaria conjunta dos 
Ministros das Finanças e da Justiça.  
       §4.º A taxa de juro referida no parágrafo anterior não poderá ser inferior ao valor da taxa de juro aplicada pelo 
Banco Central Europeu à sua mais recente operação principal de refinanciamento efetuada antes do 1.º dia de janeiro 
ou julho, consoante se esteja, respetivamente, no 1.º ou no 2.º semestre do ano civil, acrescida de sete pontos 
percentuais, sem prejuízo do disposto no parágrafo seguinte.  
       §5.º No caso de transações comerciais sujeitas ao Decreto-Lei n.º 62/2013, de 10 de maio, a taxa de juro referida 
no parágrafo terceiro não poderá ser inferior ao valor da taxa de juro aplicada pelo Banco Central Europeu à sua mais 
recente operação principal de refinanciamento efetuada antes do 1.º dia de janeiro ou julho, consoante se esteja, 
respetivamente, no 1.º ou no 2.º semestre do ano civil, acrescida de oito pontos percentuais. 
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Art. 786º - Presunções de cumprimento 
 

 A lei presume que se houver quitação do capital (como é o ultimo da ordem de imputação do 

art.785) foram realizadas todas as prestações anteriores 

 No caso de prestações periódicas, se houver quitação pelo credor presumem-se também realizadas 
as prestações anteriores 

 
Quitação - Declaração feita pelo credor de que a obrigação foi cumprida e que o devedor se encontra 
exonerado ou quite. Deste modo, o art.787º estipula que o devedor pode recusar-se a cumprir a obrigação 
se o credor não lhe der quitação, e pode exigir que esta conste de documento autêntico ou autenticado ou 
seja provida de reconhecimento notarial, se tiver nisso interesse legítimo. 
 
 
 

Exercício n.º 16 
António e Bento celebraram um contrato de mandato, ficando o segundo de, em nome próprio mas por 

conta do primeiro, comprar uma série de obras de arte no leilão do recheio de uma casa senhorial que iria 
decorrer em Leiria. Bento faz o que tem a fazer. 

Uma vez concluídos os trabalhos, presta contas a António, exigindo-lhe o pagamento da remuneração 
estipulada no contrato, de € 1.000, e o reembolso dos € 35.000 que ele próprio tivera de desembolsar, 

correspondentes ao preço das obras por si adquiridas e que Bento agora se dispõe a transmitir a António. 
Este furta-se a pagar o que quer que seja, com o argumento de que naquela ocasião lhe faltava liquidez. 

Bento, furioso, responde-lhe que de nada prescindirá, devendo António pagar-lhe, a bem ou a mal, tudo o 
que lhe é devido, e com juros! Quatro meses depois aparece na sua conta bancária uma transferência de € 

9.000, ordenada por António. Quid juris? 
 
 

 
Temos obrigações em sequência de um mandato: art.1161 – Bento teria de comprar as obras de arte e 
entregar as mesmas ao mandante, António. Mas este foge aos seus compromissos enquanto mandante 
(art.1167), nomeadamente b) porque não lhe pagou a remuneração acordada. 
Para o caso temos de calcular juros moratórios devido ao atraso e juros compensatórios (decorrentes do 
art.1167º al. C). 
O mandato, em especial o art.1167º, é um ótimo exemplo da imputação prevista pelo art.785. 
 
Valores do caso: 

 1000€ - Remuneração (ob. Capital) – não há juros porque há um valor fixado 

 35 000€ - Despesas (ob.capital porque se houver atraso temos de calcular juros) 

 9000€ - Recebidos por Bento 
 
Ou seja, temos: 

 Despesas: 35 mil  

 Juros compensatórios, juros sobre a compensação que seria paga de qualquer forma (art.1167 
al.c), mas que não pagou: 4% ao ano, logo 1400 ao ano em juros : 365 = 3,84€ de juros ao dia x 15 
dias (inventados pela prof.) = 57,53€ em juros pelos 15 dias. Logo: No dia do leilão António tem de 
pagar a Bento, em sequência de 3 obrigações que sabemos ser autónomas: 35 mil € + 1000€ + 
57,53 € de juros = 36 057,53 € (bolo total) 
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o NOTA: Na próxima fase não estamos a capitalizar. Simplesmente estamos a calcular juros 
sobre o valor total que devia. 

 Juros moratórios, pagos pelo atraso do pagamento do bolo total: Logo 36 057,53 € x 0,04 = 
1442,30 (ano): 3 (4 meses é 1/3 do ano) = 480,77€ em juros 

o Quando passar 1 ano passamos a calcular de forma anatomista (juros sobre juros) logo 
vamos capitalizar. 

 
Vamos imputar os 9 000 € abatendo aos 36 mil em despesas, já que é a primeira categoria no art.785º. 

 
 
 

 
Não cumprimento das obrigações 

 
 

 Nao cumprimento – sem carga negativa, situação mais ampla que pode ou não ser de incumprimento 

 Incumprimento – devedor portou-se mal. 
 

Perturbações das obrigações 
 
As perturbações nas obrigações podem ser de três tipos, de acordo com os efeitos da perturbação: 
 

1. Com efeitos na própria obrigação perturbada 
2. Efeitos na contraprestação 
3. Efeitos de responsabilidade civil 

o Gera novas obrigações. Por isso distinguimos entre 
 Obrigações primárias 
 Obrigação de indemnizar: nasce em consequência da obrigação primária 

 
Modalidades de perturbações, quanto à sua génese: 

 Originarias – afetam desde o seu nascimento. 
o Matéria de TGDP por isso vamos centrar a nossa atenção nas supervenientes 

 Superveniente – depois do seu nascimento 
 
 
Modalidades de perturbações, quanto à sua imputação: 

 Perturbações não imputáveis: Situação de não cumprimento não decorrente do comportamento 
das partes 

o Ex: Chuva forte impede que carpinteiro não cumpra a obrigação de arranjar o telhado. 

 Perturbações imputáveis: Não cumprimento aconteceu devido ao mau comportamento de uma das 
partes. Ou apesar de não ter culpa entendemos que as consequências devem ser imputadas a sua 
esfera porque o não cumprimento veio da sua  

o Ex: Tenho dinheiro mas não me apetece pagar 
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Impossibilidade da prestação 
 
A impossibilidade da prestação só extingue o vinculo obrigacional se for superveniente, ou seja, se ocorrer 
apos a constituição da divida, uma vez que, se a impossibilidade for originaria o negocio considera-se nulo 
por impossibilidade do objeto (art.401/1 e art.280/1) 
Impossibilidade superveniente – não gera invalidade, que e um problema originário, mas extingue a 
obrigação (art.790) 
Além disso, a impossibilidade tem de ser objetiva, ou seja, dizer respeito à prestação em si, 
independentemente da pessoa que a realizar. (Ex: naufrágio de um barco que me tinha obrigado a reparar). 
Caso seja subjetiva (ex: convidei uma cantora para vir ao casamento mas ela tem uma amiga que pode vir) 
e por isso disser apenas respeito ao devedor, em principio não ocorre a extinção da obrigação já que, 
existindo uma legitimidade genérica para o cumprimento (art.767/1), o devedor tem o dever de se fazer 
substituir por alguém nesse cumprimento 
MAS pode porém acontecer que o devedor não se possa fazer substituir por terceiro no cumprimento, ou 
porque a prestação é infungível (art.767/2) ou porque o facto que o impossibilitou de realizar a prestação 
impossibilite a sua providência da sua substituição (art.791)  nestes casos excecionais a impossibilidade 
relativa à pessoa do devedor também extingue a obrigação, de acordo com o art.791 
 
 
 
Neste sentido, vamos estudar: 
 

1. Impossibilidade superveniente não imputável ao devedor (arts.790º e ss) 
2. Impossibilidade superveniente imputavel ao devedor (art.801 e ss) 
3. Mora do devedor (art.805 e ss) 
4. Mora do credor (art.813 e ss) 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Impossibilidade superveniente não imputável ao devedor (arts.790º e ss) – impossibilidade casual 
 
O que é uma obrigação impossível de cumprir? 
 
A verdadeira impossibilidade é objetiva, isto é, só uma pessoa pode cumprir (se qualquer pessoa pudesse 
cumprir era subjetiva), só vale como impossibilidade relativa ao devedor quando certos requisitos estejam 
cumpridos, a partida não é impossibilidade. Requisitos: 

 Prestação infungível – obrigação só pode ser cumprida por aquela pessoa, não por um conjunto. 
Basta que o devedor não possa para se tornar impossível. As partes têm que ter tratado como 
infungível a obrigação 

o NOTA: Insolvência não é impossibilidade, não o é não ter dinheiro na carteira. Ou seja, 
obrigações pecuniárias NÃO SÃO IMPOSSÍVEIS!  

 Sendo fungível motivo da impossibilidade tem de se estender à substituição 

 Absoluta 

 Objetiva  
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 Definitiva (art.792) 
 
E juridicamente impossível, conta para a impossibilidade? SIM. 
 
Caso a impossibilidade resista a tais características determina a extinção da obrigação (art.790/1), ficando 
em consequência o devedor exonerado e suportando o credor o risco, através da perda do seu direito de 
credito, pelo que deixa de poder exigir a prestação 

 

Exercício n.º 17 
Adão contrata Berta para lhe assar as lebres que ele e os amigos vierem a caçar em certa data numa dada 
zona de caça ali para os lados de Reguengos de Monsaraz. Poucos dias depois sai uma lei que proíbe a caça 

à lebre em toda essa região. Quid juris? 
 

 
As lebres continuam a ser fisicamente caçáveis mas juridicamente deixa de ser possível. Isto chega para 
considerarmos a obrigação como impossível. 
 
 
 
 
 
Quais são os efeitos da impossibilidade superveniente não imputável ao devedor? (3 PERGUNTAS CHAVE 
PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇO) 
 

 Efeitos na prestação (Art. 790º): Quando a obrigação se torna impossível, extingue-se, quer não 
seja imputável ao devedor – situação clara a partir deste artigo – quer quando é imputável (nesse 
caso também responde civilmente). 

 Efeitos na contraprestação (Art.795): Extingue-se a contraprestação e se já a tiver realizado pode 
exigir a sua restituição nos termos previstos para o enriquecimento sem causa  

 Efeitos de responsabilidade civil (RC)? No caso da não imputabilidade como ninguém teve nada a 
ver com a origem da impossibilidade não há efeitos de RC . 

 
 
 
E quando é que é imputável ao devedor?  
 
Neste caso tem de se fazer um juízo de culpa, se houver culpa é imputável, se não houver é não imputável.  
 
A culpa é exigida pela responsabilidade obrigacional, uma vez que para que o devedor se constitua em 
responsabilidade a sua falta de cumprimento tem de ser culposa (art.798) ainda que conforme se veja 
adiante a culpa se presuma (art.799), cabendo ao devedor o ónus de demonstrar que não teve culpa na 
violação do vínculo obrigacional.  
 
A culpa tem duas modalidades:  

 Dolo quando é deliberado,  

 Negligência quando há falta de cuidado.  
o É necessário aferir a medida da negligência (art.799/2) – remissão para o regime da 

responsabilidade civil (art.487/2) 
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Note-se que a culpa presume-se (art.799) o que significa que a fronteira entre a impossibilidade imputável 
e não imputável passa por saber se é, ou é não é possível demonstrar que o devedor teve culpa, ou na 
duvida entendemos que é imputável. 
 

Exercício n.º 18 
Catarina é contratada por Dália, mãe de Elisa, para cantar o Ave Maria de Bach/Gounod na cerimónia de 

casamento de Elisa e de Filipe, a ter lugar no dia 29 de setembro pelas 12h00. Quid juris se: 
 

a) Quinze dias antes da data marcada os noivos desistem do casamento? 
 

 
 

 Impossibilidade objetiva, não é só Catarina que deixa de poder cantar, deixa de existir a cerimonia logo 
não ninguém pode ir cantar- ninguém chega à igreja e começa a cantar sem motivo, se deixa de haver 
motivo para cantar, passa a ser impossível.  

 Não há culpa, logo não há responsabilidade civil 
 Também não é a título de culpa do devedor, Catarina não tem nada a ver com o motivo da 

impossibilidade – regime das impossibilidades não imputáveis ao devedor 

 Efeitos da obrigação: prestação de Catarina extingue-se e não há RC. Mas quais os efeitos na 
contraprestação (art.795). 

o Como se afere a impossibilidade imputável ao credor (nº2)? 

 Neste caso o critério já não é a culpa, mas sim algo mais exigente – a distribuição 
do risco.  

 Para aplicação deste artigo está então em causa saber se o motivo da 
impossibilidade provém da esfera de risco do credor. 
 

 Ou seja, neste caso o risco corria por conta do credor logo a contraprestação não se extingue, mas 
pode ser o valor do benefício descontado da contraprestação – deduz-se o benefício do não 
cumprimento (nº2) 

o Exemplo do caso: Catarina ia gastar dinheiro a ir para o casamento em gasolina, como já 
não vai pode descontar-se isso do valor que teria a receber por cantar na cerimónia. 

o Tem de se comparticipar os prejuízos, mas nunca os benefícios, por isso se B for superior a 
P, não há pagamento, isto porque a lei considera que não faz sentido o devedor enriquecer 
à custa da impossibilidade do credor 

 
NOTA: Este regime das 3 perguntas só se aplica as prestações de serviço, quando esta em causa a entrega 
de coisa o regime aplicável é o do risco, onde temos de saber em que esfera podemos imputar os prejuízos. 
 

21/03/18 
 

Impossibilidade subjetiva (art.791) 
 

b) Na manhã do dia 29 de setembro Catarina acorda completamente sem voz? 
 

Importante analisar o regime da impossibilidade subjetiva (art.791), porque a impossibilidade decorre do 
sujeito devedor. Aplica-se nos casos: 

 Devedor não se pode fazer substituir porque não está em condições (não por algum motivo atinente 
à obrigação) 
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o Ex: cantora era atropelada e ficava inconsciente no hospital; ou nenhuma das cantoras que 
a devedora conheça tem agenda disponível  

 NO ULTIMO CASO TODAS AS PESSOAS QUE CATRINA ENCONTRE SÃO SOLVENS, A 
DEVEDORA É SEMPRE CATARINA 

 Prestação infungível – devedor foi escolhido a dedo e não se pode fazer substituir  
 
 
RESOLUÇÃO: Tratava-se de uma prestação infungível, porque os noivos escolheram essa cantora por algum 
motivo. Assim, o credor fica desobrigado (não se aplica art.795 nº2) da contraprestação – nº1. Questão da 
RC – não há RC porque o critério seria a culpa, e não temos dados para aferiu que agiu com culpa. 
 
 
Impossibilidade temporária (art.792) 
 
c) Ao chegar à igreja na manhã do dia 29 de setembro Catarina apercebe-se de que, por lapso do sacristão, 
haviam sido marcadas três cerimónias de casamento para a mesma data e hora, tendo-se acordado adiar o 

casamento de Elisa e Filipe para as 17h00? 
 

Art.792: Daqui resultam duas regras. Para sabermos se a impossibilidade é temporária temos de saber se 
existia ou não um prazo absolutamente fixo, sendo que neste caso existia (Catarina até podia ter outros 
compromissos na agenda para essa hora), logo não podemos falar neste instituto. 
 
E poderia Catarina, mesmo que não tivesse nada para fazer as 17h, não cumprir a obrigação a essa hora? A 
solução pauta-se pela necessidade de adotar um comportamento correspondente aos ditames da boa fé, 
previsto pelo art.762/2, impondo a Catarina que aceite um transtorno pequeno para prevenir um grande 
transtorno (abuso de direito por desequilibro, art.334) 
 
RESOLUÇÃO: Como neste caso se trata de um prazo absolutamente fixo nem sequer há possibilidade de 
impossibilidade temporária, caso contrário seria injusto para o devedor, logo a impossibilidade seria 
sempre definitiva, por isso não aplicamos o art.792 a esses casos. Portanto, Catarina tem direito a recusar-
se a efetuar a atuação mais tarde, caso tenha algo para fazer, mas se não tiver, de acordo com o art.762/2, 
Catarina deve atuar por respeito aos ditames da boa fé. 
 
(Esquecendo este caso), vamos supor que existe uma realidade impossibilidade temporária, por exemplo, 
um canalizador está preso na ponte que fechou devido ao mau tempo – nesse caso aplicamos o art.791 que 
nos diz: 

 Casso impossibilidade seja não imputável ao devedor, este não responde pelo atraso na prestação 
(mora) 

 Impossibilidade temporária não extingue a obrigação 
 
Art. 791, nº2: Critério do interesse do credor. 
Regra geral o interesse do credor é irrelevante, mas há 4 situações de perturbação da obrigação em que o 
OJ atende ao interesse do credor. Portanto, o que este artigo diz é que a impossibilidade apenas é 
temporária enquanto se mantenha o interesse do credor, caso não tenha interesse no cumprimento tardio 
a impossibilidade passa a ser definitivo. 
Ex: Encomendo pizzas para o almoço mas o ubereats avisa que esta atrasado e que entrega ao lanche. Eu 
posso dizer enquanto credora que a essa hora já não tenho interesse que era para o lanche, passando a ser 
a impossibilidade definitiva. 
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Impossibilidade parcial (art.793) 
 

Devido ao princípio da integralidade, o que acontece se só uma parte se tornar impossível? Neste 
caso, “dá o que pode e a mais não é obrigado”, e nesse caso deve ser ajustada a contraprestação (art.793). 
MAS (agora por obediência ao principio da integralidade), caso o credor não tenha interesse no 
cumprimento parcial da obrigação, pode resolver o contrato (nº2) – nesse caso passa a ser impossibilidade 
total. 
 
 
Impossibilidade condicional (art.790 nº2) 

  
d) Suponha que Catarina apenas se comprometera a cantar na dita cerimónia se passasse com distinção no 

seu exame de canto, a ter lugar oito dias antes da cerimónia. Alteraria a sua resposta à alínea a)? 
 

Art.790/2: Este artigo diz-nos que, apesar de podermos ficar na duvida se a impossibilidade seria originaria 
ou superveniente, aplicamos o segundo porque quando se celebrou o contrato a prestação ainda era 
possível.  
 
RESOLUÇÃO: Não se alteraria nada, a menos que não passasse no exame. Se não passasse obrigação 
extinguia-se, mas se isso não acontecesse nada se alterava por força do art.790/2 
 
 
Commudum da representação (art.794) 

 
 Imaginando que alguém se comprometeu a transportar um quadro de Picasso, mas enquanto o bem esta 
no armazém do transportador (antes de poder realizar a prestação), o quadro é destruído e por isso a 
obrigação de transporte do quadro torna-se impossível e extingue-se. Mas o transportador tinha um seguro 
de bens depositados ao seu cuidado – aqui se insere o commudum da representação: credor já não recebe 
o quadro já nem vai ser beneficiado da prestação de transporte, mas por virtude do acidente que 
impossibilitou a prestação o devedor adquiriu o direito a ser indemnizado pelo acidente, o credor pode-se 
lembrar de querer ficar com o seguro que este recebeu. 
“Não pagas mas ao menos deixa-me ficar com o que irias receber resultante desta impossibilidade” 
 
Ou seja, quando o devedor fica exonerado da prestação em virtude da impossibilidade do seu 
cumprimento, se tiver recebido (ou tiver direito a receber) algo pello mesmo facto que levou à exoneração, 
esse bem ou direito será antes atribuído ao credor que ficou sem receber a prestação devida.  
 
 

e) Imagine agora que Catarina havia celebrado com a Vitalidade – Companhia de Seguros, S.A., um 
contrato de seguro contra o risco de cancelamento de eventos para os quais Catarina haja sido contratada. 

Na hipótese a) acima referida, a quem assistiria o direito de receber a correspondente indemnização? 
 

RESOLUÇÃO: Neste caso não aplicamos o art.794 porque o seguro visa proteger Catarina, logo não faz 
sentido que a credora fique com o dinheiro. O que acontece é que a credora poderia não pagar a 
contraprestação porque Catariana, devido a impossibilidade, receberia o dinheiro do seguro (beneficio) que 
teríamos de deduzir ao prejuízo, por aplicação do nº2 do art.795. 
O seguro estava relacionado com a contraprestação e não com a prestação, dizia respeito ao risco de deixar 
de ser remunerada por um cancelamento, não dizia respeito ao deixar de cantar. É em objeto da 
“contraprestação” e não da “prestação”, e por isso não se aplica este artigo. 
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Consignação em deposito (art.841 e ss) – O devedor pode livrar-se da obrigação se consignar a coisa em 
deposito, entregando a um depositário. Este regime vem regulado melhor no CPC mas não basta as pessoas 
encontrarem qualquer pessoa, pressupõe a solicitação ao tribunal da consignação do deposito, e em geral 
o depositário é a Caixa geral de depósitos. 
 
 
Figuras equiparáveis à impossibilidade 
 

1. Casos em que se atinge o resultado por outra via – tecnicamente não é impossibilidade mas segue o 
mesmo regime e por isso a obrigação extingue-se 

2. Frustração do fim – Hoje em dia é vista como impossibilidade, mas a doutrina divide-se. Neste caso 
também se aceita que a obrigação se extinga, mesmo que o fim não seja devido. 

 Ex: casos da coroação. Ocorreram por ocasião da coroação de Eduardo VII mas teve uma 
apendicite e a coroação teve de ser adiada. Mas acontece que uma serie de gente que 
alugou varandas nos sítios onde ia passar o cortejo. O resultado de assistir ao cortejo foi 
frustrado. 

 
Fronteira entre impossibilidade superveniente e alteração de circunstâncias 
 

Impossibilidade superveniente Alteração de circunstâncias (art.437) 

Aplica-se caso a alteração de circunstâncias tenha 
tornado o contrato impossível de cumprir 

Alteração superveniente tornou o contrato injusto, 
por ser muito mais oneroso para uma das partes 
do que para a outra 

Consequência: Extinção da obrigação Consequência: Por obediência à boa fé, o contrato 
deve ser modificado 

Ou seja: 1º temos de aferir se a obrigação ainda é possível – se for, regime da alteração de 
circunstâncias, se não for, o 790º; 2º caso não seja impossível, partimos para o art.437 e temos de 
constatar se estão verificados os 3 requisitos: 

 Alteração anormal 

 Afete gravemente os princípios da boa fé (manifestamente injusto) 

 Não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato 

 

 
22/03/18 

 
 
Alteração de circunstâncias (art.437) 
 
Este regime não se aplica a obrigações isoladas mas a contratos. Para que se possa aplicar têm de estar 
verificados os seguintes requisitos, cumulativamente: 

 Alteração anormal de circunstâncias – quando se fala em normal quer dizer que as partes não 
podiam prever a alteração quando fundaram a decisão de contratar 

 Afetação grave dos princípios da boa-fé – tem de se tornar manifestamente injusto, desequilibrado, 
o cumprimento da obrigação num contexto completamente diferente daquele em que fundaram a 
decisão de contratar 
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 Não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato – as partes não podem ter incluído esta 
alteração nos termos contratuais. 

 
Caso estes requisitos estejam verificados, há lugar à resolução ou modificação (esta nos termos que o 
tribunal declarar) do contrato, segundo juízos de equidade. 
 
Nº2: Caso uma das partes requeira a resolução, a parte contrária pode opor-se ao pedido declarando 
aceitar a modificação do contrato segundo os tais juízos de equidade. 
 
 

Transferência do risco (perante impossibilidade não imputável)  
 

Para aplicarmos este regime temos de ter: 
 

1. Obrigação com entrega de coisa 
2. Transferência de direito real (art.875º ou 408º regra geral) e perecimento/deterioração da coisa 
3. Aplicação 790º para a entrega da coisa extinta 
4. Aplicamos o art.796 para a outra obrigação 
 

 
 
Art.796     **PREVALECE SOBRE OS OUTROS ARTIGOS DA IMPOSSIBILIDADE 

 Nº1: O perecimento ou deterioração da cosa por causa não imputável ao alienante corre por conta 
do adquirente. 

 Nº2: Salva muitos casos – se a coisa tiver continuado em poder do alienante em consequência de 
termo constituído a seu favor, o risco só se transfere com o vencimento do termo ou entrega da 
coisa. 

 
Ou seja: No caso de venda de determinado objeto, a lei faz correr o risco por conta do comprador a partir 
da data de celebração do contrato (art.408 e art.796 nº1), pelo que, se a coisa perecer ou se deteriorar o 
vendedor fica exonerado de proceder à sua entrega – porque se passa a tratar de um caso de 
impossibilidade, regulado pelo art.790 – e o comprador continua a ter de pagar o preço correspondente. 
No caso das obrigações genéricas, o risco só se transfere com a entrega da coisa, de acordo com o 
art.540º. 

 
 

 
 

 
 
 

Exercício n.º 20 
As amigas Ana e Bela encontram-se numa festa. Em conversa, Ana lamenta-se a Bela que lhe faz falta um 
bom serviço de mesa. Bela de imediato se oferece para vender a Ana um serviço Vista Alegre que há muito 

lhe fora oferecido por uma tia e que guardara no sótão, na esperança, entretanto esmorecida, de um dia vir 
a usá-lo. Ana aceita a proposta, comprometendo-se a pagar a Bela o preço de € 1.600, dali a uma semana, 
quando passasse por casa da amiga para levantar o serviço Vista Alegre. Suponha agora que, umas horas 
depois, chuvas torrenciais destroem a janela do sótão de Ana e inundam-lhe a casa, deitando ao chão o 

armário onde a loiça estava guardada, que se estilhaça com a queda. Quid juris? 
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O regime da impossibilidade não imputável sofre alterações quando a coisa em causa se deteriorou ou 
desapareceu, daí ser tao importante este regime. 
 

 Este contrato de compra e venda não contem uma obrigação genérica mas sim específica.  
 
Quando esta em causa um cotrato deste tipo não obstante o serviço estar no sótão de Bela, por efeito do 
contrato (art.879º), a propriedade já se transmitiu, o que tem implicações na transferência do risco (art.408 
– regra geral). 
Prof acha que é uma regra parva, porque frustra as espectativas legítimas de alguém que ainda nem pagou 
só teve uma conversa, e pode acontecer que a coisa se tenha destruído e o comprador tem de pagar. 
 
 
RESOLUÇÃO DO EXERCÍCIO: Neste caso, por aplicação deste artigo, não podemos salvar a compradora com 
fundamento no nº2 porque não temos indicação de que o facto de o serviço se ter mantido no sótão da 
vendedora por termo constituído a seu favor. Por não o conseguirmos fazer, aplica-se o nº1, e o risco corre 
por conta da compradora, tendo esta de pagar o preço mesmo sendo a entrega da coisa agora impossível.  
 
 

 

Exercício n.º 21 
Catarina visita a loja de antiguidades de Duarte. Encanta-se com uma cómoda Luís XV, que compra, 
comprometendo-se a pagar o preço de € 2.500 por transferência bancária, em 25 suaves prestações 

mensais. Uma vez que não dispõe de um meio de transporte para levar de imediato a cómoda consigo, 
combina com Duarte passar pela sua loja no dia seguinte para levantar a cómoda. Nessa noite, chuvas 
torrenciais provocam uma inundação em todo o bairro, destruindo a cómoda Luís XV. No dia seguinte, 

Duarte explica a Catarina que a sua cómoda «já era». Acrescenta, em seguida, que para grande azar de 
Catarina a tragédia em nada afetara o direito de Duarte aos € 2.500.  

 
a) Terá razão? 

 

 
RESOLUÇÃO: Exatamente. A obrigação de proporcionar o gozo da coisa extingue-se por impossibilidade 
(art.790) , mas a obrigação de pagar mantém-se por aplicação do regime do risco (art.796/1) 
 
 

b) Imagine agora que o contrato celebrado entre Duarte e Catarina fora antes um contrato de locação, 
correspondendo os € 250 mensais ao valor do aluguer que Catarina se comprometera a pagar a Duarte. A 

sua resposta seria outra? 
 

RESOLUÇÃO: Como não há transferência do direito real, mas apenas os efeitos previstos pelo art.1031º, 
não aplicamos o regime especial do risco, mas sim os art.791 e ss. Portanto, ambas as obrigações se 
extinguem. 
 
Quanto à obrigação de entrega da coisa, o nosso sistema separou em 3: 

o Obrigações de ir buscar – cabe ao credor da obrigação de entrega ir buscar a coisa, devedor 
fica quieto 
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o Obrigações de enviar – devedor obriga-se a enviar mas apenas a enviar. A transferência de 
risco ocorre com a entrega ao transportador (art.797) 

o Obrigações de levar – cumprimento só se da quando devedor e credor se encontram para a 
entrega da coisa. Mas o cumprimento só se da com o ponto de chegada, por isso se 
contratarmos uma transportadora o cumprimento so se da com a entrega da coisa, e se 
acontecer alguma coisa no transporte suportamos o risco. 

 
Note-se que este é um regime supletivo e as partes podem afastá-lo, o que muitas vezes fazem. É o caso 
dos incoterms no caso dos transportes de mercadorias – clausulas que foram inventadas pela Camara do 
Comercio internacional para facilitar a resolução de problemas que são sempre iguais em milhões de 
transações comerciais.  

 Todas as cláusulas são conhecidas por uma sigla de 3 letras – as mais conhecidas são FOB e CIF 

 11 regras face à entrega da coisa (equivalente as nossas 3, mas incoterm têm 11) 
o Clausula EXW – Vendedor (devedor da entrega) esta quieto e credor trata de tudo 
o (Outras vão avançando até chegar à situação oposta) 

 
 

Exercício n.º 22 
Silvino, produtor de rolhas de cortiça, celebra com Terêncio, produtor de vinho californiano, um contrato de 
compra e venda de uma tonelada de rolhas de cortiça. Estas são transportadas por Ulisses, que as apanha 

no porto de Sines e as leva até ao porto de Santa Cruz, na Califórnia, onde ficam a apodrecer, pois Terêncio, 
que entretanto descobrira um novo método de vedar garrafas de vinho, não chega a ir buscá-las. Terêncio 

obrigara-se a pagar a Silvino o preço das rolhas na data em que estas chegassem a Santa Cruz. Quid juris se 
a compra e venda se subordinasse: 

 

 
Trata-se de uma obrigação genérica, por isso, à luz da lei PT a propriedade só se transmite com a entrega 
 

a) Ao Incoterm EXW? (Clausula à porta da fábrica) 
RESOLUÇÃO: Silvino apenas tinha de entregar as rolhas. Por isso, quando as rolhas ficaram a 

apodrecer o risco já tinha passado para Terêncio, tendo este que continuar a pagar as rolhas 
independentemente de as levantar ou não do porto. É uma obrigação de vir buscar.   

 
 

b) Ao Incoterm FOB? (onde) 
 

RESOLUÇÃO: É preciso especificar qual o ponto onde se dará a entrega. É uma obrigação de envio. O risco 
transfere-se no primeiro segundo em que o contentor chega ao navio. Rolhas estragam-se por conta de 
Terêncio.  
 

c) Ao Incoterm CIF? 
 

RESOLUÇÃO: É tudo igual à anterior, exceto quem paga o transportador, que neste caso é o vendedor. 
 

d) Ao Incoterm DAT? 
 

RESOLUÇÃO: Risco transfere-se na Califórnia, quando o contentor pousa no solo em Santa Cruz. 
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2) Impossibilidade superveniente por causa imputável ao devedor 
 
Para haver imputabilidade ao devedor tem de haver culpa deste, aferida de acordo com o juízo do homem 
médio, previsto no art.487. Em caso de dúvida aplica-se este regime em vez do da impossibilidade não 
imputável, dada a presunção de culpa prevista pelo art.799. 
 
Art.800: Caso o devedor contrate um auxiliar (ex: transportador), e aconteça alguma coisa e este tenha 
culpa, é o devedor que o assume como sendo culpa sua. Perante o credor é sempre responsável o devedor. 

 

Exercício n.º 23 
Bonifácio era violinista. Não era muito dotado, mas desde que, por morte de seu avô, herdara um 

instrumento de raríssima sonoridade e beleza, choviam os convites para atuar. Um belo dia, ao entrar numa 
sala de espetáculos, dá de caras com uma osga a subir a ombreira da porta. Aterrorizado, pega no seu 

violino e dá-lhe uma sapatada. A pobre cai ao chão, inanimada. O instrumento também não sobrevive ao 
embate. Bonifácio, cabisbaixo, dá meia volta e vai-se embora, sem emitir uma palavra. Crispim, que o 

convidara para tocar naquele dia e que assistira ao episódio, ainda em estado de choque com a destruição 
da obra-prima, grita-lhe: «Cretino! Vai-te embora e não voltes!». Quid juris? 

 

 
Bonifácio tinha sido contratado para tocar naquele violino (objeto infungível), que por sua culpa destruiu. 
Por isso, a obrigação passou a ser impossível. 3 perguntas: 

 Efeitos na obrigação: Extingue-se, mas a lei não o diz. O art.801 salta essa regra obvia e passa para 
outras regras  

 Efeitos na contraprestação: Art.801 nº2 – credor pode resolver o contrato e se já tiver realizado a 
prestação exigir a sua restituição por inteiro, independentemente do direito a indeminização. NÃO 
É UM EFEITO AUTOMATICO, o credor pode, mas não se não pedir não tem 

o Diferenças face ao 795: Há restituição por inteiro neste regime, enquanto no art.795 a 
restituição é de acordo com os termos do enriquecimento sem causa 

 Efeitos de responsabilidade civil: Remissão para o art.798º, os efeitos de RC são como se faltasse 
culposamente ao cumprimento da obrigação. Tem de indeminizar nos termos do art.562 

 
 
Impossibilidade parcial (art.802) – Comparando este artigo com o 793 este artigo é mais penoso para o 
devedor porque aqui há culpa 
 
Commudum de representação (art.803) – Comparando com art.794, credor não pode exigir ficar com o 
direito que surgiu com a coisa, e ficar com a indeminização. Só pode receber o ressarcimento dos danos. 
 
 
3) Mora do devedor 
 
 

Exercício n.º 24 
Em meados de setembro Albino contratou Branco, pintor, para lhe pintar de negro as paredes da sala de 

estar. Na altura não chegaram a agendar a prestação do serviço. Uns dias depois, Albino telefonou a 
Branco, perguntando-lhe quando tencionava lá ir a casa. Branco não se comprometeu com uma data, 

afirmando-se muito ocupado. Daí em diante não mais atendeu o telefone a Albino. Este, agastado, enviou-
lhe uma carta dando-lhe dez dias para fazer o serviço. Nada. No início de novembro, Branco encontrou 

Albino na rua e perguntou-lhe se poderia passar lá por casa já nessa tarde. Albino respondeu-lhe que já não 
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precisava das paredes pintadas de negro, porque estas, se pintadas a tempo e horas, teriam servido para 
surpreender os seus amigos com um jantar de Halloween. Branco encolheu os ombros, explicando que não 
se importava de não fazer a pintura, desde que Albino lhe pagasse a quantia acordada. Acrescentou que 

perdera o número de telefone de Albino, mas que durante o mês de outubro se deslocara por duas vezes a 
sua casa com vista a fazer o serviço, tendo-lhe o acesso sido negado por quem «não tinha instruções para 

deixar entrar ninguém em casa». Quid juris? 
 

 

 Estamos no âmbito de perturbações imputáveis.  

 Obrigação de pintar as paredes era uma obrigação pura – o facto de perguntar “quando vai lá a casa” já 
é um interpelação, mas de acordo com os usos não é de desde esse momento que fica em mora. 

 O facto de o pintor ter aparecido do nada em casa e não o terem deixado entrar não é mora do credor, 
não é assim à toa que pode aparecer la em casa e querer cumprir a obrigação 

 Houve perda do interesse do credor, é relevante? Em geral, não. Mas há 4 situações em que é: 
o Art.793 nº2 
o Art. 792 nº2 
o Art.808º 
o Art.802 nº2 

 
 
Consequências da mora do devedor: 
 

 Na obrigação: Não se extingue, a obrigação mantem-se em atraso. Aparece a obrigação do devedor 
de reparar os danos causados ao credor (art.804 nº1) – responsabilidade obrigacional 
(indeminização moratória). Apesar de se dizer que passou a haver uma obrigação de indemnizar, 
tal não extingue a obrigação de prestação.  

o No caso de se tratarem de obrigações pecuniárias, a lei resolve fixar uma tarifa 
indemnizatória por considerar o dano como necessariamente equivalente à perda da 
remuneração do capital durante esse período, ou seja o juro. Por isso, o art.806º, prevê 
que nestes casos a indeminização correspondente aos juros desde a data da constituição 
em mora (juros moratórios), não se permitindo ao credor qualquer outra indeminização. 
Estes juros correspondem, regra geral, aos juros legais (art.559) mas as partes podem 
estipular juro diferente, e nesse caso será essa a taxa aplicável, ao abrigo do art.806 nº1. 
 

 Inversão do risco pela perda ou deterioração da coisa devida: Regra geral, no caso de venda de 
determinado objeto, a lei faz correr o risco por conta do comprador a partir da data de celebração 
do contrato (art.408 e art.796 nº1), pelo que, se a coisa perecer ou se deteriorar o vendedor fica 
exonerado de proceder à sua entrega – porque se passa a tratar de um caso de impossibilidade, 
regulado pelo art.790 – e o comprador continua a ter de pagar o preço correspondente. Porém, 
caso o vendedor (devedor da obrigação de entregar) esteja em mora, o risco inverte-se, pelo que 
este terá de indemnizar o comprador caso se verifique a perda ou deterioração do objeto que 
deveria entregar (art.807 nº1), a menos que se demonstre que o dano se teria continuado a 
verificar, mesmo que a obrigação tivesse sido cumprida em tempo (art.807 nº2) – por exemplo, no 
caso de um furacão destruir a coisa e os sujeitos fossem vizinhos, mesmo que a coisa já estivesse 
na casa do comprador teria sido destruída à mesma 

o Art. 807: Entende-se que esta aqui consagrado o princípio da perpetuatio obligationis, 
segundo o qua a obrigação – que deveria extinguir-se total ou parcialmente pela perda da 
prestação ou pela impossibilidade do seu cumprimento - se mantém. Além disso, existe a 
consagração de uma obrigação de indemnizar resultante da presunção de causalidade 
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entre a mora e a causa do dano. Por este motivo, o nº2 admite que, caso se prove que o 
dano não tem relação com a mora, este regime seja afastado.  

 
 
Como se extingue a mora? 
 

1. Transição para incumprimento definitivo (art.808) 
o A partir do momento em que o devedor esta atrasado sujeita-se a que o credor diga que já 

não tem interesse no cumprimento da obrigação, e que se dê o incumprimento definitivo 
da mesma (art.808/1). 

 Nesses casos não é admissível a purgação da mora pela não aceitação da 
prestação, podendo o credor legitimamente recusar a prestação e solicitar uma 
indeminização por incumprimento definitivo 

o Assim, o credor tem a faculdade de determinar a transformação da mora em 
incumprimento definitivo, através da fixação, em termos razoáveis, de um prazo 
suplementar de cumprimento, com a advertência de que a obrigação se terá como 
definitivamente incumprida depois do decurso deste novo prazo (intimação admonitória). 
Caso este aviso não seja respeitado pelo devedor, importará então o incumprimento 
definitivo da obrigação.  

 RESOLUÇÃO DO CASO: Quando envia a carta está a cumprir com a interpelação 
admonitória, e caso não cumprisse no prazo de 10 dias passaria a ser 
incumprimento definitivo. 

2. Acordo entre as partes (moratória) – já estava em mora, mas em acordo as partes aceitam o atraso 
e combinam uma nova data do cumprimento, afastando a mora. Ou seja, as partes acordam em 
diferir para momento posterior o vencimento da obrigação, o que implica a correspondente extinção 
da mora. 

3. Purgação da mora (purgatio morae) – passagem da mora do devedor para mora do credor (ex: credor 
esquece-se de dar um prazo e logo ao primeiro prazo diz que já não quer). Ou seja, há mora do 
devedor e este quer oferecer tardiamente ao credor a prestação devida e a correspondente 
indeminização moratória – esta oferta extingue para o futuro a situação de mora do devedor, mesmo 
que se verifique a sua não aceitação por parte do credor. Caso se dê esta hipótese, a recusa do credor 
produz uma inversão da mora que deixa ex nunc de ser considerada mora do devedor para passar a 
ser qualificada como mora do credor. 

4. Cumprimento – devedor que cumpre com atraso extingue a mora. 
 
NOTA: 
DL 32/2003 – Regime das transações comerciais: nos contratos comerciais não há obrigações puras porque 
neste regime quando não se fixa prazo a mora tem inicio automaticamente apos de decorrido um prazo de 
30 dias. 
 
 
4) Mora do credor 
 
A lei estabelece no art.813º que o credor incorre em mora, sempre que, sem motivo justificado, não aceita 
a prestação que lhe é oferecida nos termos legais, ou não pratica os atos necessários ao cumprimento da 
obrigação. Efetivamente, o devedor, ao se obrigar a prestar, não assume o risco de a sua prestação não se 
realizar por ausência de colaboração do credor, mesmo que não derivada de culpa deste. 
 
 Assim, podemos assinalar os seguintes pressupostos: 
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 Recusa ou não realização pelo credor da colaboração necessária para o cumprimento 
o A lei não exige que a mora do credor seja devida a culpa deste, contrariamente ao que 

acontece com a mora do devedor (art.804). Isto porque não se impõe ao credor um dever 
de colaborar no cumprimento, logo também não se exige que a omissão de colaboração 
seja censurável por um juízo de culpa, bastando-se a lei com a circunstância de não ter 
havido colaboração. Em consequência, caso se torne impossível ao credor prestar 
colaboração necessária para o cumprimento, não deverá ser aplicado o regime de 
impossibilidade da prestação (art.790 e ss) mas sim o da mora do credor (art.813 e ss) 
 

 Ausência de motivo justificado para essa recusa ou omissão 
o Em certos casos, o credor pode ter motivo justificado para recusar a prestação, tal como 

sucede quando esta não coincida precisamente com a obrigação a que o devedor se 
vinculou. 

 Exemplos: casos de prestação parcial (art.763 nº1), prestação defeituosa, casos em 
que o devedor se ponha ao cumprimento por terceiro não interessado diretamente 
no cumprimento (art. 768 nº1) – em todos estes casos o credor pode recusar a 
prestação sem incorrer em mora.  
 

 
Ou seja, nas situações em que o cumprimento da obrigação pressupõe a colaboração do credor, a não 
realização dessa colaboração por parte deste importa a constituição do credor em mora (art.813º) uma vez 
que a não realização da prestação pelo devedor, nessas circunstâncias, não lhe pode ser imputada. 
 
A mora do credor tem os seguintes efeitos jurídicos: 
 

 Obrigação de indeminização por parte do credor 

 Atenuação da responsabilidade do devedor 

 Inversão do risco pela perda ou deterioração da coisa – Ocorrendo a situação de mora do credor, o 
risco da prestação inverte-se, passando a correr sempre por conta do devedor, 
independentemente de por quem corresse o risco antes. 

o Se se tratar de um contrato bilateral, a perda do crédito pelo credor em mora, em virtude 
da impossibilidade superveniente da prestação não o exonera da contraprestação, embora, 
caso o devedor tenha alguma beneficio com a extinção da sua obrigação, possa o valor 
desse beneficio ser descontado na contraprestação. 

 
A mora do credor pode extinguir-se por o credor, ainda que tardiamente, vir a prestar a colaboração 
necessária para o cumprimento. Nesse caso, o devedor deve realizar imediatamente a prestação, e caso 
não o faça verificar-se-á uma inversão da mora, que deixará ex nunc de ser mora do credor para passar a 
representar mora do devedor. 
 
Mora do credor em sentido amplo 

 
f) E se na véspera do casamento Catarina se envolvesse numa grande discussão com Dália e na manhã do 
dia 29 de setembro Dália se plantasse à porta da igreja com vista a impedir Catarina de entrar, dizendo a 

todos quantos a quisessem ouvir que Catarina não sabia cantar, mas sofria de uma anomalia psíquica e se 
achava uma diva do bel canto? 

 
(Este caso esta aqui para percebermos que os casos de impossibilidade imputável ao credor também se 
incluem no regime da mora do credor.) 
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Credora que impede a prestação de algo com um prazo absolutamente fixo, tornando impossível que esta 
cantasse na igreja  regime equiparável à mora do credor (art. 813 e ss), apesar de dizer respeito não a 
um atraso na prestação mas sim na impossibilidade do cumprimento da mesma. 
A mora do credor regra geral aplica-se quando este deixa de colaborar e as obrigações não têm prazo 
absolutamente fixo. Contudo, também se aplica quando a consequência não é a simples mora mas sim a 
impossibilidade da prestação.  
 
Quando o problema é imputável ao credor, o devedor só responde quando deliberadamente deixe de fazer 
o que tem de fazer  Responde por negligência. A mora faz recair sobre o credor o risco da impossibilidade 
superveniente (art.815) 
 

RESOLUÇÃO: À luz do art.815/2, deve Dália pagar a Catarina, mas se a devedora receber alguma 
coisa por virtude da impossibilidade deve ser deduzido esse benefício no pagamento da 
contraprestação. 
 
 

 
 
 
Incumprimento definitivo 
 
Verifica-se o incumprimento definitivo da obrigação quando o devedor não a realiza no tempo devido por 
facto que lhe é imputável, mas já não lhe é permitida a sua realização posterior, em virtude de o credor ter 
perdido o interesse na prestação, ou ter fixado, após a mora, um prazo suplementar de cumprimento que o 
devedor desrespeitou (art.808º). 
 
O incumprimento definitivo tem como consequência a constituição do devedor em responsabilidade 
obrigacional pelos danos causados ao credor pela não realização da prestação (art.798º). Assim, extingue-se 
o dever de prestar, mas constitui-se uma nova obrigação: a obrigação de indemnizar que tem como fonte a 
responsabilidade obrigacional. 

 Necessário que haja ilicitude, culpa e danos 
 
Normalmente surge em consequência da mora, mas há casos e que isso não acontece: casos de obrigações 
com prazo absolutamente fixo, nesse caso, não aplicamos o art.808 e saltamos diretamente para 
incumprimento definitivo.  
 
Note-se que a situação mais comum da mora que se transforma em incumprimento definitivo não tem 
regulação expressa, por isso o art.808 remete para os efeitos do 801. 
 
Casos de declaração emancipada de incumprimento: Também podemos passar para incumprimento 
definitivo quando o devedor declara que não vai cumprir (divergência na doutrina). Prof diz que apenas tem 
efeito de atribuir ao credor a faculdade de dizer ao credor que chegamos ao incumprimento definitivo, mas 
o credor pode aceitar (com a respetiva indeminização), ou não aceita porque o devedor não pode sozinho 
desvincular-se. 
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Quadro síntese: 
 

 
Efeitos na prestação 

Efeitos na 
contraprestação 

Efeitos de 
responsabilidade civil 

Impossibilidade não 
imputável (art.790º e ss) 

Extingue-se (art.790º) 

Extingue-se, e caso já 
tenha sido realizada 

pode ser exigida 
restituição na medida do 

ESC 

Não há responsabilidade 

Impossibilidade 
imputável ao devedor 

(art.801 e ss) 

Extingue-se (solução não 
consagrada na lei, mas 
por analogia aplica-se 

art.790º) 

Credor pode resolver o 
contrato, ou se já tiver 
prestado pode exigir a 
restituição por inteiro 

(art.801/2) 

Devedor tem de 
indemnizar nos termos 

do art.562º (art.798º por 
remissão do art.801/1) 

Mora do devedor 
(art.805 e ss) 

Obrigação mantém-se, a 
menos que o credor 

perca o interesse, ou que 
o devedor não cumpra 
um prazo suplementar 
dado pelo credor, caso 
em que se transforma 

em incumprimento 
definitivo (art.808/1) 

Inversão do risco 
(art.807). O devedor tem 

de indemnizar caso se 
verifique a deterioração 
da coisa (nº1) a menos 

que se demonstre que o 
dano teria continuado a 
verificar-se mesmo se a 
obrigação tivesse sido 

cumprida 
atempadamente (nº2) 

Devedor responde pelos 
danos causados 

(art.804/2). 
No caso das obrigações 

pecuniárias, a 
indeminização será igual 

ao valor dos juros 
moratórios, desde a data 

da mora, não sendo 
permitida qualquer outro 

valor de indeminização 

Mora do credor (art.813 
e ss) 

Obrigação mantém-se 
mas deixa de vencer 

juros (art.814/2) 

Contraprestação 
mantém-se (art.815/1, 2ª 

parte) e o risco de 
impossibilidade 

superveniente passa a 
correr sempre por conta 
do credor (art.815). Mas, 
caso o devedor beneficie 

da extinção por 
impossibilidade pode o 
valor do benefício ser 

descontado da 
contraprestação. 

Indemnização ao 
devedor pelas despesas 

que decorreram da mora 
(art.816) 

 
 

04/04/18 
 

Declaração antecipada de não cumprimento 
 

 
Exercício n.º 25 

Madalena fora contratada em janeiro para passar o mês de agosto com a família Pipoca, que 
acompanharia numa viagem à Sardenha para tomar conta dos filhos pequenos d casal. No início de julho, 

Madalena telefonou a Nuno, pai Pipoca, dizendo-lhe que já não podia ir com eles em agosto pois conhecera 
um homem deslumbrante com quem planeava passar o mês de agosto no Algarve. No final de julho, Nuno 



Direito das Obrigações – Prof. Margarida Lima Rego 
Lua Mota Santos 

2017/2018 

Página | 55  
 

recebeu novo telefonema de Madalena, dizendo-se muito arrependida e novamente desimpedida. Nuno 
explicou-lhe que tarde falava, pois já a haviam substituído. Fez bem? 

 

 
Estamos perante uma obrigação de prestação de serviços com um prazo absolutamente fixo – 
Agosto. Mas a devedora avisa com antecedência de que não vai cumprir a obrigação. Neste caso, 
Nuno, credor, aceitou a extinção por incumprimento definitivo, e portanto não há hipótese para 
que a devedora se arrependa da decisão. 

 
A declaração antecipada e não cumprimento, caso o credor a aceite, implica incumprimento definitivo.  
 
Há divergência na doutrina: 

 Por um lado, há quem entenda que extingue a obrigação 

 Por outro lado (MLR), há quem acredite que um devedor não tem por si só possibilidade de 
extinguir a obrigação, mas esta declaração confere a faculdade do credor aceitar a extinção da 
obrigação e o seu não cumprimento  

 
Consequências de uma situação de declaração antecipada de não cumprimento: 

1. Extinção da obrigação (decorre de 801º) 
2. Credor tem o direito de extinguir a contraprestação (decorre do 801º) 
3. Devedor deve indemnizar o credor se houver danos (decorre diretamente do art.798) 

 
LEMBRE-SE que o nosso código não regula o regime do incumprimento definitivo, por isso aplicamos o 
regime da impossibilidade imputável 
 
 
 

Violação positiva (cumprimento defeituoso) 
 

 
Verifica-se uma situação de cumprimento defeituoso quando o devedor, embora realizando uma 
prestação, essa prestação não corresponde integralmente à obrigação a que se vinculou, não permitindo 
assim a satisfação adequada do interesse do credor. É o caso típico de alguém que entrega um bem com 
defeito.  
 
Neste caso, compreende-se que não possa haver, à luz do art.762/1, um verdadeiro cumprimento da 
obrigação, pelo que o devedor não ficará liberado com a realização dessa prestação. Assim, não verificada a 
liberação do devedor, podem ocorrer duas situações: 

 Credor mantém o interesse: Devedor fica constituído em mora (art.804) – Credor conserva 
interesse na prestação, pelo que caberá ao devedor reparar o defeito ou substituir a prestação 
defeituosa por outra em condições 

 Credor perde o interesse: Incumprimento definitivo da obrigação (art.808º) – Credor perde o 
interesse na prestação, pelo que a obrigação se tem como definitivamente incumprida, cabendo ao 
devedor pagar ao credor a indeminização por incumprimento definitivo.  

 
A lei não prevê este regime (apenas regulada sucessivamente pelos contratos em especial):  
 

 Há quem entenda que se pode aplicar o regime do art.802º, porque, apesar de ter havido um 
cumprimento defeituoso foi de certa forma parcial – posição do VN.´ 
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 DL 67/2003 regula este regime mas apenas para negócios entre profissionais e consumidores (NÃO 
ENGLOBA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS) 

o Está patente uma ideia de não conformidade (art.2º9) – relacionada com o princípio da 
pontualidade, que define que a obrigação tem de ser cumprida ponto por ponto – e que 
portanto, se chegarmos à conclusão que houve um cumprimento defeituoso, não houve 
conformidade com a pontualidade da obrigação. 

 Má instalação está incluída na não conformidade 
o Há 4 remédios a que todos temos direito quando compramos um bem qualquer – à minha 

escolha, posso escolher qualquer um dos remédios (art.4º), respeitando os limites do 
art.5º10:  

1. Substituição do bem 
2. Reparação do bem 
3. Resolução do contrato 
4. Redução do preço 

 
 

Exercício n.º 26 
Joaquim foi à loja de Leopoldo comprar uma torradeira. De regresso a casa, e uma vez que o passeio lhe 
abrira o apetite, tentou dar-lhe uso imediato, verificando então que a torradeira não aquecia o suficiente 
para torrar o pão que lá introduzira. Voltou à loja e contou a Leopoldo o que se passara. Este mostrou-se 

conhecedor do problema. Explicou a Joaquim que este tivera azar, pois quatro em cada cinco das 
torradeiras que vendera até ao momento funcionavam até bastante bem. Disse-lhe ainda o mesmo que 

dissera aos clientes a quem o mesmo problema teria acontecido: que não podia fazer nada, mas que na loja 
ao lado, que por acaso era de um irmão seu, tinham imenso jeito para reparar aquele defeito, que bem 

conheciam. Como deveria Joaquim reagir a esta atitude de Leopoldo? 
 
 

 
Situação em que o DL 67/2003 é aplicável. Joaquim, de acordo com o art.4º, tinha o direito de escolher um 
dos quatro remédios acima descritos, e por isso caso fosse para reparar seria problema da loja e Joaquim 
não tinha que ter qualquer encargo com a reparação. Em vez disso, podia pedir a substituição do bem, a 
redução do preço ou a resolução do contrato (e devolução do dinheiro). 

                                                             
9 Artigo 2º - Conformidade com o contrato 
1 – O vendedor tem o dever de entregar ao consumidor bens que sejam conformes com o contrato de compra e venda. 
2 – Presume-se que os bens de consumo não são conformes com o contrato se se verificar algum dos seguintes factos: 
a) Não serem conformes com a descrição que deles é feita pelo vendedor ou não possuírem as qualidades do bem que o vendedor tenha 
apresentado ao consumidor como amostra ou modelo; 
b) Não serem adequados ao uso específico para o qual o consumidor os destine e do qual tenha informado o vendedor quando celebrou o contrato 
e que o mesmo tenha aceitado; 
c) Não serem adequados às utilizações habitualmente dadas aos bens do mesmo tipo; 
d) Não apresentarem as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo e que o consumidor pode razoavelmente esperar, 
atendendo à natureza do bem e, eventualmente, às declarações públicas sobre as suas características concretas feitas pelo vendedor, pelo produtor 
ou pelo seu representante, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem. 
3 – Não se considera existir falta de conformidade, na acepção do presente artigo, se, no momento em que for celebrado o contrato, o consumidor 
tiver conhecimento dessa falta de conformidade ou não puder razoavelmente ignorá-la ou se esta decorrer dos materiais fornecidos pelo 
consumidor. 
4 – A falta de conformidade resultante de má instalação do bem de consumo é equiparada a uma falta de conformidade do bem, quando a 
instalação fizer parte do contrato de compra e venda tiver sido efectuada pelo vendedor, ou sob sua responsabilidade, ou quando o produto, que se 
prevê que seja instalado pelo consumidor, for instalado pelo consumidor e a má instalação se dever a incorrecções existentes nas instruções de 

montagem. 
10 Art.4º nº5: O consumidor pode exercer qualquer dos direitos referidos nos números anteriores, salvo se tal se manifestar impossível ou 
constituir abuso de direito, nos termos gerais. 
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DL 446/1985 – Quando estejam em causa situações em que o consumidor conhecia o defeito (ex: quando 
compram alguma coisa na secção de defeitos), não pode alegar a questão do defeito de origem. Porém, se 
repararem num defeito que desconhecia ou que não estava mencionado quando comprou, já pode invocar 
esta questão. 
 
 
Fixação contratual dos direitos do credor 
 
 
A indeminização em caso de incumprimento pode ser regulada pelas partes antecipadamente à sua 
verificação. Nesta situação podemos assinalar as seguintes cláusulas: 
 

 Clausulas de exclusão de responsabilidade civil – Exclusão em parte ou no seu todo de RC por 
incumprimento.  

o Cláusulas limitadoras: Até um certo “plafond” 
o Cláusula de exclusão: Não estabelece plafonds, simplesmente excluir. Ex: neglicência leve 

 Discute-se ate que ponto se admite, com fundamento no art.809º. Prof. Pinto 
Monteiro descobriu uma nova interpretação para o art.809º com fundamento 
numa interpretação sistemática com base no diploma que regula as cláusulas 
contratuais gerais – art.18º lei clausulas contratuais gerais. 
 

 Cláusulas penais – Preocupação de fixar antecipadamente o valor da indeminização ou de outras 
consequências – art.810 a 812. Ex: Cláusula por atraso numa obra 

o Art.812 – Determina que quando a cláusula penal é demasiado penalizadora par uma das 
partes há a possibilidade de a outra parte requerer uma redução equitativa. 

 Prof. Pinto Monteiro defende que esta norma se aplica analogicamente a vários 
institutos, fundamentando de que é um princípio fundamental que extravasa as 
clausulas penais.  

 

 

OUTRAS CAUSAS DE EXTINÇAO DA OBRIGAÇÃO 

 
 

Nota: Diz-se outras porque já estudamos que o cumprimento e a impossibilidade extinguem a obrigação 
 

Dois tipos:  

 Causas que atacam o seu conjunto (contrato): revogação, anulação, resolução, caducidade, 
denúncia, oposição à renovação  

 Clausulas que atacam a obrigação – as que interessam: Dação em cumprimento, consignação em 
depósito, compensação, novação, remissão, confusão 

o Cláusula de modificação: prescrição 
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05/04/18 
 
 

Exercício n.º 29 
Na segunda-feira João comprou a Paulo, um seu colega de faculdade, dez pares de sapatos em segunda 
mão. Pagou-lhe logo uma parte do preço acordado, tendo ficado de passar por sua casa no dia seguinte 

para lhe pagar o remanescente. Nessa noite, João foi descomposto pela mãe, que o proibiu de gastar mais 
dinheiro em roupas ou calçado até ao final do semestre e lhe tirou todo o dinheiro que João tinha no 

mealheiro. Na terça-feira, João explicou a Paulo que não tinha dinheiro para lhe pagar. Não querendo ficar 
a dever nada a Paulo, João perguntou-lhe se em vez do dinheiro poderia entregar-lhe umas quanta 

camisolas praticamente novas que já não lhe serviam. Paulo não aceitou a troca. João regressou a casa e, 
algo envergonhado, explicou à mãe o sucedido. A mãe, resignada, passou um cheque à ordem de Paulo. Na 

quarta-feira, João entrega o cheque a Paulo. Nesse mesmo dia, Paulo passou pelo banco e depositou o 
cheque na sua conta bancária. Na quinta-feira, Paulo consultou online um extrato da sua conta e verificou 

que a quantia em causa já estava disponível. Na sexta-feira, Paulo foi ao banco e levantou o dinheiro. 
 

 
 

Estamos perante uma compra e venda, e portanto, à luz do art.875º de uma obrigação de 
entrega dos sapatos (de Paulo) e de pagamento do preço (João) – obrigação problemática. 
Como a obrigação é específica (não quer uns quaisquer sapatos, apenas aqueles), e não 
genérica, houve transmissão de propriedade nos termos do mesmo artigo. 
Houve uma violação do princípio da integralidade: a prestação não foi cumprida 
integralmente. NÃO É IMPOSSIBILIDADE, só o seria se não houvesse dinheiro no mundo. O 
que há é uma potencial mora, pelo que, para o evitar, propõe a Paulo entregar-lhe, em vez 
de dinheiro, umas camisolas praticamente novas – figura da dação em cumprimento. A 
diferença da dação para as obrigações com faculdade alternativa está na superveniência.  

 
 
 

Dação em cumprimento (art.837º a 839º) 
 

A dação em cumprimento consiste na realização de uma prestação diferente da que é devida com 
o fim de, mediante acordo do credor, extinguir imediatamente a obrigação. O mais importante da dação 
em cumprimento é o facto de o que se altera é a prestação, não a obrigação. Se a prestação corresponder 
a uma nova obrigação assumida perante o credor, nesse caso estamos perante a figura da novação 
(art.857) e não da dação em cumprimento. 
 
Art.837º: A prestação de prestação diversa da que for devida, só exonera o devedor se o credor der o seu 
consentimento – ou seja, dação em cumprimento pressupõe o acordo. Quer este artigo dizer que as 
partes podem, por acordo, alterar a prestação da obrigação para que esta se extinga.  
 
Portanto, 3 pressupostos para a dação em cumprimento: 
 

1. Prestação diferente (mas a obrigação é a mesma) – Efetivamente, enquanto no cumprimento o 
devedor realiza a prestação devida, extinguindo assim a obrigação (art.762), na dação em 
cumprimento é realizado uma prestação diferente daquela a que o devedor se encontrava 
vinculado, ainda que com o fim de extinguir a obrigação. 
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NOTA: Imaginando que no dia seguinte João diz que afinal não tem as camisolas. Nunca em 
momento algum ele passou a dever camisolas, por isso continua a ter de entregar o dinheiro e não 
as camisolas. Mas se tivessem concordado em mudar a obrigação para a entrega de camisolas, se 
no dia a seguir comparecesse com o dinheiro Paulo já não podia extinguir a obrigação.  

 
2. Acordo entre credor e devedor, caso contrário, à luz do art.837º, não há extinção da obrigação. Esta 

solução é perfeitamente justificável, mesmo que a prestação a realizar tenha valor igual ou superior 
à prestação devida, uma vez que era a prestação a que o credor tinha direito, e nesse sentido, não 
se compreenderia que fosse forçado a receber outra prestação, que, mesmo com valor superior, 
poderia não corresponder ao seu interesse. 

 NOTA: Se a obrigação for solidária, a dação em cumprimento pode ser realizada apenas por 
um dos devedores (art.523) e/ou apenas a um dos credores (art.532). Nesse caso, para 
ocorrer a extinção da obrigação nas relações externas bastará o cometimento das partes na 
dação em cumprimento, ainda que posteriormente, nas relações internas, a diferença de 
valor entre a prestação devida e a realizada não possa ser oposta aos outros participantes 
na obrigação que não tenham dado o seu assentimento à dação em cumprimento.  

 
3. Comportamento - A dação apenas ocorre com a realização da prestação, É um elemento essencial 

da dação em cumprimento que a prestação seja efetivamente realizada, não parecendo suficiente a 
mera celebração de um acordo transmissivo de direito. 
É um contrato real quanto à constituição porque para se completar (ficar perfeito) para além do 
consentimento é necessário o ato: não basta o acordo é necessário o comportamento. Apesar do 
art.408/1 determinar que a transmissão do direito se da com a mera celebração do contrato parece 
resultar do art.837º que a dação em cumprimento só se verifica com a efetiva realização da 
prestação 

 Ou seja, há dois momentos: 1º o acordo 2º a dação (comportamento) 
 
 
NOTA (MENEZES LEITÃO): Tem sido questionado se o art.837º se limita a prestações de coisa, ou se pode 
igualmente abranger qualquer outro tipo de prestação diferente da que for devida. Parece, na opinião do 
autor, que do artigo em causa não resulta qualquer tipo de limitação, e que, apesar de a lei referir apenas a 
extinção de obrigações de prestação de coisa específica a verdade é que a lei se refere amplamente a 
dação em cumprimento, não havendo motivos para excluir a aplicação deste artigo à extinção de outro tipo 
de obrigações genéricas ou inclusivamente a obrigações de prestações de facto. 
Além disso, a atual doutrina tem entendido que tanto podem ser objeto de dação em cumprimento 
obrigações de prestação de coisa específica como de coisa fungível, como inclusivamente prestações de 
facere. 
 
O contrato de dação não está sujeito a forma (obedece ao art.219º) a não ser que a forma seja imposta 
pela prestação em causa 

 
Art.838º: O credor da dação tem direito aos mesmos remédios previstos para a prestação normal (para um 
contrato de compra e venda – alargamento do regime, no caso de ser profissional consumidor (DL 67/2003, 
ou noutro sentido, previsto pelo CC), além disso, tem a possibilidade de exigir a prestação primitiva 
(original), ao invés da primeira solução.  
 
Se se verificar a invalidade da dação em cumprimento, a ralação obrigacional primitiva continua a subsistir, 
com todas as suas garantias salvo se entretanto se tiver verificado um facto extintivo autónomo. 
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Art.839º: Por ser um NJ, a dação está sujeita a causas de nulidade e anulabilidade.  
 

Quando a mãe de João lhe passa o cheque par que este extinga a sua obrigação, tendo o 
credor negado a dação em cumprimento, passamos a estar perante a figura da dação pro 
solvendo. 

 
Dação pro-solvendo (art.840) 

 
Aqui o objetivo é aceitar prestação diferente para que o credor proceda à realização do valor dessa 
prestação, e obtenha a satisfação do seu crédito por virtude dessa realização. Ou seja, quando aceitamos 
um cheque, este apenas tem valor como dinheiro caso tenha cobertura, caso não tenha é apenas um 
pedaço de papel sem valor monetário ou jurídico. 
Por este motivo, justifica-se que na dação pro solvendo, o crédito subsiste até que o credor venha a realizar 
o valor dele (p.e: venda do em entregue, cobrança do crédito cedido, cumprimento da divida assumida por 
um novo devedor) 
 
Art.840º: Por isso, a obrigação só se extingue por dação pro solvendo quando o crédito for satisfeito.  
 
A dação pro solvendo distingue-se da dação em cumprimento porque naquela a realização da prestação 
diversa da devida não visa obter a imediata exoneração do devedor, mas antes proporcionar ao credor uma 
forma mais simples de satisfazer o se crédito através da transformação em dinheiro da prestação que for 
realizada. Assim, enquanto na dação em cumprimento se verifica uma causa distinta de extinção de 
obrigações, na dação pro solvendo há apenas um meio de facilitar o cumprimento das obrigações. Além 
disso, na dação em cumprimento é a atuação do devedor que provoca a extinção da obrigação, e na dação 
pro solvendo essa extinção é desencadeada por atuação do credor, em cumprimento de um encargo que 
lhe é conferido pelo devedor 
 
NOTA: Caso o cheque não tenha cobertura mora começa a contar desde o início  

 
a) Em que dia se extinguiu a obrigação de João? 

 
 

À luz do art. 840º, a obrigação extingue-se quando o dinheiro caiu na conta –
portanto, na quinta feira. 

 
 
 

Consignação em depisito (art.841º e ss + art.916 CPC) 
 
Consignação em depósito consiste na possibilidade do devedor se livrar da obrigação quando o credor não 
colabore para a sua extinção. Ou seja, consiste na possibilidade conferida ao devedor de extinguir a 
obrigação através do depósito judicial da coisa devida, sempre que não possa realizar a prestação em 
segurança por qualquer motivo relacionado com o credor, o quando o credor se encontre em mora. 
Note-se que se trata de uma faculdade do devedor, não sendo este obrigado a exercê-la (art.841 nº2). 
A consignação em depósito é necessariamente judicial, processando-se através do processo referido nos 
art.916 e ss do CPC.  
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Mas, o regime constante nos art.841º e ss não contem grande conteúdo, a maior parte das questões são 
reguladas pelo art.916 CPC – envolve em grande parte dos casos a Caixa Geral de Depósitos.11 São, assim, 
pressupostos para a consignação em depósito: 
 

1. Ser objeto da obrigação uma prestação de coisa – advém do art.916 CPC, e resulta da própria 
natureza das coisas já que as prestações de facto positivo são insuscetíveis de depósito, e as 
prestações de facto negativo são passiveis de serem realizadas sem cooperação do credor. 
 

2. Não ser possível ao devedor realizar a prestação por motivo relativo ao credor – advém do art.841 
nº1, que contempla duas situações: 

a. Impossibilidade não imputável ao devedor de não poder realizar a prestação ou faze-lo em 
segurança, por qualquer motivo relacionado com a pessoa do credor. 

i. Exemplo: Paradeiro do credor desconhecido, incapacidade do credor sem 
representante legal 

b. Mora do credor (art.813) 
i. Exemplo: Credor recusa receber a prestação ou passar quitação da dívida. 

 
Quanto aos efeitos da consignação em depósito: 
 

 Instituição de uma relação processual entre consignante e credor 

 Instituição de uma relação substantiva triangular: 
o Relação de cobertura entre consignante e consignatário 
o Relação de atribuição, consistente na obrigação que o consignante visa satisfazer. 
o Relação de execução, através d qual o credor recebe o direito sobre o consignatário 

 

 Efeitos da consignação sobre a obrigação: enquanto decorre o processo, a obrigação subsiste 
fazendo recair sobre o credor por risco de perda ou deterioração da coisa, e deixando de vencer 
juros sempre que se verifique ter o devedor motivo legitimo pra proceder à consignação em 
depósito. 

o Além disso, a pendência do processo de consignação atribui ao devedor ume exceção 
dilatória, permitindo-lhe recusar a prestação enquanto não for julgada definitivamente a 
ação, podendo até lá o credor apenas exercer o seu direito sobre a coisa depositada.  

o Quando se extingue a obrigação? Sendo a consignação aceite pelo credor ou declarada 
válida por decisão judicial libera o devedor, como se tivesse realizado a prestação na data 
do depósito (art.846). A eficácia extintiva da consignação retroage até momento do 
depósito, pelo que o credor vê assim extinto o seu direito de crédito, adquirindo, porém, 
outro direito à entrega da coisa pelo depositário. 

                                                             
11 ARTIGO 916.º Petição  
1 - Quem pretender a consignação em depósito requererá, no tribunal do lugar do cumprimento da obrigação, que 
seja depositada judicialmente a quantia ou coisa devida, declarando o motivo por que pede o depósito. 
 2 - O depósito é feito na Caixa Geral de Depósitos, salvo se a coisa não puder ser aí depositada, pois nesse caso é 
nomeado depositário a quem se fará a entrega; são aplicáveis a este depositário as disposições relativas aos 
depositários de coisas penhoradas.  
3 - Tratando-se de prestações periódicas, uma vez depositada a primeira, o requerente pode depositar as que se 
forem vencendo enquanto estiver pendente o processo, sem necessidade de oferecer o pagamento e sem outras 
formalidades; estes depósitos sucessivos consideram-se consequência e dependência do depósito inicial e o que for 
decidido quanto a este vale em relação àqueles. 
 4 - Se o processo tiver subido em recurso, os depósitos sucessivos podem ser feitos na 1.ª instância, ainda que não 
tenha ficado traslado. 
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Compensação (art.847º e ss) 
 

Segundo este regime, quando duas pessoas estejam reciprocamente obrigadas a entregar coisas fungíveis 
da mesma natureza, é admissível que as respetivas obrigações sejam extintas, total ou parcialmente, pela 
dispensa de ambas de realiza as suas prestações, ou pela dedução a uma das prestações da prestação 
devida pela outra parte. 
 
Ou seja, aplica-se quando temos duas obrigações de sentido diferente (credor por um lado devedor por 
outro.  

Ex: A deve 800€ a B, que lhe deve 600€. Logo, A deve 200€ a B), ou seja, quando são coisas fungíveis 
da mesma espécie e quantidade. Além disso, o crédito do declarante tem de ser exigível (para não 
contrariar o regime do tempo do cumprimento), isto significa que, se a credora ainda não pode exigir a sua 
divida, não pode usar esse crédito para compensar uma divida que tem.  

  
Para a compensação produzir efeitos é ainda necessário uma declaração por uma das partes – art.848º. 
Apesar de só haver compensação com a declaração, esta tem efeitos retroativos até à data em que o 
crédito se tornou compensável (exigível) para aquela parte. Ou seja, se houver juros estes são extintos pela 
compensação, mas só os juros posteriores ao vencimento do meu crédito, se houver juros anteriores não 
são extintos. 
 
Assim, tem como pressupostos: 

 Existência de créditos recíprocos – cada uma das partes tem de ter na sua esfera jurídica um crédito 
sobre a outra parte. 

o O declarante só pode usar para efetuar a compensação créditos seus sobre o seu credor, 
estando-lhe vedada a utilização para esse efeito de créditos alheios ainda que o titular 
respetivo dê o seu consentimento (art.851 nº1). Portanto, não é permitido ao devedor 
solidário invocar o crédito de outro condevedor sobre o credor, mas já é admissível, face ao 
art.532, que o devedor de vários credores solidários invoque a compensação dessa 
obrigação solidária com base no crédito de que disponha sobre qualquer um dos credores. 

 Fungibilidade das coisas objeto das prestações e identidade quanto ao género e quantidade – 
qualidade tem de ser a mesma, quantidade não  

 Existência, validade, e exigibilidade do crédito do declarante – ou seja, é necessário que o crédito 
do declarante seja judicialmente exigível e que o devedor não se lhe possa opor. Isto significa que 
só podem ser compensados os créditos em relação aos quais o declarante esteja em condições de 
obter a realização coativa da prestação (ex: obrigações naturais não podem ser alvo, obrigações 
ainda não vencidas idem, etc). Há certos casos que não são passíveis de compensação, 
nomeadamente os previstos pelo art.853 

 Declaração de compensação – unilateral, dispensa acordo. Para que haja compensação é 
necessário uma declaração, caso não haja declaração não há compensação. A declaração de 
compensação não está suejita a forma especial (art.219) produzindo efeitos logo que chegue ao 
poder do declaratário ou seja dele conhecida (art.244) 

o Ser uma declaração significa que é um direito potestativo 
o A compensação apenas opera automaticamente quando existe uma conta corrente 
o Declaração será ineficaz se estiver sujeita a condição ou a termo (art.848/2) 
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A compensação torna-se efetiva, como vimos, mediante declaração de uma das partes à outra. No entanto, 
uma vez efetuada essa declaração, os créditos consideram-se extintos desde que se tornaram 
compensáveis (art.854), sendo esse o momento relevante para efeitos de extinção da obrigação. 
 
 
Mesmo que a compensação (que pode ser feita por declaração unilateral) não cumpra com os requisitos do 
art.847º pode haver compensação noutras circunstâncias, nomeadamente, por acordo. Significa isto que, 
ao lado da compensação legal, tem vindo a ser admitida quer pela doutrina, quer pela própria lei, e com 
base no princípio da liberdade contratual, a denominada compensação convencional ou contratual – 
consiste num contrato de compensação, isto é, de um acordo entre as pakrtes, em vez de uma declaração 
unilateral. 
 
Pode dar-se o problema da prescrição. No entanto, o art.850º esclarece que se pode declarar a 
compensação desde que a prescrição seja posterior ao momento em que os créditos se tornaram 
compensáveis.  
 

 
 
Neste caso, B é a data relevante porque os efeitos retroagem. Logo, se havia juros entre B e C, estes deixam 
de existir. O facto e o direito ter prescrito em P2 não afeta a compensação C, já se tivesse sido em P1, não 
poderia haver compensação. 
 

b) Imagine agora que na terça-feira, depois de explicar a Paulo que já não tinha dinheiro para lhe pagar o 
remanescente do preço dos sapatos, João é violentamente agredido por Paulo, que o expulsa de casa ao 

murro e ao pontapé, gritando-lhe: «Com que então não tens dinheiro? Toma lá, que assim ficamos quites!» 
Quid juris? 

 
Esta situação não é permitida à luz do art.853 nº1 al. A) , que proíbe que dividas sejam compensadas por 
créditos provenientes de factos ilícitos dolosos. Há apenas uma aparente declaração de compensação 

 
 

Novação (art.857 e ss) 
 

A novação consiste numa causa de extinção das obrigações em virtude da constituição de uma nova, que a 
substitui. Embora este novo vínculo se identifique economicamente com a obrigação extinta, tem uma 
fonte jurídica diferente. 
 
Ou seja, como vimos este caso é diferente da dação em cumprimento porque na novação, a obrigação 
anterior desaparece, aparecendo uma nova obrigação. Uma vez que se verifica esta substituição, não se 
vem a operar qualquer continuidade entre as obrigações, determinando, por isso, a lei que, salvo 
convenção em contrário, o novo crédito não recebe as garantias relativas à obrigação antiga (art.861), nem 
lhe podem ser opostos os meios de defesa desta (art.862) 
 A novação pressupõe acordo.  
 

(A) Constituição 
do crédito

P1

(B) Vencimento

P2

(C) Compensação
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Podemos ter: 

 Novação objetiva – Nova obrigação constitui entre os mesmos sujeitos (credor e devedor) da 
obrigação antiga (art.857). Pode representar: 

o Mudança no objeto da obrigação 
o Alteração da sua fonte 

 Novação subjetiva – Verifica-se a mudança de algum dos sujeitos (subjetiva) da obrigação 
(art.858), mas pela manutenção do mesmo objeto. 

o Acordo só tem de abranger credor e devedor da primeira obrigação 
 
Note-se que, para que exista novação em qualquer dos casos referidos, terá sempre de haver intenção das 
partes de extinguir a anterior obrigação, criando uma nova em sua substituição. Na ausência deste 
elemento, o que as partes realizarão será apenas uma modificação ou transmissão da obrigação primitiva e 
não uma novação. 

Para concluir que há substituição de uma obrigação por outra estamos a adotar o regime mais 
radical, por isso na dúvida não aplicamos este regime. Isto porque há casos de fronteira em que a prestação 
é entregue a C por acordo entre A e B para satisfazer uma divida de B a C e nesse caso é cumprimento a 
terceiro por autorização do credor  Declaração de novação tem de ser expressamente manifestada 
(art.859º). 

 
Assim, o que caracteriza a novação é a circunstância de o facto jurídico que desencadeia a extinção 

da obrigação antiga ser simultaneamente o facto jurídico que constitui a nova obrigação, ou seja, 
efetivamente, a antiga obrigação só se extingue porque veio a ser constituída uma nova, e a nova obrigação 
só se constitui porque veio a ser extinta a antiga.  

 
É um pressuposto do regime da novação que a obrigação primitiva exista e seja válida. Isto é, tem 

como pressuposto fundamental a existência de uma obrigação antiga que as partes visam precisamente 
extinguir e substituir por uma nova. Daí que a novação se torne ineficaz sempre que se verifique que a 
referida obrigação não existia ou estava extinta ao tempo em que a segunda foi constituída, e ainda 
quando a obrigação venha a ser declarada nula ou anulada.  

Outro pressuposto é que a nova obrigação seja validamente constituída, uma vez que, se tal não 
ocorrer, não se pode verificar a novação, subsistindo assim a obrigação primitiva (art.860 nº2), já que  sua 
extinção apenas tinha sido deterimanda em razão da constituição de uma nova obrigação. 
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11/04/18 
Remissão (art.863º e ss) 

 
 

c) Agora suponha que na terça-feira, depois de explicar a Paulo que já não tinha dinheiro para lhe pagar o 
remanescente do preço dos sapatos, João se comprometeu a entregar-lhe no dia seguinte todas as suas 
camisolas, quer lhe servissem, quer não lhe servissem. Paulo perguntou-lhe quantas camisolas seriam, 

tendo João respondido que seriam para aí umas quinze. Paulo aceitou a troca. No dia seguinte, ainda Na 
faculdade, Paulo dirigiu-se a João, dizendo-lhe que pensara melhor na sua situação e que preferia 

simplesmente esquecer a dívida, considerando-se satisfeito com o pagamento da primeira prestação do 
preço. João aceitou de imediato a proposta do amigo, feliz e agradecido. Quid juris? 

 

 
A remissão consiste naquilo é vulgarmente apelidado “perdão de dívida”. Efetivamente, o credor, tendo 
naturalmente direito a exigir a prestação do devedor pode, com acordo deste, abdicar desse direito 
determinado a extinção da divida sem que ocorra a realização da prestação.   
 
Ou seja, a remissão consiste no acordo entre o credor e o devedor pelo qual o primeiro prescindo de 
receber do segundo a prestação devida. 
 

A remissão é um perdão (verbo remitir), mas também existe remição (verbo remir) que não é a mesma 
coisa. Ou seja, remissão é a extinção por perdão (art.863º), feita por acordo entre devedor e credor, isto é, 
o devedor, por muito bom que o perdão seja para ele, tem de consentir. 
Juridicamente a remissão é uma renuncia do credor ao sue direito de crédito, extinguindo-o. Tem ainda 
impacto fiscal e nem sempre perdoar tem carater gratuito.  
 
Implica um reconhecimento da existência de dívida, só há remissão (perdão) se houver divida. Sempre que 
há uma remissão é aplicado o regime do contrato de doação.  
 
São assim pressupostos da remissão: 

 Existência prévia de uma obrigação – Naturalmente a celebração do negócio depende da existência 
da obrigação primitiva. 

 Contrato entre credor e devedor pelo qual aquele abdica de receber deste a prestação devida – 
Reveste caracter contratual, exigindo-se, portanto, para que ocorra a extinção da obrigação, não 
apenas a declaração do credor que abdica de receber a prestação, como a aceitação dessa 
abdicação por parte do devedor. 

 
Entre as partes, a remissão produz a extinção da obrigação, ficando o devedor liberado e vindo o credor a 
perder definitivamente o seu direito de crédito. , 
 
 

Confusão (art.868º e ss) 
 

Exercício n.º 30 
Júlia pedira dinheiro emprestado a Patrício, seu pai. Comprometera-se a restituir o dinheiro até ao Natal. 

Subitamente, morre Patrício. Júlia é a sua única herdeira. O que sucede à sua dívida? 
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A remissão consiste na extinção simultânea do crédito e da dívida em consequência da reunião, na mesma 
pessoa, das qualidades de credor e devedor (art.868). Assim, aplica-se sempre que a posição do credor e 
do devedor, porque uma muda de sujeito, passam a estar na titularidade da mesma pessoa.  
Isto porque, a obrigação, enquanto vinculo intersubjetivo, pressupõe a lateralidade dos sujeitos que estão 
na posição de credor e devedor. Assim, se esta alteralidade desaparecem naturalmente se extingue tanto o 
crédito como a dívida.  
 
Exemplos: Devedor vem a adquirir por herança o crédito; sociedade devia certa importância a outra e vem 
a ser objeto de fusão com esta. 
 
São pressupostos da confusão: 

 Reunião na mesma pessoa das qualidades de credor e devedor 

 Não pertença do crédito da divida a patrimónios separados 

 Inexistência de prejuízo para os direitos de .terceiro 
 

 
Modificação por prescrição  

 
NOTA: A prescrição não é uma causa extintiva da obrigação, mas antes uma forma de modificação da 
obrigação. 
 
Quando se dá a prescrição de uma obrigação, a mesma não se extingue, mas passa de uma obrigação civil a 
uma obrigação natural. 
 
A razão de ser da prescrição passa pelo principio da não vinculação perpétua – a nossa OJ não aceita vínculos 
perpétuos. Não quer isto dizer que todas as obrigações são a prazo e que têm um prazo máximo, o que 
acontece é que a certa altura com base no equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor, faz com que 
a inercia do credor nunca exigir a divida, a proteção passa para o lado do devedor. 
Não é automático. É antes uma faculdade que permite ao devedor recusar-se a cumprir a prestação ao abrigo 

do art.308 
Prescrições presuntivas (Art.212 e ss) – não são verdadeiras prescrições (como as reguladas pelos art.300º 
e ss). Esta prescrição não modifica a obrigação mas presume que a obrigação já foi cumprida, ou seja, inverte 
o ónus da prova do cumprimento para a esfera do credor, que tem de provar que o devedor não cumpriu. 
Opera num prazo de 6 meses.  
 

12/04/2018 

 
Obrigações plurais 

 
Estamos perante obrigações plurais quando o lado ativo ou passivo tem mais do que dois titulares. 
 
Este regime varia consoante se trate de: 
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Obrigações conjuntas/parciárias Obrigações solidárias 

A prestação é realizada por partes, prestando cada 
um dos devedores a parte a que se vinculo, e não 
recebendo cada um dos credores mais do que lhe 
compete. É o regime supletivo. 

Qualquer um dos devedores está obrigado perante 
o credor a realizar a prestação integral, ou 
qualquer um dos credores pode exigir do devedor 
a prestação integral. Apesar de liberar os outros 
devedores/credores quando cumprida, quem 
cumpriu adquire um direito de regresso sobre os 
demais credores/devedores, de modo a poder 
exigir a parte que lhes compete na 
obrigação/entregar o excedente. Só existe se as 
partes expressamente o identificarem (art.513). 

Ex: A, B e C, devem 900€ a D. D apenas pode exigir 
300€ de cada um (parte da divida de cada um). Da 
mesma forma, se A se tiver obrigado a pagar 900€ 
a B, C e D, cada um dos sujeitos apenas lhe pode 
exigir 300€ (a sua parte no crédito). 
Finalmente, se A, B e C se comprometem a pagar 
900€ a D, E, e F, D apenas pode exigir 100€ ao A 
porque é o que este lhe deve (cada credor tem 
direito a 300€, 100€ de cada devedor). 

Ex: A, B e C deem 900€ a D. D pode exigir o 
pagamento dos 900€ a qualquer um dos 
devedores, sendo que, se exigir a A, A passa a ter 
um direito de regresso de 300€ face a B e a C. Da 
mesma forma, se A se tiver obrigado a pagar 900€ 
a B, C e D, cada um dos sujeitos pode pedir os 
900€, ficando obrigado a entregar 300€ a cada um 
dos outros credores (direito de regresso). 
Finalmente, se A, B e C se comprometem a pagar 
900€ a D, E, e F, D apenas poderá exigir de A a 
entrega dos 900€, tendo depois A direito a exigir 
de B e C a parte que a estes cabe, e ficando D 
origado a entregar a E e F a parte a que estes cabe. 

 
 
Sendo a obrigação plural, a parciaridade constitui o regime regra, e a solidariedade, tanto no lado ativo, ou 
passivo, só existe se for determinada por lei ou estipulada pelos interessados – art.51312 
 
A obrigação tem de ser única (divisível ou indivisível), mas tal não se confunde com obrigações separadas, 
que são complementares  

 Ex: se celebro contrato com 4 músicos, celebrei 4 contratos, tratam-se de 
obrigações separadas, não parciárias) 

 
Nas obrigações parciárias há 4 vínculos, sendo que cada vínculo é independente. Esta autonomia justifica 
que não haja um regime próprio de regulação destas obrigações como há para a solidariedade. Por isso, 
cada uma destas obrigações vai ser regulada de acordo com o regime jurídico da obrigação, mas, algumas 
vicissitudes de umas podem ter repercussões nas restantes 

 
 

A solidariedade manifesta-se nas relações externas (devedor e credor). Nas relações internas (entre 
credores/devedores), o devedor que paga tem direito de regresso (art.524) quanto à parte que este 
compete; e o credor que recebe tem de entregar aos outos a sua parte (art.533º). 
 

                                                             
12 Note-se que no código comercial é a solidariedade passiva que é a regra geral (art.100º) 
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A participação nas dívidas e nos créditos presume-se igual (art.516º), sendo que a distribuição desigual 
pode resultar de lei ou de estipulação entre as partes. Pode até, no limite, a repartição ser de 100/0 
Pode ainda suceder, sem prejuízo para a solidariedade, que os devedores/credores: 

 Estejam obrigados em termos diferentes – ou seja, os termos ou condições não têm de ser iguais 
entre devedores ou entre credores e devedores, pode o credor ter condição e o devedor não e 
assim sucessivamente 

 Apresentem distintas garantias 

 Haja diferente conteúdo de prestação (capital + juros), sendo que a solidariedade apenas se aplica 
nas áreas em que sejam comum 

 
Há casos em que a lei determina a solidariedade, nomeadamente art.198/1, art.200/1, art.997/1. 
 
Como podemos saber se as partes determinaram que a solidariedade seria o regime aplicável? Necessária 
interpretação das DN (art.217º e ss), em especial, art.217º e 236º porque não é preciso que seja utilizada a 
palavra solidariamente. 
 
Quanto aos meios de defesa (art.514), o nº1 aplica-se à solidariedade passiva e diz que o devedor pode 
defender-se por todos os meios pessoais que lhe competem (incapacidades) ou pelos meios que são 
comuns a todos os devedores (nulidade por falta de forma, impossibilidade do objeto) – apenas não pode 
defender-se utilizando os meios pessoas relativos a outro devedor. Quanto à solidariedade ativa (nº2), ao 
credor solidário são oponíveis os meios e defesa comum e os que pessoalmente lhe respeitam. OU SEJA, 
podem invocar meios próprios e comuns, só não podem invocar meios pessoais dos outros 
credores/devedores. 
 
Os direitos de regresso (art. 524 e 533º) são novos direitos que surgem na esfera jurídica do credor de 
regresso – é irrelevante, ie, o prazo de prescrição da obrigação original. A propósito deste artigo, a 
expressão “além da parte que lhe competia significa aquilo que pagou a mais do que a sua parte.  
 
 
Solidariedade passiva (art.518º e ss) – solidariedade entre devedores 

 Exclusão do benefício da divisão – não pode opor a divisão ao credor, pela própria natureza 
solidária da obrigação 

 Devedor pode chamar os outros devedores para que todos fiquem abrangidos pelo caso julgado e 
possa mais facilmente exercer o seu direito de regresso 

 Se o devedor não chamar os restantes condevedores (art.522): 
o Caso julgado só abrange as partes em juízo 
o Credor não pode usar a decisão contra os outros, porque estes não tiveram oportunidade 

para se defender 
o Devedores podem invocar a decisão contra o credor, desde que o fundamente não respeite 

pessoalmente o reu, porque apesar de não se terem pessoalmente defendido, lhes será 
favorável. 

 Faculdade de exigir a divida na totalidade a um dos devedores é uma faculdade o credor, não uma 
imposição: pode exigir apenas uma parte ao devedor, mas pode o devedor querer pagar a 
totalidade da dívida (art.763/2) 

 
 
 
Regime da solidariedade passiva, nas relações externas: 
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Quanto ao credor: Há uma maior eficácia do direito do credor, que pode exerce-lo integralmente contra 
qualquer um dos devedores (art.512 e 519), não podendo estes, uma vez demandados pela totalidade da 
divida, invocar o benefício da divisão (art.518), tendo assim de satisfazer a prestação integral. Se, porém, 
um dos devedores opõe eficazmente ao credor um meio de defesa pessoa, continua ele a poder reclamar 
dos outros a prestação integral (art.519/2). O credor pode optar por demandar conjuntamente todos os 
devedores, caso em que renuncia à solidariedade (art.517). Ou então, pode ainda renunciar a solidariedade 
apenas a favor de um dos devedores, caso em que conserva o direito à prestação por inteiro sobre os 
restantes (art.527) 
 
Quanto ao devedor: A satisfação do direito do credor por cumprimento, dação em cumprimento, novação, 
consignação em depósito ou compensação, mesmo que desencadeada apenas por um dos devedores, 
exonera igualmente os restantes (art.523). Outras causas de extinção da obrigação que incidirem sobre a 
totalidade da divida (ex: impossibilidade objetiva, art.790), também exoneram todos os devedores. Se a 
divida se extinguir apenas em relação a um dos devedores (remissão concedida a um dos obrigados – 
art.864/1 -, confusão com a divida – art.869/1), dá-se uma extinção parcial da obrigação limitada à parte 
daquele devedor.  
Já se a prestação vier a ser não cumprida por facto imputável a um dos devedores, todos eles são 
responsáveis pelo seu valor, mas só o devedor a quem o facto é imputável é que responde pelos danos 
acima desse valor (art.520). 
Quanto aos meios de defesa do devedor, uma vez demandado pode opor ao credor os meios de defesa que 
lhe são próprios e comuns aos outros devedores, mas não pode usar meios de defesa pessoal dos outros 
devedores (art.514/1) 
 
Quanto às relações internas: 
 
Em relação aos devedores: O devedor que satisfizer a prestação acima da parte que lhe competir adquire 
um direito de regresso sobre os outros devedores, limitado à parte que compete a cada um (art.524) – ou 
seja, o regime da solidariedade não se estende às relações internas. 
 
 
(Aplica-se praticamente o mesmo, mas de forma inversa, à solidariedade ativa).  
 
No caso da solidariedade ativa, o credor cujo direito foi satisfeito além da parte que lhe competia na 
relação tem a obrigação de satisfazer aos outros a parte que lhes cabe do crédito comum (art.533). Ou seja, 
é como que um direito de regresso ativo dos outros credores sobre o credor que recebeu a prestação, 
naturalmente limitado ´parte a que cada um compete no crédito comum. 
 
 
NOTA: Nas obrigações conjuntas ou parciárias existe uma obrigação que envolve duas ou mais pessoas, em 
que estas devem o mesmo.  
 
Já nas obrigações disjuntas temos também duas ou mais pessoas envolvidas, mas só uma delas é que vai 
ser chamada a cumprir, ainda que não saibamos quem é. Ou seja, são obrigações de sujeito alternativo, 
mas não são obrigações alternativas 
 

 Obrigações divisíveis ou indivisíveis  
o Obrigação divisível – pode ser dividida 
o Obrigação indivisível – não pode ser dividida (Ex: carro) 
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Exercício n.º 35 
Tiago e o seu primo Ulisses são donos de uma pizzaria. Vera é sua fornecedora habitual de massa par 

pizzas. A certa altura o negócio começa a correr mal aos primos, e estes deixam passar a data de 
pagamento do preço da massa já entregue, no montante de € 500. Pouco depois, Vera encontra Ulisses 

na rua e exige-lhe o pagamento imediato dos € 500. Ulisses responde-lhe que não tem ali dinheiro 
nenhum, e que em qualquer caso só lhe devia € 100, já que é de 20% a sua quota na pizzaria, 

pertencendo os restantes 80% ao seu irmão Tiago. Terá razão? 
 

 
Aplica-se neste caso o art.100º do Código Comercial, já que estamos perante uma relação comercial e não 
civil. Assim, neste caso, o regime supletivo é o regime da solidariedade e portanto para efeitos externos o 
credor pode exigir a qualquer um dos devedores a totalidade da prestação. Ou seja, a Vera pode dirigir-se 
ao Ulisses e pedir-lhe que pague os 500€ na totalidade. 
Quanto à relação interna, aplica-se o art.516º, assim, Ulisses tem direito de regresso de 80% face a Tiago, 
nos termos do art.524º.  
 

18/04/2018 
 

 
Obrigações divisíveis e indivisíveis (art.534º a 538º) 

 
Quando uma obrigação é indivisível, tal como o nome indica, não pode ser partida ao meio. Assim, nestes 
casos, têm todos os credores e devedores de estar presentes para poder haver o cumprimento da obrigação. 
 
Já no caso das obrigações divisíveis, a prestação pode ser dividida, ou seja, pode ser realizada em partes ou 
por pessoas distintas. No entanto, não significa que o princípio da integralidade seja afastado, podendo a 
prestação ser exigida na totalidade.  
 

 Obrigações divisíveis  
 
A noção de coisas divisíveis encontra-se postulada no art.209º. o art. 534º consagra uma presunção de 
partes iguais, à semelhança do art.516º, em que a lei presume que se nada resultar da lei ou do próprio 
negócio, todas as partes têm igual participação. 
 
Portanto, importa esclarecer: 
 

 
 

 Obrigações indivisíveis  
 
Quando as obrigações são indivisíveis aplicamos os art.535º e ss.  
 

Obrigações 
divisíveis

Solidárias Art.512º

Parciárias Art.534º
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De acordo com o art.535º, se a obrigação for indivisível aplicamos o regime da parciaridade, pelo que o 
credor tem o direito de exigir o cumprimento da prestação a todos os devedores. Quer isto dizer que têm de 
prestar todos ao mesmo tempo já que, dada a indivisibilidade, não é possível suceder de outro modo. 
 
No termos do art.536º, se a obrigação indivisível se extinguir em relação a um dos devedores, os credores 
continuam a poder exigir aos outros a parte da prestação do devedor exonerado. 
 
À luz do art.537º, se a prestação indivisível se tornar impossível, por facto imputável a um devedor, todos os 
outros devedores ficam exonerados dela. Isto porque, apenas um dos devedores impossibilita a prestação, 
logo apenas ele deve estar sujeito a indeminização por impossibilidade culposa, sendo que a obrigação dos 
demais devedores extinguir-se-á.  
 
 

Exercício n.º 36 
Elisa, Filipa e Graça foram admitidas como estudantes da FDUNL. Como são de fora de Lisboa, arrendaram 

a Hélio, Inácio e Josué um T3 na Lapa, comprometendo-se a pagar-lhes uma renda mensal de € 900. O 
pagamento seria feito por transferência bancária. Uns meses depois, Hélio consulta o extrato da sua conta 

bancária e verifica que no mês anterior a sua conta havia sido creditada apenas com € 100. 
a) A quem deve Hélio dirigir-se para cobrar a sua dívida? 

b) Se, ao ser abordada à porta de casa, Elisa lhe pagar € 200, o que pode fazer Elisa para reaver esse 
dinheiro, uma vez que a sua parte da renda havia sido paga a tempo e horas? 

c) Como responderia às perguntas anteriores se as partes houvessem fixado um regime de solidariedade 
entre os devedores? 

d) E se também tivessem convencionado a solidariedade entre os credores? 

 
 
 
ALINEA A)  

 Como nada foi estipulado pelas partes, ou como as partes não regularam a matéria da solidariedade, 
vamos aplicar o regime supletivo das obrigações parciárias, segundo 513º. 

 Além da obrigação ser parciária, este é divisível, segundo o disposto em 209º. 

 Como estamos perante uma obrigação parciária divisível, aplicamos o regime do disposto em 534º. 
Presume-se, por isto que as partes de cada são iguais, pelo credor tem direito uma 1/3 da prestação 
e cada devedor deve 1/3 da prestação. 

o Cada uma das devedores deve 300€, e simultaneamente, cada um dos credores tem a 
receber um crédito de 300€. 

o Se cada um deve 300€ os credores tem o direito de separadamente exigir 300€, cada 
devedora deve 1/3 da prestação a cada um dos credores. O que temos a fazer é aplicar o 
regime das obrigações singulares a cada uma das 9 relações existentes.  
 

 Hélio tem direito a 300€, pelo que se tem 100€ na conta faltam-lhe 200€. Se Hélio conseguir descobrir 
quem é que pagou os 100€, entende quem é que falta pagar e exige a cada deles os 100€ que lhe 
compete. Se caso não conseguir descobrir quem pagou, pode exigir o pagamento aos três devedores, 
e quem não tiver cumprido deverá fazê-lo. A devedora que pagou deve somente mostrar o 
comprovativo do pagamento.  
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DEVEDORES 
(parciarieadade) 

 

CREDORES 
(parciarieadade) 

 

E deve 300 

 E deve 100 a H 

 E deve 100 a I 

 E deve 100 a J 
 

F deve 300 

 F deve 100 a H 

 F deve 100 a I 

 F deve 100 a J 
 
G deve 300 

 G deve 100 a H 

 G deve 100 a I 

 G deve 100 a J 
 

H tem crédito 300 

 H tem direito de receber 100 de E 

 H tem direito de receber 100 de E  

 H tem direito de receber 100 de E 
 

I tem crédito 300... 
 
J tem crédito 300... 
 

Existem 9 relações. 

 

 

ALÍNEA B) 

 

 Se houvesse solidariedade, o facto de aparecer alguém aparecer a sua parte e as outras, seria o 
normal. Na parciariedade não temos regime, aplicamos o regime normal das obrigações. Nas 
obrigações normais, se alguém aparece para cumprir a obrigação de terceiros, estamos perante uma 
situação cumprimento por terceiros.  
 

 Continuamos no mesmo regime de obrigações parciárias divisíveis. O que se passou foi que Elisa, que 
era a única que não devia nada porque já tinha pago, pagou a parte das colegas. Quando o 
cumprimento é feito por terceiro, a obrigação extingue-se. Hélio, vem integralmente satisfeito o seu 
crédito de 300€ e Elisa paga o que deve F e G. Sabemos que relativamente à obrigação esta extingue-
se, quanto aos mecanismos que Elsa pode exercer para reaver o seu dinheiro. Vamos então aplicar 
o regime da sub-rogação legal (589º e ss) (Mais à frente iremos de falar sobre este regime, na parte 
de transmissão de creditos). 
 

o Quando há cumprimento por terceiro, em alguns casos, o regime permite que o terceiro que 
pagou vá atrás dos verdadeiros devedores. Existem casos que a lei não permite que isto 
aconteça, se o terceiro cumpriu azar, não era a sua obrigação.  
 

o Mais à frente iremos de falar sobre este regime. O artigo 592º, visa identificar os casos em 
que o regime permite que o terceiro possa ir atrás do devedor. regime visa proteger o 
terceiro que cumpra a obrigação alheia. Isto pode acontecer quando houver um motivo 
jurídico para o fazer, uma vez que o terceiro não pode ficar prejudicado. Se estamos 
simplesmente a falar de alguém que se mete onde não é chamado, azaritos.  



Direito das Obrigações – Prof. Margarida Lima Rego 
Lua Mota Santos 

2017/2018 

Página | 73  
 

 

ALÍNEA C) 

 

 Esta alínea introduz uma alteração. Do lado ativo (credores) continuamos no regime a parciariedade, 
mas do lado passivo (devedores), estes estabeleceram o regime de solidariedade, segundo 513º. 

 Cada uma das devedoras continua a dever 300€, vai responder a cada devedor, não 100€ mas por 
900€. Continuam a existir 9 relações. 

 Cada credor só pode pedir 300€, porque estamos no âmbito da parciariedade, contudo, pode solicitar 
a cada uma devedora o pagamento de 300€. Se cada credor exigir à mesma devedora pessoa o 
pagamento integral, tem esta devedora que pagar os 900€. A solidariedade permite aos credores 
que cobrem tudo de uma vez a uma só pessoa. Esta é uma faculdade de facilitação, podendo ainda 
assim pedir 100 a cada uma. 

 H tinha na sua conta 100€. Neste caso, é irrelevante para Hélio saber qual das devedoras fez o 
pagamento, pois pode exigir a qualquer uma o pagamento do restante de 200€. Se Elisa encontra 
Hélio na rua e paga os 200€ está tudo ótimo e perfeito, pois é a sua obrigação.  

 Havendo solidariedade, não aplicamos o regime do cumprimento a terceiro, uma vez que a cada 
devedora tem uma obrigação de pagar 300€.  

 Relativamente às relações internas, vamos aplicar o regime de 516º, em que se presume que as 
partes têm participações iguais na obrigação, ou seja cada devedora responde por 300€. 

 Se Elisa pagou só 300€, não pode exigir nada às restantes devedoras porque não pagou mais do que 
a sua parte. Ainda assim Elisa continua sujeita que os outros credores lhe exijam o pagamento do 
restante (mesmo tendo pago a sua parte). A partir do momento em que Elisa pague mais do que os 
300€, aplicamos o regime de 524º, podendo exigir o direito de regresso do que pagou a mais. No 
total Elisa respondia por 900€, mas só tinha que ficar com 300€ de prejuízo. Se entretanto tiver que 
pagar mais, é desse valor que pode exigir às devedoras.  

 

 

ALÍNEA D) 

 

 Passamos a ter solidariedade dos dois lados. Continuamos a ter as 9 relações, as devedoras têm que 
responder por 900€, mas cada um dos credores tem o direito de exigir o pagamento dos 900€ às três 
devedoras. 

o Atenção que um credor pode interpelar todas, sendo que a primeira que paga é aquela que 
exonera as restantes. Não pode receber os 3 pagamentos, mas pode tentar que as 3 paguem, 
a primeira que paga boa. O mesmo acontece quando o pedido do pagamento é feito por via 
judicial: há notificação das três devedoras, uma delas tem que pagar o total dos 900€, agora 
como é que pagam é lá com elas. 

 Quando Elisa paga os 900€, nasce na sua esfera um direito de regresso, podendo exigir às suas 
codevedoras o pagamento daquilo que pagou e não devia, os 600€.  

 

 Do lado dos credores, o mesmo acontece, segundo o 533º, nascendo um direito de regresso daqueles 
credores que têm direito de crédito 300€, podendo exigi-los a Hélio, que recebeu o valor total. 

 Se Hélio se recusar a pagar, podem os cocredores exigir o pagamento novamente ou avançar com 
uma ação executiva. 
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Exercício nº34 

Ana, Bárbara e Catarina são comproprietárias de um veleiro, que herdaram por morte de sua mãe. Ainda 

antes da partilha, haviam-se comprometido perante Duarte a vender-lhe o veleiro ao preço por este 

sugerido. A celebração do contrato de compra e venda fora já́ agendada para dali a quinze dias. Catarina 

decide aproveitar ao máximo o veleiro enquanto este ainda é, ainda que parcialmente, seu. Em virtude da 

sua inexperiência, acaba por afundar o veleiro ao largo da baía de Cascais. 

a) O que poderia fazer Duarte? 

 

 Ana, Bárbara e Catarina, comproprietárias, obrigaram-se perante Duarte a vender-lhe o veleiro, 
sendo esta uma promessa de compra e venda. A obrigação aqui presente é a de celebração do 
contrato de compra e venda. A prestação é emissão das correspondentes declarações negociais.  

 Estamos perante um exemplo de uma obrigação indivisível, a obrigação de celebrar um contrato de 
compra e venda de um veleiro, a contratio do artigo 209º. Basta que alguma das comproprietárias 
falte para que o contrato não produza o efeito desejado. Se o veleiro era das três, era impossível que 
uma delas vendesse o veleiro sem permissão das outras. 

 Estamos perante uma obrigação indivisível de venda de um veleiro. Mia se refere que em causa está 
Estamos perante um contrato de promessa.  

 Segundo 1408º, aquele que é comproprietário de um bem, pode vender a sua parte, ou seja, a sua 
quota, uma vez que não dispõe de uma parte especifica do bem, mas sim duma quota. Se só uma 
das comproprietárias vendesse o veleiro, o comprador passaria a ser proprietário em conjunto com 
as outras comproprietárias.  

 Sendo a obrigação indivisível, Duarte só poderia exigir o cumprimento às três irmãs, segundo 535º. 

 Uma vez que o bem é destruído, e a impossibilidade é imputável a uma das devedoras, aplicamos o 
disposto em 537º, que estabelece que as outras devedoras ficam exoneradas da obrigação.   

 Visto que estamos numa situação de impossibilidade imputável ao devedor, aplica-se o disposto em 
801º. A  obrigação extingue-se. A contraprestação também deixa de existir. Uma vez que a obrigação 
era especifica e não genérica, as irmãs não tinham que procurar um veleiro para substituição. À 
partida não verificamos efeitos de responsabilidade civil. Ainda assim, podemos entender que 
Catarina teria que indemnizar Duarte e as restantes comproprietárias.  

 
 
 

 

b) Imagine agora que Ana, Bárbara e Catarina, as únicas herdeiras de sua mãe, haviam explicado a 
Duarte que o veleiro seria herdado, não pelas três mas por qualquer uma das três irmãs, 

comprometendo-se cada uma delas, isoladamente, a vendê-lo a Duarte na eventualidade de o veleiro 
vir a ser-lhe ser distribuído na partilha? 

 

 
Nesta hipótese, a mãe deixou um testamento afirmando que o veleiro iria ser entregue na sua totalidade a 
apenas uma filha, devendo os bens serem distribuídos pelas restantes. Asa filhas não sabiam qual das três 
ficaria com o veleiro, mas todas se comprometeram a vende-lo a Duarte  ou seja, no primeiro caso 
estávamos perante obrigações conjuntas, agora estamos perante obrigações disjuntas 
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Compropriedade vs Obrigações de mão comum 
 
As obrigações de mão comum surgem nos patrimónios que são detidos por um coletivo, existindo nas 
situações de heranças indivisas13 e nos regimes de comunhão de bens.  
 
Este regime não se confunde com a compropriedade: 
 

Compropriedade Obrigações de mão comum 

Comproprietário tem o se património, detendo um 
direito de compropriedade sobre x parte do bem 

No caso dos bens de comunhão, a comunhão é um 
conjunto organizado dos bens, que não estão no 
património das pessoas em causa, separado dos 
demais  

Ou seja, a diferença nos dois institutos reside essencialmente da integração ou não destes bens no 
património: no caso da compropriedade o bem de que se é titularem regime de compropriedade é 
integrado no património, no caso da comunhão de bens os bens em causa constituem património 
autónomo. 
 
 

 
 

C) Poderiam as três irmãs vender o veleiro a Duarte ainda antes da partilha? Como qualificaria, 
quanto aos sujeitos, a obrigação de entrega resultante da compra e venda? 

 
Neste caso estamos perante uma obrigação de mão comum, uma vez que a venda é feita pelas herdeiras 
enquanto tal.  
ESCLARECER ESTA ALÍINEA. 
 

 
  

                                                             
13 Art.2047: A herança não tem personalidade jurídica, mas a situação é tao distinta que a lei atribi personalidade 
judiciária, tributária, etc 
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Contratos a favor de terceiros (art.443º) 
 
 

Exercício 36 

Elisa, Filipa e Graça foram admitidas como estudantes da FDUNL. Como são de fora de Lisboa, arrendaram 
a Hélio, Inácio e Josué um T3 na Lapa, comprometendo-se a pagar-lhes uma renda mensal de € 900. O 

pagamento seria feito por transferência bancária. Uns meses depois, Hélio consulta o extrato da sua conta 
bancária e verifica que no mês anterior a sua conta havia sido creditada apenas com € 100.  

 

 

Retomando a resolução deste exercício. Estamos perante um contrato de arrendamento celebrado entre 3 

inclinas e 3 senhorios. 

A situação mais simples e frequente dos contratos é aquelas que as partes que celebram são também os 
sujeitos das obrigações de que constam os contratos. Mas, existem situações em que isto não é assim, em 
que existe a possibilidade das partes de um contrato criarem obrigações que envolvem outras pessoas, 
terceiros, do ponto de vista do contrato mas já não terceiros do ponto de vista das obrigações. 
 
EXEMPLO: Imagine-se que A e B celebram o contrato. A vai pagar 150 a B e B vai cantar na cerimónia de 
entrega de diplomas da turma A. Temos obrigações de ambos os lados. Na vertente mais simples, temos as 
partes no contrato, que são as mesmas das obrigações. Existe a possibilidade de as partes determinarem que 
só credores desta obrigação todos os colegas da turma A. Não podemos criar obrigações a terceiros que lhes 
imponham deveres, mas somente direitos. 
 
Ou seja, temos de distinguir o plano do contrato e o plano das obrigação. Podemos ter parte dos contratos 
que não sejam parte das obrigações, e vice-versa. 
 

 

IV. TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES 

Os créditos e as dívidas correspondem a situações jurídicas de natureza patrimonial pelo que não devem 

haver obstáculos à sua transmissão, por força do princípio constitucional que garante a transmissão da 

propriedade privada (art.62º CRP) 

Contrariamente à extinção, que acontece sempre, a transmissão é uma eventualidade, podendo acontecer, 

ou não. A transmissão das obrigações só se aplica quando as partes assim o desejam 
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A maior parte das vezes não há qualquer transmissão. O que se transmite são as posições de credor e 

devedor. Temos uma vez mais de distinguir o plano das obrigações do plano do contrato.  

NOTA: É uma possibilidade a transmissão da sua posição de parte no contrato, chama-se cessão da posição 

contratual. Não faz parte do programa. Só temos de saber que existe e distinguir. O que nos importa são as 

varias possibilidade de transmitir as posições de credor e devedor, ou seja, o plano das obrigações e não nos 

contratos. Quando falamos de ‘transmissão’ abrange a transmissão quer em vida quer por morte. Quando 

queremos falar apenas de transmissão de atos em vida, falamos em cessão. 

 

18/04/2018 

  

  

Transmissão do direito de crédito (lado ativo) 

O direito de crédito é um elemento do património do seu titular, sendo um direito ativo. Além disso, rera 

geral, os direitos de créito são transmissíveis, o que significa (em sentido amplo) que podem ser transmitidos 

inter vivos, ou mortis causa (sucessão).  No entanto, dentro da transmissão inter vivos há a sub categoria, a 

transmissão voluntária, isto é, a cessão de crédito. 

 Se A é credor de B e transmite a posição ativa ao C, este é que passa a ser o credor de B. 

Por outro lado, quando estou a transmitir um crédito e ao mesmo tempo estou a transmitir uma 

obrigação minha num contrato em que há duas relações obrigacionais reciprocas, estou a ceder uma 

posição contratual. Não confundir.  

 

NOTA: Na cessão da posição contratual o que existe é um contrato sinalagmático, nos termos do qual uma 

das partes sai e entra outra para assumir a posição genérica que aquela parte tinha.  

Exemplo: Havendo uma compra e venda entre A, vendedor, e B, comprador. Se A cede a sua posição 

ao C, este vai assumir as suas obrigações: um direito de crédito do pagamento do preço e uma 

obrigação de entrega de coisa, independentemente de alguma delas já estar ou não cumprida. Ainda 

Transmissão das 
obrigações

Lado ativo

Cessão de crédito 
(por vida)

Sucessão (mortis 
causa)

Sub-rogação

Lado passivo Assunsão de dívida
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que o A já tenha entregue a coisa, esta obrigação passa para o C, isto porque engloba todas as 

situações jurídicas inerentes ao negócio.   

NOTA: Em termos terminológicos, aquele que cede alguma coisa é chamado cedente. Aquele a quem é 

cedido alguma coisa é chamado cessionário. Estes termos podem ser usamos nos dois casos, mas a lei só usa 

estes termos na cessão de créditos e dá outros nomes no caso de assunção de dívida: cedente e contraparte 

devedor. 

Cessão de créditos (art.577º e ss) 

 A cessão acontece por vontade do credor (não é um tipo contratual), e é possível nos termos do 

art.577/1, operando através de um negócio jurídico (normalmente um contrato celebrado entre o credor e 

terceiro). Ou seja, a cessão de créditos é um contrato pelo qual o credor transmite a outrem total ou 

parcialmente o seu crédito.  

NOTA: Apenas é possível ceder parte do crédito se a prestação for divisível.  

De acordo com a mesma disposição, a cessão de créditos pode ser feita independentemente do 

consentimento do devedor, nem é necessária qualquer colaboração deste para que a cessão de créditos 

venha a ocorrer (o prof. Miguel Moura acha que a norma não é imperativa).  

Por exemplo: Num contrato entre devedor e credor disser que o consentimento é a única forma de 

permitir a cessão de créditos, não estamos na verdade a impedir o efeito da cessão, estou a dizer ao credor 

que se ele interpela um terceiro sem o meu consentimento haverá responsabilidade contratual. OU SEJA, 

não podemos, na verdade, impedir a transmissão, mas podemos exigir um pagamento se a cessão for feita 

sem o consentimento do devedor. 

Portanto, quando transmito um crédito a alguém, a transmissão é um negócio em si mesmo. Temos 

uma situação jurídica base, entre o credor e o devedor original. O negócio transmissivo está sempre incluído 

num negócio jurídico causal. Importa referir que negócios jurídicos causais são aqueles que têm uma função 

económico-social, troca, liberalidade, risco: os negócios de troca são por exemplo uma compra e venda ou a 

permuta. A doação é um negócio de liberalidade; os negócios de risco são com os seguros. Mas há casos em 

que o direito não revela a função económico-social, é indiferente para o ordenamento ou para as partes, são 

chamados negócios jurídicos abstratos, são livranças ou títulos de crédito por exemplo. No documento, não 

é referida a causa do negócio.  

 O contrato de transmissão não pode ser abstrato, tem de ser causal, já a situação jurídica base pode. 

Exemplo: Imagine-se que o B deve mil euros a A. Quando o A transmite o crédito a C, o valor a que vende o 

crédito, não tem de corresponder ao valor da dívida. Na prática, o mais normal é ser um valor inferior. O A 

pode achar que é um crédito de má cobrança, vai ser difícil receber o dinheiro, e pensar que prefere receber 

750 e perder o resto e depois o C que se oriente para conseguir que o B lhe pague os 1000, a não ser que 

tivesse um interesse económico profundo com B para fazer negócios.  

 Factoring é uma cessão financeira, que consiste num contrato pelo qual o credor transmite o seu 

crédito a um terceiro, denominado factor, para este o cobrar futuramente em seu próprio nome, pagando 

em contrapartida o alor do crédito descontado de uma remuneração pela sua prestação e riscos assumidos. 

Não deixa de ser uma cessão de créditos. As empresas que têm muitos créditos a vários clientes, podem 

preferir ceder esses créditos a bancos ou sociedades de factoring, por não estar disposto a ir atrás das 

pessoas cobrar os créditos.  
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Ou seja, para haver cessão de crédito são necessários os seguintes requisitos: 

 Negócio jurídico a estabelecer a transmissão da totalidade ou de parte do crédito – Pode o negócio 

consistir numa compra e venda (art.874), numa doação (art.940º), numa sociedade (art.984 al.c), 

num contrato de factoring, numa dação em cumprimento (art.837) ou pro solvendo (art.840 nº2), ou 

num ato de constituição de garantia. A cessão de créditos apresenta-se como um efeito desse mesmo 

negócio no qual se integra, daí que a lei determine expressamente que os requisitos e os efeitos da 

cessão entre as partes se definam em função do tipo de negócio que lhes serve da base - art.578 nº1. 

Significa isto que será a partir do regime do negócio base que se determinará qual a forma e o regime 

jurídico aplicável à cessão de créditos, salvo alguma disposição especial.  

 

 Inexistência de impedimentos legais ou contratuais a essa transmissão - Pode acontecer que a 

transmissão seja impossibilitada pela lei, pelas partes (art.577º - pactum de non cedendo, ou seja, 

convenço pelas partes de que o crédito não será alvo de transmissão), ou pela própria interpretação 

do negócio, salvo as exceções do art.581º. A parte final do nº1 do art.577, fala-nos da cessão 

interdita por determinação da lei, de que são dois exemplos o direito de preferência (art.420) e o 

caso dos alimentos (art. 2008). Mas posso ceder créditos em garantia. Se a obrigação for cumprida, 

a posição jurídica retoma-se, ou seja, alguém cede para garantir o cumprimento de uma obrigação, 

se esta obrigação for cumprida, o crédito retoma. Neste caso, o credor original não desaparece. 

o Se apesar da proibição vier a ser realizada a cessão, esta é considerada nula, nos termos do 

art.580. Nos termos do art.577/2, a nulidade não pode ser oposta a cessionário de boa-fé 

que desconheça a impossibilidade de celebrar o contrato de cessão, ao tempo em que este 

foi celebrado. 

o NOTA: O próprio código contém regras muito especificas no que toca a proibição de cessão 

de direitos litigiosos, para evitar que os atores dos meios processuais sejam coagidos a 

decidir num certo sentido porque uma das partes lhe cedeu um crédito. Esta ideia de 

proteção está também na proibição de doentes terminais testarem a favor de médicos ou 

enfermeiros que os acompanhem. 

 

 A não ligação do crédito, em virtude da própria natureza da prestação, à pessoa do devedor – A 

cessão de crédito quando a prestação esteja ligada à pessoa do credor implicaria sujeitar o devedor 

a ter de realizar a prestação a pessoa diferente daquela em relação à qual a prestação se encontra, 

por natureza, intimamente ligada. Neste caso, a natureza da prestação constitui um obstáculo à 

cessão de crédito, pelo que, se for realizada, deve ser considerada nula (art.294º).  

o Exemplos: Caso do direito a alimentos (art.2003), contrato de serviço doméstico, etc. São 

situações em que o crédito se constituiu para a satisfação da necessidades pessoais do credor 

 

Quanto aos efeitos em relação às partes: 

 Transmissão do crédito do cedente para o cessionário – Apesar da cessão operar por efeito do 

contrato, esta não é imediatamente oponível a terceiros, é necessária a notificação, aceitação 

(art.583º/1) ou conhecimento (art.583/2). 

 

 Transmissão das garantias e acessórios do crédito, bem como de exceções – A transmissão verifica-

se com todas as vantagens e defeitos que o crédito tinha, abrangendo garantias e outros acessórios 
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(art.582). A transmissão abrange ainda as exceções que o devedor possuía contra o cedente (art.585) 

– a ratio desta norma é a proteção do devedor. 

o Privilégios creditórios e direitos de retenção (maioritariamente sim). Casos em que são 

separáveis? Fiança, hipoteca, penhor, consignação em rendimentos são garantias que se 

transmitem 

 

 Garantia prestada pelo cedente – A lei determina que o cedente tenha que prestar ao cessionário a 

garantia da existência e exigibilidade do crédito ao tempo da cessão, nos temos aplicáveis ao negócio 

gratuito ou oneroso em que a cessão se integra (art.587/1). A garantia a prestar diz, regra geral, 

apenas respeito à exigência e exigibilidade do crédito, consistindo uma garantia por vícios de direito. 

Assim, o cedente só garante a solvência do devedor se a tanto estiver expressamente obrigado 

(art.587/2). 

 

 Obrigação de entrega de documentos e outros elementos probatórios do crédito – Devem ser 

entregues ao cessionário todos os elementos necessários para que seja acionado (art.586) 

 

Quanto aos efeitos em relação ao devedor, como vimos, apenas são produzidos se a cessão lhe for notificada, 

ou desde que este aceite (art. 583 nº1). A notificação e a aceitação não estão sujeitas a forma especial, 

obedecendo ao princípio de liberdade de forma consagrado no art.219º, podendo inclusivamente a aceitação 

ser efetuada tacitamente (art.217) como acontecerá no caso de o devedor combinar com o cessionário 

qualquer alteração na obrigação (Ex: alteração do lugar de cumprimento). 

Se o devedor, antes da notificação ou aceitação, por ignorar a cessão de créditos, pagar o cedente ou celebrar 

com ele algum negócio relativo ao crédito, quer o pagamento, quer o negócio, têm efeitos sobre o crédito 

podendo produzir a sua extinção, e esses efeitos são oponíveis ao cessionário, exceto se ele demostrar que 

o devedor tinha conhecimento da cessão (art.583/2) - esta solução prende-se com a má-fé do devedor que , 

sabendo que correu a cessão, decide pagar ao cedente ou realizar qualquer negócio relativo ao crédito. No 

entanto, o cessionário que veja o seu direito afetado pode instaurar uma ação de enriquecimento sem causa 

contra o cedente, daí que seja do interesse do cessionário fazer a notificação ao devedor. 

 A falta de conhecimento do devedor pode levá-lo a cumprir perante o credor original e não perante 

aquele que é efetivamente credor. Exemplo: Se o B pagar efetivamente ao A, libera-se da obrigação, ainda 

que o efetivo credor seja por força da cessão o C. E depois o A, por força uma vez mais do enriquecimento 

sem causa, vai ter de entregar ao C o valor que indevidamente recebeu.  

Já quanto aos efeitos em relação a terceiros, a cessão produz efeitos independentemente de qualquer 

notificação, pelo que, a partir da sua verificação, os credores do cessionário podem executar o crédito ou 

exercer a ação sub-rogatória. 

 O artigo 579 determina que a cessão não pode ser feita a alguém que possa ter influência na decisão 

judicial ou arbitral, que envolva o crédito cedido 

   

 

 Art. 582/2: Uma coisa empenhada o que é? Empenhar ou dar em penhor, não é penhora. A penhora 

é um ato de direito processual executivo. Tenho um direito de crédito sobre um imóvel, quero executar ou 
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penhorar o bem e depois vou vendê-lo. Diferente é o penhor. Penhor é uma garantia real atribuída pelo 

devedor ou por terceiro sobre uma coisa para garantir o crédito.  

 Ou seja: o B é devedor e quando assinou o contrato com o A entregou umas joias valiosas ao seu 

credor para que este as vendesse caso ele não cumpra a obrigação, as joias foram empenhadas, não 

foram penhoradas. Se ele cumprir, o A vai devolver as joias.  

Ou seja o que este artigo esclarece é que, havendo bem empenhado, este bem será transmitido ao mesmo 

tempo que a obrigação ao cessionário. A menos que a coisa empenhada esteja na posse de terceiro por 

opção das partes.  

   

 O artigo 584 trata da cessão a várias pessoas. A cessão a várias pessoas, não implica uma cessão 

parcial, sim a cessão do mesmo crédito a várias pessoas. A notificação assume aqui um papel importante já 

que prevalece a cessão que primeiro for notificada ao devedor ou que por este tenha sido aceite. Exemplo: 

Imaginemos que o A é credor de B. A cedeu o crédito ao C a 1 de janeiro, depois a 1 de março o A cedeu a D. 

Se nunca houver notificação da cessão a D, mas houver notificação ao B da cessão a C, é esta que vai valer.  

 Há que perceber que a notificação não é um dever, é antes um ónus. Tanto cedente como 

cessionário podem fazê-lo, mas o cessionário será quem terá maior interesse em notificar a cessão porque 

quer ficar com o crédito para si.  

 Quanto a meios de defesa, o devedor pode opor ao cessionário todos os meios que dispunha contra 

o cedente à data da cessão, ao abrigo do art.585.  

 O artigo 586 trata dos documentos e meios probatórios. A ideia é evitar que cedente fique com 

documentos contratuais que demonstrem a existência do crédito. Isto acontece muitas vezes, e por isso o 

cedente tem o dever de entregar todos os documentos ao cessionário. 

 

Sub-rogação (arts.589º e ss) 

 A sub-rogação é também ela uma transmissão de obrigações, tal como a cessão de crédito, só que é 

uma transmissão de obrigações por efeito do ato de cumprimento (ou outros atos equiparáveis, previstos 

pelo art.592/2), pelo que acontece quando, cumprida uma obrigação por terceiro, o crédito respetivo não se 

extingue, mas é transmitido por via desse cumprimento para o terceiro que realizou a prestação ou forneceu 

os meios necessários ao seu cumprimento.  

Distingue-se, por isso, da cessão de créditos uma vez que, neste caso, o primeiro passo seria o cumprimento 

da obrigação, e de seguida a transmissão do crédito; no caso da cessão de crédito, primeiro há a transmissão 

do crédito, e depois o cumprimento da obrigação. 

Ou seja, de acordo com o art.592 nº2, em rigor, a sub-rogação não exige, um ato de cumprimento, podendo 

também acontecer noutros casos de extinção da obrigação, nomeadamente, dação em cumprimento, 

consignação em depósito, compensação, ou outros (exceto as figuras incompatíveis com a sub-rogação, tais 

como remissão ou perdão). 

A sub-rogação tem de ser anterior ou contemporânea do cumprimento. Se ao tempo do cumprimento não 

havia declaração, essa falha não pode ser suprida posteriormente. 
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Existem vários tipos de sub-rogação: 

 Sub-rogação pelo credor (art.589º): Há acordo entre o credor e um terceiro. São requisitos o 

cumprimento da obrigação por terceiro, e a declaração expressa anterior do credor a determinar a 

sub-rogação. Existe cumprimento pelo terceiro mas o credor sub-roga no seu direito o terceiro 

perante o devedor, ou seja, a sub-rogação só ocorre com o cumprimento, não sendo a declaração 

do credor só por si eficaz para determinar a transmissao do crédito. 

 NOTA: Declaração tem de ser expressa mas não carece de forma especial (art.219º) 

o Exemplo: A é credor de B de 100€, B nunca mais lhe paga. C diz a A que paga desde que haja 

sub-rogação, porque não quer ficar com o prejuízo, pagando os 100€ e ficando C como novo 

credor. 

 É uma figura muito parecida à cessão de crédito. A diferença reside no facto de, na 

cessão de crédito, o primeiro passo é a transmissão do crédito, e depois o 

cumprimento; ao passo que na sub-rogação pelo credor primeiro há o cumprimento 

por um terceiro por acordo entre credor e esse terceiro, e depois há a transmissão 

do crédito do credor para o terceiro que cumpriu. 

 

 Sub-rogação pelo devedor (art.590): Há acordo entre o devedor e um terceiro. Devedor pede a 

alguém para cumprir a obrigação, essa pessoa cumpre, mas a posição de credor passa para o terceiro 

que cumpriu. Também é exigida uma declaração expressa (at.590/2) que deve ser efetuada até ao 

momento do cumprimento. 

o Exemplo: A é credor de B de 100€, B nunca mais lhe paga. B quer pagar e por isso pede a C 

que pague por si. Deste acordo resulta que C paga os 100€ a A mas a obrigação de 

pagamento dos 100€ é transferida para C, que passa a ser o novo credor do B. 

 NOTA: Este regime aplica-se quando B pede a C que cumpre a obrigação, pagando 

C diretamente a A. Caso C empreste dinheiro e este cumpra a obrigação com 

dinheiro emprestado aplicamos antes o art.591 nº1 (sub-rogação em consequência 

de empréstimo efetuado ao devedor).                                                                       

 

 

 Sub-rogação legal (art.592 nº1): quando nenhuma das partes declarou a sub-rogação temos de 

verificar se por acaso os requisitos da sub-rogação legal estão preenchidos, porque esse caso o 

cumprimento por terceiro não extingue a obrigação, mas transfere-a para um novo credor, caso 

contrario, o terceiro que cumpriu “ardeu”. São os requisitos: 

o Quando o terceiro é garante (tem uma garantia), como por ex, de uma fiança 

o Quando o terceiro esteja diretamente interessado a satisfação do crédito, como por ex, 

num caso de subarrendamento 

 Tem de se tratar de um interesse jurídico e económico relevante. Ex: há um sub 

arredamento e o arrendatário não paga ao proprietário – neste caso, o 

subarrendatário tem interesse em pagar diretamente ao proprietário de modo a 

não perder a casa, depois se entendendo com o sub arrendante quanto ao dinheiro 

 O caso mais comum é o terceiro ser garante da obrigação, e nesse caso a 

não realização do cumprimento implica a execução dos seus bens pelo 

credor. 
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NOTA: Esta sub-rogação é diferente da que está nos artigos 670 e seguintes. O que está neste é: o A tem 

direito de crédito sobre o B de mil, o B por sua vez tem direito de crédito sobre o C também de mil. Então o 

A pode ir diretamente ao C e pagar. Este regime é diferente. Não é matéria da transmissão. A ideia é não 

confundirmos uma coisa com a outra.  

 

Efeitos da sub-rogação (art.593): 

 Transmissão do crédito na medida da sua satisfação – Pode haver uma sub-rogação parcial em 

vez de total. Nesse caso, o terceiro apenas cumpriu com uma parte da obrigação e fica sub-

rogado apenas nesse sentido, devendo o antigo devedor cumprir com o restante da obrigação. – 

nº1. 

 Transmissão das garantias e acessórios do crédito (art.594) 

 Transmissão das exceções 

 Efeitos da sub-rogação em relação ao devedor e a terceiros: Por força da remissão do art.594 são 

aplicáveis à sub-rogação as disposições dos art.583 e 584. Assim, a sub-rogação deve ser 

notificada ao devedor ou por este aceite para que produza efeitos em relação a ele (art.583/1) 

sob pena de não lhe ser oponível, a não ser demonstrando o seu conhecimento da sub-rogação 

(art.583/2).Portanto, caso o devedor, ignorando a sub-rogação, vier a pagar ao credor originário, 

esse pagamento será eficaz perante o sub-rogado, restando a este apenas a possibilidade de 

instaurar uma ação por enriquecimento sem causa. 
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Exercício n.º 32 

Felisberto deve € 2.000 a Gustavo. Horácio, vizinho de Gustavo, deve € 1.500 a Felisberto. Na data 

aprazada, Gustavo dirige-se a Felisberto, pedindo-lhe o € 2.000. Felisberto não dispõe daquela quantia em 

dinheiro, pelo que paga € 500 a Gustavo e dinheiro e cede-lhe o seu crédito sobre Horácio. Explica que, uma 

vez que não dispõe demais dinheiro, este seria o único meio de Gustavo ver o seu interesse satisfeito ainda 

naquele dia, uma vez que, sendo ele vizinho de Horácio, não lhe custaria muito bater-lhe à porta e pedir-lhe 

o dinheiro. Gustavo aceita, na condição de Horácio lhe pagar ainda nessa data. Se assim não fosse, voltaria 

a bater à porta de Felisberto. 

a) Quid juris?  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Trata-se de uma cessão de crédito, por via de uma dação pro solvendo, porque Felisberto esta a satisfazer a 

dívida que tem perante Gustavo de uma forma diferente daquela que estava prevista. É pro solvendo 

porque Gustavo quer o dinheiro e faz essa ressalva. 

 

b) Imagine agora que Horácio nega dever o que quer que seja a Felisberto. No entanto, dispõe-se a pagar os 

€ 1.500 a Gustavo, na condição de este lhe ceder a faculdade de exigir semelhante pagamento a Felisberto. 

Gustavo assim faz, regressando a casa com o seu crédito satisfeito na íntegra. Horácio dirige-se então a 

casa de Felisberto, explicando-lhe que agora é ele o credor, e exigindo-lhe os € 1.500. Explica-lhe ainda que, 

se Felisberto não lhe der o dinheiro naquele momento, terá de pagar-lho mais tarde, e com juros. É assim? 

 

Estamos perante um exemplo de sub-rogação do credor. Não é preciso usar a palavra sub-rogação, basta 

que o sentido seja esse, e tal foi o caso. Horácio é o novo credor, dirigindo-se a casa de Felisberto 

explicando-lhe esse facto.  

É assim que se processa porque houve uma declaração de sub-rogação pelo credor, sendo Horácio o novo 

titular da obrigação, pelo que agora é perante Horácio que Felisberto tem de cumprir a obrigação. 

 

Assunção de dívida (art.595) 

 

Da mesma forma que se admite a transmissão de créditos, a lei prevê a transmissão a titulo singular de 

dívidas através da figura assunção de dívidas. Portanto, a assunção de dívidas consiste na transmissão 

singular de uma dívida através de negócio jurídico celebrado com terceiro. 

 

NOTA: Quem assume a dívida é o assuntor. 
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c) Felisberto não consegue pagar a sua dívida a Horácio. Gustavo dirige-se então a Horácio, oferecendo-se 

para ficar ele com a dívida de Felisberto, desde que Horácio lhe desse um desconto e aceitasse a redução do 

seu montante para € 1.200. Horácio aceita a proposta de Gustavo. Este paga-lhe os € 1.200 e vai bater à 

porta de Felisberto, pedindo-lhe os € 1.500. Pode fazê-lo? 

Neste caso já estamos perante uma assunção de dívida, que é parecido com a sub-rogação do devedor, 

mas o que se passa é que há uma transmissão da posição do devedor. 

Como se trata do caso b) referido abaixo, não seria necessário o consentimento 

 

De acordo com o art.595 nº1, a assunção de dívida pode verificar-se:  

a) Por contrato entre novo devedor, ratificado pelo credor (2 momentos) – É expressamente 

necessário o consentimento do credor, contrariamente à transmissão de créditos (assunção 

interna). Resulta do efeito conjugado de dois negócios jurídicos: o contrato entre o antigo e o novo 

devedor, determinando a transmissão, e um negócio unilateral do credor a ratificar esse mesmo 

contrato. Caso não haja ratificação o contrato no é eficaz em relação ao credor e não vale como 

assunção de dívida. 

 Esta ratificação pode ser expressa ou tácita 

 

b) Por contrato entre o novo devedor e o credor, com ou sem consentimento do antigo devedor (1 

momento) – Quanto ao antigo devedor, não é necessário o seu consentimento para haver assunção 

de dívida. Mas volta a ficar bem delineado a necessidade de consentimento do credor (assunção 

externa). Assim, resulta de apenas um único negócio jurídico: o contrato entre o novo devedor e o 

credor que desencadeia a transmissão da divida para este último, com ou sem exoneração do 

anterior devedor. 

 

A transmissão pode não ser perfeita. Existem duas assunções de divida diferentes: 

1) Assunção liberatória (perfeita): Verdadeiramente há uma substituição de devedores, ficando o 

novo devedor apenas com a divida, liberando o antigo devedor. É necessário uma declaração 

expressa para que o antigo devedor fique verdadeiramente exonerado 

 

2) Assunção cumulativa (imperfeita): Existe uma transmissão mas é imperfeita, apenas se acrescenta 

um novo devedor, passando o novo devedor a estar vinculado, mas continuando o antigo também 

vinculado 

 Esta é a regra geral – art.595 nº2. Se nada se disser a obrigação passa a ser solidária (o que 

releva é o direito de regresso), não exonerando o antigo devedor. Portanto, sem a 

declaração expressa de exoneração, o novo devedor responde solidamente para com o 

antigo obrigado. Isto significa que o credor possa exigir o cumprimento da obrigação 

indistintamente a qualquer um dos devedores. 
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3) Assunção fideussória: Não é transmissão de todo, mas é equivalente ao termo “fiança”. Não passa 

ele próprio a ser mais um devedor, torna-se antes garante. Conceito importante caso precisemos 

de procurar bibliografia sobre fiança. 

 

NOTA: A exoneração não se confunde com a ratificação (do art.595 al.a) nem resulta automaticamente 

desta. Através da ratificação o credor limita-se a dar o seu acordo à transmissão impedindo as partes de se 

desvincularem. Já com a declaração expressa de exoneração o credor extingue a obrigação do anterior 

obrigado 

 

“Dação em cumprimento esta para novação como cumprimento por terceiro (com ou sem sub-rogação) 

esta para a assunção de divida” 

Temos de distinguir entre figuras que produzem efeitos com um cumprimento das obrigações, com figuras 

que pressupõem uma alteração anterior ao cumprimento. 

 

Posto isto, a assunção de dívida tem como requisitos: 

 Consentimento do credor – se fosse permitido ao devedor transferir para terceiro a sua obrigação 

sem consentimento do credor tal poderia evolver prejuízo para este que poderia confrontar-se com 

u novo devedor uma situação patrimonial muito mais desfavorável do que aquela que possuía o 

antigo devedor. 

 Existência e validade do contrato de transmissão – Contrato transmissivo da obrigação tem de 

existir e de não ser nem nulo nem anulável. À semelhança do que acontece com a cessão de 

créditos parece não existir qualquer obstáculo legal à transmissão de dívidas futuras, desde que 

esteja preenchido o requisito da determinabilidade (art.280º) 

o Caso o contrato de transmissão não venha a ser celerado, seja nulo, ou seja anulado por 

algum motivo, a lei determina que renasce a obrigação anterior, mesmo que o credor 

tenha exonerado o primitivo obrigado. 
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VI – OUTROS REGIMES ESPECIAIS 

 

Obrigações de informar e apresentar coisas (art.573º a 576º) 

 

Exercício n.º 37 

Ana dá um passeio pelo parque. Exibe, satisfeita, o vestido de lantejoulas que a mãe lhe oferecera por 

ocasião do seu último aniversário. Na mesma direção segue Bruno, estudante de direito, que saíra à rua 

para passear o seu cão. Distraído, não repara que este, atraído pelo brilho das lantejoulas, se atira com 

violência ao vestido de Ana. Mal se apercebe da situação, Bruno corre a imobilizar o seu cão, mas nessa 

altura já o vestido estava feito num farrapo. 

a) Ana, vizinha de Bruno, ouvira a mãe deste dizer que Bruno havia celebrado com a Companhia de Seguros 

Felicidade, S.A., um contrato de seguro de responsabilidade civil para cobertura dos danos causados a 

terceiros pelo seu cão. Ana pretende saber se, ao abrigo desse contrato, terá direito a exigir uma 

indemnização à seguradora. Para esse efeito, dirige uma carta à seguradora pedindo-lhe que confirme ou 

infirme a existência desse direito e que lhe faculte uma cópia da apólice. Pode a seguradora recusar-se a 

aceder aos pedidos de Ana? 

 

 Obrigação de informar (art.573º) 

 

Por vezes não sabemos se somos ou não titulares de um determinado direito e há outra pessoa que está 

em posição de nos esclarecer. Importa aqui saber em que medida é que essa pessoa se encontra na 

obrigação de informar. 

O art.573º esta formulado de forma bastante ampla, o que pede uma interpretação restritiva. A doutrina 

tem entendido que o dever de prestar informação tem limites, os quais estão presentes no CPC. Deve assim 

entender-se que: 

 Trata-se de uma obrigação específica no sentido em que não é possível aplicar esta obrigação a 

pedidos genéricos de informação. É necessário que haja uma dúvida fundada, e que a outra pessoa 

tenha especial afinidade com o tema em questão 

o Respondendo ao caso, Ana tem o direito de ser informada ao abrigo do art.573º, mas a 

dúvida tem de ser fundada, ou seja, tem de haver circunstâncias que tornem razoável o 

surgimento da dúvida. 

 Quando se diz que tem o direito a ser informado é o titular do direito, a nossa interpretação tem de 

ser extensiva e não restritiva – direito de ser esclarecido existe tanto quando tem dúvidas, quer 

quando não é titular do direito mas tem dúvidas acerca da titularidade. A pessoa tem sempre o 

direito de se informar acerca da titularidade dos direitos. 

 O direito potestatitvo (de quem tem a duvida) de pedir esse esclarecimento s 
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 Obrigação de apresentação de coisas e documentos (art.574 e 575º) 

A doutrina e a jurisprudência dizem que o art.573 deve ser interpretado à luz deste artigo. 

 

VII – GARANTIA DAS OBRIGAÇÕES 

 

O direito de crédito recebe a proteção do direito. Esta proteção denomina-se a garantia das obrigações e 

consiste em a OJ assegurar ao credor os meios necessários para realizar o seu direito, em caso de 

incumprimento por parte do devedor. 

Imposta distinguir garantia geral de garantias especiais. A garantia geral é representada pelo património o 

devedor; as garantias especiais consistem num reforço dessa garantia que pode consistir ou na atribuição a 

outra pessoa da responsabilidade da dívida (garantias pessoais) ou na atribuição a um dos credores de 

preferência na satisfação do crédito sobre determinado bem, que pode, ou não, pertencer ao património 

do devedor (garantias reais). 

 

Garantia geral das obrigações 

Garantia geral é comum a todos os credores e consiste na possibilidade da dívida se pagar, em pé de 

igualdade, à custa do património penhorável do devedor (art.601º). Assim, na ausência de garantias 

especiais, todos os credores disfrutam nos mesmos termos do património do devedor como sua garantia 

comum, pelo que se este não pagar para extinguir a divida de todos, terá de ser rateado recebendo cada 

um dos credores uma parte proporcional ao montante do seu crédito (art.604/1) 

Ponto de partida é o art.62º CRP, cuja redação não é a mais feliz, uma vez que o sentido dado a 

“propriedade privada” é diferente para o direito constitucional ou para o direito civil. No primeiro caso, 

propriedade privada significa património, em direito civil é como sabemos um direito real. 

 

 

Em geral, o regime diz que o património (conjunto de bens penhoráveis) respondem pelo incumprimento 

das nossas obrigações, exceto se limitarmos a nossa responsabilidade: 

 

  

NOTA:  

Art.817º - Ação declarativa é quando pedimos ao tribunal q nos de razão e condene o devedor a 

cumprir; Ação executiva é quando já não pedimos ao tribunal que diga, pedimos ao tribunal que 

execute. O que se pede é que vá a casa pegar em bens do devedor e os venda para eu recuperar o meu 

dinheiro. A ação executiva torna-se dinheiro nos termos do art.795º CPC. 

Art.601º - Bens suscetíveis de penhora são os que respeitem os limites do art.736 e art.737º do CPC 
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Restrição do uso da garantia geral 

Exercício n.º 38 

Adolfo é tio de Bernardo. Nos seus tempos de estudante universitário, Bernardo encheu-se de dívidas, pois 

só pensava em sair à noite e em divertir-se com os amigos, não olhando a meios para satisfazer tais fins. A 

certa altura da vida lá acabou por ganhar juízo. No entanto, os credores do antigamente continuam a 

bater-lhe à porta. O tio, que muito o aprecia, pretende deixar-lhe em testamento a sua casa no Algarve. 

Mas quer que esta se mantenha na família, e não que acabe nas mãos dos credores de Bernardo. O que 

aconselharia Adolfo a fazer? 

 

Trata-se de um exemplo de algo que podemos fazer para proteger o património de um devedor, 

minimizando o impacto das nossas dívidas no nosso património. Aqui, está ilustrada a situação de uma 

clausula de limitação de responsabilidade patrimonial que se verifica apenas com efeitos futuros. 

 

Cláusula de limitação de responsabilidade patrimonial, pode ser constituída quando: 

 Terceiro doa ou deixa herança de um determinado bem (art.603) 

o Uma vez que os credores do antigamente não depositaram confiança na melhoria da 

situação financeira do Bernardo, salvaguardar uma futura melhoria de Bernardo não é 

visto como errado aos olhos do SJ, podendo salvaguardar-se um bem de credores 

passados, não se pode fazer isto é perante credores futuros. Porque cada vez que 

alguém assume uma nova obrigação fá-lo perante o património que dispõe na altura, e 

por isso perante credores futuros não se pode salvaguardar nenhum bem, mas perante 

credores passados podemos (art.603º) – quando um terceiro nos doa ou deixa em 

herança um bem 

 É algo que só é possível quanto a obrigações contratuais  

 Quando as partes o estipulam (art.602º) 

 

 

Exercício n.º 39 

Na segunda-feira, Ricardo encomenda dois tapetes a Sofia, cujo preço esta fixa em € 400. Na quarta-feira, 

encomenda a Teresa uma mesa e duas cadeiras ao preço de € 800. Em ambos os casos, compromete-se a 

pagar 50% do preço num prazo de 48 horas a contar da data das encomendas. Na quinta-feira, Sofia bate-

lhe à porta e pede-lhe o dinheiro que lhe cabe. Ricardo explica-lhe que ainda vive com os pais e que, uma 

vez que ainda procura o seu primeiro emprego, não tendo outros rendimentos, o seu património resume-se 

às notas e moedas que tem no mealheiro, no montante total de € 500. Explica-lhe que, não podendo ele 

pagar a ambas, entre as duas prefere pagar a Teresa, o que fará no dia seguinte, sexta-feira. Quid juris? 
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R tem o património total de 500€ e constitui-se devedor de duas dívidas: uma perante teresa (400€), outra 

perante Sofia (800€). 

Como a de Sofia é anterior podíamos pensar que ia ser essa a primeira divida a ser satisfeita, mas Ricardo 

diz o contrário.  

Está em causa o princípio da igualdade entre credores (latim?). Há muitas áreas do direito em que a 

prioridade cronológica é relevante. No caso do direito das obrigações, os credores que gozam da garantia 

geral das obrigações, há uma regra de igualdade (art.604), pelo que não interessa saber quem se tornou 

credor primeiro. Ou seja, a prioridade não é dada a quem se tornou credor primeiro. 

Assim, sendo o património insuficiente e estando os credores em pé de igualdade, os primeiros credores a 

intentarem uma ação executiva têm vantagem porque “ficam com mais bolo”. Esta regra tem fragilidades 

porque não se consegue prevalecer sobre a liberdade que existe das partes pagarem primeiro a quem 

entendam. 

02/05/2018 

b) Afinal a informação sobre a existência de um seguro era falsa. Ana constitui Crispim seu advogado, 

conferindo-lhe poderes para propor uma ação judicial contra Bruno. Crispim conclui do seguinte modo a sua 

petição inicial: «Nestes termos, e nos demais de direito aplicáveis, que V. Ex.ª doutamente suprirá, deve a 

presente ação ser julgada procedente e, consequentemente, ser o R. condenado a pagar à A. o montante de 

€ 250.000,00, a título de indemnização por danos patrimoniais e morais, acrescido de juros vencidos no 

montante de € 30.000,00  ainda de juros vincendos à taxa supletiva legal em vigor em cada momento, até 

integral e efetivo pagamento.» O tribunal julga a ação procedente, condenando o R. no pedido. No entanto, 

Bruno recusa-se a pagar, alegando não dispor de semelhante quantia. Como pode Ana reagir a esta atitude 

de Bruno? 

 

Estamos no plano das ações executivas, Ana continua sem o dinheiro e no fim do processo precisamos de, 

não só ter razão, como fazer valer os direitos do cliente. 

 

Meios de conservação da garantia geral 

Sendo a garantia geral representada pelo património do devedor, concluímos que se trata de uma grandeza 

variável que pode aumentar/diminuir com o tempo. Ora, qualquer diminuição de património é 

desfavorável para o credor, e, por esse motivo, a lei atribui ao redor vários instrumentos destinados a 

minimizar o carater desfavorável da diminuição do património do devedor – meios de conservação da 

garantia geral. São estes 

 Declaração de nulidade (art.605) 

 Sub-rogação do credor ao devedor (art.606) 

 Impugnação pauliana (Art.610º)** 

 Arresto (art.619º)* 
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 Declaração de nulidade (art.605) 

Este mecanismo consiste na faculdade de os credores, se nisso tiverem interesse, poderem vir invocar em 

tribunal a nulidade dos atos praticados pelo devedor.  

Na verdade, esta norma nem seria necessária dado que, de acordo com o art.296 a nulidade é invocada a 

todo o tempo e por qualquer interessado, pelo que estaria ao perfeito alcance do credor, mesmo que não 

existisse esta norma. Daqui resta reter que a declaração de nulidade pode abranger atos anteriores ao 

crédito, e que a declaração de nulidade aproveita não só o credor que a invoca como todos os demais 

credores (nº2) 

 

Exercício n.º 40 

Simão enterrou-se em dívidas. Receando que algum credor se lembrasse de penhorar os seus bens, forjara 

um contrato de compra e venda e de comodato. Da leitura de semelhante documento resultava que Simão 

vendera a Teresa, sua amiga de longa data, todo o recheio de sua casa, recheio esse que Teresa emprestara 

a Simão, para que dele se servisse. A seu pedido, o documento fora assinado por Teresa. Com a casa Simão 

não teria de preocupar-se, uma vez que era um bem próprio de Úrsula, sua mulher. Restava-lhe a conta 

bancária. Para que os credores não lhe chegassem, esvaziou-a, dando todo o seu dinheiro ao seu filho 

Vicente. Zé, credor de Simão, não sabe como reagir a estes atos de Simão. O que o aconselharia a fazer? 

 

Este contrato padece do vício de simulação, logo é nulo (art.240º). O primeiro meio de conservação é a 

declaração de nulidade (art.605º), que como sabemos pode ser invocada por qualquer um e não apenas 

pelos interessados – na prática este artigo não diz nada de novo, vem apenas relembrar que, para além dos 

meios que a lei descreve a seguir, a declaração de nulidade também está ao alcance do credor. 

 

 Impugnação pauliana (arts. 610 a 618º) 

Destina-se a permitir que os credores reajam contra os atos do devedor que sejam lesivos da sua garantia 

geral. Esta reação do credor é admissível quer em relação à primeira alienação pelo devedor (art.610), quer 

em relação a alienações subsequentes efetuadas pelo adquirente dos bens (art.613) 

A grande diferença para a nulidade, é que na impugnação pauliana não destruímos o ato, limita-se a 

impugnar e o tribunal não destrói o ato, apenas permite que o credor que usou o mecanismo e mais 

ninguém atinja o património do “cúmplice”. 

Importa referir que a impugnação pauliana não constitui uma ação de anulação, o ato celebrado entre 

devedor e terceiro mantém-se válido e eficaz, ocorrendo apenas uma situação de responsabilidade do 

devedor perante o terceiro, em virtude de o credor ter, em consequência da ação do devedor lesiva da sua 

garantia patrimonial, adquirido sobre o terceiro um direito à restituição dos bens na medida do seu 

interesse. Por isso o devedor terá de responder perante o terceiro. 
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O objetivo da impugnação pauliana é, quando o devedor começa a transmitir o seu património para 

terceiros, diminuindo a garantia geral do credor, o credor diligente poder atacar o património que foi 

transferido para terceiro (mediante uma ação executiva), podendo esse património transferido servir para 

responder pelo incumprimento da obrigação. 

(CASO 40) Podíamos usar este mecanismo quanto à simulação, e como a simulação era por só nula 

podíamos desencadear o art.605. Note-se que para a IP só estão em causa atos positivos, nunca negativos 

(omissões) 

IP permite-nos reagir quanto a atos válidos ou inválidos, mas tem como requisitos: 

 Ato em causa tem de ser lesivo da minha garantia patrimonial (art.610º al.b) – Ou seja, é dirigida 

contra os ato praticados pelo devedor que possam afetar a garantia patrimonial do crédito. Tanto 

pode abranger atos que consistam na diminuição dos ativos deste (ex: doação de um bem), ou em 

atos que resultem num aumento do seu passivo (ex: assunção de divida de outrem) 

o Tem o problema de ser muito difícil de demonstrar. Não pode abranger atos pessoais (ex: 

devedor casa em regime de comunhão de bens, esses bens não contam) 

 

 Anterioridade do crédito OU fraude pré ordenada (art.610 al.a) – Dificilmente se compreende que a 

reação do credor abrangesse atos anteriores ao seu crédito uma ve que tal implicaria fazer 

abranger na garantia patrimonial bens que já não pertenciam ao património do devedor no omento 

em que o credito se constitui e com os quais o credor não contavam. No entanto, a lei admite uma 

exceção a essa regra, no caso de o ato ter sido realizado dolosamente com o fim de prejudicar a 

satisfação do direito do futuro credor – neste caso é justificável para reprimir a fraude do devedor. 

o Ou seja, se o crédito for anterior isso basta, se for posterior ao negócio, temos de ver se 

houve fraude pré ordenada. 

o Fraude pré-ordenada: É um conluio entre devedor e terceiro que sabendo que o credor ser 

futuro credor estão os dois deliberadamente a dissipar o património para aquele futuro 

credor não vir a ser satisfeito.  

 Tem de se demonstrar dolo do devedor e do terceiro. Sabem que vão realiza um 

negócio e antes de o realizarem começam a desfazer-se nos bens. É necessário que 

haja intenção de prejudicar 

 Ex: Devedor solicita a concessão de um mutuo (empréstimo) que lhe é deferida 

pela sua situação patrimonial favorável, mas antes de celebrar o negocio procede à 

alienação de todos os seus bens. 

 

 Que o ato seja de natureza gratuita ou, sendo oneroso, que haja má fé tanto do adquirente como 

do alienante (art.612) 

o Relativamente a atos gratuitos o terceiro pode estar de boa-fé e mesmo assim ver o 

património a ir embora. A lei adota esta solução por entender que os interesses que estão 

em causa num ato gratuito não pode prevalecer contra os direitos do credor, por isso, a 

impugnação pauliana procede mesmo que o devedor e o terceiro tenham agido de boa-fé. 

o Quanto a atos onerosos é necessária má-fé de ambos, e, de acordo com o art.612/2 a má 

fé consiste na consciência de que se ia prejudicar o futuro credor 
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 Que resulte do ato a impossibilidade do credor receber a totalidade do seu crédito, ou agravamento 

dessa impossibilidade (art.610 al.b) 

 

 Atos gratuitos Atos onerosos – EXIGE MÁ FÉ DE 
AMBOS 

Atos anteriores ao crédito 
- EXIGE FRAUDE PRÉ ORDENADA 

 

Nível de proteção 4 – protege-se 
mais o ato que o credor, dada a 
exigência de fraude, além da má 
fé de ambos. São muito 
dificilmente atacáveis 

Nível de proteção 4 protege-se 
mais o ato que o credor, dada a 
exigência de fraude, além da má 
fé de ambos. São muito 
dificilmente atacáveis 
 

Requisito da ma fé é supérfluo 

Atos posteriores ao crédito 

Proteção do ato é menor e 
proteção do credor é maior. Há 
uma distinção porque não se 
exige nem fraude nem má fé. A 
proteção será: 
 
Nível de proteção 2 – Caso o 
terceiro esteja de boa fé, sendo 
este surpreendido com algo que 
não contava 
 
Nível de proteção 1 – Caso o 
terceiro esteja de má fé, para 
além da impugnação proceder 
(art.612/2) este responde pelo 
valor dos bens (art.617)  

Nível de proteção 3– ato mais 
protegido do que se for gratuito 
porque exige-se má fé de ambos 
(não é fraude, portanto não e 
nível máximo) 

 

 

** Proteção = proteção dada ao ato lesivo (se considerar-mos 4 como o mais forte), ou proteção dada ao 

crédito (sendo 1 o mais forte) 

 

Efeitos da impugnação pauliana: 

 Afeta apenas o credor que a tenha requerido (art.616/4) 

 O credor que a tenha requerido tem direito à restituição os bens na medida do seu interesse 

(art.616/1) MAS se o adquirente estiver de boa fé responde apenas na medida do seu 

enriquecimento (art.616/3) 

 

 Sub-rogação do credor ao devedor (ação sub-rogatória) 

 

É diferente da sub-rogação que já vimos no âmbito da transmissão. Aqui esta em causa a ação sub-

rogatória que é um mecanismo que os credores dispõem para reagir contra devedores inertes. Ou seja, é 

um meio de conservação da garantia geral, representado pela possibilidade que os credores têm de 

exercerem contra terceiro os direitos de conteúdo patrimonial que competem ao devedor, mas é exercida 

em proveito de todos os credores  
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Ou seja, o devedor tem poucos bens mas tem mecanismos que se os exercer aumenta o seu património. No 

entanto, o devedor não executa esses mecanismos, ficando o credor sem ver melhorias no seu crédito. 

Assim, a ação sub-rogatória permite os credores fazerem se substituir aos devedores contra a sua própria 

inércia.  

 

Exemplo: O meu devedor é credor de uma obrigação pura, mas não interpela o seu devedor e por isso não 

começam a vencer juros. A mim interessa-me que comecem a vencer juros porque tudo o que entrar no 

património do meu devedor irá para o meu em consequência da sua divida para comigo. Neste caso a sub-

rogação permite que me possa fazer substituir ao meu devedor, podendo interpelar o devedor da 

obrigação pura deste – note-se que isto só se pode fazer perante uma ação sub-rogatória judicial ou extra 

judicial. 

 

Tem como requisitos: 

 Essencialidade para a satisfação ou garantia do crédito (art.606/2) – Contrariamente, p.e, à 

declaração de nulidade, não basta qualquer interesse d credor para que a sub-rogação possa ser 

declarada, exigindo-se a sua essencialidade para a satisfação ou garantia do direito do credor 

 Omissão pelo devedor de exercer os seus direitos contra terceiros – Como se viu, trata-se de uma 

reação à omissão do devedor, pelo que, se for antes o caso de o devedor atuar positivamente mas 

em ordem de prejudicar o credor, a via adequada de reação será antes a impugnação pauliana ou o 

arresto. 

 Conteúdo patrimonial desses direitos e não atribuição de exercício exclusivo, por natureza ou 

disposição da lei, ao seu titular – Para além do conteúdo dos direitos ter de ser patrimonial, é 

necessário que sejam direitos subjetivos já criados e não antes simples expectativas de aquisição de 

direitos 

Exercida a sub-rogação, determina o art.609º que esta aproveita a todos os credores, o que significa que 

haverá um ingresso dos bens obtidos no património do devedor, ficando aí sujeitos ao poder de execução 

de qualquer credor. Assim, o autor da sub-rogação não adquire qualquer vantagem especial pelo facto de a 

ela ter recorrido, sendo a sua atuação exercida em benefício de todos os credores. 

 

 Arresto (art.619º e ss) 

Permite a antecipação da penhora, a penhora é a apreensão de bens que acontece perante ma ação 

executiva. Ou seja, trata-se de uma apreensão judicial de bens, semelhante à penhora, e que pode ser 

requerida sempre que o credor tenha justo receio da perda da garantia patrimonial do seu crédito 

(art.619º/1). 

Esta figura é mais utilizada quando estamos perante bens fugidios, em que “ou os agarramos na altura, ou 

não os agarramos mais” (Exemplo: quanto a navios, permite-se ao credor dizer “parem lá o navio que eu 

tenho uma ação executiva em curso”).  

No entanto, pode ser requerido sempre que haja risco de o devedor proceder à ocultação, alienação ou 

dissipação dos seus bens, ou que se verifiquem quaisquer outras circunstâncias que indiciem a 

possibilidade do futuro desaparecimento dos bens que constituem a garantia patrimonial do crédito. 
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Decretado o arresto, os bens ficam apreendidos para garantia do cumprimento da obrigação, como se 

tivessem sido penhorados, o que implica a ineficácia em relação ao requerente dos atos de disposição dos 

bens arrestados, e a atribuição de preferência sobre os mesmos bens a partir da data do arresto. Portanto 

tem efeitos reais, porque o credor que era comum passa a ser credor preferente. 

NOTA: Esta preferência fica sem efeito no caso de vir a ser decretada a falência do devedor, por forma a 

assegurar a igualdade entre os credores 

Efeitos: 

 Apreensão física da coisa 

 Quaisquer atos posteriores de oneração dos bens arrestados são ineficazes quanto ao arrestante 

 Preferência quanto aos demais conta-se a partir do dia do arresto 

 

Garantias especiais 

Estamos perante uma garantia especial quando a posição do credor aparece reforçada para além do que 

resultaria simplesmente da responsabilidade patrimonial do devedor, ou seja, tem uma posição reforçada 

face aos outros credores, quebrando-se a normal igualde entre os credores (par condicio creditorum). 

Há dois tipos de garantias especiais: 

 Garantias especiais reais – O credor adquire o direito de ser pago com preferência sobre os outros 

credores em relação a bens determinados ou a rendimentos desses bens. Assim, incidem sobre 

bens específicos. As mais conhecidas são a penhora para bens não sujeitos a registos, e a hipoteca. 

Podem ser do devedor ou do terceiro, sendo que o regime é o mesmo: 

o Apesar do credor já ter a garantia geral perante o património do devedor, concorre com 

todos os outros credores nesse aspeto. Pode fazer uma garantia especial para um bem em 

especifico e nesse sentido passa à frente dos outos credores 

 

 Garantias especiais pessoais – São os casso em que outros patrimónios para além do do devedor 

estão sujeitos ao poder de execução do credor. Os credores que gozam desta garantia não gozam 

de direito de preferência sobre o bem, não assumindo uma posição qualitativamente superior. O 

reforço da sua posição é quantitativo, o garante tem de ser um terceiro, porque se acrescenta um 

novo património ao do devedor que já respondia. Ou seja passa a responder pela divida também o 

património do terceiro garante, onde respondem todos os bens penhoráveis, à semelhança do 

devedor. Engloba as garantias acessórias e autónomas. 

Garantias acessórias c. Garantias autónomas 

              Para ser uma garantia autónoma (=garantia bancária autónoma) e não acessória tem de haver 
uma separação entre o facto que determina o vencimento da obrigação do garante e o incumprimento da 
obrigação principal. A fiança e as garantias acessórias são muito pouco flexíveis, porque exigem que o 
incumprimento da obrigação principal aconteça e ainda que se esgote todos os bens. Muitos credores, 
especialmente os bancos, não querem perder tempo com todo este processo e exigiram o surgimento de 
garantias de simples exercício. 

              Uma garantia ser autónoma não significa independente. A característica da abstração não existe aqui. 
O direito abstrato é o que não depende de uma causa, o que não é o caso das garantias cuja circunstância de 
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garantir a obrigação principal exige uma história. Uma garantia nunca é abstrata, nunca é independente. 
Contudo pode ser autónoma da obrigação principal. Uma vez que o facto incumprimento é um facto jurídico 
de difícil demonstração porque implica prova, conclusões de facto e conclusão jurídica (a prestação devia ter 
sido cumprida e não foi ou o cumprimento não foi pontual), o primeiro passo que se deu foi desligar essa 
ligação entre o vencimento da obrigação principal e o acionamento da garantia autónoma. 

              A obrigação principal é normalmente a de pagar dinheiro ou de entregar ou fornecer bens. Sendo a 
garantia autónoma, o garante não goza dos meios de defesa do devedor principal. Isto significa que se o 
devedor não pagou porque não recebeu o combinado, o garante não pode usar este argumento e vai ter de 
pagar na mesma. O pensamento aqui é: ou o dinheiro entra, ou o garante paga. Aqui já não estamos num 
contexto de relações entre particulares, mas num contexto de negócios entre profissionais internacionais em 
que os garantes são os bancos. 

              Há ainda uma outra figura, a garantia automática ou a pedido. Neste caso, para desencadear o 
vencimento da obrigação do garante basta o credor dizer ao garante para pagar. É a garantia à primeira 
solicitação, sem qualquer explicação. O credor tem a segurança de saber que basta telefonar ao banco, 
garante, para que este cumpra a obrigação. Deste modo, fica-se nas mãos do credor e dá azo a abusos. 
Contudo, se o credor lançar mão desta faculdade á parva sem causa real, o garante vai pagar-lhe, mas depois 
o devedor vai contra o credor exigir deste o ressarcimento do dano que possa disto advir porque os bancos 
cobram este serviço. A garantia automática não tem regulação em Portugal, nasceu da prática. Apenas existe 
a chamada soft law, com origem em instituições de comércio internacional. 

 

 

Nota: Por vezes há um dever legal de prestar garantia – é o caso da caução (art.623). A caução não é uma 

garantia, as garantias vêm a seguir. Uma caução é apenas o dever legal de garantir, e pode ser prestada 

através das demais garantias previstas (fiança, hipoteca, penhora, etc) 

 

 Fiança (art.627 e ss) 

 
Fiança é a única garantia especial pessoal regulada pelo CC. Assim, a fiança é uma garantia especial pessoal 

das obrigações, através da qual um terceiro assegura a realização de uma obrigação do devedor, 

responsabilizando-se pessoalmente com o seu património por esse cumprimento perante o credor.  

Isto significa que o fiador assume uma posição qualitativamente igual à do devedor, ambos passam a ter o 

seu património (bens penhoráveis) a responder por aquela dívida. O fiador “assume a divida do devedor”, 

mas não assume a posição de devedor principal. Ou seja, a situação do fiador é a de garante da obrigação  

com o seu património pessoal. 

Art. 634: Apesar da infeliz redação, não é a obrigação existente que é transferida para a esfera do fiador. 

O que acontece é o nascimento de uma nova obrigação e por isso quando a lei diz “de igual conteúdo” diz 

apenas à matéria da obrigação, que será igual na nova obrigação gerada (Ex: devedor deve 100€ então 

fiador tem nova obrigação no valor de 100€) 

Mas a obrigação é diferente porque o que despoleta o vencimento da obrigação do fiador é o 

incumprimento da obrigação principal (garantida). A obrigação do fiador é eventual, porque se o devedor 

cumprir a obrigação nunca se vence. O credor não pode pedir ao fiador a divida, não pode indistintamente 

pedir ao devedor e ao fiador que cumpram a obrigação, o fiador só aparece se o devedor não cumprir. 
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A forma da declaração da prestação de fiança é a forma exigida para a obrigação principal (art.628) 

Características da obrigação do fiador: 

 Subsidiariedade da fiança: Não é uma característica essencial, tanto que o fiador pode renunciar, 

conforme prece o art.640 al.a). Consiste no benefício da excussão prévia (art.638) 

o Benefício da excussão prévia – Concedido ao fiador. Embora a obrigação se vença com o 

incumprimento do devedor principal, o fiador só responde subsidiariamente depois de 

esgotados os bens do devedor. Caso o negócio seja comercial não há este benefício, 

porque tal não vem regulado no Código Comercial. No regime civil é assim que funciona. 

 

 Acessoriedade como característica fundamental: O vencimento da obrigação do devedor depende 

do incumprimento da obrigação principal. Obrigação do fiador não sobrevive de forma 

independente correspondendo necessariamente a um acessório da obrigação principal, porque só 

o seu incumprimento é que da aso a obrigação do fiador. Depende da validade da obrigação 

principal (art.632/1). Fiança não pode exceder o montante da dívida principal (art.631/2) 

o Forma: se houver exigência de forma para a obrigação principal a finça segue a mesma 

forma (art.628) 

 

 Sempre que o garante é levado a pagar te e ser reembolsado pelo devedor (sub-rogação, art.644º) 

 

Fiança pode ser singular ou plural. Se for plural o regime é semelhante às obrigações plurais. 

Art.648: Há varias situações em que o fiador pode pedir a liberação, o que o artigo não esclarece é que este 
direito pode ser exigido perante o devedor e não perante o credor. Isto não permite ao fiador libertar-se do 
credor. O que este artigo permite é que o fiador vá falar com o devedor para que este tente arranjar outra 
garantia, e negociar isso com o credor.  
 
Art.655: Revogado. Limitava o período da fiança a 5 anos. Fazia todo o sentido mas o legislador fez asneira. 
Quando houve o novo regime do arrendamento urbano este artigo foi revogado porque se ia alocar o 
artigo noutro sitio mas isso ainda não chegou a acontecer. 
 

Exercício n.º 42 
António arrendara uma casa a Benedita. Esta só aceitara arrendar-lha se António arranjasse um fiador, pois 

desconfiava da sua solvabilidade. António fora ter com o amigo Celso, a quem pedira para ser seu fiador. 
Celso assim fez. A certa altura, António perdeu o emprego e deixou de pagar as rendas. Benedita foi bater à 

porta de Celso e exigiu-lhe o pagamento das rendas em dívida e de uma indemnização igual a metade de 
tais rendas. Quid juris? 

 

 
Nos termos do art.627/1 e 634, e 1041º, Benedita tem razão. Celso podia defender-se mas apenas usando 
o benefício da excussão prévia se dele não se tivesse afastado. Quanto ao futuro, Celso encontra-se 
obrigado a pagar o resto das rendas, e encontra-se sub-rogado perante Benedita.  
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PONTO VIII – CONCLUSÃO (Relatividade e eficácia externa das obrigações) 

Situações em que um terceiro se intromete na obrigação. Nos direitos reais, temos direito a ser protegidos 

contra o mundo (?), os direitos de crédito não, aparece esta questão da relatividade ou eventual 

relatividade das obrigações. 

Pode um titular reagir contra ingerências no seu direito de crédito da mesma forma que o titular de um 

direito real se pode intrometer? Quanto ao devedor, não há questão, claro que pode. Mas quanto a 

terceiros? É uma questão que se encontra em aberto porque a lei não dá resposta.  

 

Exercício n.º 43 

Duarte vendeu um livro raro a Emília. Ficou de lho entregar assim que ele chegasse à loja, vindo do 

armazém. Filipe, seu vizinho, que ouvira a conversa, convenceu Duarte a vender-lhe o livro a ele, 

oferecendo-lhe o dobro do preço já pago por Emília. Duarte assim fez e, quando o livro lhe chegou às mãos, 

entregou-o de imediato a Filipe. No dia seguinte, Emília veio ter com Duarte e perguntou-lhe se o livro já 

tinha chegado. Duarte explicou-lhe que o vendera a Filipe. O que pode fazer Emília? 

 

A propriedade do livro ainda é de Duarte mas este prometeu procurar e quando entregar dar a Emília, mas 

há um terceiro que, conhecendo o direito de Emília, dá um incentivo financeiro a Duarte para que este 

viole a sua obrigação perante Emília. Não há nada na lei que responda. 

Como as obrigações são relativas, apenas se podem opor ao devedor. Mas são também negativas, isto é, 

impõem a um terceiro um dever de respeito que não perturbe a obrigação? A doutrina diverge mas a 

posição intermédia, em que a professora acredita, esclarece que para se poder opor a terceiro é preciso: 

 Conhecimento do direito de crédito por parte do terceiro 

 Nexo de causalidade entre o incumprimento e o comportamento do terceiro 

 Credor não consegue ressarcir-se integralmente recorrendo apenas ao devedor, o primeiro obrigado 

é o devedor mas o terceiro é colocado numa segunda linha de proteção 

 Imputar ao terceiro a ausência de indeminização – contribui ou tem consciência de que o devedor 

não vai conseguir indemnizar 

Assim, esta tese procura estender com base nos princípios subjacentes à impugnação pauliana à situação 

do terceiro. 

PONTO 2 – FONTE DAS OBRIGAÇÕES 

 

A primeira classificação das fontes das obrigações remonta ao direito romano, onde se distinguia contratos 

de delitos, ou seja, distinguiram-se entre obrigações onde a fonte era a autonomia privada (contratos), isto 

é, que nasciam porque as partes combinavam, e os delitos, que eram factos ilícitos praticados e causadores 

de dano que originavam a obrigação de indemnizar. 

Ainda no DR nasce uma subdivisão que deu aso a 4 categorias:  

 Contratos – fruto da autonomia privada 
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 Quase contratos – enriquecimento sem causa e gestão de negócios 

 Delitos – decorrem de um facto ilícito que gerou um dano, que por sua vez gerou uma obrigação de 

indemnizar 

 Quase delitos- factos negligentes 

 

I – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (arts.473º e ss) 

 

Nota: Estudar por Menezes Leitão 

A proibição do enriquecimento injustificado constitui um dos princípios que compõe o nosso direito civil, e 

encontra-se positivada no art.473/1. Nesta norma, é instituída uma fonte de obrigações genéricas, segunda 

a qual o enriquecido fica obrigado a restituir ao empobrecido o benefício que injustificadamente obteve à 

custa dele. 

Ou seja, esta cláusula geral do art.473/1 permite o exercício da ação de enriquecimento sempre que 

alguém obtenha um enriquecimento, à custa de outrem, sem causa jurídica justificativa. Assim, do 

art.473/1 podemos retirar que são necessários 3 elementos: 

i. Existência de um enriquecimento – Note-se que o que é necessário é que tenha havido 

efetivamente um enriquecimento, a lei não exige que alguém tenha empobrecido. Este 

enriquecimento deve ser entendido no sentido de ser constituída uma vantagem patrimonial 

(excluindo-se deste instituto vantagens morais ou espirituais) o que significa que tem de ser 

passível de ser avaliada pecuniariamente.  

 

ii. Obtenção desse enriquecimento à custa de outrem – Tem se entendido que não há necessidade de 

deterioração de uma das partes, basta que uma tenha enriquecido através de algo da outra. 

 

iii. Ausência de causa justificativa para o enriquecimento  

 NOTA: Não se aplica o ESC se se tratar de um cumprimento de uma obrigação natural, aí há 

causa. 

 

iv. (Não esclarecimento da questão a partir de outro regime (principio da subsidiariedade)) 

Os pressupostos exigidos pelo art.473/1 são bastante amplos e genéricos, e portanto estaria a dar-se aso a 

uma potencial aplicação indiscriminada desta cláusula geral, colocando em causa a aplicação de uma série 

de outras regras do direito positivo. Por esse motivo, o art.474/1 limita a aplicação do enriquecimento sem 

causa através do princípio da subsidiariedade. Ou seja, apenas aplicamos o ESC caso não exista outro 

instituto que dê resposta à questão, e note-se que dar resposta dar uma resposta negativa é resolver a 

questão. Portanto, se já existe outro instituto aplicável à situação não aplicamos o ESC, apenas aplicamos 

aos casos que não podem ser resolvidos por outra via. 

Exemplo: numa obrigação solidária há direito de regresso, portanto não há enriquecimento sem causa. 

Aplicamos antes as normas quanto as obrigação solidárias e não antes o ESC, a menos que alguma norma 

remeta para este instituto; caso em que alguém compra uma casa por um preço acima do preço de 

mercado, seria fácil preencher os pressupostos e dizer que o vendedor enriqueceu à custa do comprador, 
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sem causa justificativa. No entanto, neste caso teríamos de aplicar o regime da anulabilidade ou do erro, 

nuca o do enriquecimento sem causa. 

 
NOTA: Enriquecimento é medido de forma específica, que não tem comparação com a forma como se 
medem os danos na responsabilidade civil. No ESC buscamos a diferença do património antes e depois do 
ato que o fez enriquecer.  
De acordo com o art.482, o direito à restituição por enriquecimento prescreve no prazo de 3 anos. 
 
A consequência de se detetar este enriquecimento é a de que se constitui na esfera do individuo a 
obrigação de restituir 
 
Obrigação de restituição por enriquecimento sem causa 
 
Numa potencial situação de aplicação de ESC temos dois momentos: 

 1. Saber se há ESC 

 2. Delimitar o objeto da repetição 
 
A propósito da delimitação do objeto da restituição, o art.479/1 salienta que esta compreende tudo quanto 
se tenha obtido à custa do empobrecido, ou, se a restituição em espécie não for possível, o valor 
correspondente. E o nº2 da mesma disposição acrescenta que a obrigação não pode exceder a medida do 
locupletamento14 existente á data da citação para a ação de restituição ou no momento em que o 
empobrecido tem conhecimento da falta de causa do seu empobrecimento, ou da falta do efeito que se 
pretendia obter com a prestação (última parte art.480) 
 
Esta obrigação de restituição em caso de ESC diferencia-se muito do regime geral do art.790º que 
determina que a impossibilidade da restituição em espécie não dá lugar à extinção da obrigação, mas antes 
à restituição do valor correspondente, e, em segundo lugar, por prever uma causa de extinção autónoma, 
representada pelo desaparecimento do enriquecimento, cujos efeitos não ariam caso se verifique ou não a 
culpa do enriquecido nessa extinção. 
 
Assim, o regime afigura-se mais benéfico para o enriquecido uma vez que, no âmbito do não cumprimento, 
o perecimento da obrigação por culpa do devedor gera sempre a responsabilidade deste (art.801), o que a 
lei não prevê a não ser a partir do momento em que existe má fé. 
 
Esta conceção resulta do facto de o art.479º pressupor a boa-fé do enriquecimento, ou seja, de pressupor 
que geralmente este desconhece a existência de causa para o seu enriquecimento. Assim, o enriquecido 
ignora a eventualidade do surgimento de uma obrigação de restituição e acredita no caráter definitivo da 
sua aquisição, pelo que este regime só deixa de se aplicar em caso de má-fé (art.480º) onde, por definição, 
o problema da tutela da confiança não se poe.  
 
Tem de se ter em conta o limite do enriquecimento em caso de boa fé do enriquecido: 
 
Está de boa-fé quem desconhece que está a enriquecer sem causa, nem lhe era exigível que soubesse. 
Assim, quando se está de boa-fé e a coisa que o fez enriquecer desapareceu, nesse caso não há obrigação 
de restituir, porque na prática nunca houve enriquecimento duradouro, apenas momentâneo (especial 
importância quando se fala de um serviço ou bem consumível). Ou seja, a boa-fé releva porque a 

                                                             
14  Locupletamento é o acréscimo de bens que se verifica no patrimônio de um sujeito, em detrimento de outrem, sem 
que para isso tenha um fundamento jurídico 
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contagem do que há a restituir apenas se inicia com o fim da boa-fé. Portanto, se nesse momento j não 
houver enriquecimento, não há nada a restituir. 
 
Já caso haja má-fé, a contagem do que há a restituir engloba tudo quanto tenha sido obtido à custa do 
empobrecido, ou seja, a coisa de que o enriquecimento se apropriou, ou, caso o enriquecimento já tenha 
desaparecido, o valor da coisa. 
 
 
Art.479: O enriquecido só tem de restituir a partir do momento em que cessa a sua boa fé, assim, caso já 
não haja coisa dada a sua utilização enquanto o enriquecido estava de boa fé não há obrigação de restituir 
 
Art.480: Regula as situações de má fé do enriquecido, ou seja, quando este tem conhecimento da ausência 
de causa para o seu enriquecimento. Nesses casos, há um agravamento da responsabilidade do 
enriquecido, que, no caso de haver perda ou deterioração do que deveria restituir, deverá indemnizar essa 
perda, obrigação que cumula com a restituição do valor limitada pelo seu efetivo enriquecimento. 
 
Valor da obrigação de restituir: Se houver dificuldade em definir o valor, aplica-se o valor de mercado, e 
esse será o valor da obrigação. 
 
Modalidades do enriquecimento sem causa 

 

 

Enriquecimento sem causa

Enriquecimento por 
prestação

Repetição do indevido 
(condictio indebiti)

Individo objetivo

Indevido subjetivo

Quanto ao acsipiens

Qunto ao solvens

Com a convicção de estar 
obrigado para com o 

devedor a cumprir 
Indevido temporal

Enriquecimento por 
intervenção

Enriquecimento por 
dispêndios de outrem

Enriquecimento através de 
património intermedio

Situações não enquadráveis 
e nenhuma das modalidades
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 Enriquecimento por prestação (art.476 a 478) 

 

*Notas acerca de indevido temporal:  

 Exemplo: Achava que tinha de pagar a mensalidade do telemóvel mas era só no próximo mês. 

 Neste caso só sou restituída na medida do enriquecimento.  

o Ex: caso tivesse pago antes do tempo e não tivesse ficado com ele na conta perdia os juros 

que ganharia por ter o dinheiro a render na conta. Portanto só seria restituída na medida 

dos juros 

O enriquecimento por prestação respeita a situações em que alguém efetua uma prestação a outrem, mas 
não se verifica nenhuma causa jurídica para que possa ocorrer por parte deste a receção dessa prestação. 
Como o destinatário que recebe a prestação não tem causa jurídica que a motive, o OJ veda-lhe a 
permissão de aproveitamento do bem. A pessoa faz a prestação porque quer faze-la, não tem é causa 
jurídica para o fazer. 
 
Ou seja, o requisito fundamental para esta modalidade é a realização de uma prestação, no sentido (de 

acordo com a doutrina maioritária alemã) de ser um incremento consciente e finalisticamente orientado de 

um património alheio. Assim, envolve os seguintes elementos: 

 Elemento real – Atribuição patrimonial que produza no recetor um enriquecimento 

 Elemento cognitivo e volitivo – Consciência e vontade de prestar, isto é, quem prestou fê-lo 

conscientemente e porque queria prestar dessa forma 

 Elemento final – O fim visado era o incremento do património alheio 

 
Também se aplica aos casos em que em vez de ter intenção de cumprir tenho intenção de extinguir a 
obrigação de outra forma (ex: por dação em cumprimento), nesse caso posso aplicar o ESC.  Ou seja, 
não é condição necessária que tenha de ser cumprimento, é condição necessária querer extinguir a 
obrigação 

 

Enriquecimento por prestação 
(Art. base é o 473)

Repetição do indevido 
(condictio indebiti)

Indevido objetivo - obrigação 
nunca existiu 

Art. 473 + 476/1

Indevido subjetivo - achava 
que era devedor de uma 

obrigação e nao sou

(art. 473º +...)

Quanto ao acsipiens -
Achamos que o credor é X e 

nao é. Passa-se como se fosse 
indevido objetivo (art.476/1 

com ressalva nº2)

Quanto ao solvens (art.477) -
tem de ter convicção que ob. 
alheia é própria, ous eja acha 
que é o devedor mas nao é

Com a convicção de estar 
obrigado para com o devedor 

a cumprir  (art.478)

* Se for perante credor é 
indevido objetivo

Indevido temporal* - a 
obrigação ainda nao se tinha 

vencido (art.473º+476/3)

Causa que deixou de existir 
(art.473/2)

Efeito que não se verificou 
(art.473/2)
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O enriquecimento por prestação pode ser aplicado em 3 situações: 

1. Repetição do indevido 

2. Causa que deixou de existir 

3. Efeito que não se verificou 

 

1. Repetição do indevido: 

 
Exercício n.º 44 

Anacleto entrara um dia no estabelecimento comercial de Bonifácio, alfarrabista, pedindo-lhe que fosse 
buscar ao armazém os livros constantes da lista que então lhe entregou, pois tinha interesse em comprá-los. 

Perguntou ainda a Bonifácio em quanto ficaria a aquisição, respondendo-lhe este que, no total, se se 
confirmasse a sua intenção de comprar os livros, lhe venderia os livros por € 500. Uns dias depois, Anacleto 
telefonou a Bonifácio, pedindo-lhe o NIB. Bonifácio deu-lhe de imediato a informação solicitada, pois sabia-
a de cor, e não mais pensou no assunto. Mais uns dias passados, Anacleto fez uma transferência bancária 
para a conta de Bonifácio, e apareceu na loja com o respetivo comprovativo, exigindo a entrega dos livros. 
Bonifácio explicou-lhe que nada lhe devia, pois entre ambos não chegara a celebrar-se nenhum contrato. 

a) Teria razão Bonifácio, ao afirmar que nada devia a Anacleto? 
 

 
Este exemplo dá-nos um contexto necessário de aplicação para o ESC: contratos que não chegaram a 
acontecer. Para o direito romano isto era um “quase contrato”, não chegou a acontecer. Também é um 
contexto em que nenhuma das partes é um bandido, o que se passa é que as partes quase celebraram um 
contrato, alias uma delas convenceu-se mesmo disso e pagou o preço. A questão é saber o que acontece 
nestas situações em que quase se celebrou um contrato. 
Deve distinguir-se um contato que quase foi celebrado de um contrato inválido, no segundo caso já não 
aplicamos o ESC já que, de acordo com o principio da subsidiariedade, aplica-se antes o regime para a 
nulidade/anulabilidade. 
CONCLSUAO, neste caso, o ESC dá-se quando Anacleto paga a Bonifácio sem motivo jurídico para tal, dado 
que a obrigação de pagamento do preço dos livros nunca foi verdadeiramente constituída. 

 
Como o destinatário que recebe a prestação não tem causa jurídica que a motive, o OJ veda-lhe a 
permissão de aproveitamento do bem. Os casos de enriquecimento por prestação, mais concretamente, de 
repetição do indevido, podem ser de natureza diferente: 
 

 Indevido objetivo – Não existia nenhuma obrigação no momento da prestação. Aplica-se o 
art.473/1 + 476/1. 

o Ex: Achava que tinha de começar a pagar a mensalidade do telemóvel este mês mas afinal 
não cheguei a celebrar o contrato. Se pagar, estava convencido de que tinha a obrigação, 
paguei de forma consciente e voluntária, mas na verdade não havia causa jurídica para o 
meu pagamento. Por este motivo aplicamos o art.473/1, e do art.476/1, concluímos que o 
que foi prestado deve ser restituído. 
  

 Indevido subjetivo (art.477) – Ocorre quando a prestação é realizada por terceiro (solvens) e não 
pelo verdadeiro devedor. Ou seja, achava-me devedor e afinal não sou. Verificando-se 
efetivamente que o terceiro cumpriu a obrigação alheia por considerar que era própria, o art.477 
faz depender a repetição do indevido de o erro de ser desculpável, pelo que caso o erro seja 
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indesculpável estará excluída a restituição, podendo o credor considerar a prestação recebida em 
pagamento. 

o Erro quanto ao solvens (art.477) 
o Erro quanto ao ac sipiens (aplica-se o regime do indevido objetivo, art.476/1) 
o Terceiro cumpre obrigação alheia com convicção de que está obrigado perante o devedor 

a cumpri-la (art.478) – Neste caso há uma situação de enriquecimento por prestação mas 
o fim desta não reside em realizar uma atribuição ao credor, mas antes em relação ao 
devedor em virtude de uma obrigação que o terceiro julga ter em relação a ele.  
 

 Indevido temporal (art.476/3) – Quando prestamos antes do tempo. Neste caso, estatui este artigo 
que, como a prestação antecipada obtém o vim visado (extinção da obrigação), não é admitida a 
restituição. Apenas haverá restituição caso o pagamento antecipado gere incremento do 
património do credor em maior medida do que aquela que era devida, como p.e, se o credor meter 
o dinheiro no banco a render e ganhar em juros. 
 

 
NOTA: Aplicamos este regime quanto a enganos face ao montante 
 
 
 

b) E se as partes tivessem chegado a celebrar o contrato, mas Anacleto mais tarde viesse a anular o 
contrato com fundamento em erro sobre o objeto? Teria fundamento para exigir a restituição do preço? 

 

 
Tinha fundamento para exigir a restituição do preço mas aplicávamos antes o regime próprio do art.289 do 
CC, por isso de acordo com o princípio da subsidiariedade não podíamos aplicar o ESC quando já há outra 
regulação para a matéria 
 

 
c) E se as partes tivessem chegado a celebrar o contrato, mas Anacleto, convencido de que a sua 

contraparte era Clemente, proprietário da loja ao lado e também ele alfarrabista, tivesse transferido a 
quantia em dívida para a conta de Clemente? 

 

 

Neste caso estamos perante um indevido subjetivo, o que é diferente da situação em que quer pagar a A 

mas engana-se e paga a B – erro quanto à pessoa do ac sipiens.  

Aplica-se art.473 e 476/1 e 2 o que tem a solução de que Clemente tem de restituir (repetir) o que recebeu 

Exercício n.º 45 

Luís sofreu um acidente de viação causado por Tiago, que conduzia a sua bicicleta a grande velocidade e em 

contramão. Para não o atropelar, Luís desviara-se do seu caminho e acabara por chocar contra uma árvore, 

danificando muito substancialmente o seu carro novo. Luís não se dava bem com Tiago, mas era muito 

amigo do seu primo Simão. Uma vez que Tiago se recusou a pagar-lhe o que quer que fosse, Luís dirigiu-se a 

Simão e contou-lhe o que se passara. Simão logo lhe pagou o arranjo do carro, pedindo-lhe muita desculpa 

pelo comportamento do primo e dizendo-lhe que não pensasse mais no assunto, que este se resolveria em 

família. Em seguida, Simão dirigiu-se a Tiago, a quem exigiu o reembolso da quantia paga a Luís. Tiago 
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recusou-se a pagar-lhe, com o argumento de que Simão «não tinha nada que se ter metido onde não era 

chamado». Quid júris 

 

 

Não podemos aplicar o ESC porque não se aplica em nenhuma das modalidades já que estava consciente 

de que não deia, não era ele o devedor, não houve engano. Mas sobretudo não aplicamos por obediência 

ao princípio da subsidiariedade, já que há outro instituto que dá resposta à situação – sub-rogação. A 

resposta é dada, pode ser negativa mas é dada. 

 

Causa que deixou de existir (COMEÇAR COM ART.795/2, que remete para art.473/2): 

Exercício n.º 46 
Dionísio contratara Elias, designer de interiores, para lhe mobilar a casa de férias e Sesimbra. Pagara-lhe à 
cabeça uma parte da remuneração acordada. No entanto, uns dias depois de celebrado o contrato, e ainda 
antes de iniciada a sua execução, deflagra um incêndio em Sesimbra que, propagando-se à casa de Dionísio, 
a deixa em ruínas. Dionísio telefona a Elias, explicando-lhe que em vista do sucedido já não precisa dos seus 

serviços e pedindo-lhe a devolução do dinheiro. Elias recusa-se a devolver-lho, argumentando que os seus 
serviços haviam sido contratados, não tendo ele nada a ver com o incêndio em Sesimbra. Terá razão? 

 

 
É uma situação parecida com impossibilidade, há uma causa que deixou de existir. Aplicaríamos o 
art.795º/1, que na 2ª parte remete para o ESC. 
Quando a prestação já foi realizada no todo ou em parte não se aplica a regra da restituição em sentido 
objetivo, mas antes em conjugação com o ESC, que nos faz aplicar o art.473.  
Surge uma obrigação de restituir nos termos prescritos para o ESC o que torna claro que este tem de 
devolver a Elias o dinheiro correspondente à prestação 
 
Também se aplica no caso: alguém empresta um bem a uma pessoa, e fica de me o entregar no final do dia, 
mas perdeu o PC antes de mo entregar. Nasce a obrigação de me indemnizar, paga-me, e passado umas 
horas descobre que afinal não tinha perdido o PC – a causa deixou de existir. Ou seja, quando ela descobre 
o PC tem a obrigação de o devolver ao seu proprietário, no entanto, nesse momento a causa do meu 
enriquecimento deixou de existir, porque já não há fundamento para ter recebido aquela indeminização. 
 
 
Efeito que não se verificou (art.473/2): 

 

Exercício n.º 47 
Filinto era um adepto ferrenho do S. C. Campomaiorense. Uma vez que era proprietário de um monovolume 
com sete lugares, sempre que o seu clube jogava fora, dispunha-se a dar boleia a quem pretendesse apoiar 
o clube. Golias aceitara a sua boleia, tendo-se depois verificado que em vez de ir assistir ao jogo em causa 
aproveitara para ir às compras a um conhecido outlet nas imediações do estádio. O que pode fazer Filinto? 

 

Houve ESC porque beneficiou de um serviço que não pagou. Nos termos do art.473/2 também há 
obrigação de restituir. Golias apenas teve boleia porque em teoria ia ver o jogo, foi essa a causa que 
motivou a boleia. Não obstante não ter havido uma obrigação de ir ao jogo, Filinto apenas deu boleia a 
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achar que ele ia ao jogo, não tendo esse efeito sido verificado e tendo Golias saído enriquecido sem causa 
(porque a causa que motivava era a ida ao jogo). 
Nesse sentido, nos termos do art.473 deve restituir Filinto. 
 
Segundo Menezes Leitão, devem considerar-se exigidos pelo art.473/2 os mesmos pressupostos exigidos 
pela doutrina e jurisprudência alemã para estarmos perante esta situação: 

 Realização de uma prestação visando um determinado negócio – tem de haver acordo entre as 
partes quanto ao fim do NJ 

 Correspondendo esse resultado a um negócio jurídico 

 Sendo que esse resultado não se vem posteriormente a realizar 
 
Ou seja, o resultado visado com a prestação tem de corresponder a um comportamento da outra parte, 
mais precisamente uma contraprestação, cuja realização se espera quando se verificou a prestação, mas 
que não veio a acontecer. Mas, por obediência à subsidiariedade do regime imposta pelo art.474, só é 
permitido recorrer a este mecanismo quando o autor da prestação não te qualquer possibilidade jurídica 
de exigir o cumprimento da contraprestação de outra forma. 
 

Exercício n.º 48 
Higina era produtora de compota de maçã. Higina mantinha relações com diversos distribuidores, que 

fornecia. A certa altura, foi contactada por Ivo, seu distribuidor no distrito de Évora, que lhe explicou que 
devido a uma anormal redução da procura se via forçado a devolver uma parte da compota. Podia fazê-lo, 
ao abrigo do contrato. No entanto, Higina recebera na véspera uma encomenda de Jorge, seu distribuidor 
no distrito de Beja, pelo que pediu a Ivo que em vez de lhe devolver a compota a entregasse diretamente a 
Jorge. Ivo assim fez. Uns dias depois, veio a saber que horas depois da sua conversa com Higina esta havia 
cortado relações com Jorge. Quando a compota lhe foi entregue, já as partes tinham revogado o contrato 

de distribuição. Jorge recusa-se a devolver a compota. Quem pode reagir à sua conduta, e com que 
fundamento poderá fazê-lo? 

 

Pretende sublinhar-se que não se pode confundir quem presta ou a quem se presta com o enriquecido. 
Para aplicarmos o ESC temos de procurar quem tenha enriquecido, que neste caso foi Jorge que não tinha 
direito a receber a compota mas recebeu. Mas tem ainda de se saber quem é que prestou, quem é que 
atribuiu o enriquecimento ao enriquecido. Este é um exemplo de uma atribuição indireta. 
Jorge tinha o direito de receber a compota e era irrelevante quem lho entregava, teríamos cumprimento 
por terceiro. O problema foi que houve uma causa que deixou de existir – o contrato existia mas cessou. Ivo 
não tem nada a ver com o assunto, fez exatamente o que Higina lhe disse para fazer. Higina tem o direito 
de reclamar e exigir a devolução da compota, é ela é que realiza a prestação, apenas o faz por via de um 
intermediário. Era aceitável uma resolução baseada tanto no indevido objetivo como na causa que deixou 
de existir. 
 
 

 Enriquecimento por intervenção  
 
Estamos perante uma situação de enriquecimento por intervenção quando alguém obtém um 
enriquecimento através de uma ingerência não autorizada no património alheio. Assim, com base na 
cláusula geral do art.473/1, deve ser restituído ao titular do património aquilo que constituiu o 
enriquecimento sem causa, sempre que essa pretensão não seja excluída pela aplicação de outro regime 
jurídico (princípio da subsidiariedade, art.474). 
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Portanto, são situações muito diferentes do ESC por prestação: nesses casos a conduta que motiva o 
enriquecimento é do prejudicado que esta equivocado e age com base em informação errada ou incorreta. 
Nestas situações quem faz as coisas mal é o enriquecido. Ou seja, são situações em que alguém se 
aproveita ilicitamente de um bem alheio. É bastante importante para o caso a falta de autorização. 
 
Esta figura aparece muitas vezes quanto a direitos reais, direitos de autor ou de propriedade intelectual. No 
caso específico dos direitos reais, o direito de usar, fruir ou dispor da coisa cabe exclusivamente ao seu 
proprietário, pelo que o gozo ou deposição por alguém não autorizado legitima o titular a exir a restituição 
por enriquecimento, ainda que não tenha sofrido algum prejuízo efetivo. 
Exemplo: Caso em que alguém anda de transportes públicos sem pagar bilhete. Verificamos uma 
intervenção na esfera de liberdade económica do oferente de não realizar a prestação sema a adequada 
remuneração, pelo que se justifica plenamente a aplicação do enriquecimento por intervenção. 
 

Exercício n.º 49 
Vigário dedica-se à produção de melão numa herdade não muito longe de Almada. Cansado de vender a 
sua fruta à beira de uma estrada nacional, vai à procura de uma loja para arrendar numa das principais 

ruas de Almada. Encontra uma loja fechada numa zona pedonal, muito central, e pergunta aos vizinhos se 
sabem quem é o proprietário. 

Explicam-lhe que Xana, a proprietária, regressara à terra havia mais de um ano para tratar de uns assuntos 
e que nunca mais ninguém a vira por aquelas bandas. Vigário conclui que Xana não se importaria decerto se 
ele fosse dando algum uso à sua loja, na madrugada seguinte arromba a porta e dali a uns dias inaugura a 
sua nova frutaria, dizendo-se arrendatário de Xana. Dali por uns meses Xana regressa a Almada. Furiosa, 

dirige-se a 
Vigário e exige-lhe que abandone de imediato a sua loja. Imaginando que Vigário se vai embora deixando a 

loja exatamente no mesmo estado em que a encontrara, que mais poderia exigir-lhe Xana? 
 

 
Ilustra a diferença desta figura e da responsabilidade civil, porque se tivesse deixado a loja num estado 
lastimável Xana tinha direito a ser indemnizada. 
A questão é que não houve danos, logo não há RC. Acontece que ele não causou danos mas aproveitou do 
bem, sem causa. 
 
Estes casos são resolvidos apenas de acordo com a regra geral, já que esta situação foi teorizada e 
descoberta mais tarde. 
 
 
Teoria do conteúdo da destinação 
 
Esta teoria assenta essencialmente na tese de que qualquer direito subjectivo absoluto (direitos reais, 
direitos de personalidade, direitos sobre bens imateriais) atribui ao seu titular a exclusividade de gozo e da 
fruição económica do bem. 
 
Assim, para os defensores desta tese, quem explora sem autorização um direito absoluto alheio, adquire 
algo que, de acordo com o conteúdo da destinação desse direito, pertence ao respetivo titular. O 
interventor está, portanto, enriquecido injustificadamente em resultado da intervenção no bem alheio e 
por isso obrigado à restituição. 
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Requisitos: 
 

 Tem de existir enriquecimento (o empobrecimento não existe). 

 Esse enriquecimento tem de ser à custa de outrem (que não fica mais pobre). 

 Falta de causa. 
  
 
Os diversos autores têm divergido na determinação desta restituição, visto que não há um verdadeiro 
empobrecimento do detentor do direito, mas sim um mero enriquecimento do interventor. Olhamos para 
o enriquecimento em sentido real, vamos só olhar para o que entrou e não vamos estar a fazer contas ao 
que saiu. Mas pode o enriquecido, para além de ter de restituir o detentor do direito, ter também de 
indemniza-lo. Estamos agora no plano da responsabilidade civil e vamos procurar a diferença global entre o 
que entrou e saiu. 
 
 
 

10/5/2018 
 

Exercício 51 
Joaquim todas as manhãs se esconde no porta-bagagens de um táxi pertencente a Ludovico, seu vizinho, 

sabendo que este todas as manhãs se desloca até uma praça de táxis situada nas imediações do seu próprio 
local de trabalho. Assim sempre poupava o dinheiro do passe. Ludovico vem a descobrir a marosca de 

Joaquim. Quid juris? 
 

 
Por em evidência chegar ao valor de mercado nalguns casos. É uma situação de ESC por intervenção já que 
beneficiou do serviço de transporte sem o outro se aperceber. Há falta de conhecimento de que se está a 
dar boleia logo nunca pode ser ESC por prestação, mas antes ESC por intervenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enriquecimento por dispêndios de outrem 
 
A este propósito podemos distinguir: enriquecimento por incremento de valor de coisas alheias e 
enriquecimento por pagamento de dívidas alheias. 
 
Estamos perante esta situação quando alguém efetua despesas (gastos de dinheiro, trabalho ou materiais) 
em determinada coisa, que se encontra na posse do benfeitorizante, ou mesmo não se encontrando na sua 
posse, ele acredita que a coisa lhe pertence. Ou seja, é aplicável quando uma pessoa, por engano, por 
achar que está a melhorar algo seu, está a melhorar algo que noa lhe pertence.  
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Podemos ainda considerar a situação em que alguém, embora conhecendo o caráter alheio da coisa, 
desconhece que se encontra a realizar as despesas com materiais seus e não com materiais alheios (caso do 
exercício 53). 
 
NOTA: Não é necessário haver literalmente um melhoramento, pode simplesmente haver enriquecimento 
porque alguém gastou dinheiro e fui eu que enriqueci (como o caso da farinha) 
 
Aplica-se apenas a cláusula geral do art.473/1, e a justificação para a aplicação do ESC está no facto de 
estarem preenchido os pressupostos. No entanto, é de ressalvar que se acrescenta um requisito para que 
possamos aplicar esta modalidade de ESC: é necessário que o enriquecimento tenha sido à custa do 
património de outrem. 
 
Contrariamente do que se passa no caso de enriquecimento por prestação onde é a frustração do fim 
visado com a prestação que dá lugar à restituição, neste caso o que determina a restituição é o facto de o 
incremento patrimonial do enriquecido ter origem em despesas suportadas pelo empobrecido – é esse 
sacrifício económico que determina a restituição do enriquecimento. 
 
Esta modalidade de ESC suscita o problema de, por um lado, o enriquecido vir a beneficiar de despesas 
realizadas pelo empobrecido, e, por outro lado, não tem normalmente possibilidade de impedir a sua 
realização,  que leve a considerar ocorrer a imposição de um enriquecimento forçado. 
A este propósito surge a teoria de que a aplicação do art.479/2 deve atender à planificação subjetiva do 
enriquecido – não se considera haver um enriquecimento efetivo se o incremento de alor não tem para ele 
qualquer utilidade. Ou seja, não obstante existir um enriquecimento se conseguirmos demonstrar que 
subjetivamente aquele enriquecido nunca tinha pensado gastar dinheiro desta forma porque de acordo 
com as suas circunstâncias (posses, dinheiro, etc) nunca gastaria dessa forma, então não terá de restituir.  
 

Exercício n.º 52 
Alda vai buscar o filho à escola e repara, horrorizada, que o casaco de caxemira que o filho traz vestido tem 

um enorme rasgão numa das mangas. Alda pega no casaco e leva-o a uma cerzideira sua conhecida, que 
lhe cobra os olhos da cara mas lhe deixa o casaco como novo. Uns dias depois, Beatriz telefona a Alda, 

explica-lhe que é mãe de um colega de turma do seu filho e pede-lhe que devolva o casaco de caxemira que 
o filho de Alda no outro dia se enganara e vestira, pois o casaco pertence ao filho de Beatriz. Pode Alda 

sujeitar a devolução do casaco à condição de Beatriz lhe reembolsar o montante que Alda pagara à 
cerzideira? 

 

Por um lado, Alda gastou o dinheiro num casaco que não era seu, por outro lado, Beatriz podia não querer 
gastar o dinheiro a reparar o casaco, e a dado momento alguém tomou a decisão por si e obriga-a a 
suportar os custos.  
Há ainda boa fé das partes: boa fé de Beatriz, a enriquecida, porque esta totalmente ignorante de que o 
casaco estava na posse de outrem e que isso a beneficiaria; e por outro lado, de Alda que incrementa o 
valor do casaco sem saber que não era seu. 
Portanto, nos termos do art.479/2 devemos verificar se houve ou não enriquecimento e se houve em que 
medida, tudo no plano subjetivo do enriquecido: apesar de, em termos absolutos, haver valorização do 
casaco, temos de restringir os efeitos do ESC até à medida em que represente uma poupança ou 
enriquecimento para o enriquecido. Ou seja, se Beatriz demonstra que p.e, no estado atual das suas 
finanças nunca teria gasto o dinheiro dessa forma já que tinha gastos mais importantes, demonstra que na 
verdade não poupou, e por isso não lhe pode ser imposta a restituição de algo que nunca teria gasto; se, no 
limite, se demonstrasse que efetivamente apenas compraria um casaco de lã (não de caxemira porque não 
tinha dinheiro para tal), então apensa teria de restituir até ao valor que subjetivamente já iria gastar. 
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Neste caso, a prof. Considera que não haveria lugar a restituição já que não seria fácil determinar se Beatriz 
iria ou não arranjar o casaco, e tao pouco se sabia onde o iria arranjar. 
 

Exercício n.º 53 
Maria, funcionária da padaria Pão-de-Mel, tem por função gerir as relações com os fornecedores. A certa 
altura, ela própria encomenda a título pessoal uns quantos quilos de farinha. O fornecedor faz a entrega, 

em simultâneo, dos seus pacotes de farinha e dos pacotes de farinha da padaria. Maria não se apercebe da 
diferença e, nos dias seguintes, a sua própria farinha é consumida na Pão-de-Mel. Uns dias mais tarde, ao 

tratar da papelada relativa àquela entrega, apercebe-se do seu engano. Quid juris? 
 

 
Neste caso, Maria (M) sabe que o bem é alheio ao seu património, só não sabe que as matérias primas que 
estão a ser utilizadas são suas em vez de serem da padaria. Qual será o objeto da restituição? 
  
O custo que Maria teve é irrelevante, não olhamos para o património do enriquecido olhamos apenas para 
o enriquecimento em si. 
 
A Pão de Mel enriqueceu em que medida? Por usar 2 pacotes de faria poupou 2 pacotes, mas é irrelevante 
se os pacotes seriam mais baratos pela Pão de Mel comprar mais barato – olhamos para o valor de 
mercado (grossista neste caso) e será esse o valor da restituição. Como os pacotes de farinha são um bem 
fungível podíamos restituir na medida de 2 pacotes de farinha, como manda em primeira linha o art.479/1. 
 
 

 Enriquecimento através de património intermédio 
 
 
Esta modalidade diz respeito as casos em que, com prejuízo para o empobrecido, se verifica uma aquisição 
de terceiro a partir de um património que se interpõe entre ele e o empobrecido – ou seja, os casos em que 
o enriquecido, entretanto, passou a um terceiro o enriquecimento.  
 
Nestes casos, apenas se pode impugnar o enriquecimento caso se tratem de atos gratuitos, ou sujeitos a 
impugnação pauliana, pelo que a regra é a de que se protege o terceiro. 
 
Aplica-se quanto aos casos dos art.289/2, art.481, art.616, art.479/2 e art.1214. 
 

 
Exercício n.º 55 

Gualter vende a Hipólito uma enorme coleção de soldadinhos de chumbo que herdara do seu avô. Hipólito 
oferece os soldadinhos de chumbo a Íris, sua amiga colecionadora de soldadinhos de chumbo. Pouco depois 
o primeiro negócio é anulado, pois Gualter ainda era menor e não fazia ideia de quanto valia a sua coleção. 
Hipólito explica aos pais de Gualter que nada pode fazer, pois a coleção era agora de Íris. Os pais de Gualter 
dirigem-se então a Íris, pedindo-lhe que devolva a coleção a Gualter. Esta recusa-se a fazê-lo, e acrescenta 

que ainda que quisesse fazê-lo não poderia devolver toda a coleção, já que a sua casa fora assaltada na 
véspera e os ladrões haviam-lhe levado uns quantos soldadinhos de chumbo. Quid juris? 

 

 
 
G deve a H que deve a I. Não se aplica ESC porque contrato foi anulado, e por isso aplicamos o regime da 
anulabilidade (289). H não pode devolver o bem, quanto mt pode devolver o seu valor. Mas G quer os 
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soldadinhos, mas H já os passou a I. Há um enriquecimento através de património intermédio, I 
enriqueceu á custa de G através do património de H. 
Ou seja:  

 Primeiro dono e empobrecido – G – menor (anulou-se o ato) 

 Enriquecido – H que comprou a G por valor baixo 

 Adquirente - I , a quem H ofereceu o enriquecimento  

Os pais de G exigem a H a restituição mas H já não tem – vão pedir a I, quando vão pedir a I cessa a sua boa 

fé porque até lhe ser dito estava de boa fé.  

I foi assaltada e já não tem todos os soldados, pelo 479,1 deveria restituir os soldados, mas o nº2 do 479º 

tem uma ressalva, se quando cessa a boa fé ela já não tem com ela a coleção toda o que ela tem que restituir 

é aquilo que ainda tem – como estava de boa fé não responde pelo perecimento das coisas, mas tem que 

devolver o que ainda tem quando os pais de G o exigem.  

O 481, º2 diz que se H e I estivessem de má fé respondiam pelo desaparecimento da coisa nos termos do 

480º.  Como não estava de má fé responde com os que sobram. 

Má fé é ética- se devia ter consciência e não tem ou se tinha mesmo – se devia conhecer é equiparado a má 

fé porque devia ter investigado ou percebido.  

 
 
Aplica-se 289/2 que remete para ESC, que distingue 2 requisitos: 

 Ultimo ato é gratuito 

 Impugnação pauliana 
 
H alienou o bem I. G pode exigir a H a restituição do alor, se este tiver património e puder pagar o valor da 
coisa acabou aqui. Se não tiver património G pode atacar I. I tem de devolver os soldadinhos que tem na 
altura, não respondendo pela perda porque esta de boa fé (não sabe que o negocio era anulável 
 

 Enriquecimento que não se enquadra em nenhuma modalidade 
 

 
Exercício n.º 54 

Daniel telefona à mãe, Emília, pedindo-lhe que transfira € 200 para a sua conta bancária, pois já gastou 
toda a sua mesada e ainda faltam dez dias para o final do mês. Emília, resignada, lá dá ordem de 

transferência, mas engana-se a introduzir o NIB do filho e os € 200 vão parar à conta de Fátima. Quid juris? 
 

 
 
ESC que não se enquadra em nenhuma das modalidades. Parecido com ESC por prestação mas fata a 
consciência. Aplica-se o art.473 e Emília pode exigir o dinheiro a Fátima, mas na prática é complicado  
Aqui não há enriquecimento por prestação porque o solvens é o solvens e sabe quem é o accipiens, mas 

enganou-se e prestou a pessoa diferente daquela a quem devia e queria ter prestado.  

Não é enriquecimento por prestação porque falta a consciência de que está a incrementar a esfera de F. 

É diferente achar que devia a C e devia a D. Aqui ela sabia e queria pagar a B mas enganou-se e pagou a E  

não é engano, é involuntário 
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Não é enriquecimento por prestação pelo que vimos, também não é enriquecimento por intervenção porque 

não houve ingerência de quem recebeu o dinheiro e também não é enriquecimento por incremento de bem 

alheio porque foi forçado, não queria melhorar nada nem cumprir obrigação alheia. E também não é o último 

caso. 

Este é um caso que acontece todos os dias mas ainda ninguém enquadrou em nenhuma das modalidades  

é simplesmente ESC e basta que se verifiquem os 3 pressupostos. 

 

 
 
ESC não existe só para corrigir problemas que ocorram por acaso. Há figuras que só fazem sentido porque 
existe o ESC:  
 
O ESC esteve na origem do aparecimento da garantia autónoma. Qualquer meio de defesa que o credor 

tenha contra o devedor pode ser invocado pelo garante contra o devedor. Recordemos dois tipos de 

garantias: 

 Garantia acessória – em que a fiança é o paradigma - o fiador invoca tudo porque o que determina 

o vencimento da obrigação do fiador é o incumprimento pelo devedor. Se o que houve foi não 

cumprimento justificado então o fiador usar isso porque não se venceu a sua obrigação – tem que 

ter havido violação pelo devedor para que o fiador pague 

 Garantia autónoma – por exemplo se uma mercadoria nunca chegou ao destino. O comprador diz 

que não recebeu e portanto não paga o preço. Se o vendedor vier ter com o garante e lhe pedir o 

preço o garante paga, por causa da autonomia que existe entre a relação principal e a garantia – o 

único meio de defesa do garante é se demonstrar fraude (conluio). 

Surgiram porque o garante sabe que se o devedor não paga que vai atrás do cliente com fundamento 

em ESC – garante, sub-roga e cobra. Ou seja, funciona em conjugação com o ESC. 

 

Normalmente o banco tem meios mais fortes de defesa do que a sub-rogação legal. 

 
 

II - GESTÃO DE NEGÓCIOS 
 

O ESC é uma matéria com muita importância, que se encontra positivada em quase todos os sistemas 
jurídicos. Tal não é o caso da GN, que não existe nos sistemas de inspiração anglo americana. 
 
Este instituto existe para proteger aqueles que são altruístas e solidários com os outros. No entanto, 
configura uma péssima designação porque dá a entender que envolve um contexto empresarial, sendo que 
apenas detém este nome em virtude da tradução literal do latim.  
Não obstante a sua teleologia, a lei pondera também os interesses do dono do negócio, através da 
imposição de deveres do gestor (art.165), da eventual responsabilidade pelos danos que causar (art.166) e 
da obrigação de compensar o gestor pelas despesas suportadas e prejuízos sofridos (art.168) 
 
Será de que pode ingerir de forma não autorizada no património alheio? Em teoria não, mas a lógica deste 
instituto prende-se, não com os casos em que as pessoas recusam a ingerência no seu património, mas com 
os casos em que as pessoas não têm capacidade/possibilidade de autorizar essa ingerência. Exemplo: O 
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meu vizinho tem um cão e entra em coma, a GN entra para saber se eu posso entrar na casa do vizinho e 
tratar do cão, já que ele não se encontra em condições para autorizar. 
 
Ou seja, regula aquelas situações em que é necessário gerir os nossos assuntos e de repente ficamos 
impossibilitados de tratar deles, o que abre portas a que alguém trate deles por nós.  
 
Note-se que regula apenas relações entre particulares, não regula relações com terceiros: nesse caso será 
desencadeado o instituto da representação sem poderes. 
 
NOTA TERMINOLÓGICA: Quem faz as coisas é o gestor, quem vê as coisas feitas é o dono do negócio 
(terminologia) 
 
Suscita-se a questão de saber se o gestor pode ou não ser remunerado. 
 

16/05/2018 
 

A GN não tem grande aplicação nos tribunais, no entanto, justifica muitos outros institutos, e por isso é 
importante saber. 
 
No âmbito da GN, importa fazer 2 questões: 

1. Pode agir? Importa verificar os requisitos e os deveres do gestor. 
2. Foi a gestão regular? Daqui depende aquilo a que o gestor tem direito 

 
Requisitos para a gestão de negócios (art.464): 
 

 Assunção da direção de negócio (assunto) alheio: 
o Alienidade objetiva – Há uma ingerência na esfera jurídica do dono do negócio 

 Ex: entro em casa de alguém e trato das plantas, é claro que interferi com o direito 
de propriedade da pessoa por ter entrado na casa sem autorização. 

o Alienidade subjetiva- O gestor não efetuou qualquer ingerência na esfera jurídica alheia, 
mas é possível visualizar, a partir da sua intenção (animus) que pretende atuar para 
outrem. 

 Ex: Não tenho comida para gato por isso vou comprar para alimentar o gato do 
vizinho. Tinha de olhar para a intenção do agente para ver se queria comprar 
comida para ele ou para gerir os negócios de outrem 
 

 Prática de atos – não há GN por omissão, temos de ter uma conduta positiva. Podem ser atos 
jurídicos ou materiais, mas não podem ser atos de natureza pessoal. Estão apenas excluídos os atos 
contrários à lei à ordem pública ou ofensivos dos bons costumes, pro tal representar uma conduta 
proibida em relação ao gestor. 

o NOTA: A forma mais fácil de aferir se se trata de um ato jurídico ou não é pensar se faz 
sentido anular/declarar nulo o ato. Ex: Faz sentido anular o ato de dar comida ao gato? 
Não, logo não é ato jurídico. 
 

 Ação no interesse e por conta do dono do negócio (art.340) – Não podem ser praticados atos que 
beneficiem o próprio. Podemos estar a agir simultaneamente em nosso interesse, só é requisito no 
meio de tudo encontrar elementos que nos digam que agiu de acordo com o interesse de outro. 
Esta análise faz-se objetivamente e com os dados que se tem à altura da decisão de gestão ou 
não.  
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o No interesse – exige que esqueçamos a intenção de quem age e devemos questionar-nos 
objetivamente acerca da utilidade da ação para o dono do negócio 

o Por conta – atua-se em nome próprio, mas com o intuito de fazer chegar a outrem o efeito 
económico da nossa atuação. Não interessa se é disparatado ou não. 

o (Em nome) – não releva para a GN 
 ASSIM, Ccaso a intervenção do gestor não corresponda ao critério de utilidade, isto 

é, caso não seja de acordo com a vontade real ou presumível do dono do negócio 
então não estamos perante o instituto da GN por falta de preenchimento deste 
requisito. 

 

 Falta de autorização – Fundamental. Se o dono do negócio autorizar já não estamos na GN. Exige 
situações em que o dono não autorizou nem conseguiu autorizar (porque não atendeu, porque não 
se encontrava em condições,…) 

o Art.465 al.b) – A lei não diz diretamente no art.464 que eu tenho de ter tentado contactar 
o dono do negócio, mas este artigo parece exigir a falta de possibilidade de contacto. 

o Tem de se fazer uma avaliação de bom senso quanto ao nível de diligência na tentativa de 
contacto: Nos casos em que o ato afete a longo prazo a pessoa, é logico que deve ser mais 
procurado um contacto com o dono do negócio (Ex: não bastava saber que B estava no 
hospital, tinha de ir falar com ela ou pelo menos tentar), já no caso de atos puramente 
inócuos (Ex: regar as plantas, já era compreensível que o gestor não se deslocasse ao 
hospital só para perguntar isso) já não é exigível um esforço assim tao grande para o 
contacto.  

 
Deveres do gestor (art.165): 
 

a) Utilidade da gestão – Ou seja, se conhecer o interesse e a vontade do dono do negócio, tenho 

de respeitar, e se não conhecer a vontade real tenho de reconstruir a vontade hipotética. No 

entanto, esta norma suscita a questão acerca de o que fazer quando há contradição entre o 

interesse e a vontade do dono do negócio. Nesse caso, MLR acredita que o gestor se deve 

abster. 

b) Continuar a tentar entrar em contacto com o dono, para que este conheça a gesto – Mas note-
se que a partir do momento em que entrar em contacto e o dono autorize/rejeite deixa de 
haver gestão de negócios e passa-se para outro instituto (que dependerá do teor da conversa) 

c) Prestar contas da gestão 
d) Prestar informações acerca da gestão 
e) Entregar todos os proveitos resultantes do negócio ao dono do mesmo – Portanto, o dono 

adquire sobre um gestor um direito de crédito com esse objeto. E, havendo pluralidade de 
gestores, bem como uma atuação conjunta dos mesmos, são solidárias as obrigações para com 
o dono do negócio (art.467) 

 
 
Deveres do dono do negócio para com o gestor  
 
Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, para passar para a segunda questão, temos de aferir se 
a gestão foi regular. Para isso aplicamos o art.468º, que indica que gestão regular é aquela que foi exercida 
em conformidade com o interesse e a vontade real ou presumível do dono do negócio. Nesse caso, o dono 
do negócio tem direito a receber as despesas e prejuízos. 
Se a gestão não for regular, o que significa que não foi respeitado o dever do art.465 al.a), então o dono 
do negócio responde apenas de acordo com as regras do ESC por dispêndios de outrem, nos termos do 
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art.468/2, sendo que só vai pagar na medida em que enriqueceu. Neste caso o gestor fica desprotegido, 
mas faz sentido porque agiu mal. 
 
 

 
 
Remuneração do gestor 
 
Resta saber se o gestor pode ser remunerado, independentemente da regularidade da gestão. O art.470º 
responde que regra geral não, a menos que tal corresponda à sua atividade profissional, caso em que serão 
aplicadas as regras do art.1158 
 
Basicamente a lei aplicou o regime do mandato para esta parte da remuneração da gestão. Não há 
conversa nenhuma. A ideia é: se as partes tivessem oportunidade de falar o negócio seria oneroso ou 
gratuito? 
 
Exemplo: Alguém vai para o hospital e eu rego-lhe as plantas. Tem de me pagar só porque eu sou 
jardineira? Parece ter de ser feita uma avaliação casuística: se apenas demorar 5 minutos e regar depois de 
regar o meu não parece fazer sentido pagar, é um favor. Já se for um terreno de 2 hectares já me devem 
pagar. 
 

Exercício n.º 56 
Antero ouve dizer que a sua vizinha Berenice sofreu um acidente de viação e está internada no hospital, 
com várias costelas partidas, e a partir desse dia passa a regar o jardim da vizinha ao mesmo tempo que 

rega o seu e a zelar pela alimentação do gato de Berenice, que entra e sai livremente de sua casa por uma 
portinhola a ele especialmente destinada. Antero fez bem? Quando a vizinha regressasse a casa Antero 

poderia pedir-lhe alguma coisa pelos serviços prestados a Berenice? 

 
 

Duas questões: 
 
1. Podemos agir? Sim. Parecem estar preenchidos todos os pressupostos. A única questão que se coloca é 
se Antero violou ou não o seu dever de diligência do art.465/b), porque possivelmente B estava num 
hospital local e não era assim tao complicado falar com B. No entanto, tratam-se de atos meramente 
inócuos e por isso parece que podemos dizer que a atuação de Antero foi razoável. Consideramos que 

Consequências da GN

Gestão regular (art.468), isto é, foi 
exercida de acodo com o interesse e 

VR ou presumivel do dono.

Dono do negócio tem a obrigação 
de reembolsar despesas e 

indeminzar prejuizos (art.468/1)

Gestão não foi regular (art.468/2)

Dono do negócio só responde na 
medida seu enriqucimento, de 

acordo com as regras do ESC por 
dispêndios de outrém

Independentemente da 
regularidade da gesstão, há lugar a 

remuneração? Art.470º

Regra geral não 

Sim caso gestor exerça a sua 
profissão (art.1158)
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houve gestão e que foi regular, e que o esforço de A foi razoável para o caso. Portanto, tem direito ao 
reembolso de despesas. 
 
2. Podemos pedir dinheiro por isso? Não, como A não estava a exercer a sua profissão, aplicamos a regra do 
art.469º e concluímos que não pode haver remuneração. Mesmo que A fosse jardineiro iria importar a 
dimensão do jardim, como o caso dá a entender que não tem grande dimensão, estamos no domínio do 
favor e não há remuneração. 
 
 
 

Exercício n.º 57 
Cristina faz compras na baixa lisboeta. A certa altura vê na montra de um alfarrabista um livro antigo que 

sabe ser há muito procurado pela sua amiga Dália. Tenta telefonar-lhe várias vezes mas a amiga não 
atende. Com receio de que alguém o compre antes de a sua amiga ter uma oportunidade de se deslocar à 
loja, já que a amiga vive no Porto, Cristina toma a iniciativa de o comprar. No dia seguinte vai ter com a 
amiga ao Porto e mostra lhe o livro, esperando da sua parte uma reação de grande alegria. No entanto, 

Dália encolhe os ombros e explica-lhe que já comprara um outro exemplar, que encontrara à venda na Feira 
da Ladra. Pode Cristina exigir algum dinheiro a Dália? 

 

 
 
Trata-se de um caso de GN subjetivamente alheia, porque o NJ em causa é a mera compra de um livro, mas 
a verdadeira intenção é comprar o livro para Dália.  
 
Importa verificar os requisitos do art.464º: Houve assunção de direção de negócio alheio, embora 
subjetivamente mas houve. Com a informação que dispunha a informação é que atuou em interesse do 
dono (não sabia que já tinha o livro), verificamos que atuou em interesse do dono do negócio. Não havia 
autorização. Como cumpre os requisitos e houve gestão regular (art.468), D deve reembolsar C das 
despesas, já que não houve prejuízos. C tem o dever de entregar o livro a D com fundamento no art.465/e.  
O facto de C ter ido ao Porto foi desnecessário e impulsivo, porque nada indica que D tinha urgência em 
receber o livro. Nesse sentido, não há motivo para reembolsar essas despesas. 
 
Quanto à remuneração, como não se trata do exercício da profissão, não há lugar a remuneração art.469. 
 
 
 

Exercício n.º 58 
Elsa trabalha nas imediações da loja de Filomena. Todos os dias por lá passa na sua hora de almoço, para 
visitar a amiga. Um desses dias, Elsa encontra a loja fechada. Lembra-se então de que a amiga lhe dissera 

que ia ao médico. Vendo aproximar-se um dos melhores clientes de Filomena, Elsa toma a iniciativa de abrir 
a loja e atende o cliente. Este não a dececiona, pois compra quase meia loja. Quando o cliente sai 

finalmente da loja, Elsa dá-se conta, preocupada, de que a sua hora de almoço já terminou. Com receio de 
ser despedida, Elsa sai disparada e, com a pressa, esquece-se de trancar a porta da loja. Poucos minutos 

depois a loja é assaltada. O que pode fazer Filomena? 

 
Não há duvidas que houve gestão de assunto alheio. Não sabemos a vontade real de F, mas parece não 
haver grande dúvida de que muito provavelmente seria a vontade hipotética. É mais uma zona de fronteira 
que podemos discutir. Não houve autorização (questão de se houve sequer tentativa ou se a oportunidade 
não o permitia). Gestão foi regular aliás deu imenso lucro (art.168 1º parte) 
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O que releva neste caso é a parte final. A gestão é interrompida, e o art.166/1 condena essa ação, por esse 
motivo responde pelo prejuízo. 
 
 
Responsabilidade do gestor (art.166) 

 
Será que há um dever o gestor continuar a gestão, a partir do momento em que a inicia? ML e MLR 
acreditam que, uma vez que não está legalmente consagrada uma obrigação de continuar a gestão até um 
determinado momento, e uma vez que a lei se limita a responsabilizar o gestor pelos danos que causar com 
uma interrupção injustificada da gestão, o que a lei consagra é um dever específico de proteção do dono 
do negócio, através do qual o gestor é responsabilizado se interromper injustificadamente a gestão numa 
situação suscetível de lhe causar danos.  
 
Ou seja, partir do momento em que assume a direção do negócio alheio passa a ter o dever de não 
interromper injustificadamente, dever de ser diligente de tomar conta do património alheio. Não tínhamos 
dever de começar, mas se começamos passamos a ter este dever.  
Assim, estatui este artigo que, o gestor do negócio é civilmente responsável tanto pelos danos que causar 
com culpa sua no exercício da gestão como com a injustificada interrupção desta, considerando-se 
culposa a sua atuação sempre que agir em desconformidade com o interesse ou a vontade, real ou 
presumível, do dono do negócio.  
 
É importante que haja uma relação causa-efeito (nexo de causalidade) entre a interrupção da gestão/danos 
causados durante a gestão, e a ação do gestor. Ou seja, temos de ter o cuidado de não colocar a pessoa 
numa situação pior do que aquela em que teria ficado caso nunca tivesse gerido o negócio. Portanto, 
podemos parar, temos é de ter cuidado na forma como paramos. 
 
Importa ressalvar que a obrigação de indemnizar não anula a obrigação do dono de pagar 
despesas/indemnizar prejuízos nos termos do art.168. Caso aconteçam estas duas coisas 
simultaneamente, provavelmente aplicamos o instituto da compensação 
 
 
Qual é a relevância da aprovação da gestão (art.469)? A aprovação não é requisito e o gestor tem direito a 
tudo o que indica o art.468, caso estejam verificados os requisitos do art.464. Mas, a aprovação da gestão 
implica o reconhecimento de que não há danos, isto é, implica a renúncia ao direito de indeminização 
pelos danos feitos pelo gestor, e vale como reconhecimento dos direitos a que este são conferidos no 
art.468/1. Ou seja, esta aprovação não acresce nada de novo porque se efetivamente o gestor tinha direito 
ao que estabelece o art.468, iria ver o reembolso das despesas, mas o que a aprovação faz é “cortar 
caminho”, porque confere automaticamente ao gestor esses direitos, sem termos de verificar os requisitos. 
 
 

Exercício n.º 59 
Gonçalo é taxista. Todos os invernos passa duas semanas em Andorra, deixando o carro estacionado à 

porta de casa. Helena, sua vizinha e amiga, dá-se conta numa dessas manhãs de que o carro fora 
vandalizado na noite anterior, estando coberto de riscos. Com receio de que a exposição à intempérie 

agrave o problema, manda retocar a pintura do carro do amigo, aproveitando para mandar limpar o seu 
interior, pois Gonçalo tinha a mania de acumular maços de cigarros vazios no chão do seu carro e a Helena 

sempre fizera impressão esse seu comportamento, tão prejudicial a uma boa relação com os clientes. No 
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regresso, Gonçalo fica furioso com a atitude de Helena, recusando-se a reembolsá-la pelas despesas que 
teve com o carro. Pode fazê-lo? 

 
Temos o exemplo de uma vontade conhecida (deixar la os maços) que não corresponde ao que seria 
objetivamente o interesse (que seria ter o carro limpo). Quando não há coincidência entre os dois é dever 
do gestor abster-se, não podemos prevalecer nada sobre a vontade real. 
Também se abre a questão de saber se, caso o gestor tenha feito algo errado, podemos destacar isso de 
tudo o que fez de bom? Ou temos de dizer que toda a gestão foi má? 
 
Ou seja, a prof neste caso destacaria a limpeza do carro para ser um ato abusivo, e deixaria o juízo de 
regularidade para o resto.  
 
 
 

 
 

Exercício n.º 60 
Tocam à porta de casa de Irene. É um funcionário de um conhecido estação de televisão, que a informa de 
que vão filmar um episódio de uma telenovela ali na rua, estando ele em busca de candidatos a figurantes. 
Tem três lugares para oferecer aos moradores daquele prédio. Irene aceita a oferta, acrescentando que fica 
com os três lugares disponíveis, pois a sua aceitação não é feita apenas em nome próprio, já que age «em 

gestão de negócios» das vizinhas Joana e Liliana. Está correta a sua afirmação? 
 

 
Trata-se de uma utilização indevida da GN, só serve para regular relações entre gestor e dono, quando 
agirmos perante terceiros não é o instituto da GN que ajuda, no entanto, é uma prática muito difundida.  
Como diz atuar em nome da dona do negócio aplicamos o regime da representação sem poderes (art.268) 
Quanto à posição do dono do negócio face a terceiros, tem de se fazer uma distinção, nos termos do 
art.471: 

 
Gestão de negócios alheios considerados próprios (art.472) 
 
O art.472 regula a situação em que o gestor exerce a gestão por estar convencido de que o negócio lhe 
pertence. Neste caso, estatui este artigo que apenas aplicamos o regime da GN caso houver aprovação da 
gestão, e, em qualquer outro caso, são aplicáveis as regras do ESC, sem prejuízo de outras que ao caso 
compitam, e, se houver culpa do gesto na violação de direito alheio, nesse caso as regras da 
responsabilidade civil. 
 
 
 

 

Exercício n.º 61 
Tânia telefona à vizinha Úrsula a pedir-lhe para lhe regar as plantas da marquise, pois ficou retida numa 
viagem de negócios a Luanda. Úrsula assim faz, entrando em casa de Tânia com uma chave que a vizinha 

em tempos lhe pedira que guardasse, para o caso de um dia perder a sua. Úrsula rega as plantas, mas 

                Gestor celebra NJ em nome próprio  Gestor celebra NJ em nome do dono do negócio 

Regime do mandato sem representação 
(art.1781 e ss) 

Regime da representação sem poderes (art.268) 
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depois lembra-se de arranjar o algeroz da vizinha, que começara a funcionar mal, entornando água para a 
casa de Úrsula. 

Finalmente, e já que está com as mãos na massa, manda construir um muro no quintal da vizinha, para 
poder gozar umas belas tardes de verão à sombra do muro, no seu próprio quintal. Tânia regressa e até 

agradece o arranjo do algeroz, mas exige a Úrsula a demolição do muro por esta construído no quintal de 
Tânia. Quid juris? 

 
Trata-se de um caso de gestão imprópria. Atua em seu interesse, aproveitando a situação para abusar do 
outro. 
Portanto, regar as plantas não é GN, mas em nenhuma das outras é porque o interesse prosseguido não é o 
do dono do negócio, logo esse pressuposto não esta preenchido. 
 

17/05/2018 

Ação negatória 

Esta fonte de obrigações faz nascer na esfera dos sujeitos uma obrigação de eliminação da lesão (tutela 

inibitória), antes de se impor uma indeminização pelos danos (tutela ressarcitória). Note-se que a lesão 

distingue-se dos danos, os danos são o resultado e dão origem à figura da responsabilidade civil. 

Este instituto encontra-se amplamente identificado nos sistemas anglo-americanos (ex: restraining order, 
injunctions), mas também encontramos no nosso SJ, nomeadamente no art.70º15. No direito civil também 
encontramos esta figura nos direitos de propriedade, e nos direitos de autor. 
 
Ao lado da tutela de ressarcir importa conhecer a tutela inibitória (terminologia de Oliveira Ascensão). 
Inibir significa tentar evitar que a lesão aconteça. Assim, pede-se ao tribunal que ordene ao lesante que 
pare de lesar, ou, se ainda não o fez, que evite fazê-lo, ou seja, visa eliminar a lesão ou cessar os 
comportamentos lesivos. 
 
Podemos encontrar esta figura plasmada nos art.878 CPC, art.492, art.1350, art.1328 e 1329º CC. 
 
 
NOTA: Só existe para direitos absolutos, não podemos aplicar quanto a direitos de crédito  
 
Ex.61: Não é impossível configurar como um caso de RC, mas o que é mais adequado é aplicar a figura da 
ação negatório. Neste caso tem a obrigação de eliminar os muros. 
 
Ex.62, 63 e 64: dizem respeito à matéria dos negócios unilterais (não fazer) 
 
Ex dos rissóis e etc…  não é para resolver 

                                                             
15 ARTIGO 70º (Tutela geral da personalidade) 
1. A lei protege os indíviduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral.  
2. Independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer as 
providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos 
da ofensa já cometida. 


