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Nota: o termo tipicidade pode ter dois significados: 
pode referir-se a um elenco fechado (numerus 
clausus ± sendo que há um elenco fechado de 
direitos reais e de pessoas coletivas, mas não de 
contratos), ou pode surgir na metodologia do direito 
com um significado completamente distinto. Na 
metodologia do direito, o que releva é a distinção 
entre conceito fechado e aberto, ou entre conceito e 
tipo. O tipo é o conceito aberto, que se contrapõe ao 
conceito fechado. E a melhor terminologia é a que 
distingue o conceito fechado do conceito aberto ou 
tipo. Esta distinção é gradativa e não absoluta: os 
conceitos podem ser mais fechados ou mais abertos 
ou tipológicos. O que significa isto? O conceito de 
maioridade é um conceito fechado, porque é 
definido com características muito precisas ± 18 
anos, ponto final; o conceito de compra e venda é 
relativamente fechado ± transmite-se a propriedade, 
entrega-se a coisa, recebe-se o preço; e há 
conceitos jurídicos muito mais abertos ± por 
exemplo, o conceito de coisa é um conceito aberto. 
A eletricidade parece ser uma coisa, mas, na 
realidade, são eletrões em movimento, que só se 
podem observar com um microscópio. Do ponto de 
vista jurídicR�� ³FRLVD´� p� um conceito muito aberto, 
porque tanto é coisa um pedaço de terra, uma 
caneta ou eletrões em movimento. O conceito de 
coisa abarca várias realidades possíveis.  

 

Como é natural, a atividade do intérprete e aplicador 
do direito é muito mais fácil quando os conceitos são 
fechados. É o que acontece com a maioria dos 
conceitos jurídicos. Mas, no caso do conceito de 
coisa alheia, é preciso ponderar se está ou não 
incluída a eletricidade. Já no contrato de compra e 
venda, temos um conceito relativamente fechado; no 
contrato de jogo, temos um conceito muito aberto. O 
conceito de moeda (que pode ser moeda metálica, 
GH�SDSHO��HOHWUyQLFD«� é também muito aberto. E a 
criptomoeda é moeda? Os conceitos jurídicos são 
abertos ± e dentro do chapéu da terminologia podem 
ser encontrados sentidos muito distinto, com 
interpretações mais amplas e mais restritas. Não há 
interpretações literais ± há, sim, interpretações 
amplas e interpretações mais restritivas. Isto é 
sofisticação na metodologia do direito. 

 

Temos um elenco fechado de direitos reais, mas 
dentro desse elenco fechado encontramos direitos 
reais que são conceitos mais abertos e direitos reais 
mais fechados. O conceito de usufruto já é mais 
fechado; e o conceito de servidão predial é mais 
aberto. Uns tipos são mais fechados e outros mais 
abertos; e, por isso, podemos usar a palavra tipo 
com dois significados: como um dos casos do 
conceito fechado, ou como uma coisa distinta do 

conceito fechado. A servidão predial é um dos 
elementos do conceito fechado, mas é um tipo por 
ser conceito aberto. 
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Conceitos-chave: Servidões legais e servidões 
voluntárias; constituição por destinação do pai de 
família; momento da constituição e momento 
posterior à constituição das servidões prediais; 
direitos do titular do prédio dominante; deveres do 
titular do prédio dominante; extinção das servidões; 
direito real de habitação periódica (DRHP); modos 
de constituição do DRHP; transmissão do DRHP; 
direitos e deveres dos titulares do DRHP; direitos e 
deveres do proprietário no DRHP; extinção do 
DRHP; natureza do DRHP; quinhão, compáscuo, 
enfiteuse, censo e colonia; direitos reais de garantia; 
direitos reais de garantia de origem negocial vs. 
legal; garantias reais de origem negocial 
constituídas por devedores vs. por terceiro; direitos 
reais de garantia como exceção ao princípio par 
conditio creditorum; movimentos de harmonização e 
unificação dos direitos reais de garantia. 

 

 

 

 

Servidões legais e servidões voluntárias 

 

Há que distinguir entre: 

 

(i) Servidões legais;  
(ii) Servidões voluntárias. 

 

 

 

1 ± SERVIDÕES LEGAIS 
 

 

 

CC | ARTIGO 1547º 

(Princípios gerais [Constituição das servidões]) 
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1 ² As servidões prediais podem ser constituídas por contrato, 
testamento, usucapião ou destinação do pai de família. 

 

2 ² As servidões legais, na falta de constituição voluntária, 
podem ser constituídas por sentença judicial ou por decisão 
administrativa, conforme os casos. 

 

 

 

1547º - as servidões legais não resultam 
automaticamente da lei, mas sim indiretamente. Isto 
porque a lei atribui um direito potestativo a 
determinada pessoa, e será o exercício jurídico 
desse direito potestativo a causa direta da 
constituição da servidão predial. 

 

 
Exemplos de servidões legais: servidão de 
passagem, servidão em benefício de prédio 
encravado. 

 

 

 

CC | ARTIGO 1550º 

(Servidão em benefício de prédio encravado [Servidões 
legais de passagem]) 

 

 

1 ² Os proprietários de prédios que não tenham comunicação 
com a via pública, nem condições que permitam estabelecê-la 
sem excessivo incómodo ou dispêndio, tem a faculdade de 
exigir a constituição de servidões de passagem sobre os 
prédios rústicos vizinhos. 

 

2 ² De igual faculdade goza o proprietário que tenha 
comunicação insuficiente com a via pública, por terreno seu 
ou alheio. 

 

 

1550º ± pela expressão ³IDFXOGDGH� GH� H[LJLU� D�
FRQVWLWXLomR´�se vê que há um direito potestativo, ou 
seja, um poder de conformação da esfera jurídica 
alheia. O titular do direito potestativo tem a 
possibilidade de produzir unilateralmente efeitos 
jurídicos em esfera jurídica alheia, sem a vontade do 
terceiro. 

 

 

 

CC | ARTIGO 1556º 

(Servidões de passagem para o aproveitamento de águas 
[Servidões legais de passagem]) 

 

 

1 ² Quando para seus gastos domésticos os proprietários não 
tenham acesso às fontes, poços e reservatórios públicos 
destinados a esse uso, bem como às correntes de domínio 
público, podem ser constituídas servidões de passagem nos 
termos aplicáveis dos artigos anteriores. 

 

2 ² Estas servidões só serão constituídas depois de se verificar 
que os proprietários que as reclamam não podem haver água 
suficiente de outra proveniência, sem excessivo incómodo ou 
dispêndio. 

 

 

 

CC | ARTIGO 1554º 

(Indemnização [Servidões legais de passagem]) 

 

 

1 ² Quando para seus gastos domésticos os proprietários não 
tenham acesso às fontes, poços e reservatórios públicos 
destinados a esse uso, bem como às correntes de domínio 
público, podem ser constituídas servidões de passagem nos 
termos aplicáveis dos artigos anteriores. 

 

2 ² Estas servidões só serão constituídas depois de se verificar 
que os proprietários que as reclamam não podem haver água 
suficiente de outra proveniência, sem excessivo incómodo ou 
dispêndio. 

 

 

1554º ± é necessário entregar uma indemnização ao 
dono do prédio serviente. Se forço a constituição de 
uma servidão, tenho de indemnizar a pessoa sujeita 
ao exercício do meu direito potestativo. Nem tudo 
são rosas. 
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CC | ARTIGO 1557º 

(Aproveitamento de águas para gastos domésticos 
[Servidões legais de águas]) 

 

 

1 ² Quando não seja possível ao proprietário, sem excessivo 
incómodo ou dispêndio, obter água para seus gastos 
domésticos pela forma indicada no artigo anterior, os 
proprietários vizinhos podem ser compelidos a permitir, 
mediante indemnização, o aproveitamento das águas 
sobrantes das suas nascentes ou reservatórios, na medida do 
indispensável para aqueles gastos. 

 

2 ² Estão isentos da servidão os prédios urbanos e os referidos 
no nº l do artigo 1551º. 

 

 

1557º ± em vários lugares do CC temos esta 
conjugação de interesses. 

 

 

 

CC | ARTIGO 1558º 

(Aproveitamento de águas para fins agrícolas [Servidões 
legais de águas]) 

 

 

1 ² O proprietário que não tiver nem puder obter, sem 
excessivo incómodo ou dispêndio, água suficiente para a 
irrigação do seu prédio, tem a faculdade de aproveitar as 
águas dos prédios vizinhos, que estejam sem utilização, 
pagando o seu justo valor. 

 

2 ² O disposto no número anterior não é aplicável às águas 
provenientes de concessão nem faculta a exploração de águas 
subterrâneas em prédio alheio. 

 

 

 

1558º ± isto não é bem uma indemnização, mas sim 
uma compensação pela privação de bens.  

 

 

Vejamos agora uma outra compensação de 
interesses específicos da servidão de prédio 
encravado. 

 

 

 

CC | ARTIGO 1551º 

(Possibilidade de afastamento da servidão)  

 

 

1 ² Os proprietários de quintas muradas, quintais, jardins ou 
terreiros adjacentes a prédios urbanos podem subtrair-se ao 
encargo de ceder passagem, adquirindo o prédio encravado 
pelo seu justo valor. 

 

2 ² Na falta de acordo, o preço é fixado judicialmente; sendo 
dois ou mais os proprietários interessados, abrir-se-á licitação 
entre eles, revertendo o excesso para o alienante. 

 

 

1551º - há uma exceção de aquisição do prédio 
encravado pelo titular do prédio serviente.  

O que é uma exceção? Isto é diferente de norma 
excecional; é, por exemplo, como a exceção de não 
cumprimento. 

 

Para compreender a ideia de exceção, precisamos 
de fazer a divisão entre SJ base e SJ complexa. No 
âmbito de uma SJ complexa passiva, pode haver 
uma SJ positiva ± uma exceção, um obstáculo ao 
exercício do direito pela parte contrária. Por 
exemplo: tenho um dever de pagar o preço, mas 
posso invocar a exceção de não cumprimento. A 
exceção de caducidade e a exceção de prescrição 
são outros exemplos. Estas exceções são SJ ativas, 
mas são ³iUYRUHV´�QR�PHLR�GH�XPD�³IORUHVWD´� (a SJ 
passiva). As exceções frequentemente são direitos 
potestativos, com a característica de se incluírem 
numa SJ passiva. Neste artigo temos uma exceção 
de prédio encravado. O titular do prédio serviente 
está sujeito ao direito potestativo de constituição de 
uma servidão de passagem (SJ complexa passiva); 
mas nem tudo é mau, pois pode adquirir o prédio 
encravado pagando o seu justo valor. 

 

Note-se que a sujeição jurídica é a posição jurídica 
correspondente ao direito potestativo; se alguém 
exerce um direito potestativo sobre outra pessoa, 
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esse terceiro tem uma sujeição jurídica. Mas para 
PCN, a sujeição não é exatamente o contraponto a 
um direito potestativo, e sim a um poder jurídico. 

 

 

 

 

Constituição por destinação do pai de família 

 

Vejamos agora a constituição por destinação do pai 
de família. É uma hipótese de servidão legal; há 
constituição por força da lei. 

 

 

 

CC | ARTIGO 1549º 

(Constituição por destinação do pai de família) 

 

 

Se em dois prédios do mesmo dono, ou em duas frações de 
um só prédio, houver sinal ou sinais visíveis e permanentes, 
postos em um ou em ambos, que revelem serventia de um 
para com outro, serão esses sinais havidos como prova da 
servidão quando, em relação ao domínio, os dois prédios, ou 
as duas frações do mesmo prédio, vierem a separar-se, salvo 
se ao tempo da separação outra coisa se houver declarado no 
respetivo documento. 

 

 

1549º - uma situação de exemplo: dois prédios, A e 
B, pertencem a T; dá-se que T utiliza o prédio B para 
ligar à via pública. Mas A não é um prédio 
encravado, pois também tem um caminho, embora 
pior e mais isolado. Imagine-se que T tem uma 
vivenda com uma garagem no prédio A e, ao longo 
dos tempos, usa o caminho que passa por B por ser 
mais rápido para chegar à autoestrada. De início, 
não há um prédio encravado nem uma servidão de 
passagem; o que temos é o titular de dois prédios a 
fazer este uso. Imagine-se que, a dada altura, T 
vende os prédios a S e a V. Quando isto ocorre, S 
fica com uma servidão legal, por força do regime do 
1549º. 

 

 

2 ± SERVIDÕES VOLUNTÁRIAS 

 

Nas servidões voluntárias, não há qualquer direito 
potestativo legal; a servição é constituída por a) 
contrato, b) testamento ou c) usucapião. 

 

 

 

CC | ARTIGO 1547º 

(Princípios gerais [Constituição das servidões]) 

 

 

1 ² As servidões prediais podem ser constituídas por contrato, 
testamento, usucapião ou destinação do pai de família. 

 

2 ² As servidões legais, na falta de constituição voluntária, 
podem ser constituídas por sentença judicial ou por decisão 
administrativa, conforme os casos. 

 

 

2A ± Constituição por contrato 

 

Nada diremos acerca da constituição por contrato. 

 

 

2B ± Constituição por testamento 

 

Também não aprofundaremos a constituição por 
testamento. 

 

 

2C ± Constituição por usucapião 

 

A constituição por usucapião apenas pode ocorrer 
nas servidões aparentes ± i.e., as que se revelam 
por sinais visíveis e permanentes (1548º). 
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CC | ARTIGO 1548º 

(Constituição por usucapião) 

 

 

1 ² As servidões não aparentes não podem ser constituídas 
por usucapião. 

 

2 ² Consideram-se não aparentes as servidões que não se 
revelam por sinais visíveis e permanentes. 

 

 

Quando não há contrato, testamento nem direito 
potestativo legal, pode ainda assim haver uma 
situação fáctica de utilização de uma passagem ao 
longo de 20 anos. A posse sobre a passagem, 
conjugada com o decurso do tempo, resulta em 
usucapião. 

 

 

 

Momento da constituição e momento posterior à 
constituição das servidões prediais 

 

Há que dizer que as servidões prediais têm dois 
momentos: o (1) momento da constituição e o (2) 
momento posterior à constituição. Após serem 
constituídas as servidões prediais, há um direito de 
gozo da servidão. Mas, enquanto não são 
constituídas, o que há é um direito potestativo a 
constituir. São dois momentos muito distintos do 
ponto de vista da natureza jurídica. No primeiro 
momento, temos um direito real de aquisição; no 
segundo momento, um direito real de gozo. 

 

As servidões prediais são direitos reais de gozo; 
mas, quando falamos de servidões legais, elas são 
um direito real de aquisição antes de serem 
constituídas. 

 

 

 

Direitos do titular do prédio dominante 

 

Olhemos aos direitos do titular do prédio dominante: 

 

 

CC | ARTIGO 1565ª 

(Extensão da servidão) 

 

 

1 ² O direito de servidão compreende tudo o que é necessário 
para o seu uso e conservação. 

 

2 ² Em caso de dúvida quanto a extensão ou modo de 
exercício, entender-se-á constituída a servidão por forma a 
satisfazer as necessidades normais e previsíveis do prédio 
dominante com o menor prejuízo para o prédio serviente. 

 

 

1565º - há um direito à utilização; um direito de uso 
e conservação. 

 

 

CC | ARTIGO 1566º 

(Obras no prédio serviente)  

 

 

1 ² É lícito ao proprietário do prédio dominante fazer obras 
no prédio serviente, dentro dos poderes que lhe são conferidos 
no artigo anterior, desde que não torne mais onerosa a 
servidão. 

 

2 ² As obras devem ser feitas no tempo e pela forma que 
sejam mais convenientes para o proprietário do prédio 
serviente. 

 

 

1566º ± há um direito de fazer obras. Exemplo: 
melhorar o piso do local da servidão. 

 

 

 

CC | ARTIGO 1568º 

(Mudança de servidão) 
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1 ² O proprietário do prédio serviente não pode estorvar o uso 
da servidão, mas pode, a todo o tempo, exigir a mudança dela 
para sítio diferente do primitivamente assinado, ou para outro 
prédio, se a mudança lhe for conveniente e não prejudicar os 
interesses do proprietário do prédio dominante, contanto que 
a faça à sua custa; com o consentimento de terceiro pode a 
servidão ser mudada para o prédio deste. 

 

2 ² A mudança também pode dar-se a requerimento e à custa 
do proprietário do prédio dominante, se dela lhe advierem 
vantagens e com ela não for prejudicado o proprietário do 
prédio serviente. 

 

3 ² O modo e o tempo de exercício da servidão serão 
igualmente alterados, a pedido de qualquer dos proprietários, 
desde que se verifiquem os requisitos referidos nos números 
anteriores. 

4 ² As faculdades conferidas neste artigo não são renunciáveis 
nem podem ser limitadas por negócio jurídico. 

 

 

1568º - o proprietário do prédio dominante pode 
exigir a mudança do local da servidão. 

 

1568º, 2. ± se tenho uma servidão de passagem por 
um local, mas esse local não é tão eficaz, posso 
exigir a mudança do local de passagem se não 
houver prejuízo para o proprietário. 

 

1568º, 3. ± mudança do modo e do tempo de 
exercício da servidão. Não apenas se pode alterar o 
local, mas também outros aspetos da servidão.  

Exemplo: uma servidão de passagem para juntas de 
bois pode mudar para passagem com trator; ou 
então a servidão é só de manhã até ao fim do dia, 
mas pode passar a ser 24h por dia. 

 

 

 

Deveres do titular do prédio dominante 

 

Vejamos agora os deveres ou obrigações do titular 
do prédio dominante: 

 

 

CC | ARTIGO 1567º 

(Encargos das obras) 

 

 

1 ² As obras são feitas à custa do proprietário do prédio 
dominante, salvo se outro regime tiver sido convencionado. 

 

2 ² Sendo diversos os prédios dominantes, todos os 
proprietários são obrigados a contribuir na proporção da parte 
que tiverem nas vantagens da servidão, para as despesas das 
obras; e só poderão eximir-se do encargo renunciando à 
servidão em proveito dos outros. 

 

3 ² Se o proprietário do prédio serviente também auferir 
utilidades da servidão, é obrigado a contribuir pela forma 
estabelecida no número anterior. 

 

4 ² Se o proprietário do prédio serviente se houver obrigado 
a custear as obras, só lhe será possível eximir-se desse encargo 
pela renúncia ao seu direito de propriedade em benefício do 
proprietário do prédio dominante, podendo a renúncia, no 
caso de a servidão onerar apenas uma parte do prédio, limitar-
se a essa parte; recusando-se o proprietário do prédio 
dominante a aceitar a renúncia, não fica, por isso, dispensado 
de custear as obras. 

 

 

1567º - obrigação de suportar o custo das obras. 

 

1567º, 3. ± pode haver obrigação de suportar a 
mudança do local, do modo e do tempo; o regime da 
mudança da servidão vale quer a favor do titular do 
prédio dominante, quer a favor do titular do prédio 
serviente. Isto pode, então, jogar quer como um 
direito a favor do titular do prédio dominante, quer 
como um dever. 

 

 

Extinção das servidões 

 

 

CC | ARTIGO 1569º 

(Casos de extinção [Extinção das servidões]) 
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1 ² As servidões extinguem-se: 

 

a) Pela reunião dos dois prédios, dominante e serviente. no 
domínio da mesma pessoa; 

b) Pelo não uso durante vinte anos, qualquer que seja o motivo; 

c) Pela aquisição, por usucapião, da liberdade do prédio; 

d) Pela renúncia; 

e) Pelo decurso do prazo, se tiverem sido constituídas 
temporariamente. 

 

2 ² As servidões constituídas por usucapião serão 
judicialmente declaradas extintas, a requerimento do 
proprietário do prédio serviente, desde que se mostrem 
desnecessárias ao prédio dominante. 

 

3 ² O disposto no número anterior é aplicável as servidões 
legais, qualquer que tenha sido o título da sua constituição; 
tendo havido indemnização, será esta restituída, no todo ou 
em parte, conforme as circunstâncias. 

 

4 ² As servidões referidas nos artigos 1557º e 1558º também 
podem ser remidas judicialmente, mostrando o proprietário do 
prédio serviente que pretende fazer da água um 
aproveitamento justificado; no que respeita à restituição da 
indemnização, é aplicável o disposto anteriormente, não 
podendo, todavia, a remição ser exigida antes de decorridos 
dez anos sobre a constituição da servidão. 

 

5 ² A renúncia a que se refere a alínea d) do no 1 não requer 
aceitação do proprietário do prédio serviente. 

 

 

1569º - casos de extinção das servidões: 

 

(1) Reunião; 
 

(2) Não uso durante 20 anos; 
 

 
(3) Usucapio libertatis ± em rigor, a aquisição por 

usucapião da liberdade do prédio não é uma 
usucapião, porque não há uma aquisição, ma 
sim uma extinção ± é um fenómeno simétrico à 
usucapião. Os pressupostos são três: 
 

x Não utilização; 

x Oposição pelo titular do prédio 
serviente; 

x Decurso do tempo. 
 
 

(4) Renúncia ± é um NJ unilateral praticado pelo 
titular do prédio dominante. 
 

(5) Decurso do prazo ± para as servidões que 
forem constituídas com um determinado prazo. 

 
 

 
(6) Remição ± é uma forma de extinção por 

iniciativa do titular do prédio serviente. É um 
direito potestativo seu, que só vale para alguns 
casos. É um direito potestativo de extinção 
atribuído ao titular do prédio serviente, em 
certas circunstâncias. Está prevista no 1569º, 
4. 
 
 

(7) Desnecessidade ± está prevista no 1569º, 2. e 
3. 

 

 

Direito real de habitação periódica (DRHP) 

 

O direito real de habitação periódica é um outro 
direito real de gozo. Está regulado no DL 275/93. É 
um direito de gozo temporário cíclico para fins 
habitacionais sobre um imóvel.  

 

Na gíria internacional, é conhecido por time share ou 
time sharing. Hoje em dia, é menos frequente do que 
há uns anos.  

 

O DL 275/93 visa proteger consumidores e 
investidores em imóveis para fins turísticos, e está 
associado a dados fenómenos de massificação do 
turismo que ocorreram, sobretudo, nos anos 60, 70 
e 80 do século passado. Hoje em dia, o AirBnB está 
mais na moda do que o time sharing e a relevância 
social do DRHP já não é a de outros tempos. Mas 
tipicamente, o que se passa no time sharing é, por 
exemplo, um aldeamento com várias unidades de 
alojamento, que são vendidas a certos 
turistas/consumidores numa base cíclica: há um 
consumidor que fica com a 1ª semana de agosto, 
outro com a 2ª semana, etc. É algo temporário e 
cíclico. Frequentemente, neste negócio, há serviços 
associados à venda das unidades: serviços de 
gestão do aldeamento turístico, por exemplo. 
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Estes fenómenos turísticos, por vezes, foram 
problemáticos, porque os promotores imobiliários ou 
turísticos vendiam as unidades de alojamento e 
faliam antes de elas começarem a funcionar, ou 
então elas começavam a funcionar, mas por muito 
pouco tempo e os serviços de gestão não eram 
prestados (por ex.: devia haver campos de golfe, 
mas apenas ficaram ervas daninhas). Devido a este 
tipo de preocupações houve uma diretiva da UE, 
transposta por este DL. 

 

No DL 275/93, há uma figura com caráter real ± o 
DRHP ± e, no 45º do diploma, uma figura com 
caráter meramente obrigacional e não real ± os 
direitos de habitação turística. Ambos envolvem a 
utilização de uma coisa, mas aos direitos de 
habitação turística falta a característica da 
oponibilidade erga omnes. 

 

 

 

DL 275/93 | ARTIGO 45º 

(Regime dos direitos de habitação turística) 

 

 

1 - Ficam sujeitos às disposições do presente capítulo:  

 

a) Os direitos de habitação em empreendimentos turísticos 
por períodos de tempo limitados em cada ano e que não 
constituam direitos reais de habitação periódica;  

b) Os contratos pelos quais, directa ou indirectamente, 
mediante um pagamento antecipado completado ou não por 
prestações periódicas, se prometa ou se transmitam direitos 
de habitação turística.  

 

 

2 - Os direitos de habitação turística a que se refere o número 
anterior incluem, nomeadamente, os direitos obrigacionais 
constituídos ao abrigo de:  

 

a) Contratos de utilização periódica de bens, entendendo-se 
estes como os contratos de duração superior a um ano, 
mediante os quais o consumidor adquire, a título oneroso, o 
direito de utilizar um ou mais alojamentos, por mais do que 
um período de ocupação, que não configure um direito real de 
habitação periódica;  

 

b) Contratos de aquisição de produtos de férias de longa 
duração, entendendo-se estes como os contratos de duração 
superior a um ano, mediante os quais o consumidor adquire, 
a título oneroso, o direito a beneficiar de descontos ou outras 
vantagens a nível de alojamento, por si só ou em combinação 
com serviços de viagens ou outros, nomeadamente contratos 
referentes a cartões e clubes de férias, cartões turísticos ou 
outros de natureza semelhante.  

 

 

3 - Não estão sujeitos às disposições do presente capítulo, 
designadamente:  

a) As reservas múltiplas de alojamento;  

b) Os contratos comuns de arrendamento;  

c) Os sistemas de fidelidade comuns que proporcionam 
descontos em alojamento em empreendimentos turísticos. 

 

 

 

DL 275/93 | ARTIGO 1º 

(Direito real de habitação periódica) 

 

 

Sobre as unidades de alojamento integradas em hotéis-
apartamentos, aldeamentos turísticos e apartamentos 
turísticos podem constituir-se direitos reais de habitação 
periódica limitados a um período certo de tempo de cada ano. 

 

 

1º - o DRHP como direito temporário e cíclico. 

 

 

DL 275/93 | ARTIGO 3º 

(Duração) 

 

 

1 - O direito real de habitação periódica é, na falta de 
indicação em contrário, perpétuo, podendo ser-lhe fixado um 
limite de duração, não inferior a um ano a contar:  

a) Da data da sua constituição; ou  

b) Da data da respectiva abertura ao público, quando o 
empreendimento estiver ainda em construção.  
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2 - O direito real de habitação periódica é limitado a um 
período de tempo determinado ou determinável em cada ano.  

 

3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os períodos 
de tempo devem ter todos a mesma duração.  

 

4 - O último período de tempo de cada ano pode terminar no 
ano civil subsequente ao do seu início.  

 

5 - O proprietário das unidades de alojamento previstas no 
artigo 1.º deve reservar, para reparações, conservação, 
limpeza e outros fins comuns ao empreendimento, um período 
de tempo de sete dias seguidos por ano para cada unidade de 
alojamento. 

 

 

3º, 2. ± o DRHP é temporário e cíclico; o 
³GHWHUPLQiYHO´� VLJQLILFD� TXH� QXQV� FDVRV� p�
determinado, e noutros casos tem um meio diferente 
de determinação. 

 

Para além do caráter temporário e cíclico, o DRHP é 
um direito real menor porque coexiste sempre com 
o direito de propriedade. Há sempre um proprietário 
(o promotor imobiliário), e depois há os titulares dos 
direitos temporários e cíclicos (que podem ser 
imensos, um por semana e por unidade de 
alojamento). Mas pode haver uma dissociação entre 
o proprietário e quem trata dos serviços de gestão. 

 

 

A representação por certificados prediais é uma 
característica nova e mais complexa. Não acontece 
o mesmo nos outros direitos reais que estudámos 
até agora.  

 

 

DL 275/93 | ARTIGO 10º 

(Certificado predial) 

 

 

1 - Relativamente a cada direito real de habitação periódica é 
emitido pela conservatória do registo predial competente um 
certificado predial que titule o direito e legitime a transmissão 
ou oneração deste, que é entregue ao titular do direito real 

registado juntamente com o código de acesso à certidão 
permanente do registo predial.  

 

2 - O certificado predial só pode ser emitido a favor do 
proprietário das unidades de alojamento sujeitas ao regime de 
direitos reais de habitação periódica e depois de efectuado o 
registo definitivo do título de constituição do direito real de 
habitação periódica.  

 

3 - Só pode ser emitida uma segunda via do certificado predial 
em caso de destruição ou extravio, alegado em requerimento 
do titular.  

 

4 - A emissão da segunda via do certificado predial só pode 
ter lugar depois de decorridos 30 dias sobre a data do 
respectivo pedido e é sempre anotada à descrição. 

 

 

10º, 1. ± o certificado predial titula o DRHP. É um 
título. E legitima a transmissão ou oneração do 
direito. Titula o direito e constitui um veículo de 
transmissão ou oneração do direito. Há aqui um 
fenómeno de representação ou titulação em 
documentos.  

Em vários locais do OJ, temos determinados 
documentos que corporizam direitos. Esses 
documentos são frequentemente apelidados de 
títulos de crédito, porque titulam direitos de créditos. 
$TXL� QmR� SRGHPRV� XVDU� D� H[SUHVVmR� ³WtWXORV� GH�
FUpGLWR´�SRUTXH�R�TXH�WHPRV�VmR�GLUHLWRV�UHDLV��PDV�
temos, na mesma, um fenómeno de incorporação de 
direitos em documentos. Isto começou com as letras 
e livranças. Os cheques também são documentos 
que corporizam direitos. O cheque paga-se a quem 
tiver o documento; a letra ou a livrança são pagas a 
quem tiver o documento. Sem documento, não há 
pagamento. Isto começou na Idade Média: os 
comerciantes de Itália negociavam com os 
comerciantes da Flandres; o dinheiro era metálico e 
transportar metal implicava um risco elevado 
(devido, por exemplo, a salteadores e ladrões). Em 
vez de circularem com grandes carregamentos de 
moeda, os mercadores passaram a circular com 
papéis chamados letras e livranças. Desses papéis 
ficava a constar que um comerciante de Nápoles, 
por ex., ordenava a um amigo da Flandres que 
pagasse ao titular da letra ou livrança uma quantia X 
assim que a exigisse. O papel era a garantia de que 
se chegava a um dado local e se recebia uma 
quantia X, apresentando o documento. Assim 
nasceu a ideia de direitos incorporados/titulados em 
documentos, que foi desenvolvida e usada para 
outros fenómenos ao longo dos séculos. Hoje em 
dias, os documentos relevantes para efeitos de 
titulação não são apenas documentos em papel, 
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mas também documentos eletrónicos. As guias de 
transporte também são títulos de crédito, e, hoje em 
dia, são eletrónicas e não em papel. 

 

As antecedentes das grandes sociedades anónimas 
foram as companhias coloniais. Podia subscrever-se 
uma participação na empresa comprando um papel 
(ação). O investimento na empresa era dado pelas 
ações em papel. Também aí tínhamos o fenómeno 
da titulação. 

 

Nos títulos de crédito é frequente que os papéis 
favoreçam a transmissão dos direitos. Por exemplo, 
posso vender uma ação transmitindo o papel. O 
papel constitui um mecanismo que facilita a 
transmissão. As letras e as livranças também podem 
ser transmitidas (ex.: compro uma mercadoria e a 
pessoa a quem compro pode ir à Flandres descontar 
a letra). São formas mais ágeis de transmissão de 
direitos, que facilitaram as transações económicas. 
Ao nível dos DRHP, temos um fenómeno de 
incorporação de direitos semelhante ao fenómeno 
dos títulos de crédito. Os certificados prediais 
incorporam os direitos. 

 

Exemplo: se tenho uma semana num aldeamento 
turístico horrível no Algarve, posso vender a semana 
TXH� WHQKR� QR� DOGHDPHQWR� WXUtVWLFR� GH� 3HGUDV� G¶(O�
Rei. Posso fazê-lo através da alteração do titular no 
certificado. Pode alterar-se o certificado de registo 
predial e vender a semana a outra pessoa. A 
transmissão faz-se pelo registo neste certificado. 

 

Corolário: vimos, até agora, que a constituição de 
direitos reais sobre prédios é feita por registo na 
conservatória de registo predial. Aqui a propriedade 
sobre os imóveis está registada na conservatória, só 
que o DRHP deixa de estar registado na 
conservatória. A conservatória emite um certificado 
predial autónomo face à base de dados, e é no 
certificado predial que estão registadas as 
transmissões do DRHP. Quanto ao DRHP, o 
certificado fica na mão do titular e é através de 
alterações e averbamentos aos certificados prediais 
que se regista a transmissão dos DRHP. 

 

Última nota de caracterização dos DRHP: os DRHP 
podem ser perpétuos ou temporários. São perpétuos 
se temos uma semana para todo o sempre; são 
temporários se há um limite temporal. 

 

 

 

 

Modos de constituição do DRHP 

 

O DRHP é constituído por ato do proprietário. Esta 
constituição do DRHP é algo semelhante à 
constituição da propriedade horizontal: o proprietário 
constitui os DRHP e depois transmite-os a terceiros.  

 

Exemplo: o proprietário de um imóvel com 100 
unidades de alojamento pode constituir os DHRP e, 
a partir daí, transmiti-los a cada turista. 

 

 

No art.º 6º, diz-se que essa constituição tem de ser 
feita por escritura pública ou documento particular 
autenticado: 

 

 

DL 275/93 | ARTIGO 6º 

(Constituição do direito real de habitação periódica) 

 

 

 

1 - Salvo o disposto em lei especial, o direito real de habitação 
periódica é constituído por escritura pública ou por documento 
particular autenticado.  

 

2 - O acto de constituição de direito real de habitação 
periódica é instruído com cópia da certidão referida no n.º 3 
do artigo anterior, devendo nele ser mencionado que o 
conteúdo daquela certidão faz parte integrante do título. 

 

 

Há um controlo prévio por parte do Turismo de 
Portugal (art.º 5º): 

 

 

DL 275/93 | ARTIGO 5º 

(Declaração de comunicação prévia) 
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1 - A constituição de direitos reais de habitação periódica está 
sujeita a comunicação prévia com prazo, conforme definida 
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 
92/2010, de 26 de Julho, ao Turismo de Portugal, I. P.  

 

2 - O proprietário das unidades de alojamento a submeter ao 
regime de direitos reais de habitação periódica deve 
apresentar, por via informática, ao Turismo de Portugal, I. P., 
nos termos previstos no artigo 62.º, a declaração de 
comunicação prévia com prazo acompanhada dos seguintes 
elementos:  

 

a) A identificação do ou dos proprietários do empreendimento 
turístico;  

b) A identificação do proprietário das unidades de alojamento 
sujeitas ao regime de direitos reais de habitação periódica;  

c) A identificação do empreendimento, com menção do 
número da descrição do prédio ou prédios no registo predial e 
indicação da sua localização;  

d) Classificação provisória atribuída ao empreendimento 
turístico, se este ainda não estiver em funcionamento, ou a 
classificação definitiva, se já tiverem decorrido dois meses 
sobre a sua abertura ao público;  

e) O título de constituição da propriedade horizontal que 
garanta a utilização das instalações e equipamentos de uso 
comum por parte dos titulares de direitos reais de habitação 
periódica, nos termos previstos na alínea e) do n.º 1 do artigo 
anterior;  

f) No caso de o empreendimento se encontrar ainda em 
construção, a licença de construção emitida pela câmara 
municipal competente;  

g) A indicação dos ónus ou encargos existentes;  

h) A data prevista para a abertura ao público do 
empreendimento;  

i) A descrição e designação das unidades de alojamento sobre 
as quais se pretende constituir direitos reais de habitação 
periódica, com observância, quanto à primeira, do disposto nos 
nºs 2 e 3 do artigo 83.º do Código do Registo Predial;  

j) O número de unidades de alojamento referidas na alínea 
anterior e a percentagem que representam do total do 
empreendimento turístico;  

l) A enumeração das instalações e equipamentos de uso 
comum e de exploração turística, bem como dos 
equipamentos de animação, desportivos e de recreio do 
empreendimento;  

m) O número total dos direitos reais de habitação periódica a 
constituir e o limite de duração dos mesmos;  

n) O valor relativo de cada direito real de habitação periódica, 
de acordo com uma unidade padrão;  

o) O critério de fixação e actualização da prestação periódica 
devida pelos titulares e a percentagem desta que se destina a 
remunerar a gestão;  

p) O início e o termo de cada período de tempo dos direitos;  

q) Os poderes dos respectivos titulares, designadamente sobre 
as partes do empreendimento que sejam de uso comum;  

r) Os deveres dos titulares, designadamente os relacionados 
com o exercício do seu direito e com o tempo, o lugar e a 
forma de pagamento da prestação periódica;  

s) Os poderes e deveres do proprietário do empreendimento, 
nomeadamente em matéria de equipamento e mobiliário das 
unidades de alojamento e a sua substituição, de reparações 
ordinárias e extraordinárias, de conservação e limpeza e os 
demais serviços disponibilizados;  

t) A capacidade máxima de cada uma das unidades de 
alojamento.  

 

3 - Se for detectada a falta ou desconformidade de algum dos 
elementos ou documentos referidos no número anterior, a 
Turismo de Portugal, I. P., dispõe de um prazo de 10 dias a 
contar da apresentação da comunicação prévia para solicitar 
ao proprietário que, no prazo de 10 dias, envie os elementos 
ou documentos em falta, ficando suspenso o prazo a que se 
refere o n.º 5 até que o processo se encontre devidamente 
instruído.  

 

4 - O processo só se encontra devidamente instruído na data 
da recepção do último dos elementos em falta.  

 

5 - Caso o Turismo de Portugal, I. P., não se pronuncie no 
prazo de 30 dias a contar da apresentação da comunicação 
prévia, o proprietário das unidades pode promover a 
constituição dos direitos reais de habitação periódica nos 
termos e nas condições constantes da declaração de 
comunicação prévia. 

 

 

 A constituição é sujeita a registo predial. Há ai 
inscrição da constituição dos DRHP, semelhante à 
inscrição da constituição da propriedade horizontal. 
E depois do registo da inscrição, a conservatória 
emite os certificados prediais. 

 

O proprietário constitui os DRHP; depois há um 
registo definitivo de constituição dos DRHP; e, a 
partir desse momento, é emitido a favor do 
proprietário o certificado predial. É com o título 
constitutivo dos DRHP e com o seu registo que há 
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uma alteração do estatuto jurídico do prédio, que 
deixa de ter apenas propriedade e passa a ter 
propriedade e direitos reais menores (DRHP). É com 
o certificado que o proprietário vende os DRHP, 
ficando no certificado essa transmissão. 

 

 

 

Nota: as referências constantes a contrato-
promessa são asneira da lei. Normalmente, o que se 
faz é contrato definitivo de transmissão dos DRHP. 
O legislador legislou mal. 

 

 

Direitos e deveres dos titulares do DRHP 

 

No título constitutivo dos DRHP, é possível 
conformar os direitos, deveres e obrigações dos 
titulares dos DRHP. Isso consta do art.º 5º, nº 2, 
alínea q) ± v. supra. Tal como no título constitutivo 
da propriedade horizontal é possível regular o uso 
das partes comuns e das frações autónomas (no 
regulamento), também aqui temos uma ideia 
paralela. 

 

 
Quais os direitos e deveres que resultam da lei, 
fora a regulação em autonomia privada através do 
título? 

 

 

DL 275/93 | ARTIGO 21º 

(Conteúdo e exercício do direito real de habitação 
periódica) 

 

 

 

1 - O titular do direito real de habitação periódica tem as 
seguintes faculdades:  

 

a) Habitar a unidade de alojamento pelo período a que 
respeita o seu direito;  

b) Usar as instalações e equipamentos de uso comum do 
empreendimento e beneficiar dos serviços prestados pelo 
titular do empreendimento;  

c) Exigir, em caso de impossibilidade de utilização da unidade 
de alojamento objecto do contrato devido a situações de força 
maior ou caso fortuito motivado por circunstâncias anormais 
e imprevisíveis alheias àquele que as invoca, cujas 
consequências não poderiam ter sido evitadas apesar de todas 
as diligências feitas, que o proprietário ou o cessionário lhe 
faculte alojamento alternativo num empreendimento sujeito 
ao regime de direitos reais de habitação periódica, de 
categoria idêntica ou superior, num local próximo do 
empreendimento objecto do contrato;  

d) Ceder o exercício das faculdades referidas nas alíneas 
anteriores.  

 

2 - No exercício do seu direito, o titular deve agir como o faria 
um bom pai de família, estando-lhe especialmente vedadas a 
utilização da unidade de alojamento e das partes do 
empreendimento de uso comum para fins diversos daqueles a 
que se destinam e a prática de actos proibidos pelo título 
constitutivo ou pelas normas reguladoras do funcionamento do 
empreendimento.  

 

3 - A cedência a que se refere a alínea d) do n.º 1 deve ser 
comunicada por escrito à entidade responsável pela gestão do 
empreendimento até ao início do período de exercício do 
direito, sob pena de opor a tal cedência. 

 

 

 

21º, 1., a) ± direito a habitar a unidade de alojamento 
no período respetivo.  

21º, 1., b) ± associado a isto está o direito de usar 
as instalações e equipamentos de uso comum no 
mesmo período. 

 

 

Para além do direito principal, há direitos de 
participação numa assembleia geral - direitos 
políticos, previstos nos arts. 34º e 35º.  

 

 

 

DL 275/93 | ARTIGO 34º 

(Assembleia geral de titulares de direitos reais de 
habitação periódica) 
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1 - A assembleia geral de titulares de direitos reais de 
habitação periódica integra todos os titulares daqueles direitos.  

 

2 - Compete à assembleia geral:  

 

a) Eleger o presidente de entre os seus membros, sendo o 
proprietário do empreendimento inelegível para o cargo;  

b) Pronunciar-se sobre o relatório de gestão e as contas 
respeitantes à utilização das prestações periódicas e das 
dotações do fundo de reserva;  

c) Apreciar o programa de administração e conservação do 
empreendimento no regime de direito real de habitação 
periódica para o ano seguinte;  

d) Eleger o revisor oficial de contas ou a empresa de auditoria 
que apreciará o relatório de gestão e as contas do 
empreendimento;  

e) Aprovar a alteração da prestação periódica nos termos do 
artigo 24.º;  

f) Deliberar sobre qualquer assunto do interesse dos titulares 
de direitos de habitação periódica.  

 

3 - A assembleia geral é convocada pela entidade responsável 
pela administração do empreendimento, salvo o disposto no 
n.º 5.  

 

4 - A assembleia geral deve ser convocada por carta registada, 
ou por envio de e-mail com recibo de leitura para o endereço 
electrónico do titular do direito e publicação da convocatória 
no sítio da empresa na Internet, pelo menos 30 dias antes da 
data prevista para a reunião, no 1.º trimestre de cada ano, 
para os efeitos, pelo menos, das matérias referidas nas alíneas 
b) a d) e f) do n.º 2.  

 

5 - A assembleia geral deve ser convocada pelo presidente sob 
proposta de titulares de direitos reais de habitação periódica 
que representem 5 % dos votos correspondentes aos direitos 
transmitidos.  

 

6 - A assembleia geral delibera qualquer que seja o número 
de titulares dos direitos presentes ou representados, salvo o 
disposto no número seguinte.  

 

7 - A assembleia geral convocada nos termos do n.º 5 requer 
a presença de titulares de direitos que representem, pelo 
menos, um terço dos votos correspondentes aos direitos reais 
de habitação periódica constituídos.  

 

8 - O presidente da assembleia geral é eleito por dois anos, 
renováveis. 

 

 

 

DL 275/93 | ARTIGO 35º 

(Participação na assembleia) 

 

 

1 - Os titulares de direitos reais de habitação periódica podem 
deliberar em assembleia geral e votar por escrito.  

2 - Ninguém poderá representar mais de um décimo dos votos 
correspondentes aos direitos constituídos, salvo se forem 
detidos por um único titular.  

3 - O proprietário do empreendimento, mesmo quando não 
seja titular de direitos reais de habitação periódica, ou, tendo 
havido cessão de exploração, o cessionário devem comparecer 
na assembleia geral, a fim de prestar as informações 
solicitadas.  

4 - Cada titular de um direito real de habitação periódica tem 
o número de votos correspondentes ao valor do direito, nos 
termos estabelecidos no título constitutivo.  

5 - O proprietário do empreendimento que seja titular de 
direitos reais de habitação periódica não dispõe dos votos 
correspondentes às unidades de alojamento cuja construção 
não esteja terminada.  

6 - O proprietário do empreendimento ou o cessionário da 
exploração não podem ser representantes dos titulares dos 
direitos reais de habitação periódica nem votar a alteração da 
prestação periódica a que se refere a alínea e) do n.º 2 do 
artigo anterior.  

7 - As deliberações são tomadas por maioria simples, salvo o 
disposto no n.º 1 do artigo 37.º. 

 

 

 

Não é uma assembleia de condóminos, mas é 
semelhante ± é uma assembleia de titulares de 
DRHP. 

 

 

 

Nos arts. 32º e 33º, vemos que há um direito de 
informação, que é sempre instrumental face a outros 
direitos: 
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DL 275/93 | ARTIGO 32º 

(Prestação de contas) 

 

 

1 - A entidade responsável pela administração do 
empreendimento deve organizar anualmente as contas 
respeitantes à utilização das prestações periódicas pagas 
pelos titulares dos direitos e das dotações do fundo de reserva, 
elaborar um relatório de gestão e submeter ambos à 
apreciação da empresa de auditoria ou do revisor oficial de 
contas a eleger nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 34.º  

 

2 - O relatório de gestão e as contas a que se refere o número 
anterior serão enviados a cada titular de direitos, juntamente 
com a convocatória da assembleia geral ordinária, 
acompanhados do parecer da auditoria.  

 

3 - Os titulares dos direitos reais de habitação periódica ou os 
seus representantes têm o direito de consultar os elementos 
justificativos das contas e do relatório de gestão apresentados 
na assembleia geral.  

 

4 - Não tendo havido a eleição prevista na alínea d) do n.º 2 
do artigo 34.º, deve a entidade responsável pelo 
funcionamento do empreendimento solicitar à Câmara dos 
Revisores Oficiais de Contas a designação de um revisor, o 
qual exercerá as suas funções enquanto não for substituído 
por empresa ou revisor eleitos pela assembleia geral. 

 

 

 

DL 275/93 | ARTIGO 33º 

(Programa de administração)  

 

 

 

1 - A entidade responsável pela administração do 
empreendimento deve elaborar um programa de 
administração e conservação da parte sujeita ao regime de 
direito real de habitação periódica para o ano seguinte.  

 

2 - O programa deve ser enviado a cada titular de direitos 
reais de habitação periódica conjuntamente com a 
convocatória da assembleia geral ordinária. 

 

 

 

 

No 21º, 1., d) ± v. supra - encontramos o direito de 
cedência pontual do exercício do direito de habitar. 
Isto não é transmitir o DRHP. Uma coisa é transmitir 
o DRHP a um terceiro para todo o sempre; outra 
coisa é ceder a semana no Algarve deste ano a 
alguém, gratuita ou onerosamente. Aqui cede-se o 
exercício pontual das faculdades, e apenas isso. 

 

 

 

DL 275/93 | ARTIGO 12º 

(Oneração e transmissão de direitos reais de habitação 
periódica) 

 

 

 

1 - A oneração ou a transmissão por acto entre vivos de 
direitos reais de habitação periódica faz-se mediante 
declaração das partes no certificado predial, com 
reconhecimento presencial das assinaturas do constituinte do 
ónus ou do alienante, respectivamente, e está sujeita a registo 
nos termos gerais.  

 

2 - Se a transmissão for a título oneroso, deve ser indicado o 
valor.  

 

3 - A transmissão por morte está sujeita a inscrição no 
certificado predial, devendo a assinatura do sucessor ser 
reconhecida presencialmente, após exibição ao notário de 
documento comprovativo da respectiva qualidade.  

 

4 - A transmissão de direitos reais de habitação periódica 
implica a cessão dos direitos e obrigações do respectivo titular 
em face do proprietário do empreendimento ou do cessionário 
da exploração, sem necessidade de concordância deste, 
considerando-se não escritas quaisquer cláusulas em contrário. 

 

 

12º - direito de transmissão e oneração do DRHP. 
Estas faculdades já têm a ver com a disposição e 
oneração. 
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Quais são os deveres e obrigações dos titulares de 
DRHPs? 

 

 

DL 275/93 | ARTIGO 22º 

(Prestação periódica) 

 

 

1 - O titular do direito real de habitação periódica é obrigado 
a pagar anualmente ao proprietário das unidades de 
alojamento sujeitas ao regime dos direitos reais de habitação 
periódica a prestação pecuniária indicada no título de 
constituição.  

2 - A prestação periódica destina-se exclusivamente a 
compensar o proprietário das unidades de alojamento sujeitas 
ao regime dos direitos reais de habitação periódica das 
despesas com os serviços de utilização e exploração turística 
a que as mesmas estão sujeitas, contribuições e impostos e 
quaisquer outras previstas no título de constituição e a 
remunerá-lo pela sua gestão, não podendo ser-lhe dada 
diferente utilização.  

 

3 - O valor da prestação periódica pode variar consoante a 
época do ano a que se reporta o direito real de habitação 
periódica, mas deve ser proporcional à fruição do 
empreendimento pelo titular do direito.  

 

4 - A percentagem da prestação periódica destinada a 
remunerar a gestão não pode ultrapassar 20% do valor total. 

 

 

22º - obrigação de pagar uma prestação periódica 
anual (é a mais importante). É uma obrigação 
propter rem ambulatória: quando se transmite o 
DRHP, transmite-se o dever de pagamento destas 
quantias (v. supra o 12º, 4.). 

 

Há a obrigação de, em geral, respeitar as regras do 
título constitutivo (v. supra o 21º, 2.), sendo vedados 
os atos proibidos pelo título constitutivo ou pelas 
normas reguladoras do funcionamento do 
empreendimento. 

 

 

 

Direitos e deveres do proprietário no DRHP 

 

Quais os deveres do proprietário? 

 

(1) Volta a invocar-se o art.º 5º, 2., q) ± v. 
supra. Os direitos e deveres podem ser 
especificados no título constitutivo do 
DRHP. Isto vale, também, para os direitos 
e deveres do proprietário. 

(2) Do ponto de vista do regime passivo, há 
uma restrição importante: a impossibilidade 
de constituir direitos reais sobre as 
unidades de alojamento. Assim, o 
proprietário não pode, por exemplo, 
constituir hipotecas sobre as unidades de 
alojamentos. Porquê? Para proteção dos 
consumidores do mercado turístico, ou 
seja, dos titulares do DRHP. Mas atenção: 
no momento anterior à constituição do 
DRHP pode haver hipotecas. O promotor 
imobiliário pode adquirir o terreno; para 
edificar, pode recorrer frequentemente a 
crédito bancário e a hipoteca; e depois 
podem ser constituídos os DRHP. A partir 
desse momento, já não podem ser 
constituídas mais hipotecas ou outros 
direitos reais, mas a hipoteca anterior 
permanece. 

 

(3) O proprietário não pode realizar obras nas 
unidades de alojamento sem 
consentimento em assembleia. 

 

 

Quanto ao estatuto jurídico ativo, o cerne está no 
crédito correspondente à prestação anual. 

 

 

 

 

Transmissão e oneração de DRHP 

 

12º, 1. (v. supra) -  a transmissão ou oneração do 
DRHP faz-se através de certificado predial. Há uma 
titulação, e a transmissão é por certificado. Faz-se 
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mediante declaração das partes nesse certificado. O 
que significa isto? A transmissão faz-se mediante 
registo no certificado predial. Temos dois momentos:  

 

[1] Contrato de compra e venda de transmissão do 
DRHP (título); 

[2] Registo (não na conservatória do registo predial, 
mas no certificado predial ± modo). 

 

Aqui o regime é semelhante ao alemão; um puro 
sistema do modo. O título tem efeitos obrigacionais, 
e o modo tem todos os efeitos reais ± quer internos, 
quer externos. 

 

O legislador atrapalhou-se e falou de contratos-
promessa, porque não está habituado a contratos 
típicos de compra e venda com efeitos meramente 
obrigacionais. Na verdade, o que tende a haver é um 
contrato definitivo, mas com meros efeitos 
obrigacionais (como é ignorante, o legislador não 
lida bem com isto). 

 

12º, 3. (v. supra) ± a transmissão mortis causa 
também está sujeita a inscrição no certificado 
predial. 

 

 

Extinção do DRHP 

 

Quais as causas de extinção do DRHP? 

 

(1) Decurso do prazo - quando o DRHP é 
temporário. 
 
 

(2) Renúncia - está prevista no art.º 42º (v. 
infra). 
 
 

(3) Resolução ± prevista no art.º 16º (v. infra), 
a resolução é um mecanismo de proteção 
do consumidor-turista. Em contratos de 
consumo, é frequente atribuir-se ao 
consumidor um direito de resolução (algo 
como um direito ao arrependimento ± 
devolver em X dias se não ficar satisfeito).  
 

Estão previstas duas formas de resolução: 
 

x Resolução motivada por vícios do 
contrato; 
 

x Resolução ad nutum (simples, 
imotivada). 

 
 

(4) Destruição ou perda da coisa - a lei não a 
refere, mas é um caso típico de extinção de 
todos os direitos reais menores. 

 

DL 275/93 | ARTIGO 42º 

(Renúncia) 

 

 

1 - O titular do direito real de habitação periódica pode 
extingui-lo mediante declaração de renúncia no certificado 
predial, com reconhecimento presencial da assinatura.  

 

2 - A declaração de renúncia carece de ser notificada ao 
proprietário do empreendimento e à Direcção-Geral do 
Turismo, devendo ainda ser registada nos termos gerais.  

 

3 - A declaração a que se refere o número anterior produz 
efeitos seis meses após as notificações nele previstas. 

 

 

 

DL 275/93 | ARTIGO 16º 

(Direito de resolução) 

 

 

1 - O adquirente do direito real de habitação periódica tem o 
direito de resolver o contrato de aquisição sem indicar o motivo 
e sem quaisquer encargos, no prazo de 14 dias seguidos a 
contar:  

 

a) Da data da celebração do contrato de transmissão do 
direito real de habitação periódica;  

b) Da data em que lhe é entregue o contrato de transmissão 
do direito real de habitação periódica, ou da data da entrega 
do formulário de resolução consoante a que for posterior, e 
caso esta data seja também posterior à data prevista na alínea 
anterior.  
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2 - A declaração de resolução deve ser comunicada ao 
vendedor em papel ou noutro suporte duradouro, enviada até 
ao termo do prazo previsto no número anterior.  

 

3 - O direito de resolução a que se refere o n.º 1 caduca:  

 

a) No prazo de um ano e 14 dias seguidos a contar da data 
mencionada no n.º 1 se o vendedor não preencher e fornecer 
ao adquirente o formulário de resolução do contrato;  

b) No prazo de três meses e 14 dias seguidos a contar do 
momento da assinatura por ambas as partes do contrato, se 
o mesmo não contiver os elementos referidos no documento 
complementar previsto no n.º 2 do artigo 11.º  

 

4 - Se, nos prazos previstos no número anterior, o vendedor 
fornecer os elementos em falta, o adquirente passa a dispor, 
a contar desse momento, da possibilidade de resolver o 
contrato nos termos previstos no n.º 1.  

 

5 - Se, associado ao contrato de aquisição do direito real de 
habitação periódica, for celebrado um contrato de adesão a 
sistemas de troca, o prazo para resolução é o mesmo para 
ambos os contratos, contado nos termos dos números 
anteriores.  

 

6 - Se o preço do bem imóvel, sujeito ao regime de direitos 
reais de habitação periódica, for total ou parcialmente coberto 
por um crédito concedido pelo vendedor, ou por terceiro com 
base num acordo entre este e o vendedor, e o adquirente 
exercer o direito de resolução previsto nos números anteriores, 
o contrato de crédito é resolvido, sem direito a indemnização 
ou pagamento de quaisquer encargos  

 

7 - Resolvido o contrato, o vendedor deve restituir ao 
adquirente todas as quantias recebidas até à data da 
resolução do mesmo.  

 

8 - Resolvido o contrato de aquisição de direito real de 
habitação periódica todos os contratos acessórios a este são 
automaticamente resolvidos sem direito a indemnização ou 
pagamento de quaisquer encargos.  

 

9 - Por contrato acessório entende-se um contrato por força 
do qual o consumidor adquire serviços relacionados com um 
contrato de utilização periódica de bens ou com um contrato 
de aquisição de um produto de férias de longa duração, sendo 
esses serviços prestados por um profissional ou por um 
terceiro com base num acordo entre este último e o 
profissional. 

 

 

Última nota: não há extinção por reunião. Pelo 
contrário, há uma reunião congénita necessária. 
Aquando da constituição pelo proprietário, o 
proprietário altera o estatuto jurídico do prédio e, 
automaticamente, passa a ser o titular dos DRHP. É 
o que se passa nas frações autónomas: quem 
constitui fica titular de todas as frações autónomas. 
A reunião não extingue. 

 

Natureza do DRHP 

 

O DRHP é um direito real; tem oponibilidade erga 
omnes. Em caso de insolvência ou penhora do 
direito de propriedade, permanecem os DRHP, que 
são oponíveis aos credores do proprietário (note-se 
que o património é a garantia das obrigações). E aí 
há uma venda da nua propriedade, mas 
permanecem os DRHP, tal como permaneceriam o 
usufruto e outros direitos reais menores. 

 

Na realidade sociológica, se o proprietário vai à 
insolvência, continuo a ter o DRHP, mas quem é que 
presta os serviços associados ao empreendimento 
turístico? Quem é que trata da piscina? Na prática, 
há este tipo de problema. 

 

O 21º, c) ± v. supra - é um artigo problemático.  
Imagine-se que rebenta a canalização e já não 
posso ficar com a primeira semana de agosto. Tenho 
direito a exigir uma outra semana qualquer. Este 
mecanismo permite realçar que há um lado interno 
do direito real diminuído; a característica da 
imediação está menos intensa. Se a coisa não está 
em condições, não tenho acesso a ela. O direito real 
de gozo é pouco intenso. 

 

 

 

Quinhão, compáscuo, enfiteuse, censo e colonia 

 

Há alguns direitos reais de gozo que foram extintos. 

 

 

CC | ARTIGO 1306º 
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(´1XPHUXV�FODXVXVµ) 

 

 

1 ² Não é permitida a constituição, com caráter real, de 
restrições ao direito de propriedade ou de figuras parcelares 
deste direito senão nos casos previstos na lei; toda a restrição 
resultante de negócio jurídico, que não esteja nestas condições, 
tem natureza obrigacional. 

 

2 ² O quinhão e o compáscuo constituídos até à entrada em 
vigor deste código ficam sujeitos à legislação anterior. 

 

 

1306º - quinhão e compáscuo. A lei ressalva os 
direitos anteriormente constituídos. 

 

O quinhão é uma espécie de compropriedade que 
envolve obrigações reais propter rem (pagamento 
de uma quota); o compáscuo é uma situação de 
compropriedade / comunhão germânica de pastos 
para gado.  

 

 

 

Para além destas, há três figuras também 
historicamente importantes: a enfiteuse, os censos e 
a colonia.  

 

A enfiteuse era uma situação de desdobramento 
entre a propriedade sobre a terra e a propriedade 
sobre a superfície. Era um regime medieval de 
desdobramento entre a propriedade e o domínio útil 
para o enfiteuta, que pagava um foro anual ao 
senhorio em troca da utilização da terra. Isto foi 
proibido não pelo CC, mas pela CRP 1976. A 
enfiteuse ainda estava regulada no CC, e foi extinta 
pela CRP, que a aboliu por a considerar uma prática 
IHXGDO�� FRP� H[SURSULDomR� GD� ³FODVVH� RSHUiULD�
FDPSHVWUH´��  Há censo consignativo e censo 
reservativo. 

 

A colonia era uma figura semelhante à enfiteuse, 
mas específica da região autónoma da Madeira. 
Tratava-se de um regime especial da enfiteuse, 
ainda mais prejudicial para o colono. Na enfiteuse 
havia um regime de remir o foro a favor do enfiteuta: 
ao fim de 40 anos, podia passar a ser o único 

proprietário, pagando algo ao senhor. Na colonia, o 
regime estava invertido: ao fim de uns anos, o que 
acontecia era que o senhor podia extingui-la.  

 

Todas estas figuras foram extintas, mas, por vezes, 
ainda surgem litígios sobre a enfiteuse ou a colonia. 

 

Direitos reais de garantia 

 

Em que é que o direito real de garantia se distingue 
do direito real de gozo? No direito real de gozo, as 
utilidades retiradas consistem essencialmente no 
gozo/fruição da coisa. A coisa é aí afeta ao titular 
através do uso e da apropriação de frutos; o direito 
real de gozo serve para satisfazer uma obrigação. 
Já no direito real de garantia, a coisa é afeta à 
satisfação de uma obrigação; à garantia de um 
crédito. No direito real de gozo quero usar e fruir de 
uma coisa; mas no direito real de garantia, quero 
servir-me dela para garantir um crédito. Como? 
Vendendo-a ou retirando os seus frutos (por ex., 
cobrando renda), e, com isso, satisfazendo o crédito. 

 

Vende-se a coisa com oponibilidade para todos os 
credores, e a coisa que conta no meu direito real de 
garantia é o meu crédito. Esta ideia é importante; é 
aqui que está a oponibilidade erga omnes. 

 

Garantia geral das obrigações 

vs. 

Garantias especiais 

 

 

A garantia geral das obrigações é o património 
(601º).  

 

 

CC | ARTIGO 601º 

(Princípio geral [Garantia geral das obrigações]) 

 

 

Pelo cumprimento da obrigação respondem todos os bens do 
devedor suscetíveis de penhora, sem prejuízo dos regimes 
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especialmente estabelecidos em consequência da separação 
de patrimónios. 

 

 

Quando falamos em garantias especiais, fazemo-lo 
por contraposição à garantia geral. O mais 
importante para compreender esta distinção é 
acrescentar que as garantias especiais acrescem à 
garantia geral; são adicionais. O credor tem sempre 
direito à garantia geral. Quando tem garantias 
especiais, não só tem esse direito como pode ter 
direitos especiais, sempre em acréscimo. Isto 
resulta do 602º: 

 

 

CC | ARTIGO 602º 

(Limitação da responsabilidade por convenção das partes 
[Garantia geral das obrigações]) 

 

 

Salvo quando se trate de matéria subtraída à disponibilidade 
das partes, é possível, por convenção entre elas, limitar a 
responsabilidade do devedor a alguns dos seus bens no caso 
de a obrigação não ser voluntariamente cumprida. 

 

 

Há uns anos, houve uma sentença polémica no 
último período de crise financeira ± a sentença de 
Portalegre. Determinou o seguinte: estava a 
executar-se uma dívida hipotecária a um banco, 
vendeu-se a coisa e a venda da fração autónoma 
não chegou para pagar todo o crédito do banco. Por 
isso, o banco quis executar outros bens da pessoa. 
Nessa famosa sentença, o juiz considerou que o 
banco já não podia executar os restantes bens. Foi 
uma decisão porventura muito justa, mas ilegal face 
ao 601º e 602º. No entender de PCN, não teve base 
legal. Resulta do CC que as garantias especiais 
acrescem à garantia geral; é esse o jogo.  

 

Dentro das garantias especiais, temos: 

 

(i) Garantias especiais pessoais; 
(ii) Garantias especiais reais.  

 

Nas garantias pessoais há mais um devedor; nas 
garantias reais há mais um bem particularmente 
afeto ao cumprimento da obrigação. 

 

 

1 ± GARANTIAS ESPECIAIS PESSOAIS 

 

Nas garantias especiais pessoais há a vinculação de 
um terceiro ao pagamento da dívida, que fica co-
vinculado com o devedor.  

 

Exemplos de garantias pessoais: fiança, aval 
pessoal e garantia bancária autónoma.  

 

Há um devedor primário e um terceiro que responde 
pelo pagamento da dívida. Como é que o terceiro 
responde? Com todo o seu património, nos termos 
do 601º. 

 

 

2 ± GARANTIAS ESPECIAIS REAIS 

 

Numa garantia especial real há uma coisa 
primordialmente afeta à satisfação de um crédito; há 
a afetação primordial de uma certa coisa ao 
pagamento da dívida. 

 

Exemplos de direitos reais de garantia: hipoteca, 
penhor, consignação de rendimentos, privilégios 
creditórios, direito de retenção, penhora e arresto. 

 

 

 

A partir de agora só vamos falar de garantias reais, 
ou seja, direitos reais de garantia. 

 

 

Direitos reais de garantia de origem negocial vs. 
legal 
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Os direitos reais de garantia podem ser classificados 
em: 

 

(i) Direitos reais de garantia de origem 
negocial; 
 

(ii) Direitos reais de garantia de origem 
real. 

 

 

Os privilégios creditórios têm sempre origem legal. A 
hipoteca pode ter origem voluntária ou legal ± uma 
coisa ou outra. O penhor quase sempre tem origem 
negocial, mas, desde há uns tempos, passou a 
haver um penhor de origem legal (isto ainda não é 
referido pelo manual de RPD). 

 

 

Garantias reais de origem negocial constituídas 
por devedores vs. por terceiro 

 

A classificação seguinte é esta: há garantias reais de 
origem negocial constituídas pelos devedores ou por 
terceiro ± ou seja, as garantias reais de origem 
negocial podem ser constituídas por devedor ou 
terceiro. 

 

Exemplo: compro uma fração autónoma e, como 
proprietário, constituo uma hipoteca a favor do 
banco. Mas imagine-se que o banco quer uma 
garantia suplementar; peço à minha mãe para 
constituir uma hipoteca a favor do banco sobre a 
fração autónoma dela. Eu é que sou o devedor, e a 
hipoteca, neste caso, é constituída pela minha mãe 
(terceiro que não o devedor). Frequentemente estas 
são situações de prestação de uma garantia de 
favor; a relação entre o devedor e o terceiro tende a 
ser de gratuitidade, embora não tenha de ser assim. 

 

 

 

Direitos reais de garantia como exceção ao 
princípio par conditio creditorum 

 

 

CC | ARTIGO 604º 

(Concurso de credores [Garantia geral das obrigações]) 

 

 

1 ² Não existindo causas legítimas de preferência, os credores 
têm o direito de ser pagos proporcionalmente pelo preço dos 
bens do devedor, quando ele não chegue para integral 
satisfação 

dos débitos. 

 

2 ² São causas legítimas de preferência, além de outras 
admitidas na lei, a consignação de rendimentos, o penhor, a 
hipoteca, o privilégio e o direito de retenção. 

 

 

604º, concurso de credores ± as garantias reais são 
desvios ao princípio da igualdade dos credores. Este 
princípio da igualdade de credores é muito antigo, 
descrito por uma expressão latina ± princípio par 
conditio creditorum. Se o devedor tiver várias 
dívidas, não sendo suficiente o património para 
pagar todas as dívidas, há uma distribuição 
proporcional pelos diferentes credores. 

 

 

Os direitos reais de garantia são exceções a este 
princípio, atribuindo um direito preferencial.  Os 
credores quirográficos (i.e., comuns) são os últimos 
a ser pagos; os credores 
privilegiados/preferentes/garantidos são pagos 
primeiro. 

 

Há, depois, uma hierarquização de preferências. 
Dentro dos credores privilegiados (com garantia 
real), há uns que vêm à frente dos outros; há 
garantias reais mais forte do que outras, que 
privilegiam mais do que outras. Estudaremos isso 
em detalhe ao longo deste capítulo. A garantia mais 
forte tende a ser o privilégio creditório, depois a 
hipoteca, e assim por diante. Nestas situações, os 
juízes têm de fazer graduações de créditos: 
determinar, por sentença, qual a preferência relativa 
de cada crédito, até se chegar aos credores comuns, 
que são pagos de maneira proporcional. 

 

 
Um parêntesis de direito processual civil e direito da 
insolvência: na realidade, existem não apenas os 
credores privilegiados e os comuns, mas podem 
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também existir os credores subordinados, que estão 
abaixo dos comuns. Em determinadas 
circunstâncias, os níveis são mais complexos. Os 
credores subordinados estão abaixo dos comuns. 
Em princípio nunca são pagos, porque não sobra 
dinheiro. Isto é relevante, sobretudo, no regime da 
insolvência. Quando há muitas dívidas, não há uma 
pluralidade de execuções, mas sim uma execução 
universal (chamada insolvência), em que todos os 
credores reclamam os seus créditos. O terceiro 
patamar ocorre quando o devedor é uma empresa. 
Quando as empresas são bancos ou instituições de 
crédito, o regime é ainda mais complexo, e há mais 
patamares. 

 

 

 

Movimentos de harmonização e unificação dos 
direitos reais de garantia 

 

Há movimentos de harmonização e unificação dos 
GLUHLWRV�UHDLV�GH�JDUDQWLD��$LQGD�QmR�Ki�XPD�³HXUR-
KLSRWHFD´�� PDV� WHQWD-se a sua construção. Há um 
regime europeu de penhor financeiro (modalidade 
especial do penhor), que tem um nível de 
harmonização europeu. 

 

A nível mundial há alguns instrumentos de 
harmonização / convenções internacionais, 
sobretudo para garantias sobre coisas móveis. A 
hipoteca é essencialmente para as coisas móveis, o 
penhor para as imóveis; esta harmonização é feita 
sobretudo no regime do penhor e das coisas moveis, 
e não tanto das coisas imóveis. 

 

Os móveis, como circulam, entram no tráfego 
jurídico, e há uma necessidade de harmonização. 
Este movimento de harmonização cada vez será 
mais intenso porque, para uma qualquer operação 
económica / contrato, são importantes os colaterais 
(aquilo a que os juristas chamam garantias 
especiais). O tráfego jurídico intraeuropeu só é 
possível se houver alguma harmonização ao nível 
das garantias especiais. 

 

 

 

 

7 NOV 2018 

 

Conceitos-chave: Hipoteca; importância do regime 
da hipoteca em Portugal; regime comum às várias 
espécies de hipoteca; regime específico da hipoteca 
voluntária. 

 

 

 

 

Hipoteca 

 

A hipoteca é o direito real de garantia que (i) respeita 
a imóveis ou móveis sujeitos a registo. 

 

 

 

CC | ARTIGO 686º 

(Noção [Hipoteca]) 

 

 

1 ² A hipoteca confere ao credor o direito de ser pago pelo 
valor de certas coisas imóveis, ou equiparadas, pertencentes 
ao devedor ou a terceiro, com preferência sobre os demais 
credores que não gozem de privilégio especial ou de prioridade 
de registo. 

 

2 ² A obrigação garantida pela hipoteca pode ser futura ou 
condicional. 

 

 

De acordo com o 686º, a hipoteca é essencialmente 
um direito a ser pago com preferência sobre os 
credores comuns. Estamos a falar de coisas imóveis 
ou equiparadas (móveis sujeitos a registo). A 
hipoteca é, tradicionalmente a garantia real que 
incide sobre coisas imóveis, mas aqui acrescentam-
se os móveis sujeitos a registo. 

 

Iremos mais tarde ver, olhando para o artigo 666º, 
que o penhor, em contraponto, incide sobre créditos 
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e outros direitos. As coisas móveis sobre as quais 
incide o penhor não são sujeitas a registo; a 
distinção é, portanto, simples. 

 

Veja-se, agora, o 687º: 

 

 

CC | ARTIGO 687º 

(Registo [Hipoteca]) 

 

 

A hipoteca deve ser registada, sob pena de não produzir 
efeitos, mesmo em relação às partes. 

 

 

A hipoteca deve ser registada. Já sabemos que os 
imóveis e os móveis sujeitos a registo têm de ser 
registados. 

 

 

 

Na História da humanidade, a contraposição entre 
penhor e hipoteca nem sempre foi feita com base 
nesta regra clara, até porque o registo sobre imóveis 
apenas existe desde os últimos 150 anos. Se 
recuarmos mais do que esse período, a distinção 
não poderia ser feita através do registo. 

No direito romano, o penhor implicava a entrega da 
coisa - a traditio. A hipoteca não envolvia a entrega 
da coisa e a obtenção de posse pelo credor 
hipotecário. O cerne da distinção estava na 
existência ou não da traditio de posse, da entrega de 
coisa. Essa é a diferença tradicional do direito 
romano; não é este o critério distintivo relevante no 
direito português vigente hoje em dia. O regime do 
penhor vigente é um regime que, por regra, exige a 
tal traditio e entrega da posse, mas existem regimes 
especiais de penhor relativamente aos quais não é 
necessária a traditio e a obtenção da posse, o que 
difere da tradição romana. 

 

Porquê estas preocupações relativamente à tradição 
romana? Acontece que, noutros países europeus, a 
delimitação entre a hipoteca e o penhor é feita de 
forma distinta do regime português atual, sendo que 
todos os regimes jurídicos de todos os países são 

marcados pela História. Perceber o regime histórico 
permite-nos apreender o que se passa noutros 
países quando isso se tornar necessário. 

 

Um segundo aspeto da definição de hipoteca é a (ii) 
incidência sobre coisas certas ou determinadas. 
Esta parte do artigo 686º �³FHUWDV�FRLVDV´�± v. supra) 
tem de ser lida em conjunto com o artigo 716º.  

 

 

CC | ARTIGO 716º 

(Hipotecas gerais [Hipotecas voluntárias]) 

 

 

1 ² São nulas as hipotecas voluntárias que incidam sobre 
todos os bens do devedor ou de terceiro sem os especificar. 

 

2 ² A especificação deve constar do título constitutivo da 
hipoteca. 

 

 

A ideia de que a hipoteca deve incidir sobre coisas 
certas ou determinadas joga com o artigo 716º, que 
proíbe as hipotecas gerais. Há proibição de 
incidência sobre a totalidade das coisas que 
integram o património de uma pessoa. 

 

Assim, a hipoteca não pode incidir sobre a totalidade 
dos bens de uma pessoa; tem que incidir sobre uma 
coisa certa e determinada. É uma hipoteca sobre 
aquela coisa concreta, sobre aquele concreto bem 
imóvel ou móvel sujeito a registo. Não incide sobre 
um conjunto de automóveis ou um conjunto de 
frações autónomas. Esta regra de especificação, 
para além de valer para a generalidade dos direitos 
reais de garantia, vale para a generalidade dos 
direitos reais. É um dos princípios formais dos 
direitos reais, uma característica geral. 

 

 

 

Um terceiro aspeto é a (iii) obrigação garantida. A 
hipoteca é uma garantia da obrigação. A regra base 
subjacente é que a hipoteca garante uma obrigação; 
isto resulta expressamente do 686º, 2. (v. supra). 
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Noutros OJ, nomeadamente na Alemanha, a par da 
hipoteca existe a chamada ³GtYLGD�IXQGLiULD´. Nesta 
dívida germânica, apenas determinado imóvel 
responde pela dívida, e a pessoa não. O património 
geral da pessoa não responde pela dívida. Não há 
garantia geral das obrigações para aquela concreta 
divida, e o que responde pela divida é só um 
concreto bem. Aí há uma coisa equivalente a uma 
garantia especial real, que não é um acréscimo face 
à garantia real geral (o interesse de falar nisto é 
saber o que pode existir noutros quadrantes, até por 
motivos de movimentos de harmonização). 

 

 

 

Importância do regime da hipoteca em Portugal 

 

A hipoteca pode ser constituída a favor de qualquer 
credor, mas, do ponto de vista sociológico, está 
associada ao crédito bancário. O crédito bancário 
frequentemente recorre a garantias. Por vezes, 
recorre até a penhores. O crédito à habitação é um 
crédito baseado em hipotecas (garantias reais 
hipotecárias). 

 

Em Portugal existe muito crédito à habitação, porque 
o regime do arrendamento para habitação é um 
regime em que, desde os anos 20 e 30 do século 
passado, começaram a existir fenómenos de 
congelamento de rendas. Há muitas leis que 
congelam os preços/valores das rendas, para 
proteção dos arrendatários. Depois houve o protesto 
dos senhorios, e o jogo da oferta e da procura fez 
com que diminuísse a oferta. Há poucas casas 
arrendadas em Portugal, e as que estão arrendadas 
têm rendas congeladas. A outra consequência é que 
o parque habitacional fica degradado. Por causa do 
turismo, as casas no centro de Lisboa deixaram de 
estar no mercado do arrendamento para habitação 
e ficaram no mercado turístico, e isso é que está 
associado à revitalização dos centros urbanos. O 
congelamento provocou, assim, uma contração no 
mercado de arrendamento. O mais importante é 
chamar a atenção para a contração do mercado de 
arrendamento: poucas pessoas vivem em casas 
arrendadas. Em Portugal o que há é habitação 
própria marcada pelo crédito bancário. Isto faz com 

que o crédito bancário seja muito importante em 
Portugal. 

 

 

 

Espécies de hipoteca 

 

São três as espécies de hipoteca elencadas no 703º: 

 

(i) Hipotecas legais; 
(ii) Hipotecas judiciais; 

 
(iii) Hipotecas voluntárias. 

  

 

1 ± HIPOTECAS LEGAIS 

 

As hipotecas legais não resultam automaticamente 
da lei. Olhando para o 704º (v. infra), a hipoteca não 
surge automaticamente por força da lei, porque é 
necessário o registo e já sabemos que o registo da 
hipoteca tem efeito constitutivo (não é um efeito de 
mera oponibilidade, é mais forte).  

 

 

CC | ARTIGO 704º 

(Noção [Hipotecas legais]) 

 

 

As hipotecas legais resultam imediatamente da lei, sem 
dependência da vontade das partes, e podem constituir-se 
desde que exista a obrigação a que servem de segurança. 

 

 

O direito real só surge com o registo, e, por isso, 
precisamos de ter cuidado com a leitura do 704º. 

 

 

2 - HIPOTECAS JUDICIAIS 
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Ao contrário do que se possa pensar resultar da 
expressão ³MXGLFLDO´�� DV� hipotecas judiciais (710º) 
não são constituídas por sentença. São constituídas 
no exercício do direito potestativo que resulta da lei, 
que, por seu turno, é constituído pelo facto de existir 
uma sentença.  

 

 

CC | ARTIGO 710º 

(Constituição [Hipotecas judiciais]) 

 

 

1 ² A sentença que condenar o devedor à realização de uma 
prestação em dinheiro ou outra coisa fungível é título bastante 
para o registo de hipoteca sobre quaisquer bens do obrigado, 
mesmo que não haja transitado em julgado. 

 

2 ² Se a prestação for ilíquida, pode a hipoteca ser registada 
pelo quantitativo provável do crédito. 

 

3 ² Se o devedor for condenado a entregar uma coisa ou a 
prestar um facto, só pode ser registada a hipoteca havendo 
conversão da prestação numa indemnização pecuniária. 

 

 

710º - temos na previsão normativa desta regra o 
seguinte facto: uma sentença que condene ao 
pagamento de uma quantia certa, ainda que não 
transitada em julgado. Como estatuição normativa 
temos o direito potestativo de constituição de uma 
hipoteca. A hipoteca só é constituída com o registo. 
Quem atribui o direito potestativo é a lei; o facto que 
serve de base para a lei atribuir o direito é a 
sentença. Isto não tem nada a ver com dizer-se que 
o juiz atribui a hipoteca. 

 

Em caso de insolvência / execução universal, a 
hipoteca judicial cai. Não tem valor no confronto com 
os outros direitos reais de garantia ± artigo 140º, 3. 
do CIR (código da insolvência). 

 

 

3 - HIPOTECAS VOLUNTÁRIAS 

 

Como já sabemos, as hipotecas voluntárias resultam 
do negócio jurídico. 

 

 

 

Regime comum às várias espécies de hipoteca 

 

Falaremos de: 

 

(i) Execução judicial necessária; 
(ii) Registo constitutivo; 
(iii) Extensão do âmbito físico da hipoteca; 
(iv) Dívida garantida pela hipoteca; 
(v) Indivisibilidade; 
(vi) Transmissibilidade e suscetibilidade 

de nova oneração dos bens; 
(vii) Confronto entre o arrendamento e a 

hipoteca; 
(viii) Cedibilidade da hipoteca; 
(ix) Regime de substituição ou reforço da 

hipoteca; 
(x) Regime de expurgação da hipoteca. 

 

 

 

1 ± EXECUÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA 

 

Do 697º e de várias outras regras do sistema 
(incluindo regras do CPC) resulta um regime de 
execução judicial necessária. A execução de uma 
hipoteca é necessariamente uma execução judicial 
(no penhor, em contraponto, a execução não é 
necessariamente judicial). 

 

 

CC | ARTIGO 697º 

(Penhora dos bens [Hipoteca]) 

 

 

O devedor que for dono da coisa hipotecada tem o direito de 
se opor não só a que outros bens sejam penhorados na 
execução enquanto se não reconhecer a insuficiência da 
garantia, mas ainda a que, relativamente aos bens onerados, 
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a execução se estenda além do necessário à satisfação do 
direito do credor. 

 

 

O que é a execução judicial? Quando a obrigação 
não é cumprida, o credor pode executar o direito real 
de garantia. Como funciona o direito real? A utilidade 
é satisfazer a obrigação através da venda da coisa 
ou através dos seus rendimentos, com preferência 
sobre os demais credores. Tipicamente, vende-se o 
bem/a coisa dada em garantia, e com o produto da 
venda satisfaz-se o crédito. É essa a regra do jogo, 
e a definição de um direito real de garantia.  

 

Uma execução pode ser feita em tribunal ou fora 
dele.   

 

x Quando é em tribunal, faz-se a apreensão 
do bem pelo tribunal (penhora) e a venda 
judicial da coisa, pagando-se ao credor 
através do preço da venda. 
 

x Fora do tribunal, é o próprio credor ou um 
terceiro que faz a apreensão, ou então já 
tem a posse da coisa e faz uma venda não 
judicial, satisfazendo o seu crédito com o 
produto da venda. Isto é uma venda não 
judicial ou extraprocessual.  
 

 

Na hipoteca, a venda é necessariamente judicial: o 
caminho é processual, o que desde logo protege o 
proprietário da coisa. Pode ser o devedor ou um 
terceiro. Se o que estiver em causa for uma hipoteca 
associada ao crédito à habitação, a execução 
judicial protege o credor no mercado habitacional. Já 
no penhor, a venda pode ser feita 
extraprocessualmente se as partes assim o 
convencionarem (675º). No penhor, o próprio credor 
pode executar a coisa, o que acontece com muita 
frequência. Na hipoteca, o regime da venda judicial 
é injuntivo. 

 

A venda judicial fazia-se sobretudo por propostas 
em carta fechada e por leilão. A partir de 1995, 
porém, deixou de se fazer por leilão, porque quem ia 
aos leilões eram profissionais de agências 
imobiliárias que dominavam as praças de leilões, 
impedindo que surgissem outras pessoas. Os 
leiloeiros entravam no jogo e ofereciam valores 
baixos. Assim, a própria venda judicial pode dar azo 
a vícios e a riscos. Com a carta fechada, os outros 

licitantes não sabem os valores que estão em jogo. 
Hoje em dia, a venda judicial garante ou tende a 
garantir preços de mercado. 

 

2 ± REGISTO CONSTITUTIVO 

Já dele falámos. 

 

3 ± EXTENSÃO DO ÂMBITO FÍSICO DA 
HIPOTECA 

 

A extensão do âmbito físico da hipoteca está 
regulada no 691º. Este artigo visa regular dois 
fenómenos: 

 

x Mutabilidade dos prédios; 
 

x Questão das partes integrantes dos 
imóveis: um prédio pode ser um terreno, 
mas se se plantar uma árvore também 
inclui uma árvore, porque essas coisas 
passam a ser partes integrantes do prédio. 
 

 

 

CC | ARTIGO 691º 

(Extensão [Hipoteca]) 

 

 

1 ² A hipoteca abrange: 

 

a) As coisas imóveis referidas nas alíneas c) a e) do nª 1 do 
artigo 204º; 

b) As acessões naturais; 

c) As benfeitorias, salvo o direito de terceiros. 

 

2 ² Na hipoteca de fábricas, consideram-se abrangidos pela 
garantia os maquinismos e demais móveis inventariados no 
título constitutivo, mesmo que não sejam parte integrante dos 
respetivos imóveis. 

 

3 ² Os donos e possuidores de maquinismos, móveis e 
utensílios destinados à exploração de fábricas, abrangidos no 
registo de hipoteca dos respetivos imóveis, não os podem 
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alienar ou retirar sem consentimento escrito do credor e 
incorrem na responsabilidade própria dos fiéis depositários. 

 

 

O 691º resolve o problema da extensão do âmbito 
físico da hipoteca. A primeira coisa que faz é remeter 
para o artigo 204º. Se eu fizer qualquer construção 
ligada ao solo, ela passa a fazer parte integrante do 
imóvel; a hipoteca abrange tudo isso.  

 

Há um determinado tipo de crédito para o qual esta 
regra é essencial: o crédito à construção imobiliária.  

O banco intervém em dois momentos: 

 

x Financia a promoção imobiliária: numa 
hipoteca sobre um imóvel que é apenas um 
terreno, à medida que o imóvel vai tendo 
outras partes integrantes, a hipoteca vai-se 
estendendo a essas partes integrantes. 
 

x Depois de construído o edifício, na venda 
de cada fração autónoma pode haver 
crédito ao consumo imobiliário ± crédito 
para a habitação. Aqui a coisa já está 
pronta.  
 

 

O banco sabe que, num primeiro momento, o bem 
que foi dado em garantia vale X, mas, à medida que 
é feita a edificação, o valor do bem vai subindo. 
Quando estiver feita toda a edificação, a hipoteca vai 
incidir sobre tudo; sobre o prédio com toda a sua 
dimensão. 

 

 

4 ± DÍVIDA GARANTIDA PELA HIPOTECA 

 

 

CC | ARTIGO 693º 

(Acessórios do crédito [Hipoteca]) 

 

 

1 ² A hipoteca assegura os acessórios do crédito que constem 
do registo. 

 

2 ² Tratando-se de juros, a hipoteca nunca abrange, não 
obstante convenção em contrário, mais do que os relativos a 
três anos. 

 

3 ² O disposto no número anterior não impede o registo de 
nova hipoteca em relação a juros em dívida. 

 

 

693º - aqui estamos a ver o objeto, a dívida garantida 
pela hipoteca. Discute-se neste artigo se a hipoteca 
assegura apenas o crédito ou se também assegura 
os juros e outros acessórios, e em que medida 
assegura os juros. Temos neste artigo uma regra 
restritiva quanto à possibilidade de a hipoteca 
assegurar os juros. Nem todos os juros são 
assegurados pela hipoteca.  

 

Para PCN, esta é das regras menos bem 
conseguidas do CC. Do registo costuma constar que 
se assegura um crédito acrescido de juros à taxa X, 
acrescidos de Z em caso de incumprimento, e 
depois ainda despesas de cobrança até ao máximo 
de Y. Aqui a lei diz que, quanto a juros, não obstante 
convenção em contrário (o regime é injuntivo), a 
hipoteca só abrange juros relativos a 3 anos. A única 
ressalva é a de que, nos temos do 693º, 3., se pode 
registar nova hipoteca em relação a juros em dívida.  

 

Isto coloca dois problemas: 

 

x Problema para o crédito hipotecário: como 
não estão cobertos todos os juros, isto 
deixa de dar proteção económica. O juro é 
o preço do dinheiro. Se eu não cobrar 2% 
de juros, o dinheiro que receber daqui a um 
ano vai valer menos do que o que eu 
emprestei hoje. A primeira coisa que os 
juros incluem é a taxa de inflação. Na 
margem de lucro líquida dos bancos, há 
ainda que incorporar as despesas dos 
bancos. Todos os custos que os bancos 
têm precisam de ser refletidos em todos os 
empréstimos que fazem. O problema em 
Portugal foi que os juros estiveram muito 
baixos e os bancos perderam muito 
dinheiro. Quando o artigo 693º vem dizer 
³Vy���DQRV´��GHVWUyL�R�UDFLRQDO�H�D�UD]mR�GH�
ser dos juros. Esta norma é um problema 
para o funcionamento da economia 
portuguesa. Segundo PCN, quem fez isto 
não tem um mínimo de raciocínio de 
análise económica, e não percebe que esta 
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norma destrói a atividade dos bancos e 
dificulta o desenvolvimento económico. O 
que isto faz, em primeiro lugar, é que os 
devedores colapsos//relapsos só vão pagar 
juros de 3 anos; e alguém vai ter de pagar 
a diferença. 

 

x Querela doutrinária: existem problemas de 
interpretação jurídica. As hipóteses são 
abranger: 
 

o Os primeiros três anos (juros mais 
antigos); 
 

o Os últimos três anos (juros mais 
recentes); 

 
o Quaisquer três anos à escolha do 

credor - os credores costumam 
preferir isto. Como o crédito 
bancário tem taxa de juro variável, 
o banco quer escolher os anos em 
que a taxa de juro está mais 
elevada. 

 

 

5 ± INDIVISIBILIDADE 

 

 

CC | ARTIGO 693º 

(Indivisibilidade [Hipoteca]) 

 

 

Salvo convenção em contrário, a hipoteca é indivisível, 
subsistindo por inteiro sobre cada uma das coisas oneradas e 
sobre cada uma das partes que as constituam, ainda que a 
coisa ou o crédito seja dividido ou este se encontre 
parcialmente satisfeito. 

 

 

696º - a ideia de indivisibilidade divide-se em duas 
regras: 

 

x Hipoteca incidente sobre um único bem: a 
hipoteca é indivisível. Se um prédio se 
dividir em dois, a hipoteca passará a incidir 
sobre os dois prédios resultantes da 
divisão. Quando há uma hipoteca à 
promoção imobiliária, e depois é 

constituída a propriedade horizontal, esta 
altera o estatuto jurídico do prédio. Por 
força da regra da indivisibilidade, a 
hipoteca passa a incidir sobre todas as 
frações autónomas.  

 

x Hipoteca plural (incidente sobre mais que 
um bem determinado): ambos os imóveis 
respondem, na íntegra, pela totalidade da 
dívida. Esta regra é parente da ideia de 
solidariedade das obrigações; ambos os 
imóveis que garantem a obrigação 
garantem a totalidade da obrigação. 
 

 

 

6 ± TRANSMISSIBILIDADE E SUSCETIBILIDADE 
DE NOVA ONERAÇÃO DE BENS 

 

A hipoteca não prejudica a transmissibilidade e 
suscetibilidade de nova oneração dos bens. A 
existência de uma hipoteca não retira ao proprietário 
a faculdade de dispor da coisa ou aliená-la; também 
não lhe retira a faculdade de a onerar, 
nomeadamente constituindo novas hipotecas. 

 

 

CC | ARTIGO 713º 

(Segunda hipoteca [Hipoteca]) 

 

 

A hipoteca não impede o dono dos bens de os hipotecar de 
novo; neste caso, extinta uma das hipotecas, ficam os bens a 
garantir, na sua totalidade, as restantes dívidas hipotecárias. 

 

 

Exemplo: se eu vender a minha propriedade a outra 
pessoa e lá estiver uma hipoteca, a hipoteca 
permanece e o novo proprietário terá comprado uma 
coisa que tem uma hipoteca. Se a hipoteca for 
executada, fica sem a coisa (713º). 
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CC | ARTIGO 695º 

(Cláusula de inalienabilidade dos bens hipotecados 
[Hipoteca]) 

 

 

É igualmente nula a convenção que proíba o respetivo dono 
de alienar ou onerar os bens hipotecados, embora seja lícito 
convencionar que o crédito hipotecário se vencerá logo que 
esses bens sejam alienados ou onerados. 

 

 

695º - o que é possível é convencionar que a 
transmissão ou oneração implicam o vencimento da 
obrigação. Esta cláusula já é possível. Vencida a 
obrigação, é possível executar a hipoteca. Na 
prática, isto funciona como uma proibição indireta.  

 

 

7 ± CONFRONTO ENTRE O ARRENDAMENTO E 
A HIPOTECA 

 

Quid juris quando é arrendado um imóvel 
hipotecado? Para compreender o problema do 
confronto entre o arrendamento e a hipoteca, temos 
de olhar para o artigo 824º: 

 

 

CC | ARTIGO 824º 

(Venda em execução) 

 

 

1 ² A venda em execução transfere para o adquirente os 
direitos do executado sobre a coisa vendida. 

 

2 ² Os bens são transmitidos livres dos direitos de garantia 
que os onerarem, bem como dos demais direitos reais que não 
tenham registo anterior ao de qualquer arresto, penhora ou 
garantia, com exceção dos que, constituídos em data anterior, 
produzam efeitos em relação a terceiros independentemente 
de registo. 

 

3 ² Os direitos de terceiro que caducarem nos termos do 
número anterior transferem-se para o produto da venda dos 
respetivos bens. 

 

 

Isto tem grande relevância prática. A venda judicial 
é uma venda livre de ónus e encargos, nos termos 
deste artigo. Quando a coisa é vendida 
judicialmente, o tribunal está a vender uma coisa 
limpa, desonerada. Para poder fazer isto, o tribunal 
vai citar todos os credores com garantia real, e vai 
graduá-los. Pelo produto da venda vai pagar a todos 
os credores garantidos de acordo com a sua 
preferência, e vende uma coisa ³limpinha´, sem 
garantias reais.  

 

Na verdade, não há mercado para coisas oneradas, 
com contingência.  Quando não se consegue 
calcular o risco, dá-se um valor ínfimo quando se 
quer apostar num cenário de grande sucesso. 
Quando o valor dos bens é extremamente incerto, o 
cálculo é um jogo de lotaria. Damos um valor 
reduzido na expectativa de nos calhar uma sorte 
enorme. No cenário em que é provável não ter sorte, 
damos um preço baixo. Se PCN estivesse a comprar 
uma coisa onerada em tribunal, só daria um preço 
de cautela. 

 

 

No 824º falta uma referência ao arrendamento. O 
arrendamento não é um direito real de gozo, mas um 
direito pessoal de gozo. Por força da História, foi 
dado como tendo uma estrutura obrigacional, apesar 
de implicar o gozo de uma coisa. É o senhorio 
proprietário que faculta o gozo ao arrendatário; mas 
o arrendamento é híbrido, porque tem oponibilidade 
erga omnes. 

 

 

CC | ARTIGO 1037º 

(Atos que impedem ou diminuem o gozo da coisa 
[Obrigações do locador]) 

 

 

1 ² Não obstante convenção em contrário, o locador não pode 
praticar atos que impeçam ou diminuam o gozo da coisa pelo 
locatário, com exceção dos que a lei ou os usos facultem ou o 
próprio locatário consinta em cada caso, mas não tem 
obrigação de assegurar esse gozo contra atos de terceiro. 

 

2 ² O locatário que for privado da coisa ou perturbado no 
exercício dos seus direitos pode usar, mesmo contra o locador, 
dos meios facultados ao possuidor nos artigos 1276º e 
seguintes. 
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Nos termos do 1037º, 2., o arrendatário pode usar 
os meios de defesa da posse, que são típicos dos 
direitos reais e da oponibilidade erga omnes, e pode 
defender os seus direitos mesmo contra o senhorio. 
Isto faz com que este direito pessoal de gozo tenha 
oponibilidade erga omnes; para PCN, é uma 
aberração do sistema. 

 

O 824º não ³limpa´ o arrendamento na venda 
judicial. As pessoas que compram o imóvel 
compram-no com o arrendamento. Uma coisa é 
comprar um bem sem arrendamento para o qual se 
pode ir viver; e outra coisa é comprar um imóvel que 
tem um arrendamento. Isto faz com que, caso exista 
arrendamento, se ofereça menos dinheiro na venda 
judicial. Se o comprador der menos dinheiro, a 
hipoteca pagará menos. Assim, a existência de 
arrendamento diminui substancialmente a cobertura 
da hipoteca. Os arrendamentos destroem a 
hipoteca, do ponto de vista económico. 

 

Há duas hipóteses: 

 

x O arrendamento já existia quando foi 
constituída a hipoteca; 
 

x O arrendamento foi feito a posteriori ± 
nesta hipótese, o credor hipotecário está a 
ser enganado. 
 
 

Por isso, entende grande parte da doutrina que o 
824º GHYHULD�GL]HU� ³VmR� WUDQVPLWLGRV�RV�GLUHLWRV�GH�
garantia e de arrendamentos, desde que os 
arrendamentos sejam posteriores ao registo da 
hipoteca´. Se é uma situação de arrendamento 
anterior, quem constitui hipoteca já sabia que isto 
estava lá; mas se eu constituí hipoteca num bem que 
não tinha nada, então agora, quando vender o bem 
hipotecado, desapareceria o arrendamento que 
houvesse, entretanto, sido constituído. 

 

 

A: proprietário a 01/01/2003 

C: hipoteca a 01/01/2004 

B: usufruto a 01/01/2005 ± vai ser extinto com a 
execução judicial, porque é posterior à hipoteca. 

D: e se a favor de D há um arrendamento a 
01/01/2006? A letra da lei não determina a 
caducidade do arrendamento. Vende-se a 
propriedade, mas o arrendatário continua lá. Isto 
acontece muito na realidade. Há uma querela 
doutrinária e jurisprudencial, e a lei não ajuda. 

 

 

 

8 ± CEDIBILIDADE DA HIPOTECA 

 

A hipoteca é cedível, nos termos do 727º: 

 

 

CC | ARTIGO 727º 

(Cessão da hipoteca [Transmissão da hipoteca]) 

 

 

1 ² A hipoteca que não for inseparável da pessoa do devedor 
pode ser cedida sem o crédito assegurado, para garantia de 
crédito pertencente a outro credor do mesmo devedor, com 
observância das regras próprias da cessão de créditos; se, 
porém, a coisa ou direito hipotecado pertencer a terceiro, é 
necessário o consentimento deste. 

 

2 ² O credor com hipoteca sobre mais de uma coisa ou direito 
só pode cedê-la à mesma pessoa e na sua totalidade. 

 

 

Veja-se que a hipoteca é cedível mesmo sem 
cedência do crédito garantido, mas há limites. A 
regra base, porém, é a de que pode haver uma 
transmissão da hipoteca. 

 

 

9 ± REGIME DE SUBSTITUIÇÃO OU REFORÇO 
DA HIPOTECA 

 

O regime de substituição ou reforço da hipoteca 
encontra-se no 701º: 
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CC | ARTIGO 701º 

(Substituição ou reforço da hipoteca) 

 

 

1 ² Quando, por causa não imputável ao credor, a coisa 
hipotecada perecer ou a hipoteca se tornar insuficiente para 
segurança da obrigação, tem o credor o direito de exigir que 
o devedor a substitua ou reforce; e, não o fazendo este nos 
termos declarados na lei de processo, pode aquele exigir o 
imediato cumprimento da obrigação ou, tratando-se de 
obrigação futura, registar hipoteca sobre outros bens do 
devedor. 

 

2 ² Não obsta ao direito do credor o facto de a hipoteca ter 
sido constituída por terceiro, salvo se o devedor for estranho à 
sua constituição; porém, mesmo neste caso, se a diminuição 
da garantia for devida a culpa do terceiro, o credor tem o 
direito de exigir deste a substituição ou o reforço, ficando o 
mesmo sujeito à cominação do número anterior em lugar do 
devedor. 

 

 

Os regimes dos restantes direitos reais de garantia 
que estudaremos a seguir têm regras semelhantes 
a esta. 

 

NRWD�� QR� FDVR� TXH� YLPRV� GD� ³VHQWHQoD� GH�
3RUWDOHJUH´, de crédito bancário à habitação em que 
o imóvel se desvalorizou e depois não deu para 
pagar a divida toda, o banco podia exigir um reforço 
de garantia, ou seja, hipotecar mais bens (segundo 
PCN). 

 

 

10 ± REGIME DA EXPURGAÇÃO DA HIPOTECA 

 

O regime de expurgação da hipoteca, regulado no 
721º, é uma forma especial de extinção da hipoteca 
por iniciativa do adquirente da coisa hipotecada.  

 

 

CC | ARTIGO 721º 

(Expurgação da hipoteca [Transmissão dos bens 
hipotecados]) 

 

 

 

Aquele que adquiriu bens hipotecados, registou o título de 
aquisição e não é pessoalmente responsável pelo 
cumprimento das obrigações garantidas tem o direito de 
expurgar a hipoteca por qualquer dos modos seguintes: 

 

a) Pagando integralmente aos credores hipotecários as dívidas 
a que os bens estão hipotecados; 

 

b) Declarando que está pronto a entregar aos credores, para 
pagamento dos seus créditos, até à quantia pela qual obteve 
os bens, ou aquela em que os estima, quando a aquisição 
tenha sido feita por título gratuito ou não tenha havido fixação 
de preço. 

 

 

Exemplo: A transmite a propriedade a B, que passa 
a ser o proprietário. Nestas circunstâncias, B tem o 
direito potestativo de expurgação da hipoteca. 
Como? Pagando a C, credor hipotecário. 

 

 

 

Regime específico da hipoteca voluntária 

 

A hipoteca voluntária: 

 

x Pode ser constituída pelo devedor ou por 
terceiro (717º); 

 

 

CC | ARTIGO 717º 

(Hipoteca constituída por terceiro [Hipotecas 
voluntárias]) 
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1 ² A hipoteca constituída por terceiro extingue-se na medida 
em que, por facto positivo ou negativo do credor, não possa 
dar-se a sub-rogação daquele nos direitos deste. 

2 ² O caso julgado proferido em relação ao devedor produz 
efeitos relativamente a terceiro que haja constituído a 
hipoteca, nos termos em que os produz em relação ao fiador. 

 

 

 
 

x Pode ser constituída por contrato ou 
negócio jurídico unilateral (712º); 

 

 

CC | ARTIGO 712º 

(Noção [Hipotecas voluntárias]) 

 

 

Hipoteca voluntária é a que nasce de contrato ou declaração 
unilateral. 

 

 

x Quanto à forma, podemos ter: escritura 
pública, testamento ou documento 
particular autenticado (714º). 

 

 

CC | ARTIGO 714º 

(Forma [Hipotecas voluntárias]) 

 

 

Sem prejuízo do disposto em lei especial, o ato de constituição 
ou modificação da hipoteca voluntária, quando recaia sobre 
bens imóveis, deve constar de escritura pública, de testamento 
ou de documento particular autenticado. 

 

 

 

 

Veja-se agora o 694º - pacto comissório: 

 

 

CC | ARTIGO 694º 

(Pacto comissório [Hipoteca]) 

 

 

É nula, mesmo que seja anterior ou posterior à constituição 
da hipoteca, a convenção pela qual o credor fará sua a coisa 
onerada no caso de o devedor não cumprir. 

 

 

Esta norma consagra a proibição do pacto 
comissório, i.e., a convenção de acordo com a qual 
o credor faz sua a coisa. No pacto comissório, o 
credor diz que, em vez de se proceder a uma venda 
judicial, fica logo com a coisa e tudo fica bem entre 
ele e o devedor. Esta faculdade é proibida há muito 
tempo, e está associada à proibição da usura. O 
abuso pelo credor não é possível. 

 

 

Esta proibição era, até há pouco tempo, considerada 
um princípio estruturante da OJ portuguesa de 
ordem pública internacional (regras e princípios que 
o Estado português impõe, recusando a aplicação 
de direitos estrangeiros).  Contudo, relativamente ao 
penhor, por força da transposição de uma diretiva 
comunitária, é agora possível, no penhor financeiro, 
estabelecer o pacto comissório. Se assim é, isto 
deixou de ser tão importante para o Estado 
português e já não faz necessariamente parte da 
ordem pública internacional. 

 

Distinto do pacto comissório é o pacto marciano. No 
pacto marciano, enquanto figura parecida com o 
pacto comissório, temos determinados mecanismos 
de fixação do preço que garantem alguma tutela do 
proprietário do bem, evitando que se possam 
realizar todas as maldades possíveis ao abrigo do 
pacto comissório. O pacto comissório pode ser dado 
a muitos abusos. 

 

 

 

 

12 NOV 2018 
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Conceitos-chave: Modos de extinção da hipoteca; 
penhor; objetos possíveis do penhor; penhor sobre 
estabelecimento comercial; obrigações cobertas 
pelo penhor; regime comum do penhor de coisas. 

 

 

 

 

 

Modos de extinção da hipoteca 

 

 

CC | ARTIGO 730º 

(Causas de extinção [Extinção da hipoteca]) 

 

 

A hipoteca extingue-se: 

 

a) Pela extinção da obrigação a que serve de garantia; 

 

b) Por prescrição, a favor de terceiro adquirente do prédio 
hipotecado, decorridos vinte anos sobre o registo da aquisição 
e cinco sobre o vencimento da obrigação; 

 

c) Pelo perecimento da coisa hipotecada, sem prejuízo do 
disposto nos artigos 692º e 701º; 

 

d) Pela renúncia do credor. 

 

 

Quais os modos de extinção da hipoteca? 

 

a) A hipoteca, como os demais direitos reais 
de garantia, extingue-se pela extinção da 
obrigação garantida. Há uma 
acessoriedade da garantia face à dívida 
primária / à obrigação. 

 

b) Discute-se se será prescrição ou 
caducidade. É um regime de extinção 
quando o prédio hipotecado é transferido 

para um terceiro. O prazo é de 20 anos. 
Esta é uma hipótese de verificação prática 
quase impossível, porque, quando há a 
transmissão da coisa, do ponto de vista 
sociológico, as pessoas tendem a pagar 
desde logo o crédito garantido pela 
hipoteca. Ou voluntariamente se paga o 
crédito bancário; ou, se por azar não se 
pagar, vence a obrigação e o banco 
executa o imóvel, nunca chegando a 
passar 20 anos. Mesmo o caso de alienar 
sem autorização do banco é algo que 
nunca existe na prática sociológica. 
Sabendo que existe a cláusula de se 
vencer a dívida em caso de alienação, o 
banco aparece na escritura a autorizar a 
compra e venda, e a primeira coisa a ser 
feita é pagar-se o crédito. 
 
 
 
 

c) Perecimento da coisa hipotecada ± remete-
se para o 692º e 701º, que são regras que 
permitem a transmissão dos direitos para 
créditos indemnizatórios. Este fenómeno é 
visível na hipoteca (direito real de garantia), 
mas também já vimos este regime a 
propósito de direitos reais de gozo menores 
± a tendência para substituir o direito real 
menor por uma indemnização. É o que 
acontece na expropriação ± não só se 
indemniza o proprietário como também o 
usufrutuário, entre outros, e ainda o 
hipotecário. 

 

d) A renúncia pelo credor tem o nome de 
distrate da hipoteca. Quase todas as 
hipotecas são extintas por distrate. O 
fenómeno de o banco aparecer na escritura 
está associado a isto. O banco aparece na 
escritura de compra e venda do imóvel e 
renuncia à sua hipoteca para, nessa 
sequência, receber a quantia que ainda 
está em dívida. 
 

Exemplo: A compra a propriedade e, ao 
mesmo tempo, é constituída uma hipoteca 
a favor do banco B. Passado uns anos, A 
vende a propriedade a C, que passa a ser 
o proprietário. Mas C também não tem 
dinheiro e pede dinheiro ao banco D, sendo 
constituída uma hipoteca a favor do banco 
D. Na escritura pública comparecem A, B, 
C e D. Há um contrato de compra e venda 
entre A e C; há um contrato de mútuo com 
constituição de hipoteca entre C e D; e há 
ainda um ato/negócio unilateral de B de 
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renúncia à hipoteca (distrate) dirigido ao 
proprietário.  

 

Do ponto de vista jurídico, o banco D vai 
colocar efetivamente o dinheiro na conta de 
C, mas não vai permitir que C movimente o 
dinheiro e o ponha no Burkina Faso. O 
dinheiro está momentaneamente na conta 
de C, mas é desde logo destinado a A. O 
banco só avança com o dinheiro se tiver a 
certeza de que desaparece a outra 
hipoteca; por isso, isto é sempre feito com 
distrate. 

 

 

 

CC | ARTIGO 732º 

(Renascimento da hipoteca [Extinção da hipoteca]) 

 

 

Se a causa extintiva da obrigação ou a renúncia do credor à 
garantia for declarada nula ou anulada, ou ficar por outro 
motivo sem efeito, a hipoteca, se a inscrição tiver sido 
cancelada, renasce apenas desde a data da nova inscrição. 

 

 

 

 

A anulação da renúncia não tem efeitos retroativos, 
não tem uma eficácia erga omnes; é frouxa. 

 

Exemplo: o banco faz o distrate, mas fá-lo em erro 
ou sob coação. A renúncia será um NJ anulável ou 
nulo; mas a declaração de nulidade ou anulação da 
renúncia não faz renascer a hipoteca com efeitos 
retroativos (como resultaria do 286º). O normal no 
CC seria operarem-se efeitos retroativos; mas aqui, 
a lei afasta-se do regime do 286º e estabelece que, 
neste caso, a hipoteca só renasce com efeitos ex 
nunc, para o futuro. 

 

Nota: ações relacionadas com a renovação de 
direitos reais têm de ser levadas ao registo predial 
para terem efeitos em relação a terceiros; entra aqui, 
sempre, o art.º 5º do CRPredial. 

 

 

 

Penhor 

 

O penhor é o direito a ser pago com preferência 
sobre os credores comuns pelo valor de certa coisa 
móvel, mas também pelo valor de créditos ou outros 
direitos não suscetíveis de hipoteca. 

 

 

CC | ARTIGO 666º 

(Noção [Penhor]) 

 

 

1 ² O penhor confere ao credor o direito à satisfação do seu 
crédito, bem como dos juros, se os houver, com preferência 
sobre os demais credores, pelo valor de certa coisa móvel, ou 
pelo valor de créditos ou outros direitos não suscetíveis de 
hipoteca, pertencentes ao devedor ou a terceiro. 

 

2 ² É havido como penhor o depósito a que se refere o no 1 
do artigo 623º. 

 

3 ² A obrigação garantida pelo penhor pode ser futura ou 
condicional. 

 

 

 

 

CC | ARTIGO 667º 

(Legitimidade para empenhar. Penhor constituído por 
terceiro [Penhor]) 

 

 

1 ² Só tem legitimidade para dar bens em penhor quem os 
puder alienar. 

 

2 ² É aplicável ao penhor constituído por terceiro o disposto 
no artigo 717º. 
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667º - o penhor pode ser constituído por terceiro, e 
não necessariamente pelo devedor (por exemplo, 
pode ser constituído por uma mãezinha simpática). 
Isto é algo frequente nos direitos reais de garantia. 

 

 

A palavra penhor pode surgir com dois sentidos: 

 

(1) Direito real de garantia 

(2) Negócio jurídico constitutivo desse direito real de 
garantia. 

 

O NJ constitutivo do penhor pode ser um NJ de 
prestação de uma caução. Imagine-se que, num 
litígio judicial, há uma sentença desfavorável a uma 
parte que quer recorrer. O recurso tem um efeito que 
não é suspensivo, não impedindo a imediata 
execução da decisão. Nestas circunstâncias, a parte 
que perdeu pode impedir a execução imediata se 
prestar uma caução. Como se presta uma caução? 
Através da constituição de um penhor. O NJ 
constitutivo do penhor pode, assim, ter a natureza de 
prestação de caução ± que é aquilo a que se refere 
o 666º, 2. 

 

 

 

Na aula passada referimos que, tradicionalmente, no 
direito romano, o penhor envolvia a tradição da coisa 
e a posse pelo credor pignoratício; e que a hipoteca 
não implicava traditio e posse. Era esse o critério 
distintivo entre penhor e hipoteca. Face ao direito 
português, não é esse o critério em vigor. A nossa 
diferença está no objeto: o objeto da hipoteca é um 
imóvel ou móvel sujeito a registo; no penhor, é um 
móvel não sujeito a registo. Estudaremos vários 
regimes especiais de penhor; veremos que nalguns 
deles, por influência romana, ainda se verificam os 
requisitos da traditio e da posse por parte do credor.  

 

 

Se olharmos para o 669º, 1., vemos que, em relação 
ao penhor de coisas, a regra é a de que a traditio é 
o momento constitutivo do penhor: 

 

 

CC | ARTIGO 669º 

(Constituição do penhor [Penhor de coisas]) 

 

 

1 ² O penhor só produz os seus efeitos pela entrega da coisa 
empenhada, ou de documento que confira a exclusiva 
disponibilidade dela, ao credor ou a terceiro. 

 

2 ² A entrega pode consistir na simples atribuição da 
composse ao credor, se essa atribuição privar o autor do 
penhor da possibilidade de dispor materialmente da coisa. 

 

 

Note-se que a traditio da coisa não é um requisito 
geral do penhor no regime português atual, mas é 
essencial nalgumas modalidades de penhor. 

 

 

Objetos possíveis para o penhor 

 

Como objetos possíveis para o penhor, a lei refere-
se a coisas móveis, créditos e outros direitos (666º - 
v. supra). Posso constituir uma garantia sobre uma 
coisa móvel, mas também sobre um crédito ou outro 
direito. A ideia mais fácil para compreender este 
regime é a de coisas não hipotecáveis. Quando a lei 
se refere a ³coisas móveis´, isto não deve ser 
interpretado em termos absolutos, mas sim como (i) 
coisas não sujeitas a hipoteca. Os automóveis, por 
exemplo, são sujeitos a hipoteca. Por leitura 
sistemática com o regime da hipoteca, temos de 
entender que no 666º se fala de coisas móveis não 
sujeitas a registo. 

 

Uma nota: quando são importados automóveis em 
grosso, frequentemente há constituição de direitos 
reais de garantia, mas em momento anterior de 
serem importados e inscritos na conservadora do 
registo automóvel. Quando há transporte e depósito, 
e enquanto os automóveis não são levados ao 
registo automóvel, não é possível constituir-se 
hipoteca e é possível constituir-se penhor. Em 
fenómenos relativos à compra e venda internacional 
de imóveis ± não pelos consumidores, mas pelos 
comerciantes ± é frequente que haja, face ao 
conjunto desses automóveis, negócios garantidos 
por penhor. 
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CC | ARTIGO 685º 

(Cobrança de créditos empenhados [Penhor de direitos]) 

 

 

1 ² O credor pignoratício deve cobrar o crédito empenhado 
logo que este se torne exigível, passando o penhor a incidir 
sobre a coisa prestada em satisfação desse crédito. 

 

2 ² Se, porém, o crédito tiver por objeto a prestação de 
dinheiro ou de outra coisa fungível, o devedor não pode fazê-
la senão aos dois credores conjuntamente; na falta de acordo 
entre os interessados, tem o obrigado a faculdade de usar da 
consignação em depósito. 

 

3 ² Se o mesmo crédito for objeto de vários penhores, só o 
credor cujo direito prefira aos demais tem legitimidade para 
cobrar o crédito empenhado; mas os outros têm a faculdade 
de compelir o devedor a satisfazer a prestação ao credor 
preferente. 

 

4 ² O titular do crédito empenhado só pode receber a 
respetiva prestação com o consentimento do credor 
pignoratício, extinguindo-se neste caso o penhor. 

 

 

 

685º - regime do (ii) penhor sobre créditos.  O credor 
pignoratício deve cobrar o crédito empenhado logo 
que este se torne exigível. Neste caso, o direito real 
de garantia não incide sobre uma coisa, mas sobre 
um crédito. O credor pignoratício, para garantia do 
seu crédito, tem o direito de executar e cobrar um 
outro crédito. 

 

Exemplo: A e B fazem um contrato de mútuo com 
um penhor, e o penhor dado é um crédito de B sobre 
C (que pode tem origem num mútuo, numa compra 
e venda, etc.). Assim, B cede a A um penhor sobre 
o crédito sobre C. Enquanto credor pignoratício 
deste crédito, A fica com legitimidade para cobrar o 
crédito de que C é devedor. Este penhor é um 
penhor de um crédito (o crédito sobre C). 

 

Exemplo 2: o BCP faz um contrato de mútuo com o 
Benfica para o Benfica construir um estádio. Como 
garantia, o Benfica, que tem muito poucos ativos, dá 
como garantia os créditos sobre a SportTV relativos 
à transmissão dos jogos. Aqui há um mútuo e um 
penhor; e o penhor não vai incidir sobre um bem 
móvel do Benfica (por ex., as bolas e os 
equipamentos), mas sim os créditos que o Benfica 
tem sobre a SIC ao pagamento do preço das 
transmissões televisivas em exclusivo. 

 

Nota: aqui o crédito não é, em princípio, transmitido, 
mas sim dado em garantia. É algo diferente da 
cessão de créditos. 

 

 
 

Uma outra hipótese, bastante frequente do ponto de 
vista sociológico, é o (iii) penhor de participações 
sociais. As participações sociais são as situações 
jurídicas dos sócios, ou seja, conjunto do seus 
direitos e deveres. O sócio de uma sociedade 
anónima tem ações; o sócio de uma sociedade por 
quotas tem uma quota. Ora, as ações e quotas 
podem ser dadas em penhor / empenhadas. Se der 
de penhor as minhas ações no BCP e não pagar a 
dívida, o credor pignoratício fica com as minhas 
ações no BCP. 

 

 

 

Penhor sobre estabelecimento comercial 

 

É possível o (iv) penhor sobre estabelecimento 
comercial? O estabelecimento comercial é ou não 
um objeto possível do penhor? 

 

A noção de estabelecimento comercial é uma noção 
de direito comercial. O prof. Orlando de Carvalho 
tem uma dissertação de doutoramento sobre o 
conceito de estabelecimento comercial; é um tema 
clássico na área do direito comercial. 
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Primeira ideia: estabelecimento comercial é 
sinónimo de empresa em sentido objetivo. 

 

Ao dizer isto, estamos já a distinguir: 

 

(1) Empresa em sentido objetivo ( = 
estabelecimento comercial); 
 

(2) Empresa em sentido subjetivo. 

 

 

Na empresa em sentido objetivo, estamos a falar da 
empresa como objeto de negócios jurídicos ou como 
objeto de direitos reais; na empresa em sentido 
subjetivo, falamos da empresa como substrato da 
personalidade coletiva, ou realidade subjacente a 
uma pessoa coletiva. 

 
A empresa aparece-nos como realidade sociológica 
(empresa em sentido subjetivo), mas também, por 
exemplo, como objeto de uma compra e venda 
(empresa em sentido objetivo). 

 

 

 

1 ± EMPRESA EM SENTIDO OBJETIVO 
(ESTABELECIMENTO COMERCIAL) 

 

A empresa em sentido objetivo ou estabelecimento 
comercial é um conjunto de bens/coisas, direitos e 
deveres funcionalmente unificados pela gestão 
conjunta e pela afetação ao mesmo fim.  

 

Que coisas, direitos e deveres? Matérias-primas, 
mercadorias, equipamentos, créditos sobre clientes, 
dívidas a fornecedores, créditos e deveres perante 
os trabalhadores, posições junto da banca, direitos 
GH�SURSULHGDGH�LQGXVWULDO��PDUFDV��SDWHQWHV«���HWF��
Tudo isto são os objetos de um estabelecimento 
comercial; e todos eles têm uma vocação de 
unidade, estando funcionalmente ligados entre si 
para prosseguirem um determinado fim ± o exercício 
de uma atividade económica lucrativa. Todo este 
conjunto de coisas funciona como uma unidade com 
valor acrescentado. Elas estão funcionalmente 
ligadas entre si para produzirem resultados 
económicos; desmembradas, teriam provavelmente 

um valor inferior, porque é o facto de serem, em 
conjunto, utilizadas para o mesmo fim que faz com 
que gerem fluxos de caixa. 

 

Exemplos:  

 

Uma mercearia é um estabelecimento comercial; as 
mercadorias e o imóvel fazem parte da unidade, tal 
como o contrato com o trabalhador, os créditos e as 
posições perante a banca. São um conjunto de 
coisas, direitos e deveres ligados à função da 
mercearia e à produção de lucros. 

 

Um aeroporto é um estabelecimento comercial muito 
mais complexo do que a mercearia. Fazem parte do 
estabelecimento comercial todos os equipamentos 
do aeroporto, os contratos de handling, os contratos 
com os controladores, etc. 

 

Uma frota de aviões (TAP, por exemplo) também é 
um estabelecimento comercial, incluindo os 
contratos com os pilotos, as instalações, o site«�
tudo isto é um conjunto funcionalmente ligado. 

 

Uma fábrica é um estabelecimento comercial: a 
Autoeuropa tem instalações, equipamentos fabris, 
materiais, etc. 

 

 

 

 

CC | ARTIGO 206º 

(Coisas compostas) 

 

 

1 ² É havida como coisa composta, ou universalidade de facto, 
a pluralidade de coisas móveis que, pertencendo à mesma 
pessoa, têm um destino unitário. 

 

2 ² As coisas singulares que constituem a universalidade 
podem ser objeto de relações jurídicas próprias. 
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No 206º temos uma referência às coisas compostas 
(ou universalidades de facto). Uma coisa composta 
é uma pluralidade de coisas móveis com um destino 
unitário. Um ponto de discussão a propósito do 
conceito de coisa é: se podemos ter coisas 
compostas ou complexas que incluam em si não 
apenas coisas corpóreas, mas também coisas 
incorpóreas. Segundo ponto de discussão: podemos 
incluir debaixo do conceito coisas corpóreas, 
incorpóreas e direitos/deveres? Nas coisas 
complexas podemos incluir situações jurídicas? 

 

Sobre estes temas há grande controvérsia 
doutrinária; há, no entanto, tendência a considerar o 
estabelecimento comercial uma coisa complexa / 
uma unidade, que inclui coisas corpóreas, mas 
também coisas incorpóreas e direitos. Não é só um 
conjunto de coisas corpóreas, mas também 
posições contratuais / direitos e deveres. É esta 
universalidade ou coisa composta que é objeto de 
contratos de compra e venda de estabelecimentos 
comerciais, e que é objeto de um penhor. 

 

Discute-se se esta é uma universalidade de facto e 
de direito; há quem fale em coisa complexa, há 
quem fale em coisa composta, etc. 

 

A polémica não se limita à natureza jurídica, mas 
incide também sobre a extensão dos elementos que 
compõem o estabelecimento comercial. Discute-se 
se, por exemplo, a clientela é ou não um elemento 
do estabelecimento comercial. Na economia da 
disciplina de direitos reais, não aprofundaremos 
estas polémicas. 

 

 

 

2 ± EMPRESA EM SENTIDO SUBJETIVO 

 

Uma empresa em sentido subjetivo (substrato da 
personalidade coletiva) é uma (i) organização de 
meios de produção para (ii) exploração profissional 
de uma (iii) atividade económica. 

 
Na empresa em sentido subjetivo encontramos a 
realidade sociológica que está por trás de uma 
pessoa coletiva; o seu substrato. O legislador, ao 
criar a configuração jurídica de uma empresa, fá-lo 
para regular uma realidade. Se o BCP tem 

personalidade jurídica (se é um ente) é porque o 
legislador resolveu regular uma realidade 
sociológica. Repare-se que faz sentido haver 
personalidade jurídica; se fosse um conjunto de 
acionistas todos com a sua personalidade jurídica, 
não funcionaria ter de fazer um contrato com todos 
ao fazer um contrato com o BCP.  

A pessoa coletiva dá corpo jurídico a uma realidade 
sociológica (a empresa). 

 

Na sua vertente objetiva, que vimos atrás, não 
olhávamos para qual é o substrato da pessoa 
jurídica, mas sim qual o objeto de negócios jurídicos 
e o objeto de direitos reais de garantia. Por vezes, o 
que se está a vender e a comprar é uma empresa. 
Precisamos de determinar o objeto da venda para 
perceber se não se vende gato por lebre, por 
exemplo. Na compra e venda de empresas, a 
questão do incumprimento defeituoso é, em geral, 
uma discussão sobre objeto que foi vendido, para 
depois se discutir se houve conformidade ou 
desconformidade face aos elementos que fazem 
parte do objeto da compra e venda.  

 

 

A lei utiliza uma terminologia específica para estes 
negócio: 

 

x A transmissão do estabelecimento 
comercial chama-se trespasse do 
estabelecimento comercial (mas é uma 
transmissão / compra e venda); 
 

x A locação tem a designação de cessão de 
exploração de estabelecimento comercial. 
 

 

O CC faz referência a isto a propósito dos arts. 1109º 
e 1112º. Por vezes, os locais da a fábrica ou da 
mercearia estão arrendados. Uma das questões que 
se colocam é se, vendido o estabelecimento 
comercial, automaticamente se transmite a posição 
de inquilino/locatário. A resposta da lei é: sim, para 
não prejudicar a coisa complexa / o estabelecimento 
comercial. Há uma transmissão ope legis da posição 
contratual. Quando se faz um trespasse, a lei 
determina que o senhorio tem de consentir na 
transmissão da posição contratual (para proteger a 
economia). 
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Veja-se que não faz sentido falar-se aqui em 
hipoteca porque o estabelecimento comercial é uma 
coisa complexa. O que faz sentido, sim, é discutir o 
penhor de estabelecimento comercial; podemos 
jogar com o 666º e o 206º. 

 

O 666º fala-nos no penhor de coisas móveis, 
créditos ou outros direitos; o problema é saber se 
temos uma definição de coisa que abarque o 
estabelecimento comercial. A definição do 666º teria 
de ser objeto de interpretação extensiva. 

 

Durante muito tempo, houve uma polémica sobre a 
admissibilidade do penhor de estabelecimento 
comercial. Hoje em dia, porem, o penhor de 
estabelecimento comercial é pacífico ± isto porque o 
CPC passou a admitir a penhora (apreensão judicial) 
de estabelecimento comercial. Para efeitos de CPC, 
o estabelecimento comercial é uma coisa complexa, 
que pode ser penhorada. Daqui se retira um 
argumento sistemático para uma interpretação 
extensiva do 666º: o estabelecimento comercial 
pode ser objeto de penhor, tal como pode ser objeto 
de penhora. 

 

De acordo com o 669º (v. supra), o penhor de coisas 
tem de envolver traditio, isto é, entrega da posse. Se 
assim é, na prática, inviabiliza-se o penhor do 
estabelecimento comercial, porque o empresário 
não pode prescindir da sua posse (caso contrário 
deixaria de o gerir). Na prática, isto torna impossível 
o penhor de estabelecimento comercial. Mas 
existem regimes especiais de penhor (como o 
penhor a favor de instituições de crédito) que já não 
implicam a traditio/posse a favor do credor 
pignoratício; e aqui, já faz sentido criar um penhor de 
estabelecimento comercial (em favor da instituição 
de crédito). Isso é frequente no mundo dos negócios. 

 

 

Obrigações cobertas pelo penhor 

 

A obrigação garantida pode ser futura ou condicional 
(666º, 3. ± v. supra); não tem de existir no momento 
de constituição do direito real de garantia. 

 

Além disso, a obrigação garantida pode incluir os 
juros. Em relação ao penhor, o legislador não fez 

qualquer asneira: os juros são incluídos sem 
qualquer limite. 

 

 

Regime comum do penhor de coisas 

 

O que vamos estudar é o regime comum do penhor 
de coisas; é este o regime by default. De seguida 
analisaremos vários regimes especiais, como o 
regime do penhor de direitos. 

 

Quais as principais regras do regime comum do 
penhor de coisas? 

 

(i) Necessidade de entrega da coisa 
empenhada; 
 

(ii) Possibilidade de convenção quanto à 
execução extrajudicial; 

 
 

(iii) Proibição do pacto comissório; 
 

(iv) Atribuição ao credor de direitos em 
relação à coisa; 

 
(v) Deveres do credor pignoratício; 

 
(vi) Possibilidade de substituição ou 

reforço do penhor. 

 

 

 

1 ± NECESSIDADE DE ENTREGA DA COISA 
EMPENHADA 

 

No regime comum do penhor de coisas, a primeira 
regra é (i) a necessidade de entrega da coisa 
empenhada. O penhor só produz os seus efeitos 
com a entrega da coisa; é o que resulta do 669º (v. 
supra).  

 

 

CC | ARTIGO 669º 

(Constituição do penhor [Penhor de coisas]) 
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1 ² O penhor só produz os seus efeitos pela entrega da coisa 
empenhada, ou de documento que confira a exclusiva 
disponibilidade dela, ao credor ou a terceiro. 

 

2 ² A entrega pode consistir na simples atribuição da 
composse ao credor, se essa atribuição privar o autor do 
penhor da possibilidade de dispor materialmente da coisa. 

 

 

Exemplo: no penhor de mercadorias em trânsito, a 
entrega de determinados documentos substitui a 
entrega das mercadorias.  

 

A entrega pode, assim, ser uma: 

 

x Entrega física (real); 
 

x Entrega simbólica (através de 
documentos). 

 

Veja-se que a entrega da coisa, física ou simbólica, 
é condição de produção de efeitos jurídico-reais e 
efeitos jurídico-obrigacionais ± ou seja, é condição 
de produção de todos os efeitos jurídicos. A este 
propósito surge a terminologia contrato real quoad 
constitutionem ± i.e., contrato real quanto à 
constituição. 

 

Veja-se que isto é completamente distinto dos 
contratos reais quoad effectum. Os contratos reais 
quoad effectum são contratos com efeitos reais e 
não apenas obrigacionais (exemplo: compra e 
venda, contrato real de constituição do penhor). Esta 
é uma ideia lapaliciana. 

 

Os contratos reais quoad constitutionem têm mais 
interesse para nós: sinalizam contratos que só têm 
efeitos se associados a um ato real, ou seja, à 
entrega da coisa. Por exemplo, o contrato de mútuo 
só se torna eficaz se for entregue a quantia ou a 
coisa mutuada, não bastando as declarações 
negociais. O contrato só se torna eficaz se as 
declarações negociais forem acompanhadas de um 
DWR� GH� HQWUHJD� GD� FRLVD�� Vy� Dt� VXUJH� D� ³PDJLD� GR�
GLUHLWR´��D�SHUIRUPDWLYLGDGH� 

 

Este é um desvio à ideia de que os contratos se 
tornam perfeitos e eficazes no mero cruzamento das 
declarações de vontade. Em determinados casos ± 
os contratos reais quoad constitutionem ± a eficácia 
real não resulta apenas da vontade das pessoas, 
mas também de um ato real de entrega da coisa.   

 

É isto que se passa no regime comum do penhor de 
coisas. Veremos que, em determinados regimes 
especiais, já não funciona esta regra, e o penhor 
deixa aí de ser um contrato real quoad 
constitutionem. 

 

 

2 ± POSSIBILIDADE DE CONVENÇÃO QUANTO 
À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

O segundo aspeto do regime é a (ii) possibilidade de 
convenção quanto à execução extrajudicial. Olhe-se 
ao 675º: 

 

 

CC | ARTIGO 675º 

(Execução do penhor [Penhor de coisas]) 

 

 

1 ² Vencida a obrigação, adquire o credor o direito de se pagar 
pelo produto da venda executiva da coisa empenhada, 
podendo a venda ser feita extraprocessualmente, se as partes 
assim o tiverem convencionado. 

 

2 ² É lícito aos interessados convencionar que a coisa 
empenhada seja adjudicada ao credor pelo valor que o 
tribunal fixar. 

 

 

 

Na aula passada, vimos que o regime da hipoteca é 
de exclusiva execução judicial, para proteção do 
devedor ou proprietário. No penhor já não funciona 
esse regime de execução; funciona, sim, a 
autonomia da vontade, sendo possível convencionar 
que a execução seja feita extraprocessualmente, 
fora do tribunal. Como é que isto funciona? 
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Atribuindo-se a um terceiro, ou ao próprio credor 
pignoratício, a possibilidade de vender a coisa. É o 
próprio credor pignoratício que vende a coisa, 
executando o direito real de garantia para assim 
conseguir a satisfação do seu crédito com 
preferência sobre os demais credores. 

 

Uma nota de TGDC: nestas situações em que o 
credor pignoratício é autorizado a ser ele a vender a 
coisa para executar o penhor, questiona-se a que 
título é que vende a coisa? Do 675º não resulta um 
regime de representação voluntária; o que temos é 
um fenómeno de autorização ou legitimação. Esta 
figura é regulada, no CC alemão, ao lado da 
regulação da procuração. O nosso CC fala na 
procuração e depois devia falar na autorização ou 
legitimação, mas não o faz. Da procuração resulta o 
poder de representação, que é poder de celebrar o 
NJ em nome de outrem, atuando sobre a esfera 
jurídica de outrem. O procurador produz efeitos na 
esfera jurídica do representado; a vontade que 
exterioriza não é uma vontade em nome próprio, 
PDV�HP�QRPH�GH�RXWUHP��6H�GLJR��³YHQGR�D�IUDomR�
autónoma do Joaquim em nome do %HQWR´�� TXHP�
fica vinculado pela vontade que exteriorizo é o 
Joaquim, e não eu. Na autorização/legitimação, o 
autorizador atua sobre a esfera jurídica do 
autorizante, e também vende a fração autónoma; 
mas não vende em nome de Joaquim. Fá-lo em 
nome próprio, ao abrigo de uma autorização. Não há 
uma atuação invocando o nome de outrem, e sim 
uma atuação na esfera jurídica alheia em nome 
próprio. É isto que faz o credor pignoratício nos 
casos do 675º, que são extremamente frequentes. 

 

Se, para garantia de um empréstimo a um banco, é 
constituído um penhor financeiro sobre uma 
empresa ou um penhor financeiro sobre as ações 
representativas dessa empresa ± por ex., as ações 
representativas da seguradora Tranquilidade foram 
dadas a um banco, que vendeu a terceiros a 
seguradora Tranquilidade ± o banco não vendeu 
através de uma procuração, mas em nome próprio. 
Por ter um penhor, o banco vendeu em nome 
próprio, não por ser proprietário, mas por ter uma 
autorização/legitimação. Está é, portanto, uma 
interferência em esfera jurídica alheia diferente de 
uma procuração. 

 

Nota: é ainda possível a adjudicação ao credor pelo 
valor que o tribunal fixar. É uma hipótese menos 
frequente na prática, o que implica ir a tribunal fixar 
o valor (perder-se-ia nisto muito tempo, pelo que 
quase nunca acontece). 

 

 

 

3 ± PROIBIÇÃO DO PACTO COMISSÓRIO 

 

Um terceiro aspeto do regime comum do penhor de 
coisas é a (iii) proibição do pacto comissório. A 
proibição do pacto comissório é estabelecida por 
remissão, constante do 678º, para o 694º do CC: 

 

CC | ARTIGO 678º 

(Remissão [Penhor de coisas]) 

 

 

São aplicáveis ao penhor, com as necessárias adaptações, os 
artigos 692º, 694º a 699º, 701º e 702º. 

 

 

 

CC | ARTIGO 694º 

(Pacto comissório [Hipoteca]) 

 

 

É nula, mesmo que seja anterior ou posterior à constituição 
da hipoteca, a convenção pela qual o credor fará sua a coisa 
onerada no caso de o devedor não cumprir. 

 

 

O que é a proibição do pacto comissório? É a 
proibição de ser clausulado que, incumprida a 
obrigação, o credor garantido possa fazer sua a 
coisD� �³Ve não pagaste, passo a ser eu o 
proprietiULR´). O 694º é aplicável por remissão. Esta 
proibição, relativamente à hipoteca, é pacífica ± 
goes without saying. No penhor já não.  

 

Contudo, na realidade sociológica, esta proibição 
afeta sobretudo o penhor. É uma proibição que visa 
proteger o proprietário/devedor ± isto porque, 
quando se está a recorrer ao crédito, se é 
frequentemente otimista, mas, muitas vezes, os 
créditos não são pagos e as garantias são 
executadas. Um penhor associado a um pacto 
comissório é um penhor extremamente violento 
porque, incumprida a obrigação, automática e 
imediatamente o credor pignoratício pode exercer o 
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direito potestativo de adquirir a coisa para si para 
satisfação do crédito. Há limites a isto: o pacto 
comissório que permite aquisição da coisa permite-
a apenas para aquisição do crédito, sem 
necessidade de avaliação e pagamento de tornas; 
um pacto comissório menos violento, com aquisição 
mas também com necessidade de realizar uma 
avaliação e certa quantia ter de ser paga pelo credor 
pignoratício ao devedor. Há várias modalidades de 
pacto comissório, umas mais agressivas e outas 
menos. 

O 678º parece proibir qualquer pacto omissório, seja 
ele mais ou menos agressivo. Porém, a a doutrina 
tende a defender que certas formas menos 
agressivas são permitidas (sem grande base legal, 
no entender de PCN). 

 

No regime especial de penhor financeiro já não vale 
a proibição do pacto comissório. Porquê? No penhor 
financeiro, a natureza das coisas empenhadas 
(instrumentos financeiros) faz com que não haja 
tanto risco de prejuízo para o proprietário. Quando a 
coisa empenhada é um instrumento financeiro 
(dinheiro ou obrigações), frequentemente essas 
coisas tem um valor facial, e não é fácil que haja um 
prejuízo efetivo para o devedor/proprietário no caso 
de pacto comissório. 

 

 

4 ± ATRIBUIÇÃO AO CREDOR DE DIREITOS EM 
RELAÇÃO À COISA 

 

Outro aspeto do regime do penhor de coisas: a (iv) 
atribuição ao credor de direitos em relação à coisa.  

Que direitos são estes?  

 

O primeiro direito é o a) direito de cobrar frutos.  

 

 

CC | ARTIGO 672º 

(Frutos da coisa empenhada [Penhor de coisas]) 

 

 

1 ² Os frutos da coisa empenhada serão encontrados nas 
despesas feitas com ela e nos juros vencidos, devendo o 
excesso, na falta de convenção em contrário, ser abatido no 
capital que for devido. 

 

2 ² Havendo lugar à restituição de frutos, não se consideram 
estes, salvo convenção em contrário, abrangidos pelo penhor. 

 

 

672º - o credor pignoratício tem o direito de cobrar 
frutos. Se a coisa empenhada não pode ser dada, 
sendo, por exemplo, uma planta de canábis, quem 
fica com as folhas é o credor pignoratício. Mas uma 
hipótese mais real é falar de uma coisa que gere 
juros. O penhor de dinheiro, por exemplo, gera juros; 
o penhor de uma coisa móvel não sujeita a registo 
pode gerar uma renda. Aqui falamos mais dos juros 
civis, e não tanto dos juros naturais.  

 

A propósito da consignação de rendimentos, 
diremos que ela joga com a hipoteca: a hipoteca 
atribui a possibilidade de satisfação do crédito não 
através do valor da coisa, mas através dos seus 
rendimentos (vender a coisa e vender os frutos da 
coisa é a distinção). No penhor, através da 
possibilidade de vender os frutos, já se permite que 
a satisfação do crédito aconteça não só pelo valor 
da coisa, mas através dos seus rendimentos. O 
direito a vender a coisa constitui um mecanismo de 
satisfação do crédito. Ela é obtida, então, por duas 
vias: 

 

x Venda da coisa; 
x Venda dos rendimentos/frutos da coisa.  

 

O penhor compreende as duas faculdades. 

 

 

 

Para além deste direito relativo aos frutos temos um 
direito outro direito, muito relevante: o b) direito de 
defesa da posse. 

 

Vimos que, no regime geral do penhor de coisas, 
tem de haver posse atribuída ao credor pignoratício. 
Acrescentamos agora que essa posse permite a 
utilização dos meios de defesa da posse ± as 
chamadas ações possessórias, que estudaremos 
mais tarde. São mecanismos de defesa em tribunal 
pelos quais o credor pignoratício pode fazer valer a 
sua apreensão da coisa face a terceiros, 
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inclusivamente face ao proprietário da coisa ± é o 
que resulta do 670º, a), in fine. Este direito de 
garantir a posse é extremamente importante; atribui 
um forte elemento de oponibilidade erga omnes. 

 

 

CC | ARTIGO 670º 

(Direitos do credor pignoratício [Penhor de coisas]) 

 

 

Mediante o penhor, o credor pignoratício adquire o direito: 

 

a) De usar, em relação a coisa empenhada, das ações 
destinadas à defesa da posse, 

ainda que seja contra o próprio dono; 

 

b) De ser indemnizado das benfeitorias necessárias e úteis e 
de levantar estas últimas, nos termos do artigo 1273º; 

 

c) De exigir a substituição ou o reforço do penhor ou o 
cumprimento imediato da obrigação, se a coisa empenhada 
perecer ou se tornar insuficiente para segurança da dívida, nos 
termos fixados para a garantia hipotecária. 

 

 

No 670º, b) existe um c) direito de ser indemnizado 
das benfeitorias, que já não é tão importante. 

 

Importante a propósito do regime dos direitos é a 
discussão sobre se o penhor de ações e quotas 
envolve o direito de d) exercer os direitos sociais do 
acionista e do sócio. 

 

Exemplo: o banco B empresta dinheiro a A, que é 
acionista da C, S.A., tendo 51% do capital. Imagine-
se que o banco B faz um mútuo com penhor, 
exigindo como penhor as ações representativas de 
51% do capital social da C, S.A. As ações são o 
objeto do penhor. Que direitos é que este penhor 
atribui? Em primeiro lugar, se for incumprido o 
tributo, há um direito de execução extraprocessual 
do penhor: o banco terá o direito de vender as ações 
extraprocessualmente. Não é necessariamente 
assim, mas a lei permite que assim seja, e é algo 
que encontraremos em todos os contratos de mútuo 
feitos por bancos. Também é permitido que os 
dividendos que a C, S..A. vá pagando aos acionistas 

sejam considerados frutos para efeitos de irem parar 
ao banco. Discute-se quem exerce os direitos 
sociais, nomeadamente os políticos. Quem exerce o 
direito de voto de A? O proprietário A ou o credor 
pignoratício B? Depende do que for estipulado. Em 
contratos mais sofisticados, tende a haver um 
equilíbrio: em determinadas circunstâncias ainda 
vota A, mas se o crédito estiver a beira de 
incumprimento ou o risco estiver a aumentar, poderá 
estabelecer-se que o banco poderá, nessas 
circunstâncias, exercer os direitos de voto dessas 
ações, passando a controlar 51% do capital social 
da C, S.A., e, portanto, passando a controlar a 
empresa. 

 

 

 

 

5 ± DEVERES DO CREDOR PIGNORATÍCIO 

 

Penúltimo aspeto de regime: também há (v) deveres 
do credor pignoratício, elencados no 671º - desde 
logo, o a) dever de administrar e guardar a coisa.  

 

 

CC | ARTIGO 671º 

(Deveres do credor pignoratício [Penhor de coisas]) 

 

 

O credor pignoratício é obrigado: 

 

a) A guardar e administrar como um proprietário diligente a 
coisa empenhada, respondendo pela sua existência e 
conservação; 

 

b) A não usar dela sem consentimento do autor do penhor,  
exceto se o uso for indispensável à conservação da coisa; 

 

c) A restituir a coisa, extinta a obrigação a que serve de 
garantia. 
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Se a coisa fica na minha posse, tenho de a guardar 
e a administrar bem. Se a coisa não fica na minha 
posse, mas exerço os direitos sociais, tenho de os 
exercer bem. Quando o credor pignoratício tem 
direitos / exerce poderes sobre a coisa, tem, em 
geral, o dever de a administrar bem. É o chamado 
dever fiduciário. Falámos da propriedade fiduciária e 
dissemos que ela tem uma função de garantia. Aqui 
não temos propriedade com função de garantia, mas 
temos um credor pignoratício com imensos deveres. 
Em todas as situações em que os credores têm 
poderes / direitos sobre a coisa, fala-se de deveres 
fiduciários. Não pode haver abuso dos poderes; a 
base disto é o 671º, a). Nos contratos fiduciários, o 
paradigma é o contrato de mandato, que implica 
poderes sobre outrem. Nestes casos tem de haver 
uma atuação legal, com fidúcia. 

 

 

Voltando aos direitos reais: o segundo dever do 
credor pignoratício é o de (b) restituir a coisa, extinta 
a obrigação.  

 

 

 

6 ± POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU 
REFORÇO DO PENHOR 

 

O último aspeto de regime do penhor sobre coisas é 
a (vi) possibilidade de substituição ou reforço do 
penhor, que está prevista no 670º, c) ± v. supra. Se 
a coisa empenhada for insuficiente para a segurança 
da dívida, há um direito de exigir o reforço do penhor. 
Já vimos isto a propósito da hipoteca. 

 

 

 

 
A partir daqui, o que interessa é analisar os regimes 
especiais de penhor. Em tudo o que não seja 
especial nestes regimes, aplica-se o regime comum. 
Vamos olhar para os regimes especiais, mas só 
falaremos do que neles é específico. 

 

O penhor de direitos está regulado no 679º e segs. 
± um exemplo é o penhor de ações.  

 

 

 

Penhor financeiro 

 

Um outro regime especial é o do penhor financeiro. 
Encontramo-lo no DL 105/2004, que regula os 
acordos de garantia financeira, que são o penhor 
financeiro e a alienação fiduciária em garantia, 
sendo que esta última é a propriedade com função 
de garantia.  

 

Notas de regime: 

 

(i) Uma das partes tem de ser um banco 
central ou uma instituição sujeita a 
uma supervisão prudencial; 
 

(ii) As partes têm de ser necessariamente 
pessoas coletivas; 

 
(iii) Possibilidade de pacto comissório; 

 
(iv) Regras especiais sobre subordinação 

de créditos em insolvência. 

 

 

 

Falaremos da transposição da diretiva 2002/47 CE: 
este é um regime que deve ser interpretado em 
conformidade com a diretiva. Recorde-se que uma 
das pistas para a interpretação de uma lei de 
transposição de uma diretiva é a própria diretiva, 
como sabemos: isto abrange numerário e 
instrumentos financeiros, e ainda determinados 
créditos. Há aqui uma limitação subjetiva: (i) uma 
das partes tem de ser um banco central ou uma 
instituição sujeita a uma supervisão prudencial ± 
nomeadamente, as instituições de crédito (bancos). 
Assim, o credor pignoratício tem, na prática, de ser 
uma instituição de crédito. 

 

Numa segunda nota, (ii) as partes têm de ser 
necessariamente pessoas coletivas, não podendo 
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ser pessoas singulares ou consumidores. É algo que 
só se faz entre empresas e a favor de bancos. 

 

Uma terceira nota é a (iii) possibilidade de pacto 
comissório. Pode haver pacto comissório. Por que é 
que aqui se acha que não há perigo? O dinheiro tem 
um valor facial, e por isso não há qualquer prejuízo 
para o devedor. Se o dinheiro exceder o necessário 
para pagar o crédito garantido, então o que sobrar é 
incluído, mas nunca há problemas em saber qual o 
valor do dinheiro porque o dinheiro tem um valor 
facial. Se o objeto for um instrumento financeiro (ex.: 
ações cotadas em bolsa), o valor facial na data de 
execução é o valor cotado naquele dia. E é possível 
apurar o valor se for executado em pacto comissório 
um conjunto de obrigações ou ações excessivas 
face ao valor do crédito garantido; como estão 
cotadas, é só fazer as contas, e, se o valor for 
excessivo, há que devolver o dinheiro. 

 

Última nota de regime: há (iv) regras especiais sobre 
subordinação de créditos em insolvência. O 
problema geral dos bancos é que, quando as 
empresas estão em (má) situação financeira de 
aproximada insolvência, é muito arriscado 
emprestarem dinheiro às empresas, porque mais 
tarde se poderá GL]HU� ³como já se sabia que a 
empresa ia à insolvência, o seu crédito tem uma 
JDUDQWLD� TXH� GHIUDXGD� RV� GHPDLV� FUHGRUHV´�� 3RU�
isso, esse penhor deve ser objeto de uma 
impugnação pauliana ou uma resolução em 
benefício da massa, porque já se sabia que ia haver 
insolvência e o penhor faria com que só aquele 
banco obtivesse satisfação do crédito com base na 
coisa empenhada, prejudicando os credores 
comuns. Constituir um penhor à beira da insolvência 
é um ato prejudicial para os credores comuns.  

 

O penhor financeiro é extremamente forte porque 
estabelece uma ressalva, afastando a impugnação 
pauliana e a resolução em benefício da massa. Faz-
se isto porque a diretiva europeia quer que os 
bancos não tenham receio de emprestar as 
empresas em má situação financeira; é um regime 
extremamente musculado, pela possibilidade de 
pacto comissório e pelo afastamento da impugnação 
pauliana e da resolução em benefício da massa. 

 

 

 

14 NOV 2018 

 

Conceitos-chave: Penhor financeiro (continuação); 
penhor mercantil (ou comercial); penhor a favor de 
instituições de crédito; penhor a favor de 
prestamistas; penhor a favor do exequente; modos 
de extinção do penhor; consignação de 
rendimentos; modos de constituição da consignação 
de rendimentos; privilégios creditórios; modalidades 
de privilégios creditórios; concurso entre privilégios 
creditórios e outros direitos reais de garantia; 
concurso de privilégios entre si; extinção dos 
privilégios creditórios; natureza jurídica dos 
privilégios creditórios; direito de retenção. 

 

 

 

Falámos sobre o regime geral do penhor de coisas 
e começámos a falar de regimes especiais de 
penhor. Vimos que, nos contratos de penhor, é 
possível estipular-se que um exercício de direitos 
sociais pelos sócios fique a cargo de um credor 
pignoratício ± e isto pode incluir quer os direitos 
patrimoniais (como o direito aos dividendos), quer os 
direitos políticos (direitos de voto). Vimos que o 
regime do penhor de direitos pode ser 
extremamente musculado.  

 

 

Penhor financeiro (continuação) 

 

Na aula passada, também olhámos para o penhor 
financeiro, dizendo que o seu objeto é, sobretudo, 
constituído por numerário ou instrumentos 
financeiros. Do ponto de vista da limitação subjetiva, 
dissemos que todas as partes num contrato de 
penhor têm de ser pessoas coletivas (não podem ser 
partes pessoas singulares), e que a parte ativa 
(credor pignoratício) tem necessariamente de ser 
uma instituição de crédito. 

 

Acrescentámos que, neste regime, é possível 
estipular um pacto comissório ± ou seja, a 
possibilidade de o credor pignoratício fazer sua a 
coisa penhorada em caso de incumprimento. Aqui 
falámos de um direito potestativo de aquisição da 
coisa ± execução processual a favor do próprio 
credor pignoratício. Isto é assim na sequência da 
transposição de uma diretiva, e constitui uma brecha 
na habitual proibição do pacto comissório, que, até 
há pouco tempo, era apontada como um princípio 
fundamental da nossa OJ ± aliás, como um princípio 
fundamental da ordem jurídica internacional 
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(sobrepondo-se a direitos estrangeiros, mesmo 
quando estes fossem aplicáveis). 

 

Por que é que o legislador europeu e o português 
admitiram o pacto comissório, aparentemente 
deixando desprotegido o proprietário / a pessoa que 
constituiu o penhor? O objeto do penhor financeiro é 
numerário ou instrumentos financeiros. Nestas 
situações, não existe um risco elevado de abuso por 
parte do credor pignoratício. Se o credor 
pignoratício, em exercício do pacto comissório, 
adquirir a coisa para si próprio, essa é uma aquisição 
cujo valor é facilmente determinável. Se fez seu um 
milhão de euros em numerário, o valor é facilmente 
percetível. O mesmo se passa com os instrumentos 
financeiros, porque têm um valor cotado, e assim é 
fácil perceber quanto vale a coisa adquirida para se 
poderem acertar as contas. 

 

A propósito do penhor financeiro, vimos que o 
regime deste tem um segundo traço característico 
muito importante (além do afastamento da proibição 
do pacto comissório). Referimo-nos ao regime de 
proteção do penhor em caso de insolvência. Como 
é que isto se faz? Através de uma limitação da 
resolução em benefício da massa. A resolução em 
benefício de massa é um parente próximo da 
impugnação pauliana. A insolvência é uma 
execução em que são exequentes todos os credores 
(é, por definição, um processo executivo universal); 
ora, em contexto de execução universal, existe um 
regime especial de impugnação pauliana mais 
musculado ± a resolução em benefício da massa. 
Veja-se que a impugnação pauliana se caracteriza 
pela ineficácia do ato em relação ao credor. Não 
constitui uma invalidade stricto sensu; não há uma 
anulação ou declaração do ato de dissipação 
patrimonial praticado pelo devedor; o ato permanece 
válido, apenas é ineficaz em relação aos credores. 
Não há uma anulação ou nulidade que tenha 
eficácia retroativa, mas apenas uma ineficácia da 
alienação face aos credores, que poderão assim 
executar o bem no património de terceiro. A 
resolução em benefício da massa opera com regras 
semelhantes, e o que acontece é que o bem 
alienado ao terceiro regressa à massa insolvente 
para efeitos de execução universal. Stricto sensu, 
este é um regresso á massa insolvente e não uma 
anulação ou declaração de nulidade. A diferença 
face à impugnação pauliana é que o bem volta para 
a massa insolvente., não havendo uma declaração 
de nulidade ou anulabilidade. Não aplicamos, então, 
o 236º, mas o bem é executado no âmbito da massa 
insolvente. Há também agressão patrimonial por 
parte dos credores ± todos eles.  A grande diferença 
está nas previsões normativas: o regime da 
resolução em benefício da massa decompõe-se em 

resolução geral e hipóteses gerais de resolução. A 
resolução geral já em si tem requisitos mais fáceis 
do que os da impugnação pauliana (nesta última, 
normalmente, se tem de provar a anterioridade do 
crédito, ou dolo ou má-Ip«�; e ainda há regimes 
especiais em que nem é necessário provar certos 
factos. 

 

O penhor financeiro exclui as regras da resolução 
em benefício da massa, salvo as situações em que 
existe dolo de prejuízo para os credores (fraude aos 
credores). Não basta um conhecimento de que o ato 
pode ser prejudicial aos credores; é necessária a 
prova de que o ato foi feito fraudulentamente, com 
dolo/prejuízo para os credores. Esta prova é 
dificílima e ocorre apenas em casos marginais. Por 
isso, o penhor financeiro é tendencialmente imune à 
resolução em benefício da massa. As coisas são 
assim porque se quis atribuir às instituições de 
crédito (partes ativas no penhor financeiro) a 
possibilidade de financiarem medidas de 
recuperação financeira de empresas em pré-
insolvência. As empresas que estão em situação 
difícil precisam de recuperar e, para isso, é 
necessário dinheiro fresco. Os bancos 
frequentemente não o colocavam porque numa fase 
posterior, se a empresa efetivamente fosse a 
insolvência, aconteceria que, por força da resolução 
em benefício da massa, os outros credores diriam 
que o banco havia ficado com uma vantagem em 
relação a eles quando já tinha consciência de que a 
situação económica era difícil. Se não houvesse o 
regime musculadíssimo do penhor financeiro a 
afastar a resolução em benefício da massa, o banco 
correria o risco de passar a ser credor comum e não 
injetaria dinheiro nas empresas. Como este regime 
é musculadíssimo, é muito aplicável. 

 

 

Penhor mercantil (ou comercial) 

 

O penhor mercantil ou comercial está regulado no 
Código Comercial e é um penhor em que os 
intervenientes são comerciantes / empresários / 
empresas. O critério preciso de qualificação do 
penhor como mercantil ou comercial é o seguinte: a 
dívida garantida é um ato de comércio. Se a 
obrigação garantida for qualificada como ato de 
comércio, o penhor associado a esse ato de 
comércio também é um penhor mercantil (ex.: uma 
compra e venda para revenda é um ato de 
comércio). PCN não vai aprofundar o que é um ato 
de comércio, mas trataremos disso em Direito das 
Sociedades. 
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Nesta sequência, tem-se que o regime do penhor 
mercantil ou comercial praticamente não existe; não 
há algo que seja distinto das normas sobre penhor 
de coisas constantes do Código Civil. O que temos 
é, no fundo, uma caixa cheia de nada. Um penhor 
mercantil não tem qualquer sumo; não há regime. 

 

 

Penhor a favor de instituições de crédito 

 

O penhor a favor de instituições de crédito está 
regulado num diploma avulso de 1939: o DL 29833. 
Este regime está ainda em vigor e é de grande 
aplicação prática. 

 

Tem, essencialmente, um só artigo: o art.º 1º, que 
estabelece duas regras.  

 

 

DL 29833 | ARTIGO 1º 

 

 

O penhor que for constituído em garantia de créditos de 
estabelecimentos bancários autorizados produzirá os seus 
efeitos, quer entre as partes, quer em relação a terceiros, sem 
necessidade de o dono do objeto empenhado fazer entrega 
dele ao credor ou a outrem. 

 

$1º. Se o objeto empenhado ficar em poder do dono, este será 
considerado, quanto ao direito pignoratício, possuidor em 
nome alheio; e as penas de furto ser-lhe-ão impostas se 
alienar, modificar, construir ou desencaminhar o objeto sem 
autorização escrita do credor, e bem assim se o empenhar 
novamente sem que no novo contrato se mencione, de modo 
expresso, a existência do penhor ou penhores anteriores que, 
em qualquer caso, preferem por ordem de datas. 

 

$2º. Tratando-se de objeto pertencente a uma pessoa coletiva, 
o disposto no parágrafo antecedente aplicar-se-á àqueles a 
quem incumbir a sua administração. 

 

 

 

A primeira regra é a (i) dispensa de entrega da coisa 
empenhada. A coisa empenhada a favor da 
instituição de crédito não tem de ser entregue à 
instituição; não há traditio, o que constitui um desvio 
à regra do 669º. 

 

O regime comum do penhor tem esta regra central: 
a regra da tradição da coisa, da transmissão da 
posse, que faz com que o contrato de penhor seja 
um contrato real quoad constitutionem. Contudo, o 
regime especial do penhor a favor de instituições de 
crédito estabelece um regime especial em relação à 
regra, deixando o contrato de penhor a favor de 
instituições de créditos, nestes casos, de ser um 
contrato real quoad constitutionem. 

 

A segunda estatuição normativa determina que o 
proprietário, que mantém a posse da coisa, passe a 
ser um possuidor alheio em nome do devedor. 
Apesar de a detenção da coisa ficar nas mãos do 
proprietário, a lei estabelece que, para efeitos 
jurídicos, o (ii) credor pignoratício não deixa de ser 
considerado possuidor, para efeitos de ter os meios 
de defesa da posse. Não tem a detenção da coisa, 
(não há traditio) mas, ainda assim, a lei estabelece 
que o credor pignoratício tem acesso ao regime da 
posse, e é considerado, para todos os efeitos, 
possuidor. Assim, na prática, as instituições de 
crédito beneficiam de dois regimes especiais: o 
regime do penhor financeiro e o regime do penhor a 
favor de instituições de crédito. O primeiro é utilizado 
quando está em causa numerário ou instrumentos 
financeiros, e este segundo é útil sobretudo quando 
está em causa o penhor de estabelecimento 
comercial. Note-se que o penhor de estabelecimento 
comercial, apesar de admitido pela lei, tende a não 
jogar bem com o regime do CC, por causa do 669º - 
se é necessária a entrega da coisa, isto faz com que 
o credor pignoratício fique a gerir a empresa. Ora, o 
penhor a favor de instituições de crédito resolve o 
problema porque elimina a necessidade da traditio, 
não sendo preciso entregar o estabelecimento ao 
banco e deixar de o gerir). 

 

 

Penhor a favor de prestamistas 

 

O penhor a favor de prestamistas diz respeito a 
casas de penhor (DL 160/2015). O manual do prof. 
Rui Pinto Duarte já não se refere a este último 
diploma. Tem um regime de proteção do 
consumidor; note-se que os consumidores que 
põem os seus bens em casas de penhor são 
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consumidores que estão em situação financeira 
difícil. 

 

 

Penhor a favor do exequente 

 

O penhor a favor do exequente está regulado no 
807º do CPC. Este regime especial não recebe 
qualquer alusão no manual do prof. Rui Pinto Duarte, 
por resultado de uma alteração ao CPC 2013. Ao 
contrário do que acontece com o do penhor a favor 
de prestamistas, este regime é totalmente novo; não 
havia um regime antes. 

 

 

 

CPC | ARTIGO 807º 

(Garantia do crédito exequendo) 

 

 

1 - Se o exequente declarar que não prescinde da penhora já 
feita na execução, aquela converte-se automaticamente em 
hipoteca ou penhor, beneficiando estas garantias da 
prioridade que a penhora tenha, sem prejuízo do disposto no 
artigo 809.º.  

 

2 - O disposto no número anterior não obsta a que as partes 
convencionem outras garantias adicionais ou substituam a 
resultante da conversão da penhora.  

 

3 - As partes podem convencionar que a coisa objeto de 
penhor fique na disponibilidade material do executado.  

 

4 - O agente de execução comunica à conservatória 
competente a conversão da penhora em hipoteca, bem como 
a extinção desta após o cumprimento do acordo. 

 

 

 

O regime deste penhor está relacionado com as 
vicissitudes legislativas do CPC. É um regime muito 
estranho porque é um penhor sem 
desapossamento, sem traditio. É o segundo desvio 
face ao 669º (vimos o primeiro a propósito do penhor 
a favor de instituições de crédito ± que, do ponto de 

vista sociológico, é mais importante do que este). 
Antes de 2013, o grande problema da justiça 
portuguesa era o número de execuções em curso. 
80% dos processos eram execuções em curso. 
Aquando da reforma do CPC de 2013, criou-se este 
regime novo para, numa operação de cosmética, 
diminuir o número de execuções pendentes. As 
execuções ficavam pendentes e apareciam nas 
estatísticas da justiça. O Governo resolveu que as 
execuções suspensas fossem consideradas 
extintas. Deu um dia para o outro, as execuções 
pendentes reduziram em 10 a 20%. Pura cosmética, 
porque se não fosse paga uma prestação, a 
execução voltaria a correr os seus termos. Por um 
ato de pura gestão política, determinou-se à força 
que as execuções com pagamento de prestações 
tinham de ser extintas. Problema jurídico: enquanto 
as execuções estão suspensas, a penhora de bens 
continua a funcionar. Não sendo paga uma 
prestação, a execução continua viva e o que se faz 
é vender judicialmente os bens. Qual é o mecanismo 
jurídico inventado para dizer que a penhora é 
levantada? A conversão em hipoteca ou penhor. No 
807º do CPC, há um regime automático de 
conversão da penhora em penhor ou hipoteca, para, 
se a execução se repristinar, voltar a ter de haver 
uma execução. Está é mais uma hipótese de penhor 
sem posse, em desvio do 669º. Do ponto de vista 
académico, é um exemplo de legislar por maus 
motivos, e é um regime estranho aos traços 
habituais do direito português (por tradição romana, 
o penhor tende a ter traditio). 

 

Nota: não é importante para o exame perceber a 
contextualização disto. 

 

 

Modos de extinção do penhor 

 

Olhemos ao 677º e segs.: 

 

 

CC | ARTIGO 677º 

(Extinção do penhor [Penhor de coisas]) 

 

 

O penhor extingue-se pela restituição da coisa empenhada, ou 
do documento a que se refere o no 1 do artigo 669º, e ainda 
pelas mesmas causas por que cessa o direito da hipoteca, com 
exceção da indicada na alínea b) do artigo 730º. 
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Isto é, essencialmente, uma remissão para o regime 
da extinção da hipoteca. 

 

Podemos esboçar um sumário dos modos de 
extinção do penhor: 

 

1) Restituição da coisa empenhada; 

2) Restituição do documento que confira a 
disponibilidade sobre a coisa empenhada; 

E as causas de extinção da hipoteca, com exceção 
da prescrição: 

3) Extinção da obrigação garantida; 

4) Perecimento da coisa penhorada; 

5) Renúncia pelo credor pignoratício. 

 

Nota: a restituição da coisa empenhada pode ser 
considerada um ato tácito de renúncia. 

 

 

Consignação de rendimentos 

 

Na consignação de rendimentos, o cumprimento da 
obrigação pode ser garantido através da 
consignação dos rendimentos certos bens imóveis 
ou móveis sujeitos a registo. Olhe-se ao 656º: 

 

 

CC | ARTIGO 656º 

(Noção [Consignação de rendimentos]) 

 

 

1 ² O cumprimento da obrigação, ainda que condicional ou 
futura, pode ser garantido mediante a consignação dos 
rendimentos de certos bens imóveis, ou de certos bens móveis 
sujeitos a registo. 

 

2 ² A consignação de rendimentos pode garantir o 
cumprimento da obrigação e o pagamento dos juros, ou 
apenas o cumprimento da obrigação, ou só o pagamento dos 
juros. 

 

 

 

Aqui, ao contrário dos outros direitos reais de 
garantia que analisámos, a satisfação do crédito não 
é operada através do valor da coisa (venda judicial), 
mas sim através dos frutos da coisa. 

 

A venda da coisa (frequentemente venda judicial, 
por vezes extrajudicial) é mais normal do que a 
obtenção dos rendimentos da coisa. Mas, na 
consignação de rendimentos, com os rendimentos 
satisfaz-se o crédito. Dantes, esta era uma figura 
acessória da hipoteca e do penhor; a hipoteca e o 
penhor tinham como possibilidade acessória a 
obtenção do rendimento (sendo que, contudo, a sua 
finalidade principal era a obtenção do valor da 
coisa). Em relação ao penhor, temos o 672º, que 
permite que o credor pignoratício também recolha os 
frutos. A consignação de rendimentos não tem 
autonomia face ao penhor; há um aspeto do regime 
do penhor que cobre a possibilidade de consignação 
ode rendimentos. Quanto à hipoteca, veja-se que 
esta não permite a possibilidade de consignação de 
rendimentos. O que existe é esta figura que estamos 
a estudar. 

 

 

Como figura autónoma, a consignação de 
rendimentos, hoje em dia, respeita a bens imóveis e 
móveis sujeitos a registo. 

 

 
Uma nota: há que chamar a atenção para o facto de, 
quando constituída voluntariamente, a consignação 
de rendimentos poder ser constituída a favor do 
devedor ou de terceiro. Segunda nota: o termo 
anticrese é sinónimo de consignação de 
rendimentos. 

 

 

Podemos olhar para o 824º, do qual resulta que, em 
caso de venda judicial, são extintos todos os direitos 
reais de garantia. Significa isto que a anticrese 
também é extinta ± ³D]DU´� SDUD� R� WLWXODU� GD�
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consignação de rendimentos, é extinto o direito real 
de garantia em caso de venda. 

 

 

CC | ARTIGO 824º 

(Venda em execução) 

 

 

1 ² A venda em execução transfere para o adquirente os 
direitos do executado sobre a coisa vendida. 

 

2 ² Os bens são transmitidos livres dos direitos de garantia 
que os onerarem, bem como dos demais direitos reais que não 
tenham registo anterior ao de qualquer arresto, penhora ou 
garantia, com exceção dos que, constituídos em data anterior, 
produzam efeitos em relação a terceiros independentemente 
de registo. 

 

3 ² Os direitos de terceiro que caducarem nos termos do 
número anterior transferem-se para o produto da venda dos 
respetivos bens. 

 

 

 

Isto também nos permite concluir que a consignação 
de rendimentos é um direito real de garantia com 
fraquíssima oponibilidade erga omnes, ou seja, com 
um caráter real reduzido. Enquanto não houver 
venda judicial, o titular da consignação de 
rendimentos consegue, com oponibilidade erga 
omnes, que os rendimentos da coisa lhe sejam 
entregues a si; mas uma venda judicial extingue a 
consignação ode rendimentos. Há aqui um caráter 
diminuto de oponibilidade perante terceiros; o 
caráter real da consignação ode rendimentos é 
reduzido. 

 

Em sede de notas introdutórias, digamos que a 
consignação de rendimentos pode ser constituída 
não apenas para garantir um crédito, mas também 
para cumprimento da obrigação.  Não só para 
garantia da obrigação, mas também para 
cumprimento ± o que significa isto? Significa que a 
consignação de rendimentos pode ser estipulada 
quer para a hipótese de surgir a consignação 
quando há incumprimento da obrigação principal e 
passa a haver garantia (na fase já patológica da 
relação obrigacional), ou pode ser estabelecida ab 
initio na fase não patológica da relação obrigacional. 

Podemos ser pagos através de consignação de 
rendimentos. A generalidade das garantias 
obrigacionais surge na parte patológica, quando há 
incumprimento; a garantia geral é o património do 
devedor e as garantias adicionais são as finanças, 
os penhores, a consignação de rendimentos. Aqui 
há um plus: isto aparece não só na fase patológica, 
mas pode também ser convencionado que o 
cumprimento é feito através destas rendas, destes 
pagamentos. 

 

Temos de distinguir sempre o crédito (DO) das 
garantias reais.  

 

 

Nota: há uma figura relativamente parecida com a 
consignação de rendimentos chamada consignação 
de receitas. A consignação de receitas é só um meio 
de pagamento, e não um DR de garantia. 

 

Se falha um pagamento, posso executar a minha 
garantia de rendimentos e ir dizê-lo em tribunal; e se 
aparece outro credor comum a querer ser pago por 
esses rendimentos, quem tem o DR de garantia de 
consignação de rendimentos tem um direito 
preferencial.   

 

Esta última parte ± a preferência no pagamento ± é 
a parte do direito real de garantia que dá o 
pagamento prioritário de créditos face a outros 
credores. Este é o pagamento prioritário pelo 
produto dos rendimentos; os rendimentos 
executados em tribunal são preferencialmente 
afetos ao pagamento deste credor. O que se passa 
frequentemente é que, em tribunal, não estão a 
executar os rendimentos, e sim a coisa para a 
vender. Nesse caso, havendo uma venda judicial, 
desaparece a consignação de rendimentos; e este é 
o motivo pelo qual a consignação de rendimentos 
tem pouca relevância social. Ninguém quer uma 
consignação de rendimentos se ela desparece nos 
casos aos de venda judicial; os credores preferirão 
uma hipoteca, um penhor. 

 

Os objetos possíveis são bens imóveis ou móveis 
sujeitos a registo (656º - v. supra). Resulta do 660º, 
2. que a consignação de rendimentos também pode 
dizer respeito a títulos de créditos nominativos ± 
letras, livranças, etc. 
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CC | ARTIGO 660º 

(Forma e registo [Consignação de rendimentos]) 

 

 

1 ² Salvo o disposto em lei especial, o ato constitutivo da 
consignação voluntária deve constar de escritura pública, de 
documento particular autenticado ou de testamento, se 
respeitar a coisas imóveis, e de escrito particular, quando 
recaia sobre móveis. 

 

2 ² A consignação está sujeita a registo, salvo se tiver por 
objeto os rendimentos de títulos de crédito nominativos, 
devendo neste caso ser mencionada nos títulos e averbada, 
nos termos da respetiva legislação. 

 

 

 

Voltamos para dizer que imóveis ou móveis sujeitos 
a registo delimitam a aplicabilidade do regime da 
consignação de rendimentos. E nos móveis não 
sujeitos a registo não é possível a consignação de 
rendimentos, sendo, no entanto, possível que o 
penhor abranja os frutos do 772º. É um regime 
diferente da consignação de rendimentos, mas 
chegamos ao mesmo sítio. A consequência prática 
será a mesma.  

 

 

 

Modos de constituição da consignação de 
rendimentos 

 

Os modos de constituição da consignação de 
rendimentos são (658º): 

 

(1) Negócio jurídico; 
(2) Decisão judicial. 

 

 

 

CC | ARTIGO 658º 

(Espécies [Consignação de rendimentos]) 

 

 

1 ² A consignação é voluntária ou judicial. 

 

2 ² É voluntária a consignação constituída pelo devedor ou 
por terceiro, quer mediante negócio entre vivos, quer por meio 
de testamento, e judicial a que resulta de decisão do tribunal. 

 

 

Quando é que é judicial? Surge na ação executiva 
como meio de pagamento. Na ação executiva, é 
penhorado um bem imóvel ou móvel sujeito a registo 
e o exequente tem a possibilidade de, em vez de 
pedir a venda judicial, optar por uma consignação de 
rendimentos; um ³fiz a penhora e agora, em vez de 
fazer a venda judicial, o que vou é estabelecer uma 
consignação de rendimentos, servindo os 
rendimentos que a coisa for gerando para pagar o 
FUpGLWR´. Mas PCN nunca viu isto acontecer, porque 
o que o credor exequente quer é rapidamente 
vender a coisa e ser pago, e não estar mês a mês à 
espera dos rendimentos. Por conseguinte, a 
consignação de rendimentos, como já dissemos, 
reveste uma relevância sociológica diminuta. 

 

 

 

CC | ARTIGO 661º 

(Modalidades [Consignação de rendimentos]) 

 

 

1 ² Na consignação é possível estipular: 

 

a) Que continuem em poder do concedente os bens cujos 
rendimentos são consignados; 

b) Que os bens passem para o poder do credor, o qual fica, 
na parte aplicável, equiparado ao locatário, sem prejuízo da 
faculdade de por seu turno os locar; 

c) Que os bens passem para o poder de terceiro, por título de 
locação ou por outro, ficando o credor com o direito de receber 
os respetivos frutos. 

 

2 ² Os frutos da coisa são imputados primeiro nos juros, e só 
depois no capital, se a consignação garantir tanto o capital 
como os juros. 
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661º - regime de detenção da coisa. Os bens 
sujeitos a consignação de rendimentos podem (i) 
permanecer na detenção do proprietário, (ii) passar 
para a detenção do credor ou (iii) passar para a 
detenção de um terceiro.  

 

 

Quanto às obrigações garantidas, temos duas notas 
a fazer. O crédito garantido pode ser: 

 

x Condicional; 
x Futuro. 

 

E pode envolver: 

 

x Capital; 
x Juros; 
x Só capital; 
x Só juros. 

 

 

Como opera a consignação de rendimentos? Podem 
existir limites temporais. A consignação de 
rendimentos pode fazer-se por determinado número 
de anos ou até que haja o pagamento da dívida. 
Podemos estipular rendimentos para todo o sempre 
até que a dívida seja paga; ou podemos estabelecer 
que a consignação só durará 10 anos. One way or 
the other, nos imóveis, há sempre um limite máximo 
de 15 anos (659º, 2.). 

 

 

CC | ARTIGO 659º 

(Prazo [Consignação de rendimentos]) 

 

 

1 ² A consignação de rendimentos pode fazer-se por 
determinado número de anos ou até ao pagamento da dívida 
garantida. 

 

2 ² Quando incida sobre os rendimentos de bens imóveis, a 
consignação nunca excederá o prazo de quinze anos. 

 

 

 

Quanto a outros aspetos de regime, há uma 
remissão para o regime da hipoteca ± porque isto é 
semelhante à hipoteca, apenas envolve 
rendimentos. Há uma remissão para o 730º, e 
depois há uma remissão mais geral no 665º. 

Sobre a sua natureza jurídica, há que dizer que a 
consignação não sobrevive à venda judicial (824º), 
pelo que a oponibilidade erga omnes é diminuta.  

 

Em rigor, a consignação de rendimento não incide 
sobre a coisa, mas sobre os rendimentos da coisa. 
Estes é que são atribuídos preferencialmente ao 
credor consignatário. Como apenas os rendimentos 
da coisa é que são atribuídos ao titular deste direito 
com preferência sobre os demais credores, o valor 
da coisa não é atribuído com preferência sobre os 
demais credores. Pode questionar-se, por isso, até, 
a natureza real da consignação de rendimentos.  

 

Nota: na consignação de rendimentos de um 
automóvel, a hipótese mais frequente é a locação. 
Ao fim de 15 anos, um automóvel é um vira-latas. O 
limite máximo de 15 só vale para imóveis, mas só se 
o bem móvel for uma aeronave é que faz sentido 
consignação de rendimentos de uma aeronave 
superior a 15 anos.  

 

 

 

Privilégios creditórios 

 

Os privilégios creditórios têm origem legal; são a 
faculdade atribuída pela lei a um credor de ser pago 
independentemente de registo, com preferência a 
outros credores. O elemento diferenciador essencial 
mais relevante será a origem legal, ou seja, a 
constituição através da lei.  

 

Olhe-se à definição dada pelo CC, constante do 
733º: 
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CC | ARTIGO 733º 

(Noção [Privilégios creditórios]) 

 

 

Privilégio creditório é a faculdade que a lei, em atenção à 
causa do crédito, concede a certos credores, 
independentemente do registo, de serem pagos com 
preferência a outros. 

 

 

Nos privilégios creditórios, o legislador estabelece 
determinadas preferências a favor de determinados 
credores no confronto com outros direitos reais de 
garantia; é um direito real de garantia no confronto 
com outros direitos reais de garantia (podemos ter 
direitos reais de garantia estabelecidos ao abrigo da 
autonomia privada, mas em concurso com esses 
direitos reais de garantia poderá haver privilégios 
creditórios estabelecidos pelo legislador). 

 

Veremos que, em determinadas circunstâncias, há 
uma grande plasticidade do regime; 
frequentemente, porém, os privilégios creditórios 
atribuem uma preferência mais forte que a hipoteca 
ou o penhor. O que temos é a lei a estabelecer 
direitos reais de garantia mais fortes do que os 
estabelecidos pela autonomia privada. 

 

A lei tem evoluído ciclicamente no sentido de 
estabelecer mais privilégios creditórios, e em 
contraciclo no sentido de reduzir o número de 
privilégios creditórios. Há uma propensão cíclica 
para alargar o leque dos privilégios creditórios, e, por 
outro lado, abolir os privilégios creditórios. Porquê 
esta bipolaridade? Para percebê-la, torna-se 
necessário perceber o cerne do regime dos 
privilégios creditórios. 

 

Estes privilégios funcionam para benefício de 
entidades públicas; são privilégios estabelecidos a 
favor de créditos fiscais. Por vezes, porém, não são 
atribuídos em benefício de entidades públicas, mas 
a favor de privados considerados mais frágeis. A 
ideia é tutelar o interesse público ou o interesse de 
partes desfavorecidas, como os trabalhadores. Isto 
explica a propensão cíclica para a criação de 
privilégios creditórios. 

 

Veja-se que estes privilégios funcionam como 
limitações surpresa à propriedade privada - em rigor, 
à hipoteca e ao penhor. A concessão de crédito e o 
financiamento da economia estão baseados na 
obtenção de garantias reais pelos 
financiadores/credores, sobretudo pelos bancos e 
as instituições de crédito. Os bancos financiam, 
procurando garantias; a redução dos riscos do 
empréstimo é feita através da obtenção das 
garantias reais, como a hipoteca e o penhor. Isso é 
essencial para o funcionamento da economia. Ora, 
se uma instituição de crédito obtém uma hipoteca ou 
penhor, mas posteriormente não consegue obter a 
satisfação do crédito porque a sua preferência cede 
sobre a preferência dos créditos fiscais, isso vai 
fazer com que a consistência da hipoteca e do 
penhor seja reduzida, tornando muito mais arriscada 
a atividade de financiamento da economia, o que 
significará que: 

 

x Ou aumenta o financiamento do crédito;  
x Ou não há financiamento. 

 

 

Como o financiamento é absolutamente essencial, o 
legislador tenta abolir determinados privilégios 
creditórios. No final do dia, isso implica um menor 
pagamento dos créditos fiscais, e implica, portanto, 
menores políticas sociais. Em períodos de maior 
lucidez política (no entender de PCN), há uma 
abolição ou diminuição dos privilégios creditórios; 
noutros períodos, há mais privilégios creditórios.  
Para PCN, em geral, o problema dos juristas 
portugueses é que não têm raciocínio de análise 
económica. Ao criarmos muitos privilégios 
creditórios, prejudicamo-nos a todos. 

Quando se fez o CC de 1966, houve várias 
iniciativas de abolição de privilégios creditórios. 
Quando se fez o CPEREF (Código dos Processos 
Especiais de Recuperação da Empresa e de 
Falência) de 1993, revogado em 2004 pelo CIRE 
(Código da Insolvência e da Recuperação de 
Empresas), houve também uma abolição 
generalizada. Na sequência destes movimentos, 
foram surgindo diplomas extravagantes que criavam 
mais privilégios creditórios. Esta criação surge não 
tanto através de códigos, mas através de medidas 
extravagantes pouco refletidas. No CC não 
encontramos privilégios creditórios assumidos de 
forma ampla; há nele um regime racional. Noutra 
legislação, porém, existem privilégios creditórios 
avulsos, como no Código do Trabalho e na 
legislação sobre a Segurança Social. 
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Criou-se este regime dos privilégios creditórios 
porque o registo da hipoteca tem efeitos 
constitutivos. Note-se que o regime da hipoteca não 
podia ser adaptado para favorecer os trabalhadores. 
Quem regista em primeiro lugar tem a segurança de 
que vai ser o primeiro a ser pago. Para PCN, o 
problema dos privilégios creditórios é que funcionam 
como limitações surpresa a isso. São inesperados, 
pois não estão no registo predial. São algo que 
resulta automaticamente da lei, não sendo, portanto, 
levados a registo predial. 

 

Este tema demonstra que todo o direito e todas as 
opções políticas são opções ideológicas. Para PCN, 
direito é ideologia; e para PCN, devia acabar-se com 
os privilégios creditórios, passando o Estado a ser 
um credor comum. Não deveria haver limitações 
surpresa às hipotecas, porque isso diminui o 
desenvolvimento da economia.  

 

 

 

Modalidades de privilégios creditórios 

 

 

CC | ARTIGO 735º 

(Espécies [Privilégios creditórios]) 

 

 

1 ² São de duas espécies os privilégios creditórios: mobiliários 
e imobiliários. 

 

2 ² Os privilégios mobiliários são gerais, se abrangem o valor 
de todos os bens móveis existentes no património do devedor 
à data da penhora ou de ato equivalente; são especiais, 
quando compreendem só o valor de determinados bens 
móveis. 

 

3 ² Os privilégios imobiliários estabelecidos neste Código são 
sempre especiais. 

 

 

 

735º, 1. ± faz-se uma distinção entre privilégios 
mobiliários e privilégios imobiliários, consoante 
incidam sobre móveis ou imóveis. 

735º, 2. - faz-se uma distinção entre privilégios 
gerais e privilégios especiais, consoante incidam 
sobre todos os bens que integram o património do 
devedor ou incidam apenas sobre determinados 
bens do devedor. 

 

O CC estabelece que os privilégios imobiliários nele 
regulados nunca são gerais, sendo sempre 
especiais. Relativamente aos mobiliários, podem ser 
gerais ou especiais. O CC quis abolir os privilégios 
imobiliários gerais (isto estava relacionado com uma 
preocupação de abolição das limitações surpresa à 
propriedade privada); fora do CC, porém, podemos 
encontrar privilégios imobiliários gerais, nas tais leis 
avulsas.  

 

Exemplos de privilégios creditórios imobiliários 
gerais são os previstos em leis sobre segurança 
social, IRS, IRC e salários em atraso. Note-se que 
foram proferidos dois acórdãos em 2002 que 
consideraram inconstitucionais regras de algumas 
destas leis avulsas, quanto à interpretação de que o 
privilégio creditório teria prevalência sobre a 
hipoteca. 

 

 

 

Vejamos os exemplos dos três privilégios 
imobiliários (especiais) presentes no CC: 

 

 

CC | ARTIGO 744º 

(Contribuição predial e impostos de transmissão 
[Privilégios imobiliários]) 

 

 

1 ² Os créditos por contribuição predial devida ao Estado ou 
às autarquias locais, inscritos para cobrança no ano corrente 
na data da penhora, ou ato equivalente, e nos dois anos 
anteriores, têm privilégio sobre os bens cujos rendimentos 
estão sujeitos àquela contribuição. 

 

2 ² Os créditos do Estado pela sisa e pelo imposto sobre as 
sucessões e doações têm privilégio sobre os bens transmitidos. 
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Um exemplo de privilégio imobiliário especial é o IMI 
(Imposto Municipal sobre Imóveis ± 744º) que incide 
sobre um concreto bem ± o imóvel que gerou uma 
obrigação fiscal. Note-se que, imaginando que 
temos um imóvel em Lisboa e outro no Porto, se 
deixamos de pagar o IMI relativamente ao imóvel de 
Lisboa, só poderá haver privilégio creditório da 
Câmara de Lisboa sobre esse imóvel, e não sobre 
os dois. A designação anterior do IMI era 
contribuição predial. 

 

No 744º, 2. encontramos o IMT (Imposto Municipal 
sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis), 
anteriormente designado por sisa. É um privilégio 
especial porque incide apenas sobre certos bens 
garantidos.  

 

Há ainda as despesas de justiça, tratadas no 743º. 

 

 

CC | ARTIGO 743º 

(Despesas de justiça [Privilégios imobiliários]) 

 

 

Os créditos por despesas de justiça feitas diretamente no 
interesse comum dos credores, para a conservação, execução 
ou liquidação dos bens imóveis, têm privilégio sobre estes bens. 

 

 

 

 

Atendamos agora ao 736º e 737º, apontando alguns 
privilégios creditórios mobiliários gerais, como as 
despesas de funeral. Note-se que os Códigos de IRS 
e IRC também estabelecem privilégios mobiliários 
gerais. 

 

 

CC | ARTIGO 736º 

(Créditos do Estado e das autarquias locais [Privilégios 
mobiliários gerais]) 

 

 

1 ² O Estado e as autarquias locais têm privilégio mobiliário 
geral para garantia dos créditos por impostos indiretos, e 
também pelos impostos diretos inscritos para cobrança no ano 
corrente na data da penhora, ou ato equivalente, e nos dois 
anos anteriores. 

 

2 ² Este privilégio não compreende a sisa ou o imposto sobre 
as sucessões e doações, nem quaisquer outros impostos que 
gozem de privilégio especial. 

 

 

 

CC | ARTIGO 737º 

(Outros créditos que gozam de privilégio mobiliário geral 
[Privilégios mobiliários gerais]) 

 

 

1 ² Gozam de privilégio geral sobre os móveis: 

a) O crédito por despesas do funeral do devedor, conforme a 
sua condição e costume da 

terra; 

b) O crédito por despesas com doenças do devedor ou de 
pessoas a quem este deva 

prestar alimentos, relativo aos últimos seis meses; 

c) O crédito por despesas indispensáveis para o sustento do 
devedor e das pessoas a quem este tenha a obrigação de 
prestar alimentos, relativo aos últimos seis meses; 

d) Os créditos emergentes do contrato de trabalho, ou da 
violação ou cessação deste contrato, pertencentes ao 
trabalhador e relativos aos últimos seis meses. 

 

2 ² O prazo de seis meses referido nas alíneas b), c) e d) do 
número anterior conta-se a partir da morte do devedor ou do 
pedido de pagamento. 

 

 

 

 

Quanto aos privilégios mobiliários especiais, veja-
se, por exemplo, o 738º, sobre as despesas de 
justiça: 

 

 

CC | ARTIGO 738º 
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(Despesas de justiça e imposto sobre as sucessões e 
doações [Privilégios mobiliários especiais]) 

 

 

1 ² Os créditos por despesas de justiça feitas diretamente no 
interesse comum dos credores, para a conservação, execução 
ou liquidação de bens móveis, têm privilégio sobre estes bens. 

 

2 ² Têm igualmente privilégio sobre os bens móveis 
transmitidos os créditos do Estado resultantes do imposto 
sobre as sucessões e doações. 

 

 

 

Concurso entre privilégios creditórios e outros 
direitos reais de garantia 

 

Os privilégios creditórios imobiliários especiais 
preferem à hipoteca, à consignação de rendimentos 
e ao direito de retenção.  

 

 

CC | ARTIGO 751º 

(Privilégio imobiliário especial e direitos de terceiro 
[Efeitos e extinção dos privilégios]) 

 

 

Os privilégios imobiliários especiais são oponíveis a terceiros 
que adquiram o prédio ou um direito real sobre ele e preferem 
à consignação de rendimentos, à hipoteca ou ao direito de 
retenção, ainda que estas garantias sejam anteriores. 

 

 

751º - o privilégio imobiliário especial é o que está 
no topo; é o que prefere mais. Prefere à hipoteca e 
à retenção mesmo que estas sejam anteriores. 

 

 

Em relação aos privilégios creditórios mobiliários 
especiais e ao concurso com o penhor, o que temos 
é um critério de prioridade temporal. Prevalece o 
direito que for mais antigo, não havendo surpresas ± 
é o que resulta do 750º. 

 

 

CC | ARTIGO 750º 

(Privilégio mobiliário especial e direitos de terceiro 
[Efeitos e extinção dos privilégios]) 

 

 

Salvo disposição em contrário, no caso de conflito entre o 
privilégio mobiliário especial e um direito de terceiro, prevalece 
o que mais cedo se houver adquirido. 

 

 

 

 

Em relação aos privilégios gerais, tem-se que estes 
não prevalecem contra outros direitos reais de 
garantia de terceiros; apenas prevalecem perante 
credores comuns, segundo o 749º. 

 

 

CC | ARTIGO 749º 

(Privilégio geral e direitos de terceiro [Efeitos e extinção 
dos privilégios]) 

 

 

1 ² O privilégio geral não vale contra terceiros, titulares de 
direitos que, recaindo sobre as coisas abrangidas pelo 
privilégio, sejam oponíveis ao exequente. 

 

2 ² As leis de processo estabelecem os limites ao objeto e à 
oponibilidade do privilégio geral ao exequente e à massa 
falida, bem como os casos em que ele não é invocável ou se 
extingue na execução ou perante a declaração da falência. 

 

 

 

 

Na economia do CC, o elemento surpresa joga com 
o privilégio especial. Este é que pode levantar 
problemas no confronto com a hipoteca. Há, 
FRQWXGR��³PDLV�YLGD�SDUD�DOpP�GR�&&´. Já não há no 
CC normas estabelecendo uma prevalência dos 
privilégios imobiliários gerais sobre a hipoteca, 
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dadas as decisões do TC; o CC já é agressivo no 
que respeita ao privilégio mobiliário especial. Fora 
do CC, porém, encontramos privilégios gerais que 
prevalecem sobre o penhor. Estamos a falar de um 
privilégio geral que não prevalece apenas sobre os 
credores comuns, mas também sobre o penhor, 
independentemente de ser mais ou menos antigo. O 
regime da contribuição da SS é um regime cuja 
constitucionalidade é duvidosa. Se o TC mantiver o 
mesmo critério ou bitola que já adotou há uns anos 
a propósito dos privilégios imobiliários gerais, 
deveria considerar inconstitucional este privilégio 
imobiliário geral. 

 

 

Concurso de privilégios entre si 

 

Podem existir vários privilégios creditórios sobre a 
mesma coisa; por exemplo, pode haver despesas de 
justiça em confronto com o IMI. O CC diz que tudo 
se processa de acordo com a ordem dos artigos 
(745º): 

 

 

CC | ARTIGO 745º 

(Concurso de créditos privilegiados [Efeitos e extinção 
dos privilégios]) 

 

 

1 ² Os créditos privilegiados são pagos pela ordem segundo a 
qual vão indicados nas disposições seguintes. 

 

2 ² Havendo créditos igualmente privilegiados, dar-se-á rateio 
entre eles, na proporção dos respetivos montantes. 

 

 

 

Assim, se as despesas de justiça entram em 
confronto com o IMI, o mais importante é o 746º, que 
trata das despesas de justiça; e assim por diante. 

 

 

 

Extinção dos privilégios creditórios 

 

No que toca aos mecanismos de extinção dos 
privilégios creditórios, o 752º opera uma remissão 
para a hipoteca: 

 

 

 

CC | ARTIGO 752º 

(Extinção [Efeitos e extinção dos privilégios]) 

 

 

Os privilégios extinguem-se pelas mesmas causas por que se 
extingue o direito de hipoteca. 

 

 

No CIRE, temos mais uma regra de extinção: o 747º 
do CIRE estabelece uma extinção dos privilégios do 
Estado, autarquias locais e segurança social 
constituídos há mais de 12 meses. Existe este 
regime específico de extinção no CIRE devido à 
logica sazonal e cíclica de abolição dos privilégios. 
É um regime de limitação dos privilégios creditórios. 

 

 

Natureza jurídica dos privilégios creditórios 

 

Quando têm oponibilidade a terceiros e sequela, os 
privilégios creditórios são direitos reais; caso não 
tenham sequela, não são direitos reais. 

 

Por exemplo, o IMI e o IMT têm sequela, 
prevalecendo sobre a hipoteca e o direito de 
retenção. Se o prédio for vendido, o crédito de IMI 
prevalece. Estes dados demonstram que os 
privilégios imobiliários especiais têm natureza real. 

Em contraponto, os privilégios mobiliários gerais 
(749º - v. supra) não valem contra terceiros além de 
estabelecerem um pagamento preferencial, tendo 
um caráter real nulo ou muito reduzido. 

 

A natureza real ou não real dos privilégios creditórios 
depende, assim, da modalidade de privilégios 
creditórios. 
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Direito de retenção 

Nos arts. 754º e 755º há uma técnica legislativa 
dupla: por um lado, uma cláusula geral; por outro, 
cláusulas especiais.  

 

 

CC | ARTIGO 754º 

(Quando existe [Direito de retenção]) 

 

 

O devedor que disponha de um crédito contra o seu credor 
goza do direito de retenção se, estando obrigado a entregar 
certa coisa, o seu crédito resultar de despesas feitas por causa 
dela ou de danos por ela causados. 

 

 

 

CC | ARTIGO 755º 

(Casos especiais [Direito de retenção]) 

 

 

1 ² Gozam ainda do direito de retenção: 

 

a) O transportador, sobre as coisas transportadas, pelo crédito 
resultante do transporte; 

b) O albergueiro, sobre as coisas que as pessoas albergadas 
hajam trazido para a pousada ou acessórios dela, pelo crédito 
da hospedagem; 

c) O mandatário, sobre as coisas que lhe tiveram sido 
entregues para execução do mandato, pelo crédito resultante 
da sua atividade; 

d) O gestor de negócios, sobre as coisas que tenha em seu 
poder para execução da gestão, pelo crédito proveniente 
desta; 

e) O depositário e o comodatário, sobre as coisas que lhes 
tiverem sido entregues em consequência dos respetivos 
contratos, pelos créditos deles resultantes; 

f) O beneficiário da promessa de transmissão ou constituição 
de direito real que obteve a tradição da coisa a que se refere 
o contrato prometido, sobre essa coisa, pelo crédito resultante 

do não cumprimento imputável à outra parte, nos termos do 
artigo 442º. 

 

2 ² Quando haja transportes sucessivos, mas todos os 
transportadores se tenham obrigado em comum, entende-se 
que o último detém as coisas em nome próprio e em nome 
dos outros. 

 

 

A definição do 754º não é perfeita. Em primeiro 
lugar, há que realçar que o direito de retenção é 
concedido pela lei, ou seja, que tem origem legal. 
Quais são os restantes elementos da definição? 

 

x O direito de retenção é estabelecido a favor 
do credor (há um crédito); 
 

x O credor detém certa coisa; 
 

x O credor não é pago. 

 

 

A estatuição é o credor ter o direito a reter a coisa e 
a ser pago pelo valor da coisa com preferência sobre 
os demais credores. Assim, o credor retém a coisa 
enquanto não houver pagamento, tendo preferência 
sobre os credores comuns na venda judicial da 
coisa. 

 

O direito de retenção pode incidir sobre imóveis (por 
exemplo, o empreiteiro que faz obras e não é pago 
retém o imóvel) ou sobre móveis (por exemplo, a 
oficina que faz a reparação e não é paga retém o 
automóvel). 

 

A coisa pode pertencer ao devedor ou a um terceiro.  

Exemplo: eu ando com o carro da minha mãezinha, 
ponho o carro na oficina e não pago os pneus. O 
empreiteiro/mecânico pode reter o automóvel, 
mesmo não sendo o automóvel meu. Azar para o 
terceiro, que vê a sua coisa retida com oponibilidade 
erga omnes. 

 

Há, assim, aqui um regime de oponibilidade erga 
omnes, mesmo perante o próprio dono da coisa 
quando se trata de um terceiro. 
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CC | ARTIGO 759º 

(Retenção de coisas imóveis [Direito de retenção]) 

 

 

1 ² Recaindo o direito de retenção sobre coisa imóvel, o 
respetivo titular, enquanto não entregar a coisa retida, tem a 
faculdade de a executar, nos mesmos termos em que o pode 
fazer o credor hipotecário, e de ser pago com preferência aos 
demais credores do devedor. 

 

2 ² O direito de retenção prevalece neste caso sobre a 
hipoteca, ainda que esta tenha sido registada anteriormente. 

 

3 ² Até à entrega da coisa são aplicáveis, quanto aos direitos 
e obrigações do titular da retenção, as regras do penhor, com 
as necessárias adaptações. 

 

 

Do 759º, 2. resulta a preferência do direito de 
retenção sobre a hipoteca. O direito de retenção vale 
mais do que a hipoteca, o que nos permite concluir 
que o regime da retenção é bastante musculado. Se 
vale mais que a hipoteca, vale muito.  

 

Além disso, o direito de retenção não está sujeito a 
registo, mesmo quando incida sobre móveis ou 
móveis sujeitos a registo. A publicidade é dada pela 
detenção e pela posse. 

 

Podemos já adiantar que o direito de retenção tem 
um caráter real inequívoco. É equiparável à hipoteca 
e à penhora, e inclusivamente prefere sobre a 
hipoteca. Não existe a regra da prioridade temporal. 

 

Já vimos que há uma técnica dupla da cláusula geral 
e dos casos especiais. Aqui, note-se que a 
relevância social do direito de retenção é muito 
grande. Existem em Portugal muitos casos de direito 
de retenção, e, portanto, temos de analisar com 
detalhe este regime.  

 

Há dois casos particularmente relevantes: 

 

(i) Empreiteiro: cabe na cláusula geral do 
754º. 

(ii) Promitente-comprador de frações 
autónomas: cabe no 755º, 1., f). 

 

 

Noutros países, o âmbito social é muito mais 
reduzido por neles não haver uma cláusula geral, e 
sim apenas casos especiais (e em menor número). 
Por isso é que, em Portugal, a relevância social é 
muito superior. 

Como vimos, não há sujeição a registo, o que 
também levanta um problema de limitações 
surpresa à propriedade privada. O direito de 
retenção, no confronto com a hipoteca, provoca 
problemas de análise económica do direito 
semelhantes aos de que falámos relativamente aos 
privilégios creditórios. 

 

 

 

19 NOV 2018 

 

Conceitos-chave: Direito de retenção 
(continuação); aspetos gerais de regime do direito 
de retenção; direito de retenção do promitente-
comprador; direito de retenção do empreiteiro; 
modos de extinção do direito de retenção; penhora; 
regime e efeitos jurídicos da penhora; natureza 
jurídica da penhora; arresto; natureza jurídica do 
arresto; propriedade com função de garantia. 

 

 

 

 

Direito de retenção (continuação) 

 

Dúvida: por analogia, poderá entender-se que o 
759º, 2. (v. supra) abrange os bens móveis sujeitos 
a registo; mas a lei é omissa e, de resto, é uma 
questão de escassa relevância sociológica. 
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Já vimos que, mesmo quando incide sobre imóveis, 
o direito de retenção não é levado a registo predial. 
Ora, os direitos reais, se são oponíveis erga omnes, 
devem ser publicitados. Na hipoteca, a publicidade 
é feita pelo registo; mas o direito de retenção não é 
objeto de publicidade, apesar de ser um direito real 
de garantia tão forte que prevalece sobre a hipoteca. 
Nos bens móveis, a publicidade é feita pela posse: é 
essa a regra que está na origem de o penhor exigir 
traditio. Mas o direito de retenção, fugindo ao 
paradigma dos direitos reais, não é levado a registo; 
e faria sentido sê-lo quando incide sobre imóveis.  
Isto faz com que o direito de retenção também seja 
uma garantia / limitação surpresa a outros direitos 
reais, convocando os problemas que já vimos de 
análise económica do direito. 

 

As hipóteses sociologicamente mais relevantes são 
o direito de retenção a favor do promitente-
comprador (755º, 1., f)) e o direito de retenção a 
favor do empreiteiro. 

 

 

Aspetos gerais de regime do direito de retenção 

 

 

CC | ARTIGO 754º 

(Quando existe [Direito de retenção]) 

 

 

O devedor que disponha de um crédito contra o seu credor 
goza do direito de retenção se, estando obrigado a entregar 
certa coisa, o seu crédito resultar de despesas feitas por causa 
dela ou de danos por ela causados. 

 

 

Quais os pressupostos do 754º? 

 

i. Detenção de bem alheio; 
ii. Dever de entrega; 
iii. Crédito sobre o credor da entrega; 
iv. Conexão entre o crédito do retentor e o 

outro crédito. 

 

 

Nota: o 756º - v. infra - afasta o direito de retenção 
quando surjam dados factos; elenca pressupostos 
negativos do direito de retenção. 

 

 

Vamos agora aprofundar certos aspetos de regime: 

 

(i) Detenção de bem alheio; 
(ii) Exclusão do direito de retenção em 

certos casos; 
(iii) Prevalência sobre a hipoteca; 
(iv) Transmissibilidade apenas com a 

transmissão do crédito garantido; 
(v) Retentor como depositário na penhora; 
(vi) Confronto entre o direito de retenção e 

os privilégios creditórios imobiliários 
especiais; 

(vii) Confronto entre o direito de retenção e 
a exceção de não cumprimento. 

 

 

1 ± DETENÇÃO DE BEM ALHEIO 

 

Só surge o direito de retenção quando há uma 
pessoa que detém um bem, mas tem o dever de o 
devolver / entregar. A pessoa detém-no e não o 
devolve, apesar de o dever devolver. Por que é que 
o não devolve? Porque tem um crédito sobre o 
credor da entrega, e há uma conexão entre o seu 
crédito e o crédito à devolução da coisa. Ambos se 
integram na mesma relação obrigacional. 

 

Exemplo: o empreiteiro tem a retenção da obra. Tem 
as chaves do edifício enquanto faz a obra; e tem o 
dever de entrega do edifício assim que finalize a 
obra. Porém, se a obra ou as despesas com ela 
relacionadas não forem pagas, há um crédito sobre 
o credor da obra no âmbito da relação obrigacional. 
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2 ± EXCLUSÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO EM 
CERTOS CASOS 

 

 

CC | ARTIGO 756º 

(Exclusão do direito de retenção [Direito de retenção]) 

 

 

Não há direito de retenção: 

 

a) A favor dos que tenham obtido por meios ilícitos a coisa que 
devem entregar, desde que, no momento da aquisição, 
conhecessem a ilicitude desta; 

b) A favor dos que tenham realizado de má fé as despesas de 
que proveio o seu crédito; 

c) Relativamente a coisas impenhoráveis; 

d) Quando a outra parte preste caução suficiente. 

 

 

 

O 756º exclui o direito de retenção: 

 

x Quando a detenção é obtida 
conscientemente por meios ilícitos; 

x Quando o crédito do retentor resulta de 
despesas de má-fé; 

x Quando a coisa for impenhorável;  
x Quando houver sido prestada caução. 

 

 

3 ± PREVALÊNCIA SOBRE A HIPOTECA 

 

No direito de retenção, o aspeto de regime mais 
importante de todos é a prevalência sobre a hipoteca 
± 759º, 2.: 

 

 

CC | ARTIGO 759º 

(Retenção de coisas imóveis [Direito de retenção]) 

 

 

1 ² Recaindo o direito de retenção sobre coisa imóvel, o 
respetivo titular, enquanto não entregar a coisa retida, tem a 
faculdade de a executar, nos mesmos termos em que o pode 
fazer o credor hipotecário, e de ser pago com preferência aos 
demais credores do devedor. 

 

2 ² O direito de retenção prevalece neste caso sobre a 
hipoteca, ainda que esta tenha sido registada anteriormente. 

 

3 ² Até à entrega da coisa são aplicáveis, quanto aos direitos 
e obrigações do titular da retenção, as regras do penhor, com 
as necessárias adaptações. 

 

 

 

4 ± TRANSMISSIBILIDADE APENAS COM A 
TRANSMISSÃO DO CRÉDITO GARANTIDO 

 

Outro aspeto é a transmissibilidade do direito de 
retenção ser possível apenas com a transmissão do 
crédito garantido. Se se transmitir o crédito do preço 
da empreitada, é possível transmitir o direito de 
retenção. 

 

 

5 ± RETENTOR COMO DEPOSITÁRIO NA 
PENHORA 

 

Em caso de penhora, o depositário do bem é o 
retentor. Isto acontece quando os bens são 
penhorados em processo executivo (sendo a 
penhora é um ato intermédio no final do processo 
executivo). 
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Note-se que o processo executivo tem 
essencialmente dois atos: (a) a penhora e b) a venda 
judicial. Realizada a penhora, é nomeado um 
depositário, que fica encarregue da guarda da coisa 
até esta ser objeto de venda judicial. 
Frequentemente o depositário é o proprietário da 
coisa, mas pode ser nomeada outra pessoa. A lei 
processual civil estabelece que o retentor é 
nomeado depositário; assim, mesmo que haja 
penhora, o titular do direito de retenção permanece 
com a posse da coisa, e só perde a posse aquando 
da venda judicial. 

 

 

6 - CONFRONTO ENTRE O DIREITO DE 
RETENÇÃO E OS PRIVILÉGIOS CREDITÓRIOS 
IMOBILIÁRIOS ESPECIAIS 

 

Note-se que, como vimos, o direito de retenção não 
prevalece sobre privilégios creditórios imobiliários 
especiais ± é o que diz expressamente o 751º: 

 

 

CC | ARTIGO 751º 

(Privilégio imobiliário especial e direitos de terceiro 
[Efeitos e extinção dos privilégios]) 

 

 

Os privilégios imobiliários especiais são oponíveis a terceiros 
que adquiram o prédio ou um direito real sobre ele e preferem 
à consignação de rendimentos, à hipoteca ou ao direito de 
retenção, ainda que estas garantias sejam anteriores. 

 

 

 

 

7 - CONFRONTO ENTRE O DIREITO DE 
RETENÇÃO E A EXCEÇÃO DE NÃO 
CUMPRIMENTO 

 

 

Veja-se, antes de mais, que a exceção de não 
cumprimento é regulada no 428º: 

 

 

CC | ARTIGO 428º 

(Noção [Exceção de não cumprimento do contrato]) 

 

 

1 ² Se nos contratos bilaterais não houver prazos diferentes 
para o cumprimento das prestações, cada um dos contraentes 
tem a faculdade de recusar a sua prestação enquanto o outro 
não efetuar a que lhe cabe ou não oferecer o seu 
cumprimento simultâneo. 

 

2 ² A exceção não pode ser afastada mediante a prestação 
de garantias. 

 

 

 

A exceção de não cumprimento é a faculdade de 
recusar a prestação enquanto o outro não efetuar a 
que lhe cabe. 

É algo que pode ter alguma similitude ao direito de 
retenção, quando olharmos para a exceção de não 
cumprimento em relação ao dever de entrega. É 
que, quando um dos deveres é o dever de entrega 
de uma coisa, existe a possibilidade de o direito de 
retenção pisar terrenos semelhantes à exceção de 
não cumprimento; e, em determinados casos 
práticos, o credor tem direito a utilizar não apenas a 
exceção de não cumprimento, mas também o direito 
de retenção. Em todo o caso, o direito de retenção é 
uma figura distinta e com uma força e oponibilidade 
muito superiores à exceção de não cumprimento, 
porque permite (i) obter a satisfação do crédito pelo 
valor da coisa e (ii) permite-o com oponibilidade erga 
omnes.  

 

Assim, o direito de retenção compreende dois 
poderes / faculdades:  

 

x Retenção da coisa (com oponibilidade erga 
omnes); 
 

x Satisfação do crédito pelo valor da coisa 
(com oponibilidade erga omnes). 

 

Esta segunda faculdade é típica dos direitos reais de 
garantia ± a vantagem de um direito real de garantia 
é satisfazer o crédito pelo valor da coisa (ou dos 
rendimentos) com oponibilidade erga omnes 
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(preferência sobre os credores comuns). Mas o 
direito de retenção dá também a faculdade de 
retenção da coisa, com oponibilidade erga omnes -
ninguém me tira a coisa enquanto não for pago. 

 

A exceção de não cumprimento permite que não 
entregue a coisa enquanto não for pago, e, por isso, 
tem uma função social que se cruza ou se sobrepõe 
um pouco à função do direito de retenção. Contudo, 
o único aspeto em que pode haver alguma 
sobreposição de terrenos é o da retenção da coisa; 
e, mesmo assim, há que ver que, na exceção de não 
cumprimento, não há oponibilidade erga omnes, ao 
contrário do direito de retenção, protegido pelo 
regime musculado da defesa da posse. 

 

 

Direito de retenção do promitente-comprador 

 

 

CC | ARTIGO 755º 

(Casos especiais [Direito de retenção]) 

 

 

1 ² Gozam ainda do direito de retenção: 

 

a) O transportador, sobre as coisas transportadas, pelo crédito 
resultante do transporte; 

b) O albergueiro, sobre as coisas que as pessoas albergadas 
hajam trazido para a pousada ou acessórios dela, pelo crédito 
da hospedagem; 

c) O mandatário, sobre as coisas que lhe tiveram sido 
entregues para execução do mandato, pelo crédito resultante 
da sua atividade; 

d) O gestor de negócios, sobre as coisas que tenha em seu 
poder para execução da gestão, pelo crédito proveniente 
desta; 

e) O depositário e o comodatário, sobre as coisas que lhes 
tiverem sido entregues em consequência dos respetivos 
contratos, pelos créditos deles resultantes; 

f) O beneficiário da promessa de transmissão ou constituição 
de direito real que obteve a tradição da coisa a que se refere 
o contrato prometido, sobre essa coisa, pelo crédito resultante 
do não cumprimento imputável à outra parte, nos termos do 
artigo 442º. 

 

2 ² Quando haja transportes sucessivos, mas todos os 
transportadores se tenham obrigado em comum, entende-se 
que o último detém as coisas em nome próprio e em nome 
dos outros. 

 

 

 

CC | ARTIGO 442º 

(Sinal [Antecipação do cumprimento. Sinal]) 

 

 

1 ² Quando haja sinal, a coisa entregue deve ser imputada na 
prestação devida, ou restituída quando a imputação não for 
possível. 

 

2 ² Se quem constitui o sinal deixar de cumprir a obrigação 
por causa que lhe seja imputável, tem o outro contraente a 
faculdade de fazer sua a coisa entregue; se o não 
cumprimento do contrato for devido a este último, tem aquele 
a faculdade de exigir o dobro do que prestou, ou, se houve 
tradição da coisa a que se refere o contrato prometido, o seu 
valor, ou o do direito a transmitir ou a constituir sobre ela, 
determinado objetivamente, à data do não cumprimento da 
promessa, com dedução do preço convencionado, devendo 
ainda ser-lhe restituído o sinal e a parte do preço que tenha 
pago. 

 

3 ² Em qualquer dos casos previstos no número anterior, o 
contraente não faltoso pode, em alternativa, requerer a 
execução específica do contrato, nos termos do artigo 830º; 
se o contraente não faltoso optar pelo aumento do valor da 
coisa ou do direito, como se estabelece no número anterior, 
pode a outra parte opor-se ao exercício dessa faculdade, 
oferecendo-se para cumprir a promessa, salvo o disposto no 
artigo 808º. 

 

4 ² Na ausência de estipulação em contrário, não há lugar, 
pelo não cumprimento do contrato, a qualquer outra 
indemnização, nos casos de perda do sinal ou de pagamento 
do dobro deste, ou do aumento do valor da coisa ou do direito 
à data do não cumprimento. 

 

 

755º, 1., f) ± aqui o direito de retenção apenas opera 
em situações em que há entrega da coisa (traditio), 
e o crédito com que joga é o do 442º, sobre o sinal. 
O mecanismo do sinal atribui o crédito 
correspondente ao sinal em dobro. 
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Assim, os pressupostos básicos do direito de 
retenção do promitente-comprador são:  

 

x A existência de um contrato-promessa com 
traditio; 

x O incumprimento; 
x O direito ao sinal em dobro. 

 

 
Façamos um excurso de Direito dos Contratos. O 
contrato-promessa é um contrato com: 

 

x Efeitos obrigacionais (e não reais, a não 
ser que seja um contrato-promessa com 
eficácia real, o que é sociologicamente 
pouco frequente),  
 

x Prestações recíprocas (dever para ambas 
as partes ± numa compra e venda, o 
promitente-comprador e o promitente-
vendedor - de celebração do contrato 
recíproco). 

 

 

No contrato-promessa, o que existe é um dever 
(obrigação) de, até determinada data, celebrar o 
contrato definitivo. 

 

Exemplo: alguém promete comprar uma fração 
autónoma a ser construída num dado terreno, e o 
vendedor promete vender.  

 

O contrato-promessa está normalmente associado a 
um sinal - uma quantia que funciona como incentivo 
ao cumprimento da promessa. É o promitente-
comprador que entrega o sinal. Quando o edifício já 
está construído, normalmente há lugar a um reforço 
do sinal associado à entrega da coisa (demoram 
algum tempo as questões de licença de utilização e 
constituição da propriedade horizontal, e só com 
essa mudança de estatuto jurídico do prédio é que 
pode haver compra e venda da fração autónoma). 
Enquanto não se faz a legalização, é frequente as 
pessoas quererem ir viver para o apartamento 
apesar de não haver uma fração autónoma 
legalizada. Nessas situações, há entrega da coisa 
pelo promitente-vendedor ainda antes da celebração 
definitiva do contrato-promessa de compra e venda. 
Para obter a entrega da coisa, os promitentes-
compradores fazem um reforço do sinal de maneira 

a que o sinal já seja uma parte significativa do preço 
final. Se, por qualquer motivo, não for celebrada a 
escritura (que é a prestação devida), e esse motivo 
for imputável ao promitente-vendedor, tudo é 
destruído com eficácia retroativa. O promitente-
vendedor tem de devolver o apartamento (a coisa 
entregue), mas tem direito ao sinal em dobro.  

 

O regime do sinal funciona como mecanismo de pré-
fixação do dano, da indemnização. O 442º 
estabelece que, nestes casos de incumprimento 
imputável ao promitente-vendedor, o promitente-
comprador tem direito à devolução do dobro da 
quantia já entregue como sinal. Se o sinal entregue 
IRL�GH�¼���� 000, então o promitente-comprador tem 
direito a receber não só os ¼���� 000 iniciais, como 
a receber ainda PDLV�¼����������Este acréscimo de 
sinal em dobro constitui um mecanismo legal de 
indemnização do incumprimento imputável ao 
promitente-vendedor.  

 

Se houver incumprimento, o promitente-comprador 
tem direito ao sinal em dobro; assim, em caso de 
patologia, passa a ser credor do sinal em dobro. Mas 
tem o dever de entrega, desfazendo-se a traditio. 
Tem um crédito e tem um dever de entrega, e não 
entrega enquanto não for pago o crédito: é um direito 
de retenção. 

 

 

Nota: nem tudo se faz com base em crédito 
bancário; frequentemente, em vez de pedirem tudo 
emprestado, os promotores imobiliários vão 
recebendo sinais. E é também com o dinheiro do 
sinal que vão construindo o edifício. É bastante 
IUHTXHQWH�GR�SRQWR�GH�YLVWD�VRFLROyJLFR�XP�³UHIRUFH-
PH� R� VLQDO� TXH� HX� HQWUHJR� D� FRLVD´�� SRUTXH� RV�
promotores costumam estar carentes de um 
financiamento acrescido. 

 

Nota 2: para além da regra do sinal em dobro, há 
ligeiras adaptações em certos casos para responder 
à situações de inflação galopante (442º, 2.). Não 
aprofundaremos isso. 
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Façamos agora uma nota de análise económica do 
direito. O caso do direito de retenção do promitente-
comprador cria disfunções no mercado da promoção 
imobiliária. O 759º, 2. (v. supra) estabelece que o 
direito de retenção prevalece sobre a hipoteca. 
Vimos há pouco que toda a atividade da promoção 
imobiliária é baseada no recurso ao crédito 
(essencialmente crédito bancário): há financiamento 
bancário para aquisição do prédio onde será feita a 
edificação, e também para a construção do edifício. 
Tudo isto se baseia em hipoteca. Ao financiar a 
promoção imobiliária, o banco tem uma hipoteca 
sobre o prédio onde é realizada a edificação. O 
banco liberta dinheiro para a aquisição do prédio, e 
vai libertando dinheiro à medida que o edifício vai 
sendo construído. A hipoteca incide não só sobe o 
terreno, mas também sobre o edifício à medida que 
vai sendo construído. O banco tem, na verdade, um 
engenheiro que vai fazendo medições sobre a 
construção que vai sendo realizada, e vai dando 
tranches de financiamento. Qual é o problema do 
direito de retenção no jogo com a hipoteca? É que, 
no final do dia, o banco pode ter emprestado uma 
quantia muito elevada, e, de repente, surge uma 
garantia oculta ± o direito de retenção. O banco não 
contava que o promitente-vendedor fizesse a 
traditio, e não contava com o sinal em dobro e com 
o direito de retenção pelo sinal em dobro. Em 
particular, não contava que este direito de retenção 
aparecesse e prevalecesse sobre a hipoteca. 

 

A prevalência do direito de retenção sobre a 
hipoteca é uma limitação surpresa à hipoteca. Para 
PCN, o regime devia ser o seguinte: se o promitente-
comprador quisesse garantir os seus direitos, então 
que constituísse e registasse uma hipoteca; é-lhe 
possível fazer isso. Em todo o caso, o STJ é 
bastante sensível à argumentação de proteção do 

promitente-comprador, e existe o AUJ 4/2014. Esse 
acórdão de uniformização confirma a prevalência do 
direito de retenção sobre a hipoteca quando o que 
está em causa é um promitente-comprador 
consumidor. Há um apelo à ideia de promitente 
consumidor no mercado habitacional. A 
consequência é clara: o 755º, 1, f) funciona 
indiscutivelmente quando o beneficiário da 
promessa é um consumidor no mercado 
habitacional; pelo contrário, se não é um 
consumidor, já se torna duvidosa a aplicação do 
759º, 2., e já é duvidosa a constitucionalidade do 
755º, 1., f), devido ao tal efeito surpresa na 
propriedade privada. Através deste acórdão, o STJ 
cristalizou a interpretação de que esta norma é 
perfeitamente constitucional, desde que esteja em 
causa a proteção do consumidor no mercado 
habitacional, o que já não será líquido noutros casos. 

 

Do ponto de vista da análise económica, esta 
jurisprudência do STJ é questionável, para PCN. O 
que ela faz é pôr o risco em todos os agentes 
económicos e todas as famílias. É que os bancos 
não vão buscar dinheiro aos acionistas para pagar 
estes problemas; quando o banco não consegue o 
pagamento da hipoteca, isso não significa prejudicar 
um investidor norte-americano, por exemplo. O que 
acontece necessariamente é que os bancos vão 
cobrar juros mais elevados na generalidade das 
operações bancárias ± nomeadamente, no crédito à 
habitação. Quem paga isto é a generalidade dos 
consumidores, que terão um crédito bancário mais 
caro. Porquê? Porque em Portugal, ao contrário de 
noutros países, as hipotecas são menos 
consistentes, por haver estas limitações surpresa à 
propriedade privada. A solução seriam regras que 
fizessem prevalecer a hipoteca; isso faria com que 
os consumidores no mercado habitacional não 
dessem um reforço de sinal para obter a traditio, e 
faria, portanto, com que os consumidores não 
pusessem tanto dinheiro nas mãos de promotores 
imobiliários com menor consistência. O regime legal 
atual, na opinião de PCN, não induz os 
comportamentos devidos; não exige que as pessoas 
tenham atenção onde põem o dinheiro, e não faz 
com que os promotores imobiliários burlões e pouco 
SURILVVLRQDLV�VHMDP�³H[SXOVRV´�GR�PHUFDGR��SRUTXH�
conseguem um reforço de sinal a troco da traditio. 
Assim, no entender de PCN, o regime português 
torna o crédito no mercado imobiliário mais difícil 
para todos nós. 

 

Atente-se na possibilidade de haver traditio de um 
apartamento que ainda não foi constituído em 
propriedade horizontal. A jurisprudência é pacífica 
no sentido de que o direito de retenção pode operar 
não apenas em relação a uma fração autónoma ou 
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a um prédio, mas também a um apartamento / parte 
de um prédio ainda não sujeito ao regime da 
propriedade horizontal. Isto vai contra a 
característica da especialidade ou individualização, 
de que falámos nas primeiras aulas. Dessa 
característica resulta que os direitos reais só podem 
incidir sobre coisas individualizadas do ponto de 
vista jurídico; só pode haver direitos reais sobre 
prédios e não sobre partes de prédios. No caso do 
755º, 1., f), a jurisprudência é algo estranha: vai 
contra a regra, permitindo que haja direito de 
retenção não sobre uma coisa juridicamente 
determinada, mas sobre uma parte de um 
apartamento ainda não constituído em propriedade 
horizontal. Isto tem aplicação em sede executiva, em 
quando se procede à venda judicial para pagamento 
dos credores. Quando ainda não foi constituída a 
propriedade horizontal, não se vende de todo uma 
fração autónoma, e sim o prédio como um todo. Se 
a propriedade horizontal ainda não está constituída, 
a única coisa que é possível vender é o prédio como 
um todo. Os primeiros a ser pagos são os titulares 
de direitos reais de garantia sobre o prédio como um 
todo. Do ponto de vista do processo executivo, 
vende-se a fração autónoma (que é o que existe do 
ponto de vista jurídico no momento da venda) e 
depois vê-se quais os direitos reais de garantia 
sobre cada fração autónoma ± nomeadamente a 
hipoteca. As preferências na venda judicial são 
feitas em função dos direitos reais de garantia da 
coisa vendida, de acordo com o seu estatuto jurídico. 
A jurisprudência do STJ é estranhíssima, porque 
reconhece direitos de retenção sobre apartamentos 
quando o que foi penhorado e vendido judicialmente 
foi o prédio como um todo. PCN acabaria com tudo 
isto, porque só se podem reter coisas. 

 

 

Direito de retenção do empreiteiro 

 

O direito de retenção do empreiteiro é a outra 
hipótese sociologicamente relevante. É típica nas 
empreitadas de construção de edifícios. O que é 
aqui interessante é que a jurisprudência também 
reconhece o direito de retenção ao empreiteiro nas 
empreitadas de construção. Se o empreiteiro não 
receber dinheiro do promotor imobiliário, não 
entrega a coisa. Assim, o crédito do empreiteiro, 
nesta jurisprudência, também prevalece sobre a 
hipoteca do banco ± mais uma vez, temos uma 
situação questionável do ponto de vista da AED, e 
que PCN, pelos mesmos motivos que já vimos atrás, 
critica. 

 

 

CC | ARTIGO 754º 

(Quando existe [Direito de retenção]) 

 

 

O devedor que disponha de um crédito contra o seu credor 
goza do direito de retenção se, estando obrigado a entregar 
certa coisa, o seu crédito resultar de despesas feitas por causa 
dela ou de danos por ela causados. 

 

 

Quanto a este caso, há que chamar a atenção para 
um problema de interpretação da lei. Se olharmos 
para o 754º, a lei fala de um crédito resultante de 
despesas feitas por causa da coisa. Realmente, o 
empreiteiro realiza despesas que aumentam o valor 
da coisa, pelo que faz todo o sentido gozar de direito 
de retenção pelas despesas sobre a coisa. Todavia, 
na prática judiciária, o que tende a haver é uma 
revindicação não pelas despesas, mas relativa ao 
preço da empreitada. Ora, o preço da empreitada 
não corresponde apenas às despesas/benfeitorias 
realizadas por causa da coisa, e sim às despesas 
acrescidas da margem de lucro do empreiteiro. A 
tendência da jurisprudência é atribuir um direito de 
retenção quando o empreiteiro invoca o preço da 
empreitada, jurisprudência essa que, segundo PCN, 
não se coaduna com a letra da lei. 

 

 

 

Modos de extinção do direito de retenção 

 

No que aos modos de extinção do direito de 
retenção respeita, o 761º faz uma remissão para o 
regime da hipoteca.  

 

 

CC | ARTIGO 761º 

(Extinção [Direito de retenção]) 

 

 

O direito de retenção extingue-se pelas mesmas causas por 
que cessa o direito de hipoteca, e ainda pela entrega da coisa. 
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Aplicam-se aqui todas as causas de extinção da 
hipoteca, mais uma quinta causa ± a entrega da 
coisa.  

 

Podemos esboçar, então, o seguinte elenco: 

 

i. Extinção da obrigação garantida; 
ii. Perecimento da coisa; 
iii. Prescrição; 
iv. Renúncia; 
v. Entrega da coisa*.  
vi. ** 

 

 

*Em rigor, a entrega da coisa não é uma quinta 
causa, porque se pode entender como uma renúncia 
tácita. Isto tem a ver com a caução (756º, d) ± v. 
supra). 

 

 

Nota: quid juris se havia direito de retenção e a dada 
altura alguém presta caução? Isso pode ser visto 
como mecanismo específico de extinção do direito 
de retenção, por se acautelar o crédito. 

 

 

**É preciso ter em atenção que o 824º, 2. (v. supra) 
é mais um mecanismo de extinção do direito de 
retenção. A venda judicial também opera a extinção 
do direito de retenção, tal como opera a extinção de 
todos os direitos reais de garantia. 

 

O direito de retenção, como vimos, compreende 
duas faculdades: satisfação do crédito pelo valor da 
coisa e retenção. Ora, a faculdade de retenção não 
opera perante a venda judicial. Uma das coisas que 
R� WLWXODU� GR� GLUHLWR� GH� UHWHQomR� VXVWHQWDULD� p�� ³YRX�
reter a coisa enquanto não for pago e não há sequer 
YHQGD�MXGLFLDO´��3RUpP��DSHVDU�GH� LVVR�QmR�FRQVWDU�
da lei, não é possível. O caminho da retenção não 
se opõe à venda judicial; em caso de venda judicial, 
a única faculdade que o retentor tem é ser pago com 
preferência (e até é uma boa preferência ± 
superioriza-se à hipoteca na graduação). 

 

 

Penhora 

 

A penhora (a não confundir com o penhor) tem uma 
natureza dupla: é a) um ato processual e é b) um ato 
de direito substantivo. 

 

x É um ato de processo executivo que afeta 
a coisa à satisfação de um crédito ou 
créditos.  
 

x Do ponto de vista substantivo, é um ato 
gerador de um direito real de garantia com 
uma determinada oponibilidade erga 
omnes. 
 

 

Como é que, na prática, opera a penhora? 
Tradicionalmente, operava através da apreensão 
judicial, e, relativamente a bens sujeitos a registo, a 
essa apreensão judicial seguia-se a inscrição no 
registo da penhora. Desde 2003, inverteu-se essa 
ordem: em relação a bens sujeitos a registo, a 
penhora começa por operar através da inscrição no 
registo, e só posteriormente é que há a apreensão 
material (que, nalguns casos, até é dispensada). Em 
relação a bens não sujeitos a registo, apenas pode 
haver apreensão material. 

 

 

Regime e efeitos jurídicos da penhora 

 
Precisamos de ver duas normas, essencialmente: o 
819º e o 822º do C. Civil. 

 

 

CC | ARTIGO 819º 

(Disposição ou oneração dos bens penhorados [Ação de 
cumprimento e execução]) 

 

 

Sem prejuízo das regras do registo, são inoponíveis em relação 
à execução os atos de disposição, oneração ou arrendamento 
dos bens penhorados. 

 



185 
 

 

819º - temos aqui uma (i) inoponibilidade dos atos 
de disposição, oneração ou arrendamento em 
relação à execução. Visto do outro lado, isto é o 
mesmo que uma oponibilidade da penhora em 
relação a estes atos. Quando há uma penhora, o 
credor tem uma garantia de caminhar para venda 
judicial, independentemente de tentativas de 
disposição, oneração ou arrendamento da coisa. Se 
a coisa for vendida, a penhora opera na mesma; 
³D]DU´�SDUD�TXHP�FRPSURX� 

 

Como é que se verifica a prioridade, para efeitos 
desta oponibilidade? Em relação a bens sujeitos a 
registo, já vimos que a prioridade se afere pela 
prioridade do registo. Há que ler estas normas em 
conjugação com as do CRPredial, em particular, o 
art.º 5º deste. 

 

 

 

CC | ARTIGO 822º 

(Preferência resultante da penhora [Ação de 
cumprimento e execução]) 

 

 

1 ² Salvo nos casos especialmente previstos na lei, o 
exequente adquire pela penhora o direito de ser pago com 
preferência a qualquer outro credor que não tenha garantia 
real anterior. 

 

2 ² Tendo os bens do executado sido previamente arrestados, 
a anterioridade da penhora reporta-se à data do arresto. 

 

 

822º - há uma preferência relativamente aos demais 
credores. Quais? Os credores comuns, os credores 
que têm uma penhora subsequente; mas não há 
uma preferência sobre os titulares de outros reais de 
garantia. Acima da penhora temos o privilégio 
creditório, o direito de retenção, a hipoteca e o 
penhor ± temos tudo, porque são outros direitos 
reais de garantia. Assim, a penhora apenas oferece 
um pagamento privilegiado na venda judicial 
relativamente aos credores comuns ou em relação a 
quem tenha penhoras subsequentes. Isto tem 
lógica, porque a penhora é o ato de agressão 
patrimonial no processo executivo, praticado por 
aquele que, até ao momento, era um credor comum. 

Uma coisa é anteriormente haver um direito real de 
garantia negocial, estando as posições jurídicas 
acauteladas; outra coisa é uma concessão ou 
facilidade de crédito sem se obter o direito real de 
garantia. Aí, o único caminho que o credor comum 
tem é avançar para processo executivo, obtendo 
uma penhora e sendo pago com preferência em 
relação a outros credores sem penhora. A penhora 
é um mecanismo acessível aos credores comuns. 
6H�R�FUHGRU�$�VH�³PH[HX´�PDLV�GHSUHVVD�GR�TXH�R�
credor B e obteve primeiro uma penhora, será pago 
em primeiro lugar. 

 

 

 

CIRE | ARTIGO 140º 

(Sentença) 

 

 

1 - Finda a audiência de julgamento, o juiz profere sentença 
de verificação e graduação dos créditos, nos 10 dias 
subsequentes.  

 

2 - A graduação é geral para os bens da massa insolvente e é 
especial para os bens a que respeitem direitos reais de 
garantia e privilégios creditórios.  

 

3 - Na graduação de créditos não é atendida a preferência 
resultante de hipoteca judicial, nem a proveniente da penhora, 
mas as custas pagas pelo autor ou exequente constituem 
dívidas da massa insolvente. 

 

 

O 140º, 3. do CIRE, porém, muda completamente o 
jogo. Diz que a preferência resultante da penhora 
cessa no processo de insolvência. Assim, no 
processo de insolvência, é afastado o 822º, 1. e a 
penhora deixa de atribuir preferência. Os credores 
com penhora voltam a ser credores comuns. Isto é 
muito relevante do ponto de vista prático. Se já há 
penhoras, o que um advogado tem de dizer aos 
clientes é pôr um processo de insolvência para 
ficarem em pé de igualdade com os outros; e se há 
muitos credores, não vale a pena gastar dinheiro 
com processos executivos - mais vale ir logo para 
insolvência, porque o trabalho com a penhora não 
valeria de nada. 
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Natureza jurídica da penhora 

 

A penhora tem um caráter real. Isto resulta do 819º 
e do 822º; ambos estes artigos atribuem à penhora 
uma eficácia erga omnes. Contudo, o 823º dá um 
grande murro no estômago à oponibilidade erga 
omnes da penhora.  

 

 

CC | ARTIGO 823º 

(Perda, expropriação ou deterioração da coisa penhorada 
[Ação de cumprimento e execução]) 

 

 

Se a coisa penhorada se perder, for expropriada ou sofrer 
diminuição de valor, e, em qualquer dos casos, houver lugar a 
indemnização de terceiro, o exequente conserva sobre os 
créditos respetivos, ou sobre as quantias pagas a título de 
indemnização, o direito que tinha sobre a coisa. 

 

 

A conclusão é que a penhora é um direito real e tem 
oponibilidade erga omnes, mas fraca. 

 

 

Arresto 

 

O arresto (619º e segs.) é uma providência cautelar. 
Em processo civil, as providências cautelares são 
processos urgentes e provisórios, tendentes a ser 
substituídos por processos definitivos. O que nos 
interessa é o arresto substantivo - providência 
cautelar de afetação provisória da coisa à satisfação 
do crédito.  

 

 

CC | ARTIGO 619º 

(Requisitos [Arresto]) 

 

 

1 ² O credor que tenha justo receio de perder a garantia 
patrimonial do seu crédito pode requerer o arresto de bens do 
devedor, nos termos da lei de processo. 

 

2 ² O credor tem o direito de requerer o arresto contra o 
adquirente dos bens do devedor, se tiver sido judicialmente 
impugnada a transmissão. 

 

 

 

O arresto é semelhante à penhora, só que: 

 

x É provisório; 
x É uma providência cautelar (ao passo que 

a penhora é um ato do processo executivo). 

 

 

O credor que tenha justo receio de perder a garantia 
patrimonial pode pedir o arresto. Os dois 
pressupostos são: 

 

x Crédito; 
x Justificado receio de perder a garantia 

patrimonial.  

 

O credor comum tem como garantia (geral) o 
património do devedor. O que acontece é que o 
devedor, sabendo que há um ou vários credores, 
pode tentar dissipar o património para não 
responder pelas dívidas. Por exemplo, pode 
acontecer o devedor tentar pôr os seus bens em 
nome de um familiar, em nome de uma sociedade-
veículo, etc. Esses atos prejudicam os credores, que 
tentam corrigir isso através da impugnação pauliana, 
da resolução em benefício da massa, da 
desconsideração da personalidade coletiva??? (que 
estudaremos no próximo ano). Mas os credores 
também podem recorrer a uma providência cautelar, 
que visa ancorar provisoriamente os bens que ainda 
não foram dissipados. Se conseguirmos provar ao 
juiz que podem ser dissipados bens, então o juiz faz 
o arresto dos bens para proteger os credores.  

 

Qual é o efeito provocado pelo arresto? É um efeito 
semelhante ao da penhora - veja-se o 622º: 

 

 

CC | ARTIGO 622º 
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(Efeitos [Arresto]) 

 

 

1 ² Os atos de disposição dos bens arrestados são ineficazes 
em relação ao requerente do arresto, de acordo com as regras 
próprias da penhora. 

 

2 ² Ao arresto são extensivos, na parte aplicável, os demais 
efeitos da penhora. 

 

 

 

Há uma remissão para o 819º, relativo à penhora. 
Temos aqui uma oponibilidade do arresto face aos 
atos de disposição (dissipação). 

 

O arresto também conduz à venda judicial? Tem 
sempre de haver um processo executivo, e nele é 
que há penhora e venda judicial. Quando já existe 
arresto, no processo executivo há uma conversão do 
arresto em penhora. O arresto funciona como uma 
afetação provisória da coisa, com oponibilidade 
perante atos de disposição, mas não determina 
como consequência imediata a venda judicial da 
coisa. Primeiro há arresto cautelar; depois há uma 
ação executiva em definitivo, onde se faz a penhora, 
sendo convertido o arresto em penhora; e depois 
disso é que há a venda judicial.  

 

 

Natureza jurídica do arresto 

 

A natureza jurídica do arresto é semelhante à da 
penhora, mas com caráter provisório. Já vimos que 
a penhora é um direito real de garantia com 
oponibilidade erga omnes fraca (por força do 140º, 
3. do CIRE); o arresto também é um direito real de 
garantia fraco, mas provisório ou em construção ± 
não é algo definitivo. 

 

 

 

Propriedade com função de garantia 

 

A propriedade com função de garantia não é um 
direito real de garantia. São situações em que há um 
direito real de gozo ± a propriedade ± mas que é 
utilizado com uma função de garantia.  

 

Sabemos que o direito real de gozo atribui 
faculdades de uso e fruição. Aqui, o que temos é a 
atribuição jurídica dessas faculdades a um credor 
que as utiliza não porque queira usar e fruir da coisa, 
mas apenas com o intuito de garantir o seu crédito. 
Para que é que os credores querem propriedade 
com função de garantia em vez de um direito real de 
garantia (uma hipoteca ou um penhor)? Porque aqui 
a proteção do crédito ainda é superior. Esta é a 
solução mais musculada de todas. Em vez de ficar 
com uma hipoteca e poder executar a coisa 
pertencente ao devedor, o credor fica à cabeça com 
a propriedade da coisa pertencente ao devedor, e só 
a devolve se for pago o crédito. Este é o sonho de 
qualquer credor.  

 

 

Vamos, essencialmente, estudar três figuras: 

 

(i) Propriedade fiduciária; 

(ii) Reserva de propriedade; 

(iii) Propriedade do locador financeiro. 

 

As três são fenómenos de propriedade com função 
de garantia. 

 

1 ± PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA 

 

Falámos da propriedade fiduciária no final do 
capítulo dos direitos reais e gozo, e dissemos que se 
podia dividir em dois fenómenos: 

 

x Propriedade fiduciária com funções de 
administração ou guarda; 
 

x Propriedade fiduciária com funções de 
garantia. 
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É esta segunda modalidade que é convocada aqui, 
como é fácil de perceber. Na origem romana da 
propriedade fiduciária, havia a fiducia cum amico e a 
fiducia cum creditore; é a fiducia cum creditore que 
está agora em debate. Qual o fenómeno em causa? 

 

 

 

 

 

 

O credor passa a ser proprietário, com a obrigação 
de devolver a propriedade quando for pago o crédito. 
Deve agir no interesse do devedor, devolvendo a 
propriedade com o pagamento do crédito. Neste 
caso, o settlor também é beneficiary. Têm uma 
relação obrigacional, e há também uma relação de 
direitos reais.  

 

Do ponto de vista das obrigações, há uma relação 
creditícia de pagamento do preço e de devolver a 
coisa quando for pago o crédito; mas quem é 
proprietário pode fazer alienação ou oneração da 
coisa. Por isso, o estatuto real é um excesso de 
meios em relação ao fim.  

 

Do ponto de vista dos direitos reais, não é possível 
invalidar a venda da coisa pelo legítimo proprietário, 
A solução seria uma indemnização ± apenas isso. É 
que o beneficiário-devedor não tem um direito real 
com eficácia erga omnes; quem ficou com os direitos 
reais foi o credor. Se este fizer um ato de disposição 
da coisa, a coisa é alienada com plena eficácia. A 
coisa é eficazmente vendida a terceiros. 

 

 

Discute-se se se deve aplicar aqui, por analogia, a 
proibição do pacto comissório, que consta do 694º 
(e do 678º, por remissão). Estes artigos dizem que é 
nula a cláusula constante de uma hipoteca ou 
penhor de acordo com a qual o credor faz sua a 
coisa, em caso de incumprimento. No pacto 
comissório, a coisa está na propriedade do devedor; 
o que existe e uma cláusula que diz que, se o credor 
não for pago, a propriedade se transmite 
automaticamente para ele. Ora, a situação que 
estamos D�YHU�DLQGD�p�PDLV�³JUDYH´�GR�TXH�R�SDFWR�
comissório. O credor-fiduciário fica com o bem para 
si para pagamento da dívida, e por isso, para alguns, 
isto devia ser proibido. Há quem sustente que a 
propriedade fiduciária com função de garantia é 
nula, por aplicação da lógica do 694º; seria uma 
forma de fraudear a proibição do pacto comissório. 
Esta é a doutrina maioritária. Para PCN (doutrina 
minoritária), é duvidoso que assim seja. No que toca 
a instrumentos financeiros, isto é expressamente 
permitido pela lei ± é possível um penhor financeiro 
com pacto comissório, e, além do mais, há a 
possibilidade de propriedade fiduciária com função 
de garantia nos instrumentos financeiros. 

 

O regime do penhor financeiro é o mais amplo: 
permite que os bancos obtenham não apenas 
penhores financeiros, mas propriedade fiduciária 
nas mesmas circunstâncias. Por isso, a própria 
doutrina maioritária, que diz que isto em princípio é 
inválido, aceita que o caso do DL 105/2004 (penhor 
financeiro) é valido porque há uma lei especial.  

 

 

 

No esquema acima, há a constituição pelo 
proprietário de um penhor a favor do credor (através 
de um contrato de penhor).  
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Na alienação fiduciária em garantia, o que há é: 

 

 

 

Aqui, o credor não fica com um direito real de 
garantia, e sim com a propriedade em função de 
garantia. No regime do penhor financeiro (que, em 
rigor, se chama regime jurídico dos contratos de 
alienação fiduciária em garantia), temos estas duas 
modalidades: a primeira é uma hipótese de penhor 
de direito real de garantia, e a segunda é uma 
hipótese de propriedade fiduciária com função de 
garantia. Na segunda hipótese, há um dever 
fiduciário de administração da coisa e de devolução 
da coisa. São deveres com caráter não real, mas 
obrigacional.  

 

O penhor financeiro pode ter um pacto comissório. 
Isto significa que, em caso de não ser pago o crédito, 
a propriedade pode passar para o credor. Estamos 
a falar de efeitos jurídico-reais. Quando não há 
penhor financeiro (a favor de bancos), não é lícito o 
pacto comissório; e então, muitos argumentam que 
não deve ser possível a propriedade com função de 
garantia. Isto é bastante importante do ponto de vista 
da aplicação prática no mundo dos negócios. 

 

 

 

 

21 NOV 2018 

 

Conceitos-chave: Propriedade com função de 
garantia (continuação); reserva de propriedade; 
construções doutrinárias sobre reserva de 
propriedade; regime jurídico da reserva de 
propriedade; direitos reais de aquisição; preferência 
real; contrato-promessa de aquisição com eficácia 
real; posse. 

 

 

 

 

Propriedade com função de garantia 
(continuação) 

 

Na propriedade com função de garantia, não 
falamos, stricto sensu, de direitos reais de garantia; 
falamos de direitos reais de gozo, com o regime dos 
direitos reais de gozo. Estes atribuem, em geral, 
faculdades de gozo e fruição; alguns atribuem 
possibilidade de disposição e oneração da coisa 
(caso da propriedade). A utilização é feita por um 
credor, só que tendo em vista a garantia do crédito 
± sem prejuízo de haver os poderes de uso e fruição, 
o proprietário é um credor, e visa apenas utilizar os 
poderes do proprietário para garantir o crédito.  Do 
ponto de vista de uma análise puramente 
escolástica, a propriedade não cabe no capítulo dos 
direitos reais e garantia. Do ponto de vista 
sociológico e da law in action, porém, o direito de 
propriedade é usado para garantir créditos. 

 
Começámos por falar na propriedade fiduciária. 
Vimos que, tipicamente, a propriedade é transferida 
para o credor, ficando acordado que, caso haja 
satisfação integral do crédito, a propriedade voltará 
para o devedor. Do ponto de vista do estatuto 
jurídico-real, o credor fica com oponibilidade erga 
omnes; do ponto de vista do direito das obrigações, 
o credor obriga-se a devolver a propriedade ao 
devedor assim que ficar satisfeito o crédito. Ainda se 
pode acrescentar que, do ponto de vista do DO, o 
credor fica com deveres fiduciários perante o credor. 
Acontece uma desproporção entre meios e fins: o 
credor tem meios fortíssimos (todos os poderes do 
proprietário, com oponibilidade erga omnes), ainda 
que tenha acordado que não exercerá esses meios 
a seu bel-prazer, e sim apenas para satisfazer o 
crédito. O credor pode, porém, fazer uma alienação 
eficaz a um terceiro. Aí, o devedor pode queixar-se; 
em todo o caso, a alienação, ainda que ilícita (por 
violar os deveres fiduciários), é plenamente eficaz 
do ponto de vista real. 

 

 

No capítulo dos direitos reais de gozo, já falámos de 
propriedade fiduciária, distinguindo duas 
modalidades: propriedade fiduciária com função de 
garantia e propriedade fiduciária com função de 
guarda da coisa. Aqui voltamos a falar de 
propriedade fiduciária, mas com função de garantia. 
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Reserva de propriedade 

 

 

CC | ARTIGO 409º 

(Reserva da propriedade) 

 

 

1 ² Nos contratos de alienação é lícito ao alienante reservar 
para si a propriedade da coisa até ao cumprimento total ou 
parcial das obrigações da outra parte ou até à verificação de 
qualquer outro evento. 

 

2 ² Tratando-se de coisa imóvel, ou de coisa móvel sujeita a 
registo, só a cláusula constante do registo é oponível a 
terceiros. 

 

 

409º - a reserva de propriedade constitui, em 
primeiro lugar, uma (i) cláusula contratual, que surge 
em (ii) contratos de alienação. O terceiro elemento 
da definição é o seu (iii) efeito: determina que a 
propriedade só se transmite em momento posterior 
ao momento da celebração do contrato. Desde logo, 
isto constitui uma exceção ao artigo anterior ± o 408º 
- que nos diz que a propriedade se transmite no 
momento do contrato (princípio do consensualismo). 

 

 

CC | ARTIGO 408º 

(Contratos com eficácia real) 

 

 

1 ² A constituição ou transferência de direitos reais sobre coisa 
determinada dá-se por mero efeito do contrato, salvas as 
exceções previstas na lei. 

 

2 ² Se a transferência respeitar a coisa futura ou 
indeterminada, o direito transfere-se quando a coisa for 
adquirida pelo alienante ou determinada com conhecimento 
de ambas as partes, sem prejuízo do disposto em matéria de 
obrigações genéricas e do contrato de empreitada; se, porém, 
respeitar a frutos naturais ou a partes componentes ou 
integrantes, a transferência só se verifica no momento da 
colheita ou separação. 

 

 

De que momento falamos? A hipótese tipicamente 
frequente é o momento do pagamento integral do 
preço numa compra e venda. Quase sempre a 
reserva de propriedade é condicionada ao 
pagamento integral do preço. Só aquando do 
pagamento da última prestação é que opera a 
transferência da propriedade. Até lá, ela fica do lado 
do alienante / vendedor ± o que constitui um 
incentivo muito forte a que o preço seja pago na 
íntegra. Note-se que o pagamento do preço é a 
hipótese mais frequente, mas a lei tem uma cláusula 
aberta e diz que as partes, ao abrigo da autonomia 
privada, podem estabelecer um qualquer um outro 
evento condicionando este efeito do contrato. 

 

Esta reserva da propriedade tem oponibilidade erga 
omnes, como resulta do 409º, 2., sendo que este 
acrescenta que, no que toca a imóveis e móveis 
sujeitos a registo, a oponibilidade erga omnes 
depende do registo. Estas dados permitem-nos 
concluir que o que está em causa é uma 
configuração do estatuto jurídico real. O que a lei 
revela no 409º são efeitos jurídico-reais, ou seja, 
quando é que o direito real de propriedade se 
transfere ou não para o adquirente. 

 

 

Construções doutrinárias sobre reserva de 
propriedade 

 

O enquadramento jurídico é que permite resolver as 
dúvidas. Na licenciatura, frequentemente, há muita 
tendência para pensar que uma querela doutrinária 
é apenas ³mais uma vexata quaestio sem relevo 
prático´��PDV�QmR�p�DVVLP� 

 

A conceção tradicional é que na reserva de 
propriedade temos uma condição suspensiva (270º).  

 

 

CC | ARTIGO 270º 

(Noção de condição [Condição e termo]) 

 

 

As partes podem subordinar a um acontecimento futuro e 
incerto a produção dos efeitos do negócio jurídico ou a sua 
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resolução: no primeiro caso, diz-se suspensiva a condição; no 
segundo, resolutiva. 

 

 

Recorde-se que, na condição, falamos de um 
acontecimento futuro e incerto (já o termo diz 
respeito a um acontecimento futuro e certo). No caso 
de todos os efeitos do contrato estarem 
condicionados à ocorrência de um evento (que é o 
que parece resultar do 270º), temos uma condição 
própria; mas o mais frequente na vida prática é que 
apenas algum ou alguns o estejam, falando-se aí de 
condição imprópria. 

 

Exemplo: num share purchase agreement (SPA), há 
sempre condições ± por regra, condições 
impróprias. 

 

Qual a distinção entre uma condição resolutiva e 
uma condição suspensiva? Na condição resolutiva, 
há efeitos imediatos após a celebração do contrato; 
na condição suspensiva, pelo contrário, do contrato 
não resultam efeitos jurídicos, estando eles 
suspensos até à ocorrência do evento. Devemos 
conjugar isto com as condições próprias e 
impróprias. 

 

>>> A conceção doutrinária tradicional sobre reserva 
de propriedade aponta para uma condição 
suspensiva, e, acrescenta PCN, uma condição 
imprópria. Em que sentido é que temos uma 
condição suspensiva? A transferência de 
propriedade, um dos efeitos centrais da compra e 
venda, apenas ocorrerá após dado evento. 

 

>>> Há uma outra corrente doutrinária, algo 
semelhante mas um pouco divergente, que aponta 
para uma condição não resolutiva, mas sim 
resolutiva. É uma suspensiva alternativa menos 
lógica e menos interessante, para PCN. Vê as coisas 
ao contrário. Com a falta de pagamento do preço, a 
propriedade retornaria ao alienante. Mas isto é 
criticável; não parece enquadrar-se bem na letra da 
lei. 

 

>>> Há, ainda, uma construção doutrinária moderna 
que aponta para uma partilha da propriedade, do 
estatuto jurídico-real. A propriedade é partilhada 
entre alienante e adquirente. Para perceber isto, 
voltemos à construção tradicional: ela é radical, por 

considerar que, até à ocorrência do evento, os 
direitos reais estão apenas, em absoluto, na esfera 
jurídica do alienante, e o adquirente, até à 
verificação do evento, não tem qualquer estatuto 
jurídico-real, estando toda a oponibilidade erga 
omnes com o alienante. A construção moderna 
sustenta que este olhar tradicional é redutor, porque 
resultará do regime jurídico que quer o alienante, 
quer o adquirente terão direitos e expetativas 
jurídicas com caráter real. A posição do alienante 
corresponderá, essencialmente, a uma propriedade 
com função de garantia, ou a um direito real de 
garantia, enquanto que a posição do adquirente 
será, essencialmente, um direito real de aquisição. 
Qual é a ideia? O adquirente tem o direito potestativo 
ou a possibilidade jurídica de adquirir a coisa 
ocorrendo a verificação do evento; essa 
possibilidade de aquisição da coisa tem tutela erga 
omnes. Consta do registo predial não apenas a 
reserva de propriedade a favor do alienante, mas, 
em paralelo, também surge a expetativa ou direito 
real de aquisição do adquirente. Ele também tem 
uma posição jurídica oponível erga omnes; e, por 
isso, a propriedade encontra-se partilhada, porque 
quer adquirente, quer alienante têm posições 
jurídicas sustentadas na lei com oponibilidade erga 
omnes. Estando registada a cláusula de reserva de 
propriedade no registo predial, e estando nós na 
pendência da condição, se o alienante vender a 
coisa a um terceiro, esse terceiro não conseguirá 
sobrepor os seus interesses aos do adquirente 
primitivo, porque a posição deste está 
salvaguardada pelo registo.  

 

Assim, a conceção que melhor enquadra o regime 
em jogo é, na visão de PCN, a posição moderna, que 
realça a existência de uma partilha da propriedade. 
Neste caso, utilizamos a noção de propriedade para 
significar uma ideia de partilha de direitos reais ou 
estatuto jurídico-real. 

 

 

 

Regime jurídico da reserva de propriedade 

 

Há dois aspetos de regime jurídico da reserva de 
propriedade que são bastante relevantes na prática 
negocial. O primeiro pormenor é o tema da 
possibilidade de transmissão da reserva de 
propriedade, ou, em rigor, a possibilidade de 
transmissão da posição de alienante com reserva de 
propriedade. 
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A propriedade fica com o vendedor, que assim tem 
propriedade com função de garantia. É impossível 
que V venda uma segunda vez a propriedade a um 
qualquer terceiro, porque nos diz o registo predial 
que, pago o preço, será C o proprietário. Há 
oponibilidade erga omnes da expetativa de 
aquisição de C. Se V vender a D na pendência da 
condição, e C pagar, então D fica sem direito (caso 
contrário, tudo bem para D). Imagine-se que C 
vende a E na pendência da condição. Se C pagar o 
preço, a propriedade vai para E; mas, se não pagar 
o preço, a propriedade fica em V, e E não tem direito. 

 

Que complicação é que surge muito na prática? A 
possibilidade de V transmitir a sua posição jurídica 
de reserva de propriedade a um financiador. Quando 
é que isto costuma acontecer? Em esquemas 
triangulares, em que entre o financiador e o 
comprador há um contrato de mútuo. Imagine-se 
que F empresta dinheiro a C para que este pague a 
compra a V. O que acontece é, geralmente, um 
mútuo a prestações, com um contrato de compra e 
venda com reserva de propriedade, sendo que o 
evento que desencadeará a transferência da 
propriedade é a prestação do mútuo. Há, portanto, 
uma coligação de contratos: temos dois contratos 
distintos com cláusulas de remissão de um para o 
outro. Estipula-se, também, que há transferência da 
reserva de propriedade para o financiador, ficando o 
financiador com a propriedade com função de 
garantia. Se ocorrer o pagamento da última 
prestação do mútuo, a propriedade transfere-se para 
C; se não ocorrer, a propriedade fica com F. Não há 
transferência da propriedade stricto sensu do 
vendedor para o financiador, e sim uma 
transferência da reserva de propriedade enquanto 
posição jurídico-real não inteiramente 
correspondente a propriedade, mas numa lógica de 
partilha do estatuto jurídico-real. O que se transmite 
é a propriedade com função de garantia, que é a 
reserva de propriedade. 

 

Exemplo: isto é extremamente frequente na venda 
de automóveis - V como concessionário da 

Volkswagen, e F como Volkswagen Financial, 
associada ao mesmo grupo e com funções de 
financiamento. 

 

O vendedor (V) fica logo pago; mas C fica a pagar 
as prestações ao financiador, e só quando as pagar 
todas é que adquire a propriedade plena, pois, até 
lá, a reserva de propriedade está com o financiador. 

 

 

 

Nota: esta não é uma cessão da posição contratual 
do vendedor. A única transmissão que existe é a da 
reserva de propriedade do alienante. 

 

Uma parte da doutrina considera que isto não é 
possível; que é ilegal, por causa da letra da lei. Só é 
lícito ao alienante reservar (409º - v. supra); ora, este 
esquema faria com que a reserva funcionasse não a 
favor do alienante, mas sim a favor do financiador. É 
algo que foge à letra da lei, estabelecendo que a 
partilha de propriedade funcione não a favor do 
vendedor, mas que seja feita através de um terceiro. 
Ora, isso violaria o princípio da tipicidade. A lei não 
prevê esta construção. Não é criada uma 
modalidade nova de direito real, mas criaria um 
mecanismo novo. 

 

 

 

Note-se que a figura da coligação de contratos é 
uma figura com uma referência expressa no nosso 
CC. O BGB, na reforma de 2002, levou a que dele 
ficasse a constar todo o regime das cláusulas 
contratuais gerais e alguns aspetos de direito de 
consumo, como o direito ao arrependimento. Algo 
que passou a estar previsto no BGB foi o regime da 
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união de contratos. No nosso CC, não temos um 
regime da união de contratos, mas ele existe na lei 
sobre o crédito ao consumo. As situações mais 
frequentes são contratos de compra e venda / 
alienação que jogam com contratos de 
financiamento. Em termos de proteção do 
consumidor, o que se pretende é proteger o 
consumidor face ao financiador quando há algum 
incumprimento ou defeito na compra e venda.  

 

Uma patologia que pode resultar da união de 
contratos é o adquirente ou consumidor que está a 
SDJDU�HP�SUHVWDo}HV�WHU�FRPSUDGR�³JDWR�SRU�OHEUH´, 
e depois o consumidor dizer ao financiador que não 
paga mais prestações, mas o financiador responder 
que não tem nada a ver com isso e exigir as 
prestações, dizendo ao consumidor para ir bater à 
porta do vendedor. Entre nós, existem já regras que 
permitem que o consumidor / adquirente invoque 
vícios da compra e venda perante o financiador. Esta 
figura foi levada ao CC alemão, mas não consta do 
nosso CC. Entre nós, é convocado o regime da 
alteração de circunstâncias; é a única norma do CC 
que pode ajudar ao cruzamento entre os dois 
contratos, porque se diz que a base do negócio foi o 
outro contrato. 

 

 

Locação financeira 

 

 

 

Na locação financeira, temos um esquema 
triangular, com um vendedor / distribuidor de 
automóveis e uma empresa financeira. Do ponto de 
vista jurídico, não se estabelece uma relação jurídica 
triangular ± a realidade sociológica é triangular, mas 
do ponto de vista jurídico já não é assim. O que 
existe é um (único) contrato de locação financeira de 
um automóvel. O que resulta deste contrato de 
locação financeira? Um dever de entrega e um dever 
de pagar rendas (mensais, trimestrais, etc.). A 
entrega não é definitiva. Findo o período de locação, 
é atribuída a possibilidade de aquisição, pagando 
um valor residual.  Pago o valor residual, há entrega 
da coisa.  

 

Os elementos caracterizadores são:  

 

(i) Disponibilização do uso da coisa em 
contrapartida do pagamento de uma 
renda; 
 

(ii) Aquisição da coisa mediante o 
pagamento de um valor residual. 

 

 

Do ponto de visto jurídico, temos isto. E do ponto de 
vista económico? O financiador verifica junto do 
distribuidor quanto é que custa o automóvel, e faz, 
essencialmente, uma operação financeira. Paga o 
carro e obtém rendas e valor residual, o que é 
calculado numa análise de risco. O negócio do 
financiador não é vender carros, mas sim financiar e 
fazer estas contas. Economicamente, há uma 
operação de cofinanciamento; mas do ponto de vista 
jurídico, há um único contrato de locação financeira 
e deixa de haver qualquer relação triangular. Não é 
uma pura locação, porque a ideia, no final, é a 
transmissão da propriedade contra o pagamento de 
um valor residual (prestação em dinheiro 
convencionada para efeitos de transmissão). 

 

Nota: a locação financeira distingue-se da locação 
operacional (renting). A nós interessa-nos a locação 
financeira.  

 

 

Qual a relevância da locação financeira para nós? 
Na locação financeira, F é o proprietário, e tem um 
direito de aquisição contra o pagamento de um valor 
residual. Do ponto de vista do estatuto jurídico-real, 
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a propriedade está em F (com função de garantia), 
mas C, comprador, tem um direito real de aquisição. 

 

 

Note-se que o 824º, 2. estabelece que, na venda 
executiva, as garantias reais são extintas: 

 

 

CC | ARTIGO 824º 

(Venda em execução) 

 

 

1 ² A venda em execução transfere para o adquirente os 
direitos do executado sobre a coisa vendida. 

 

2 ² Os bens são transmitidos livres dos direitos de garantia 
que os onerarem, bem como dos demais direitos reais que não 
tenham registo anterior ao de qualquer arresto, penhora ou 
garantia, com exceção dos que, constituídos em data anterior, 
produzam efeitos em relação a terceiros independentemente 
de registo. 

 

3 ² Os direitos de terceiro que caducarem nos termos do 
número anterior transferem-se para o produto da venda dos 
respetivos bens. 

 

 

Este é um exemplo de uma norma que faz referência 
a direitos reais de garantia. Quando se utiliza a 
propriedade com função de garantia, também faz 
sentido aplicar essas normas que se referem 
expressamente aos direitos reais de garantia? Este 
é um tema difícil. Podemos adotar uma interpretação 
literal e dizer que não se extingue o direito de 
propriedade com função de garantia; ou podemos 
adotar uma interpretação por analogia, fugindo à 
letra da lei, e dizendo que também se extingue.  

 

 

 

Direitos reais de aquisição 

 

Os direitos reais de aquisição traduzem a 
possibilidade de aquisição da coisa com preferência 
sobre terceiros (oponibilidade erga omnes). 

 

Do ponto de vista analítico, há que distinguir duas 
realidades: 

 

x o direito de aquisição com oponibilidade 
erga omnes para aquisição de um direito 
real de gozo ou garantia; 

 

x o direito real de aquisição com 
oponibilidade erga omnes que já não visa a 
aquisição de um direito real de gozo ou 
garantia. 

 

 

Há direitos de aquisição de direitos reais de gozo ou 
garantia e há direitos de aquisição que não visam a 
aquisição de direitos reais de gozo e garantia. 
Apenas estudaremos os primeiros, mas há que ter a 
ideia que, em outros lugares do OJ, existem direitos 
potestativos com oponibilidade erga omnes que 
geram a aquisição de direitos não reais. Podemos 
ter um direito de preferência na aquisição de ações 
(é um direito potestativo protegido em absoluto, com 
oponibilidade erga omnes), mas tendo por objeto a 
aquisição de valores mobiliários e não direitos reais 
de gozo e garantia. Não estudaremos esse direito 
aqui, apesar de preverem uma possibilidade de 
aquisição com preferência sobre terceiros, porque 
têm por objeto algo distinto de um direito real de 
gozo ou garantia. Importa perceber que, do ponto de 
vista analítico, existe uma semelhança estrutural 
entre os direitos absolutos de aquisição de direitos 
reais e os direitos absolutos de aquisição de 
qualquer outro objeto.  

Estes direitos reais de aquisição não têm, de todo, o 
lado interno dos direitos reais (imediação); apenas 
têm a vertente externa (oponibilidade erga omnes). 
Não há o domínio sobre uma coisa. Assim, os 
direitos reais de aquisição são uma figura intermédia 
entre os direitos reais e os direitos de crédito. Já 
havíamos visto que os direitos reais de garantia não 
têm todas as características dos direitos reais. Aqui, 
o fenómeno é semelhante: não há imediação / 
domínio sobre uma coisa, mas há oponibilidade erga 
omnes. Algumas escolas de pensamento dizem que 
a figura deve ser estudada como algo distinto dos 
direitos reais. 
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Neste contexto, PCN frisa que estamos apenas a 
estudar os direitos absolutos de aquisição que têm 
por objeto os direitos reais de gozo e de garantia. 
Não estudaremos os restantes (caso da preferência 
na subscrição de ações). 

 

 

 

 

 

Nota: os casos menos paradigmáticos são ainda 
direitos reais de aquisição, do ponto de vista 
substancial - temos a propriedade com função de 
garantia de um lado; e, do outro, temos um direito 
real de aquisição). 

Vamos agora aprofundar a preferência real e a 
promessa real de aquisição. No manual de MC, 
lemos que este autor considera que a preferência 
real não é um direito real de aquisição, ao passo que 
PCN e RPD consideram que a preferência real é o 
exemplo mais paradigmático dos direitos reais de 
aquisição. Para MC, a preferência real enquadra-se 
num regime jurídico mais complexo. A preferência 
real do comproprietário, no entender de MC, não tem 
autonomia face ao direito de compropriedade, e o 
que existe é um aspeto parcelar do direito de 
compropriedade (que é um direito real de gozo). Isto 
baseia-se na distinção entre SJ complexa e 
analítica. O aspeto parcelar da situação do 
comproprietário é indubitavelmente, para PCN, um 
direito real de aquisição. Aliás, é o direito real de 
aquisição mais paradigmático - o direito real de 
aquisição de referência, para o qual outros regimes 
jurídicos tendem a remeter. 

 

Numa última nota de enquadramento, há que dizer 
que o 824º, 2., que determina a extinção/caducidade 
dos direitos reais de garantia e outros direitos reais 
incompatíveis com a venda judicial, não faz 
referência aos direitos reais de aquisição. Discute-
se se estes sobrevivem à venda judicial, ou se 
devemos fazer uma interpretação extensiva ou 
analógica no sentido de que a venda judicial seja 
limpa dos mesmos.  

 

 

 

Preferência real 

 

A preferência real é o poder de, verificados certos 
pressupostos, celebrar um negócio com preterição 
de quaisquer interessados que ofereçam condições 
iguais. Esta preterição de interessados que 
ofereçam condições iguais é a tal oponibilidade erga 
omnes. É a oponibilidade perante terceiros que faz 
com que a preferência seja real. Se a preferência 
não atribuir oponibilidade perante terceiros, não será 
uma preferência real. 

 

([HPSOR��³TXDQGR�TXLVHU�YHQGHU��YHQGR-te primeiro 
D�WL�QDV�PHVPDV�FRQGLo}HV´�± mas essa preferência 
pode não ser atribuída com oponibilidade erga 
omnes; a coisa pode ser vendida a um terceiro, e, aí, 
eu ficaria sem o direito de preferência garantido. Já 
quando é atribuída eficácia real, tenho a certeza de 
que prevaleço sobre o terceiro. Se o terceiro, em 
violação da minha preferência, adquirir a coisa, 
SRVVR�LU�j�HVIHUD�MXUtGLFD�GR�WHUFHLUR�³EXVFDU´�D�FRLVD� 

 

A preferência pode ter origem legal ou contratual. 
Pode ser estabelecida na lei ou resultar da 
autonomia privada. A preferência legal tem sempre 
caráter real / oponibilidade erga omnes; já a 
preferência contratual pode ter ou não eficácia real. 
A preferência que resulta da lei não carece de 
inscrição registal (porque decorre da lei); a 
preferência voluntária contratual que tenha caráter 
real já deve ser objeto de registo, e o caráter real 
oponibilidade erga omnes depende do registo. 

 

 

 

Os pactos de preferência (preferências contratuais 
de origem voluntária) estão regulados no 414º e 
segs.: 

 

 

CC | ARTIGO 414º 

(Noção [Pacto de preferência]) 

 

 

O pacto de preferência consiste na convenção pela qual 
alguém assume a obrigação de dar preferência a outrem na 
venda de determinada coisa. 

Casos paradigmáticos: 
x Preferência real 
x Promessa real de alienação 

 

Casos menos paradigmáticos: 
x Reserva de propriedade do comprador 
x Locação financeira  
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Esta preferência voluntária pode ter eficácia real ou 
não - essa possibilidade está regulada no 421º: 

 

 

CC | ARTIGO 421º 

(Eficácia real [Pacto de preferência]) 

 

 

1 ² O direito de preferência pode, por convenção das partes, 
gozar de eficácia real se, respeitando a bens imóveis, ou a 
móveis sujeitos a registo, forem observados os requisitos de 
forma e de publicidade exigidos no artigo 413º. 

 

2 ² É aplicável neste caso, com as necessárias adaptações, o 
disposto no artigo 1410º. 

 

 

O 421º exige que a cláusula que estabeleça a 
eficácia real ± entenda-se, oponibilidade erga omnes 
± deve ser inscrita no registo por remissão para o 
413º (relativo ao contrato-promessa com eficácia 
real). A promessa é, assim, real quando resulta da 
lei ou quando resulta do contrato com estipulação 
expressa da eficácia real e inscrição no registo. 

 

 

CC | ARTIGO 413º 

(Eficácia real da promessa [Contrato-Promessa]) 

 

 

1 ² À promessa de transmissão ou constituição de direitos 
reais sobre bens imóveis, ou móveis sujeitos a registo, podem 
as partes atribuir eficácia real, mediante declaração expressa 
e inscrição no registo. 

 

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 379/86, de 11 de 
novembro.) 

 

 

2 ² Salvo o disposto em lei especial, deve constar de escritura 
pública ou de documento particular autenticado a promessa a 
que as partes atribuam eficácia real; porém, quando a lei não 
exija essa forma para o contrato prometido, é bastante 
documento particular com reconhecimento da assinatura da 
parte que se vincula ou de ambas, consoante se trate de 
contrato-promessa unilateral ou bilateral. 

 

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 116/2008, de 4 de julho, 
com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2009.) 

 

 

 

Uma preferência real de origem legal é a do 
comproprietário. No regime da compropriedade, um 
dos aspetos que já vimos é a existência de um direito 
de preferência do comproprietário no caso de venda 
da quota por um consorte (1409º): 

 

 

 

CC | ARTIGO 1409º 

(Direito de preferência) 

 

 

1 ² O comproprietário goza do direito de preferência e tem o 
primeiro lugar entre os preferentes legais no caso de venda, 
ou dação em cumprimento, a estranhos da quota de qualquer 
dos seus consortes. 

 

2 ² É aplicável à preferência do comproprietário, com as 
adaptações convenientes, o disposto nos artigos 416º a 418º. 

 

3 ² Sendo dois ou mais os preferentes, a quota alienada é 
adjudicada a todos, na proporção das suas quotas. 

 

 

 

Sendo A, B e C comproprietário de uma coisa, se A 
vende a D (desconhecido) a sua quota, B e C têm 
direito de preferência sobre D.  
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No 1409º, é feita uma remissão para o regime dos 
arts. 416º a 418º: 

 

 

CC | ARTIGO 416º 

(Conhecimento do preferente [Pactos de preferência]) 

 

 

1 ² Querendo vender a coisa que é objeto do pacto, o obrigado 
deve comunicar ao titular do direito o projeto de venda e as 
cláusulas do respetivo contrato. 

 

2 ² Recebida a comunicação, deve o titular exercer o seu 
direito dentro do prazo de oito dias, sob pena de caducidade, 
salvo se estiver vinculado a prazo mais curto ou o obrigado lhe 
assinar prazo mais longo. 

 

 

 

CC | ARTIGO 417º 

(Venda da coisa juntamente com outras [Pactos de 
preferência]) 

 

 

1 ² Se o obrigado quiser vender a coisa juntamente com outra 
ou outras, por um preço global, pode o direito ser exercido em 
relação àquela pelo preço que proporcionalmente lhe for 
atribuído, sendo lícito, porém, ao obrigado exigir que a 
preferência abranja todas as restantes, se estas não forem 
separáveis sem prejuízo apreciável. 

 

2 ² O disposto no número anterior é aplicável ao caso de o 
direito de preferência ter eficácia real e a coisa ter sido 
vendida a terceiro juntamente com outra ou outras. 

 

 

 

CC | ARTIGO 418º 

(Prestação acessória [Pactos de preferência]) 

 

 

1 ² Se o obrigado receber de terceiro a promessa de uma 
prestação acessória que o titular do direito de preferência não 
possa satisfazer, será essa prestação compensada em 
dinheiro; não sendo avaliável em dinheiro, é excluída a 
preferência, salvo se for lícito presumir que, mesmo sem a 
prestação estipulada, a venda não deixaria de ser efetuada, 
ou que a prestação foi convencionada para afastar a 
preferência. 

 

2 ² Se a prestação acessória tiver sido convencionada para 
afastar a preferência, o preferente não é obrigado a satisfazê-
la, mesmo que ela seja avaliável em dinheiro. 

 

 

 

Este regime estabelece um dever de comunicação: 
quando A sabe que tem um interessado, há 
condições a transmitir aos titulares do direito de 
preferência (condições do projeto de negócio a 
celebrar, para os preferentes saberem se querem 
preferir ou não). Isto vale quer para o direito de 
preferência real, quer para o direito de preferência 
com efeitos meramente obrigacionais. O que 
distingue uns dos outros? O regime da oponibilidade 
erga omnes, consagrado no 1410º. Quando o pacto 
de preferência é cumprido voluntariamente, tudo 
bem; quando há um incumprimento do direito de 
preferência, o que é que o titular pode fazer? 
Prevalece sobre terceiros. A oponibilidade erga 
omnes é o elemento caracterizador. 

 

Há aqui uma ação judicial de preferência; e há um 
prazo de caducidade de 6 meses a contar do 
reconhecimento dos elementos essenciais. O 1410º 
é a norma que estabelece os mecanismos de 
oponibilidade erga omnes do direito de preferência. 

 

Assim para saber o que é uma preferência com 
caráter real, precisamos de olhar ao 1410º, que é 
onde está o cerne do regime. 
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Outros direitos de preferência de origem legal há 
envolvendo o caráter real. Todos os direitos de 
preferência legais têm caráter real; um deles é o do 
1380º - o direito de preferência dos proprietários de 
terrenos confinantes.  

 

 

 

CC | ARTIGO 1380º 

(Direito de preferência [Fracionamento e 
emparcelamento de prédios rústicos]) 

 

 

1 ² Os proprietários de terrenos confinantes, de área inferior 
à unidade de cultura, gozam reciprocamente do direito de 
preferência nos casos de venda, dação em cumprimento ou 
aforamento de qualquer dos prédios a quem não seja 
proprietário confinante. 

 

2 ² Sendo vários os proprietários com direito de preferência, 
cabe este direito: 

 

a) No caso de alienação de prédio encravado, ao proprietário 
que estiver onerado com a servidão de passagem; 

 

b) Nos outros casos, ao proprietário que, pela preferência, 
obtenha a área que mais se 

aproxime da unidade de cultura fixada para a respetiva zona. 

 

3 ² Estando os preferentes em igualdade de circunstâncias, 
abrir-se-á licitação entre eles, revertendo o excesso para o 
alienante. 

 

4 ² É aplicável ao direito de preferência conferido neste artigo 
o disposto nos artigos 416º a 418º e 1410º, com as 
necessárias adaptações. 

 

 

 

Este regime do fracionamento e do 
emparcelamento, para evitar o fracionamento e 
promover o emparcelamento, estabelece um direito 
de preferência de proprietários de terrenos 
confinantes em caso de alienação de um prédio. O 
titular do prédio confinante tem direito de preferência 
na alienação para promover a junção de prédios 
dedicados à agricultura; para que as unidades 

agrícolas tenham uma dimensão superior e sejam 
mais rentáveis e eficientes.  

 

 

 

Veja-se que os direitos reais de preferência 
estabelecidos pelo legislador nos diversos lugares 
operam sempre uma remissão para o 1410º. Outro 
exemplo é o 1535 º - direito de preferência do 
proprietário do solo (fundeiro), no regime do direito 
de superfície. 

 

 

CC | ARTIGO 1535º 

(Direito de preferência [Direitos e encargos do 
superficiário e do proprietário]) 

 

 

1 ² Os proprietários de terrenos confinantes, de área inferior 
à unidade de cultura, gozam reciprocamente do direito de 
preferência nos casos de venda, dação em cumprimento ou 
aforamento de qualquer dos prédios a quem não seja 
proprietário confinante. 

 

2 ² Sendo vários os proprietários com direito de preferência, 
cabe este direito: 

 

a) No caso de alienação de prédio encravado, ao proprietário 
que estiver onerado com a servidão de passagem; 

 

b) Nos outros casos, ao proprietário que, pela preferência, 
obtenha a área que mais se aproxime da unidade de cultura 
fixada para a respetiva zona. 

 

3 ² Estando os preferentes em igualdade de circunstâncias, 
abrir-se-á licitação entre eles, revertendo o excesso para o 
alienante. 

 

4 ² É aplicável ao direito de preferência conferido neste artigo 
o disposto nos artigos 416º a 418º e 1410º, com as 
necessárias adaptações. 
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É que é no 1410º que se encontra o regime da 
oponibilidade erga omnes. Também a preferência 
legal de origem voluntária (421º) opera uma 
remissão para o regime do 1410º: 

 

 

CC | ARTIGO 421º 

(Eficácia real [Pactos de preferência]) 

 

 

1 ² O direito de preferência pode, por convenção das partes, 
gozar de eficácia real se, respeitando a bens imóveis, ou a 
móveis sujeitos a registo, forem observados os requisitos de 
forma e de publicidade exigidos no artigo 413º. 

 

2 ² É aplicável neste caso, com as necessárias adaptações, o 
disposto no artigo 1410º. 

 

 

 

 

 
Contrato-promessa de alienação com eficácia 
real 

 

O contrato-promessa de alienação com eficácia real 
está regulado no 413º.  

 

 

 

CC | ARTIGO 413º 

(Eficácia real da promessa [Contrato-Promessa]) 

 

 

1 ² À promessa de transmissão ou constituição de direitos 
reais sobre bens imóveis, ou móveis sujeitos a registo, podem 
as partes atribuir eficácia real, mediante declaração expressa 
e inscrição no registo. 

 

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 379/86, de 11 de 
novembro.) 

 

 

2 ² Salvo o disposto em lei especial, deve constar de escritura 
pública ou de documento particular autenticado a promessa a 
que as partes atribuam eficácia real; porém, quando a lei não 
exija essa forma para o contrato prometido, é bastante 
documento particular com reconhecimento da assinatura da 
parte que se vincula ou de ambas, consoante se trate de 
contrato-promessa unilateral ou bilateral. 

 

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 116/2008, de 4 de julho, 
com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2009.) 

 

 

 

A lei estabelece que também pode ser atribuída 
eficácia real ao contrato-promessa. De novo temos 
aqui uma referência à necessidade de declaração 
expressa e à necessidade de inscrição registal 
(acima de tudo esta). O que temos aqui é uma 
oponibilidade erga omnes, e, em relação a bens 
sujeitos a registo, há uma dependência dela em 
relação à inscrição no registo. É o que vimos resultar 
do art.º 5º do CRPredial.  

 

Como funciona a oponibilidade erga omnes? No 
contrato-promessa, não temos ainda a propriedade; 
não temos imediação do domínio sobre a coisa.  
Pense-se num contrato-promessa de compra e 
venda, em que há promitente-comprador e 
promitente-vendedor:  

 

 

 

Numa promessa bilateral, em que há promessas 
recíprocas, existem uma promessa de venda (PV) e 
uma promessa de compra (PC). Aqui não há 
qualquer efeito jurídico-real, mas apenas direitos de 
crédito; condutas devidas no âmbito do DO. A 
estrutura é puramente relacional, ou seja, os efeitos 
são meramente obrigacionais. 
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O que se passa é que, se for estabelecida uma 
eficácia real da promessa, esta eficácia não significa 
que se transmita um direito real de gozo ou um 
qualquer poder de imediação sobre a coisa. A coisa 
continua na propriedade do promitente-vendedor, 
não havendo qualquer parcela do direito de 
propriedade, ou qualquer efeito jurídico-real, que se 
transmita. Mas como em todos os direitos reais de 
aquisição, não temos o lado interno, mas sim apenas 
o lado externo (a oponibilidade erga omnes). O que 
ocorre é que há uma oponibilidade erga omnes da 
promessa. A eficácia real significa aqui oponibilidade 
erga omnes do direito de crédito; oponibilidade erga 
omnes da estrutura obrigacional. A promessa de 
compra e a promessa de venda são, então, 
oponíveis perante terceiros. Se o promitente-
vendedor, em violação do contrato-promessa, 
vender a propriedade a um terceiro, o promitente-
comprador pode opor ao terceiro a sua promessa.  

 

A ação de execução específica do contrato-
promessa é uma ação com eficácia constitutiva que 
se substitui às partes na compra e venda; o que se 
passa é que a sentença tenha um conteúdo idêntico 
ao do contrato definitivo (obrigação de entrega da 
coisa, obrigação de pagamento do preço, 
transmissão da propriedade). Esses efeitos, não 
tendo sido criados pelas partes, são decretados pelo 
tribunal a pedido de uma das partes contra a outra. 
É a execução específica da compra e venda. Se, 
entretanto, tiver havido uma transmissão a terceiro, 
o promitente-comprador pode requerer que o seu 
direito de compra prevaleça sobre o terceiro, 
determinando que o direito de propriedade do 
terceiro seja cancelado no registo predial. Esta parte 
é a da oponibilidade erga omnes, que caracteriza o 
contrato-promessa com eficácia real. 

 

Quid juris se a coisa já foi alienada a um terceiro? 
Nesse caso, o promitente-comprador opõe ao 
terceiro o seu direito de crédito com oponibilidade 
erga omnes. De outra forma, a propriedade 
permanece no terceiro, e o que se pode pedir pelo 
incumprimento é apenas uma indemnização. 

 

Se, no âmbito de uma ação de execução específica, 
R� SURSULHWiULR� GLVVHU� ³Mi� WUDQVIHUL� D� SURSULHGDGH a 
outra pessoa´�� D� DomR� VHUi� LPSURFHGHQWH�� PDV� Mi�
não será assim se houver eficácia real, graças à 
oponibilidade erga omnes. 

 

Nota: no registo predial, também são suscetíveis de 
registo as ações judiciais relativas a bens. É possível 
registar uma ação de execução específica. Através 
desse registo, obtém-se algo semelhante a uma 
promessa com eficácia real (mas isto é discutível). 

 

 

 

Posse 

Na estrutura da cadeira de direitos reais nesta 
faculdade, a posse é estudada no final. Vamos 
agora, com maior facilidade, perceber o que é a 
posse. Veja-se estudar a posse no início tem a ver 
com a ideia de que a posse é a base da publicidade 
dos direitos reais, mas a posse não é a base da 
publicidade dos direitos reais. Foi-o antes de haver 
registo, mas agora esta é uma mentalidade com dois 
séculos de atraso.  

 

O termo ³posse´ tem um significado jurídico e um 
significado não jurídico. Dentro do significado 
jurídico, também é polissémica. Assim, a primeira 
coisa a fazer é chamar a atenção para os diferentes 
significados e as dificuldades que elem colocam. 

 

x Em termos não jurídicos, a posse é a 
detenção de um objeto (empiricamente, tê-
lo nas minhas mãos, no meu círculo de 
influência). Pensamos na posse como 
oposição à propriedade / título jurídico: 
³WHQKR�D�PHUD�SRVVH�H�QmR�D�SURSULHGDGH´��
Isto tem alguma relação com conceitos 
jurídicos. 

 

x Juridicamente, a posse é a detenção de 
coisa corpórea qualificada por uma atuação 
similar à do proprietário. 

 

 

 

CC | ARTIGO 1251º 

(Noção [Posse]) 
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Posse é o poder que se manifesta quando alguém atua por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade 
ou de outro direito real. 

 

 

1251º - à posse está subjacente a detenção. Veja-
que a atuação qualificada significa atuar de forma 
correspondente ao exercício do direito de 
propriedade ou de outro real. 

 

A definição do 1251º tem em si uma dificuldade: o 
próprio conceito jurídico de posse é polissémico, 
porque esta pode ser entendida como: 

  

x Uma situação jurídica; 
x Uma situação fáctica.  

 

A posse é uma situação simultaneamente fáctica e 
jurídica. É simultaneamente ser e dever-ser; é 
simultaneamente um facto correspondente a uma 
previsão normativa e um efeito jurídico / estatuição 
normativa. Nós, juristas, quando falamos da posse, 
referimo-nos a dados factos que espoletam 
estatuições normativas. Falamos de atuações como 
proprietário que geram efeitos jurídicos, mas por 
vezes também falamos de posse como efeitos 
jurídicos da posse; como o regime jurídico e o 
conjunto de efeitos jurídicos / estatuições normativas 
que assistem ao possuidor.  

 

Quando digo ³WHQKR�D�SRVVH´��poderei estar a dizer 
que tenho um conjunto de efeitos jurídicos; mas 
também poderei estar a dizer que tenho a detenção 
fáctica (que pode despoletar um conjunto de efeitos, 
como a usucapião). Quando falamos da posse, são 
dois os significados: facto e direito, ser e dever-ser. 

 

Note-se que o CC começa por regular a posse 
conforme a perspetiva tradicional de se estudar a 
posse antes de tudo. O ensino em Coimbra privilegia 
a posse. Subjacente a isto está um confronto entre 
uma sociedade rural e uma sociedade urbana. Em 
sociedades urbanas, a publicidade não é feita 
através da posse; no meio urbano, nem sei quem 
são os vizinhos do meu prédio, muito menos os do 
prédio do lado. Antes, isto era plenamente eficaz 
porque toda a gente se conhecia; mas, na opinião de 
PCN, o regime do CC é anacrónico. E o 
anacronismo também existe na prevalência em 

certos casos da posse sobre o registo predial, muito 
criticáveis, na ótica de PCN. 

 

 

A posse pode ser causal ou formal: 

 

x Posse causal ± é acompanhada pelo direito 
real a cujo exercício corresponde 

 

x Posse formal ± não é acompanhada pelo 
direito real a cujo exercício corresponde 

 

 

Exemplo: o tem uma posse formal e não causal (mas 
tem a detenção e atua como proprietário). 

 

A defesa da posse tende a ceder perante a defesa 
do direito real. No confronto entre a posse e o direito 
real, tende a ser dada preferência ao direito real. O 
possuidor meramente formal tende a ser preterido 
pelo legislador face ao verdadeiro titular do direito 
real. 

 

Na Roma Antiga, havia duas figuras na origem da 
atual posse: o usus e a possessio. O usus permitia 
aquisição por usucapião; a possessio permitia a 
defesa da posse. Hoje em dia, o nosso regime 
jurídico da posse prevê estes dois aspetos 
essenciais: quer a usucapião, quer a defesa da 
posse. Por que é que isto interessa? Veremos que o 
regime da defesa da posse tende a ser aplicado a 
figuras jurídicas que extravasam os direitos reais ± 
nomeadamente, os direitos pessoais de gozo (como 
o direito do arrendatário). Há uma extensão do 
regime de defesa da posse a SJ que não são, em 
rigor, de posse e sim de detenção qualificada (com 
determinadas características especiais), ou posse 
interdital, na terminologia adotada por MC.  

 

É que MC distingue entre posse civil e posse 
interdital. A posse civil seria a posse plena; quanto à 
posse interdital, tem-se que, no direito romano, os 
meios de defesa da posse se chamavam interdicta. 
Ora, isto é duvidoso, para PCN. Na economia da lei, 
posse é apenas aquilo a que MC chama posse civil. 
A posse interdital não diz respeito a situações de 
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mera posse, mas sim de detenção por oposição à 
mera posse. 

 

Iremos, de seguida, falar de conceções doutrinárias 
da posse (subjetivismo e objetivismo), e através 
dessa querela doutrinária sobre conceções da 
posse, iremos discutir até que ponto a posse 
corresponde a uma mera detenção ou se tem traços 
subjetivos, e se a intenção de atuar como 
proprietário é relevante para a definição de posse. 
Discutiremos a contraposição entre a posse stricto 
sensu e as situações de mera detenção. 

 

 

 

 

26 NOV 2018 

 

Conceitos-chave: Posse (continuação); conceções 
doutrinárias da posse; detenção; posse vs. mera 
detenção; modos de aquisição da posse; modos de 
perda da posse; modalidades de posse; efeitos 
jurídicos da posse; regime jurídico da posse. 

 

 

 

Posse (continuação) 

 

Vimos que, no mundo não jurídico, a posse consiste 
na detenção de uma coisa corpórea qualificada por 
uma atuação similar à de um proprietário ou titular 
de direito real. É possível retirar estas ideias da 
definição do 1251º: 

 

 

CC | ARTIGO 1251º 

(Noção [Posse]) 

 

 

Posse é o poder que se manifesta quando alguém atua por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade 
ou de outro direito real. 

 

 

Em aprofundamento e correção desta definição, 
veremos que a atuação pode ser qualificada não 
apenas pela atuação similar à deu um proprietário, 
mas também pela atuação similar à do titular de um 
direito real. Pode haver uma posse correspondente 
ao usufruto, ao direito de uso, de uma servidão 
predial, etc. Quando falamos em proprietário, 
HVWDPRV�� SRUWDQWR�� D� XVDU� D� SDODYUD� ³SURSULHGDGH´�
em sentido amplo, como sinónimo de titular de um 
direito real. 

 

Vimos que, em sentido jurídico, a posse tanto pode 
ser um ser como um dever-ser. Por vezes, referimo-
nos à posse como uma situação fáctica que espoleta 
uma previsão normativa (facto para efeitos de 
aplicação do direito); outras vezes, falamos de 
posse como efeito jurídico. 

 

O direito de propriedade não é um facto; é um 
regime jurídico, um conjunto de direitos. As pessoas 
que adquirem o direito de propriedade, seja por 
transmissão ou por usucapião, a partir do momento 
em que se verifica a previsão normativa, têm um 
conjunto de efeitos jurídicos. Isso é um dever-ser. Na 
posse, há um conjunto de efeitos jurídicos e 
estatuições normativas, mas atenção: posse com 
uma atuação conforme à do proprietário não é 
apenas um conjunto de efeitos jurídicos, mas é, 
antes de mais, uma situação fáctica de detenção da 
coisa que despoleta os tais efeitos jurídicos. 

 

Assim, quando falamos da posse, podemos estar a 
falar dos efeitos jurídicos (do regime jurídico da 
posse), mas também podemos estar a falar da 
situação fáctica qualificada que despoleta os 
efeitos/estatuições.  

 

>>> Quando dizemos que ³R�SRVVXLGRU��DR�ILP�GH����
DQRV��DGTXLUH�D�SURSULHGDGH´, estamos a referir-nos 
à posse enquanto dever-ser. 

 

>>> Quando dizemos ³R� -RDTXLP� DWXD� FRPR�
SRVVXLGRU�GR�WHUUHQR´, estamos a referir-nos à posse 
enquanto situação fáctica (detenção qualificada). 

 

 

No exemplo da usucapião, posse também acaba por 
aparecer como situação fáctica ± falámos ainda de 
detenção (fáctica) por 20 anos. 
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Na aula passada, distinguimos a posse causal 
(acompanhada pelo direito real a cujo exercício 
corresponde) da posse formal (não acompanhada 
pela titularidade do direito real). Veja-se que o ladrão 
pode fazer sua uma coisa, passando a ter a 
detenção dessa coisa corpórea e a atuar no dia-a-
dia como se fosse proprietário, mas essa é apenas 
uma posse formal; e, no confronto entre a mera 
posse formal e a titularidade de um direito real, tende 
a ceder a posse e a prevalecer o direito real. Se 
vamos para tribunal discutir quem é que fica com a 
FRLVD��VHQGR�TXH�$�GL]�³HX�WHQKR�D�SRVVH´�H�%�GL]�
³HX�WHQKR�R�GLUHLWR�GH�SURSULHGDGH´��WHP-se que este 
prevalece sobre aquela. Se o ladrão for discutir 
contra o proprietário alegando ter a posse, o OJ dá 
prevalência à situação do proprietário. Contudo, se 
entretanto tiverem decorrido 20 anos, o possuidor 
pode adquirir a propriedade por usucapião; pode 
haver uma aquisição originária da propriedade, que 
terá como corolário a extinção da propriedade do 
proprietário primitivo. Nesse caso, o possuidor ± 
agora proprietário ± verá a sua SJ prevalecer sobre 
a do proprietário que deixou de o ser. Fora esse 
caso-limite (que nem é uma exceção, só confirma a 
regra), a posse formal cede perante o direito real. 

 

Já falámos da posse no direito romano. Sobre isto, 
v. ³3RVVH� ± 3HUVSHWLYDV� GRJPiWLFDV� DWXDLV´, de 
Menezes Cordeiro. No direito romano, tínhamos dois 
institutos: 

 

x Usus ± situação fáctica de detenção que 
possibilitava a aquisição da propriedade 
por usucapião. 

 

x Possesio ± associada a um regime de 
defesa judicial através dos interdicta. 
 

 

A possesio foi criada pelo pretor; o usus era mais 
antigo, de fonte consuetudinária. O direito inglês era 
um direito que tinha como fonte primária a 
jurisprudência. A usucapião e a defesa da posse são 
seguramente os dois principais elementos do regime 
jurídico da posse, com origens e explicações 
históricas distintas. Veremos que M. Cordeiro utiliza 
esta contraposição histórica para dar um destaque 
mais elegante ao regime jurídico da posse para 
efeitos de usucapião e para efeitos de defesa da 
posse, falando em posse civil em contraposição à 
mera posse interdital. Rui Pinto Duarte não acolhe 
plenamente esta distinção. 

 

Note-se que o CC é muito marcado pela arquitetura 
da posse como base do domínio sobre a 
propriedade corpórea ± sobretudo a propriedade 
fundiária (sobre prédios). A posse é tradicionalmente 
concebida como uma base dos direitos reais sobre 
coisas corpóreas imóveis. Porquê? Porque o CC é 
produto da História; e, ao longo da História, a 
publicidade dos direitos reais sobre coisas 
corpóreas imóveis era dada pela posse. Imagine-se 
uma aldeia medieval ± todos se conheciam e todos 
sabiam quem é que cultiva as terras. Toda a gente 
sabia de quem era certa enxada. A detenção 
qualificada da coisa era um mecanismo de 
publicidade extremamente eficaz em comunidades 
pequenas. Ao longo dos séculos, o regime jurídico 
dos direitos reais foi-se baseando no regime da 
posse. Em situações de confronto entre direitos, 
tendia a prevalecer quem havia detido a coisa 
durante mais tempo. No CC, temos a ação de 
reivindicação da propriedade, aplicada também a 
direitos reais menores; mas também temos as ações 
possessórias, que acabavam por ser mais 
relevantes. O CC começa o Livro III (Direito das 
Coisas) pelo regime da posse; fala da posse antes 
da propriedade. A ideia de que os direitos reais são 
publicitados pela posse, e de que esta é a base da 
arquitetura jurídica dos direitos reais, deixa de fazer 
sentido a partir do momento em que as comunidades 
adquirem uma certa dimensão. Em meios urbanos, 
as pessoas não se conhecem umas às outras e não 
sabem o que pertencem a quem. As pessoas nem 
sabem, muitas vezes, sequer quem são todos os 
seus vizinhos. A única maneira, no mundo moderno, 
de haver publicidade é o registo. 

 

Na História recente, há uma contraposição entre 
direitos reais baseados na posse e direitos reais 
baseados no registo. Em que se centra este 
confronto? Se A invoca o registo e B invoca a posse, 
o que acontece? Veja-se o 1268º, 1.: 

 

 

CC | ARTIGO 1268º 

(Presunção da titularidade do direito [Efeitos da posse]) 

 

 

1 ² O possuidor goza da presunção da titularidade do direito, 
exceto se existir, a favor de outrem, presunção fundada em 
registo anterior ao início da posse. 
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2 ² Havendo concorrência de presunções legais fundadas em 
registo, será a prioridade entre elas fixada na legislação 
respetiva. 

 

 

Se tenho um registo de 2010, e se vê que alguém 
tem a posse desde 2009, com testemunhas, 
prevalece a posse. O tira-teimas é a prioridade 
temporal: Só prevalece o registo se este for anterior 
ao início da posse. Para PCN, isto ainda valoriza 
excessivamente a posse. 

 

 

Conceções doutrinárias da posse 

 

Historicamente, há duas grandes conceções 
doutrinárias da posse: 

 

(i) Subjetivismo (Savigny); 
(ii) Objetivismo (Jhering). 

 

Savigny é o nome mais ilustre da pandectística. 
Lembremos que o imperador Justiniano fez o 
primeiro trabalho de codificação, o Corpus Iuris 
Civilis, que contém vários livros: um deles são as 
Pandectas. É uma parte do Corpus. Veja-se que as 
Pandectas são os fragmentos recolhidos de um 
período áureo do direito romano: são os principais 
nomes da doutrina do Direito Romano clássico. A 
dada altura, a pandectística alemã aprofunda o 
estudo das Pandectas. Os alemães, para além de 
interpretarem essas fontes romanas, organizaram-
nas e criaram um sistema moderno. Criaram o 
conceito de direito subjetivo, distinguiram direitos 
absolutos e relativos, e criaram algumas conceções 
básicas em que se funda o nosso CC. O principal 
nome é o de Savigny. 

 

Jhering, inicialmente, foi discípulo de Savigny, mas 
rompeu com o seu pensamento. É influenciado pelo 
utilitarismo de Bentham. Cria conceções opostas à 
de Savigny: uma conceção diferente de direito 
subjetivo - interesse juridicamente protegido 
(sinónimo de utilidade). 

 

Estes dois autores acolheram diferentes conceções 
de posse. 

 

1 ± SUBJETIVISMO 

 

Para Savigny, a posse contém dois elementos: o 
corpus e o animus. O corpus é uma relação material 
com a coisa, o animus é uma intenção ou estado 
subjetivo.  

 

 

2 ± OBJETIVISMO 

 

A posse é caracterizada apenas pelo corpus ± a tal 
relação material com a coisa, não sendo 
caracterizada, na perspetiva de Jhering, pelo 
animus.  

 

 

 

 

Está visto o essencial da querela; mas o que é o 
corpus e o que é o animus? 

 

Comecemos pelo corpus. Podemos falar em: 

 

>>> Corpus enquanto atuação material sobre a 
coisa; 

 

>>> Corpus enquanto possibilidade de atuação 
material sobre a coisa. 

 

Nesta segunda ideia, para haver corpus de posse, 
não é necessário que haja uma atuação material 
sobre a coisa; basta que exista essa possibilidade. 
Nesta perspetiva, fala-se numa conexão social da 
FRLVD� FRP� D� HVIHUD� GH� XPD� SHVVRD�� ³QmR� HVWi�
comigo, mas está socialmente na minha esfera, sob 
o mHX�DOFDQFH´� Em termos socialmente típicos, a 
coisa está sob uma possibilidade de atuação minha. 
Se olharmos para o mundo real, ninguém vê a coisa 
na minha mão; do ponto de vista sociológico, porém, 
a coisa está sob o meu domínio. Esta segunda ideia 
(possibilidade de atuação) é a que tem maior 
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acolhimento. A noção de corpus prevalecente é a 
ampla. Note-se que o 1257º acolhe esta ideia: 

 

 

CC | ARTIGO 1257º 

(Conservação da posse [Posse]) 

 

 

1 ² A posse mantém-se enquanto durar a atuação 
correspondente ao exercício do direito ou a possibilidade de a 
continuar. 

2 ² Presume-se que a posse continua em nome de quem a 
começou. 

 

 

 

Quanto ao animus, há três perspetivas: 

 

>>> Animus domini ± é a intenção de atuar como 
proprietário, ou titular do direito real. 

>>> Animus possidendi ± é a intenção de atuar como 
possuidor. 

>>> Animus sibi habendi ± é a intenção de detenção 
da coisa. 

 

 

Os cultores da escola subjetiva, na senda de 
Savigny, formulam este elemento subjetivo com 
estas três variantes. Há quem diga que a versão 
mais pura é a intenção de atuar como proprietário, e 
há quem diga que basta que se queira ter a coisa 
para si.  

 

Até que ponto o nosso CC é mais subjetivista ou 
objetivista? A escola de Coimbra é mais subjetivista 
e a escola de Lisboa é mais objetivista. O CC é, 
essencialmente, um produto da escola de Coimbra; 
como tal, encontraremos mais referências no CC a 
ideias subjetivistas do que a ideias objetivistas. 
Porém, o CC não é inteiramente coerente ± pode 
ser, nalguns sítios, algo bipolar. 

 

A norma mais importante nesta querela é a do 
1253º, a), que faz a contraposição entre a posse em 
sentido estrito e a mera detenção (ou posse 
precária). Diz a norma que, quando não há intenção 
de agir como proprietário, não há verdadeira posse. 
Esta é a máxima consagração no CC da ideia 
subjetivista de que o animus é um elemento 
essencial do conceito jurídico de posse. 

 

 

CC | ARTIGO 1253º 

(Simples detenção [Posse]) 

 

 

São havidos como detentores ou possuidores precários: 

 

a) os que exercem o poder de facto sem intenção de agir como 
beneficiários do direito; 

b) os que simplesmente se aproveitam da tolerância do titular 
do direito; 

c) os representantes ou mandatários do possuidor e, de um 
modo geral, todos os que possuem em nome de outrem. 

 

 

Diz o 1253º, a) que, se não há animus, não há posse.  

 

Mas há algumas normas não coerentes com isto. 
Por exemplo, veja-se o 1266º: 

 

 

CC | ARTIGO 1266º 

(Capacidade para adquirir a posse [Aquisição e perda da 
posse]) 

 

 

Podem adquirir posse todos os que têm uso da razão, e ainda 
os que o não têm, relativamente às coisas suscetíveis de 
ocupação. 

 

 

Se os que não têm razão (e, portanto, não têm 
capacidade volitiva) podem adquirir posse, então o 
elemento subjetivo não é relevante. Mesmo quem 
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não sabe é o que atuar ou não como proprietário 
pode adquirir a posse. Este artigo é usado na defesa 
da posição da escola de Lisboa. 

 

Nota: hoje em dia, apenas os móveis são suscetíveis 
de ocupação. 

 

 

 

Em todo o caso, para PCN e Rui Pinto Duarte, esta 
querela é menos importante do que se possa 
pensar. Porquê? Por dois motivos, essencialmente. 

 

CC | ARTIGO 1252º 

(Exercício da posse por intermediário [Posse]) 

 

 

1 ² A posse tanto pode ser exercida pessoalmente como por 
intermédio de outrem. 

2 ² Em caso de dúvida, presume-se a posse naquele que 
exerce o poder de facto, sem prejuízo do disposto no nº 2 do 
artigo 1257º. 

 

 

1252º, 2. ± primeiro motivo: o corpus faz presumir o 
animus. 

 

Há um outro dado que ainda desvaloriza mais a 
querela. É que os juízes e os tribunais não têm a 
capacidade de entrar no cérebro das pessoas, 
fazendo uma apreciação direta dos estados 
subjetivos ou elementos volitivos. Como é que se 
prova que alguém atuou com intenção de 
proprietário? Não se sabem as intenções. Os juízes 
formam convicções sobre os estados subjetivos com 
base em argumentos de razoabilidade face aos 
dados objetivos. A prova realizada em tribunal é, no 
fundo, uma prova sobre dados objetivos; e é com 
base na prova do corpus que se podem estabelecer 
juízos de razoabilidade sobre a existência ou 
inexistência de animus. Alguém pode dizer que 
habita a coisa, anda com a enxada, paga os 
impostos ± são atuações materiais sobre a coisa. É 
sempre através de elementos objetivos que os 
juízes conseguem extrair elementos subjetivos. 

 

 

 

Detenção 

 

 

CC | ARTIGO 1253º 

(Simples detenção) 

 

 

São havidos como detentores ou possuidores precários: 

 

a) os que exercem o poder de facto sem intenção de agir como 
beneficiários do direito; 

b) os que simplesmente se aproveitam da tolerância do titular 
do direito; 

c) os representantes ou mandatários do possuidor e, de um 
modo geral, todos os que possuem em nome de outrem. 

 

 

Existe a a) posse em sentido estrito (também 
apelidada de posse em nome próprio) e a b) mera 
detenção (posse em nome alheio). 

 

A posse em nome alheio não é posse; é mera 
detenção. O arrendatário não tem posse em nome 
próprio, mas sim mera detenção ou posse em nome 
alheio. Quem tem posse em nome próprio é o 
proprietário. Veja-se que também os atos materiais 
praticados pelo mandatário não implicam que haja 
uma posse em sentido estrito (há uma mera 
detenção). 

 

 

Três hipóteses de mera detenção: 

 

>>> Ausência de animus; 

>>> Tolerância ± exemplo: se o proprietário tolera 
um cultivo de batatas; 

>>> Titulares de direitos pessoais de gozo ± note-se 
que o arrendatário, comodatário, parceiro pensador 
e ??? todos têm mera detenção). 
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Todos eles têm atuação material sobre a coisa, mas 
são meros detentores; não têm posse verdadeira. 

 

 

 

Posse vs. mera detenção 

 

Quais são as diferenças de regime jurídico entre a 
posse e a mera detenção? O que é que o possuidor 
pode fazer e mero detentor não? 

 

[1] O detentor ou possuidor precário não tem 
usucapião (1290º). 

 

 

CC | ARTIGO 1290º 

(Usucapião em caso de detenção [Usucapião]) 

 

 

Os detentores ou possuidores precários não podem adquirir 
para si, por usucapião, o direito possuído, exceto achando-se 
invertido o título da posse; mas, neste caso, o tempo 
necessário para a usucapião só começa a correr desde a 
inversão do título. 

 

 

 

Nota: fazendo a leitura do 1290º, encontramos a 
figura da inversão do título da posse ± como 
estudaremos em breve, esta inversão é uma espécie 
de revolta do detentor face ao proprietário, deixando 
de haver atuação ao abrigo de uma tolerância e 
passando a haver oposição à propriedade. Mas este 
instituto só confirma a regra que estamos a repetir: 
enquanto o possuidor em nome alheio possuir em 
nome alheio, não tem acesso ao regime da 
usucapião. 

 

 

[2] Em princípio, apenas o possuidor em nome 
próprio tem os meios de defesa da posse (1276º e 
segs.). 

 

 

CC | ARTIGO 1276º 

(Ação de prevenção [Defesa da posse]) 

 

 

Se o possuidor tiver justo receio de ser perturbado ou 
esbulhado por outrem, será o autor da ameaça, a 
requerimento do ameaçado, intimado para se abster de lhe 
fazer agravo, sob pena de multa e responsabilidade pelo 
prejuízo que causar. 

 

 

O detentor não pode defender a sua detenção. Os 
meios de defesa da posse são-no stricto sensu ± 
mas há uma exceção relativa aos direitos pessoais 
de gozo, que aprofundaremos mais tarde. Os 
titulares de direitos pessoais de gozo, 
excecionalmente, têm a defesa da posse. Isto 
resulta de normas do regime jurídico dos direitos 
pessoais de gozo (o arrendatário, excecionalmente, 
beneficia dos meios de defesa da posse ± 1037º, 2.). 

 

É importante aqui é fazer a contraposição entre 
posse e mera detenção; acrescentar que, entre as 
situações de mera detenção, se incluem os direitos 
pessoais de gozo; e acrescentar que estas situações 
de detenção diferentes das restantes situações 
detenção. Há uma detenção simples, e há uma 
detenção qualificada no caso dos direitos pessoais 
de gozo; o seu regime jurídico é um pouco mais 
interessante, porque, excecionalmente, beneficiam 
dos meios de defesa da posse. 

 

 

[3] A posse atribui o direito a benfeitorias e frutos 
(1275º e segs. ± v. infra); já a detenção não atribui 
este direito. 

 

[4] A posse gera uma presunção de titularidade do 
direito (a detenção não gera esta presunção). 
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Veremos que estes quatro casos são os principais 
efeitos jurídicos da posse. O essencial do regime 
são estas quatro hipóteses. Assim, a generalidade 
dos efeitos jurídicos da posse não se vê nas 
situações de detenção. 

 

E há uma distinção entre mera detenção e detenção 
qualificada (de direitos pessoais de gozo); nesta 
última, excecionalmente, aplica-se um aspeto do 
regime da posse ± os meios de defesa da posse. É 
a propósito da extensão dos meios de defesa da 
posse às situações de direitos pessoais de gozo que 
M. Cordeiro utiliza o termo posse interdital; mas esta 
construção doutrinária de MC não joga bem com a 
arrumação de conceitos do CC. A arrumação de 
gavetas é normalmente feita com base em posse vs. 
detenção; e, dentro da figura jurídica da detenção, 
cabe a distinção da mera detenção vs. detenção 
qualificada (direitos pessoais de gozo). É esta a 
distinção preferida por PCN (em detrimento da 
desenvolvida por MC). 

 

 

 

 
 

Modos de aquisição da posse 

 

A aquisição da posse está regulada no 1263º: 

 

 

CC | ARTIGO 1263º 

(Aquisição da posse [Aquisição e perda da posse]) 

 

 

A posse adquire-se: 

 

a) Pela prática reiterada, com publicidade, dos atos materiais 
correspondentes ao exercício do direito; 

b) Pela tradição material ou simbólica da coisa, efetuada pelo 
anterior possuidor; 

c) Por constituto possessório; 

d) Por inversão do título da posse. 

 

 

Há uma distinção entre modos de aquisição 
originária e modos de aquisição derivada.  

 

Os modos de aquisição originária são: 

 

(i) Apossamento; 
(ii) Inversão do título.  

 

Os modos de aquisição derivada são: 

 

(iii) Traditio; 
(iv) Constituto possessório; 
(v) Sucessão mortis causa; 
(vi) Sucessão inter vivos. 

 

Analisaremos agora cada uma destas figuras, 
começando pelos modos de aquisição originária da 
posse: 

 

 

1 ± APOSSAMENTO 

 

O apossamento (1263º, a)) traduz-se em ato ou atos 
materiais sobre a coisa.  

Exemplo: um ladrão pega numa carteira e faz o 
apossamento. É uma aquisição originária da posse. 

 

 

2 ± INVERSÃO DO TÍTULO DA POSSE 
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A inversão do título da posse é uma modalidade de 
aquisição originária definida no 1265º.  

 

 

CC | ARTIGO 1265º 

(Inversão do título da posse [Aquisição e perda da posse]) 

 

 

A inversão do título da posse pode dar-se por oposição do 
detentor do direito contra aquele em cujo nome possuía ou 
por ato de terceiro capaz de transferir a posse. 

 

 

Aqui há uma passagem de detenção para posse; de 
posse em nome alheio para posse em nome próprio 
/ stricto sensu, por duas formas: a) ato ou declaração 
do próprio ou b) ato ou declaração de terceiro. 

 

Exemplo: o arrendatário deixa de pagar a renda e 
passa a comportar-se como se fosse proprietário. 
Imagine-se que estamos no PREC e alguns 
arrendatários se revoltam contra os proprietários, 
GL]HQGR� ³QmR�SDJR�PDLV� UHQGD�� LVWR�DJRUD�p�PHX´��
Pode haver uma declaração ou pode haver apenas 
atos materiais de oposição (como não pagar a renda 
ou impedir o proprietário de aceder ao prédio). A 
partir desta altura, o possuidor em nome alheio ou 
detentor passa a comportar-se como possuidor em 
nome próprio, o que constitui uma forma de 
aquisição originária da posse. 

 

Nota: não tem de haver uma declaração expressa. 
Seja como for, deixando-se de pagar a renda, talvez 
haja uma declaração tácita. 

 

Exemplo 2: imagine-se que o arrendatário deixa de 
querer pagar a renda e o proprietário emigra. Volta 
passados 25 anos; temos usucapião. O regime 
jurídico pode aparentar ser injusto, mas funda-se em 
ideias de segurança e estabilidade. 

 

 

As aquisições por ato de terceiro são mais difíceis 
de congeminar. 

 

 

3 ± TRADITIO 

 

A tradição da coisa (ou traditio) não tem o significado 
de prática arreigada no tempo, mas sim de entrega 
da coisa. É uma transferência do domínio fáctico. 

 

Um pequeno acrescento: a transferência do domínio 
fáctico pode ser material ou simbólica. É simbólica, 
por exemplo em situações de transferência de 
chaves e documentos que titularizam a coisa.  

 

Exemplo: imagine-se um transporte internacional de 
mercadorias, em que através da transferência da 
guia de transporte opera uma transferência da 
posse. 

 

Em títulos de crédito ao portador em papel (letra ou 
livrança); a entrega do papel também constitui uma 
tradição da posse. Mas este não é o melhor 
exemplo. 

 

 

 

Olhemos agora, para os modos de aquisição 
derivada da posse: 

 

3 ± CONSTITUTO POSSESSÓRIO 

 

O constituto possessório (1264º) é uma transmissão 
da posse sem transmissão da detenção. 

 

 

CC | ARTIGO 1264º 

(Inversão do título da posse [Aquisição e perda da posse]) 

 

 

1 ² Se o titular do direito real, que está na posse da coisa, 
transmitir esse direito a outrem, não deixa de considerar-se 
transferida a posse para o adquirente, ainda que, por qualquer 
causa, aquele continue a deter a coisa. 
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2 ² Se o detentor da coisa, à data do negócio translativo do 
direito, for um terceiro, não deixa de considerar-se igualmente 
transferida a posse, ainda que essa detenção haja de 
continuar. 

 

 

Exemplo: é sociologicamente frequente uma 
escritura de compra e venda de um prédio ou fração 
autónoma, em que o adquirente autoriza o alienante 
a ficar mais uma semana no prédio para o desocupar 
(tirar as coisas). Não se deve dizer que o alienante 
manteve a posse por mais algum tempo; o que 
aconteceu foi que passou de possuídor para mero 
detentor. E o adquirente da propriedade, apesar de 
não ter obtido ainda o domínio fáctico sobre a coisa, 
passou a ser possuidor em nome próprio por 
constituto possessório. 

 

 

4 ± SUCESSÃO MORTIS CAUSA  

 

A sucessão mortis causa está regulada no 1255º. 

 

 

 

CC | ARTIGO 1255º 

(Sucessão na posse [Posse]) 

 

 

Por morte do possuidor, a posse continua nos seus sucessores 
desde o momento da morte, independentemente da 
apreensão material da coisa. 

 

 

 

 

5 ± SUCESSÃO INTER VIVOS  

 

Falemos, agora, da sucessão inter vivos. 

 

 

CC | ARTIGO 1256º 

(Acessão da posse [Aquisição e perda da posse]) 

 

 

1 ² Aquele que houver sucedido na posse de outrem por título 
diverso da sucessão por morte pode juntar à sua a posse do 
antecessor. 

 

2 ² Se, porém, a posse do antecessor for de natureza diferente 
da posse do sucessor, a acessão só se dará dentro dos limites 
daquela que tem menor âmbito. 

 

 

Em rigor, para o PCN, o 1256º 1. não é uma forma 
autónoma de aquisição da posse. O que temos 
neste artigo é a regulação de um efeito jurídico; e, a 
montante, o que temos é uma aquisição derivada por 
traditio ou por constituto possessório, e o que este 
artigo acrescenta é que, em caso de transmissão 
derivada, o adquirente derivado da posse pode 
utilizar / somar o período de tempo do seu 
antecessor para efeitos de usucapião. Este 
fenómeno de acessão da posse será mais 
facilmente compreendido quando olharmos para a 
usucapião. Os dois elementos da usucapião são a 
posse e o tempo: o que nos diz o 1256º é que, para 
efeitos do requisito tempo, se pode usar o tempo da 
própria posse, mas também o tempo da posse do 
antecessor para casos de aquisição derivada da 
posse. 

 

 

Modos de perda da posse 

 

 

CC | ARTIGO 1267º 

(Perda da posse [Aquisição e perda da posse]) 

 

 

1 ² O possuidor perde a posse: 

 

a) Pelo abandono; 

b) Pela perda ou destruição material da coisa ou por esta ser 
posta fora do comércio; 
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c) Pela cedência; 

d) Pela posse de outrem, mesmo contra a vontade do antigo 
possuidor, se a nova posse houver durado por mais de um 
ano. 

 

2 ² A nova posse de outrem conta-se desde o seu início, se foi 
tomada publicamente, ou desde que é conhecida do 
esbulhado, se foi tomada ocultamente; sendo adquirida por 
violência, só se conta a partir da cessação desta. 

 

 

O elenco dos modos de perda da posse (1267º) é o 
seguinte: 

 

x Abandono; 
x Perecimento; 
x Retirada da coisa do comércio jurídico-

privado*; 
x Transmissão da posse; 
x Apossamento por outrem**. 

 

 

*Exemplo: se a coisa for expropriada, passa para o 
comércio público, implicando a extinção da posse. 

 

**Note-se que, no apossamento por terceiro, a 
extinção não opera de imediato, mas apenas após 
um ano (1267º, d.). O possuidor primitivo mantém a 
posse por um ano e pode, nesse período, usar os 
meios de defesa da posse. Se deixar passar mais de 
um ano, porém, a sua posse extingue-se e deixa de 
poder usar a defesa da posse. Se deixar passar 20 
anos, perde a propriedade e aí já nada haverá. 

 

 

 

Modalidades de posse 

 

No 1258º e segs., encontramos as espécies ou 
modalidades da posse. 

 

 

CC | ARTIGO 1258º 

(Espécies de posse [Carateres da posse]) 

 

 

A posse pode ser titulada ou não titulada, de boa ou de má 
fé, pacífica ou violenta, pública ou oculta. 

 

 

Falaremos de: 

 

(i) Posse titulada e não titulada; 
(ii) Posse pacífica e posse violenta; 
(iii) Posse pública e posse oculta; 
(iv) Posse de boa-fé e má-fé; 
(v) Posse efetiva e não efetiva; 
(vi) Posse registada e não registada. 

 

 

1 ± POSSE TITULADA E NÃO TITULADA 

 

 

CC | ARTIGO 1259º 

(Posse titulada [Carateres da posse]) 

 

 

1 ² Diz-se titulada a posse fundada em qualquer modo 
legítimo de adquirir, independentemente, quer do direito do 
transmitente, quer da validade substancial do negócio jurídico. 

 

2 ² O título não se presume, devendo a sua existência ser 
provada por aquele que o invoca. 

 

 

1259º - há algumas aulas falámos do título e do 
modo. Veja-se que o título da compra e venda, em 
princípio, é a escritura pública; diz-se posse titulada 
a que se baseia num título de aquisição da 
propriedade, independentemente da legitimidade do 
transmitente da propriedade e independentemente 
da validade substancial do NJ. 

 

Aqui há um NJ transmissivo do direito real que tem 
a forma adequada ± tipicamente, escritura pública. 
Pode não haver legitimidade do transmitente (quem 
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fez a escritura não era proprietário, fez-se passar por 
ele, mas há título) e pode não haver validade 
substancial (há um erro ou simulação, e o negócio é 
afetado por uma invalidade substancial, mas há 
título). 

 

Havendo título, a lei atribui determinados efeitos só 
ao facto de ele existir. Isto não é absurdo, porque as 
escrituras públicas existem para asseguram alguma 
legalidade. A função dos notários é controlar a 
legitimidade do transmitente e a legalidade; faz 
sentido que haja alguma proteção a quem tem o 
título, ainda que se prove que há alguma 
ilegitimidade ou ilegalidade. 

 

Note-se que falamos em validade/invalidade formal 
(escritura pública) por contraponto à 
validade/invalidade material, e temos o problema da 
legitimidade. 

 

 

2 - POSSE PACÍFICA E POSSE VIOLENTA 

 

A posse violenta é aquela em que se usa coação 
física ou moral; a posse pacífica, por antinomia, é 
aquela em que não é usada coação física ou moral. 

 

De acordo com a doutrina e a jurisprudência, esta 
violência pode incidir não apenas diretamente sobre 
as pessoas, mas também sobre as coisas. A 
violência sobre as coisas é uma forma de violência 
indireta ou coação sobre pessoas.  

 

 

CC | ARTIGO 1261º 

(Posse pacífica [Carateres da posse]) 

 

 

1 ² Posse pacífica é a que foi adquirida sem violência. 

2 ² Considera-se violenta a posse quando, para obtê-la, o 
possuidor usou de coação física, ou de coação moral nos 
termos do artigo 255º. 

 

 

Exemplo: a destruição de uma fechadura é 
considerada uma violência sobre uma coisa. A 
jurisprudência pacífica subsume-a ao 1261º, 2. 

 

 

3 - POSSE PÚBLICA E POSSE OCULTA 

 

Posse pública é a que se exerce de modo a poder 
ser conhecida pelos interessados, e posse oculta é 
a que não se exerce de modo a poder ser conhecida 
pelos interessados. Adota-se aqui o critério da 
cognoscibilidade pelos interessados. 

 

 

CC | ARTIGO 1262º 

(Posse pública [Carateres da posse]) 

 

 

Posse pública é a que se exerce de modo a poder ser 
conhecida pelos interessados. 

 

 

 

4 - POSSE DE BOA-FÉ E MÁ-FÉ 

 

A boa-fé diz aqui respeito à ignorância de lesão do 
direito de outrem quanto à aquisição (no momento 
da aquisição, e não mais tarde). Veja-se o 1260º: 

 

 

CC | ARTIGO 1260º 

(Posse de boa fé [Carateres da posse]) 

 

 

1 ² A posse diz-se de boa fé, quando o possuidor ignorava, ao 
adquiri-la, que lesava o direito de outrem. 

 

2 ² A posse titulada presume-se de boa fé, e a não titulada, 
de má fé. 
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3 ² A posse adquirida por violência é sempre considerada de 
má fé, mesmo quando seja titulada. 

 

 

Lembremos que há uma distinção entre boa-fé 
objetiva e subjetiva. Aqui falamos da boa-fé 
subjetiva ± ignorância ou não ignorância (estado 
subjetivo). Noutros lugares do direito civil, falamos 
da boa-fé com sentido objetivo (regras de conduta).; 
concentremo-nos na subjetiva. Para uns, a boa-fé 
subjetiva é meramente psicológica; para outros, é 
também ética. A posição doutrinária dominante, 
nomeadamente Menezes Cordeiro, diz-nos que não 
interessa apenas o conhecer ou não conhecer, mas 
também o dever conhecer. Está de má-fé não 
apenas aquele que sabia que lesava o direito de 
outrem, mas também aquele que devia saber que 
lesava o direito de outrem. A ideia aqui é de censura 
não apenas àquele conhecia, mas também àquele 
que não devia deixar de conhecer. Há situações 
grosseiras em TXH�QmR� IDULD�VHQWLGR�GL]HU� ³HX�QmR�
VDELD�TXH�HVWDYD�D�OHVDU�R�GLUHLWR�GH�WHUFHLUR´�± esta 
boa-Ip�GL]�³FDOH-VH�Oi��GHYLD�VDEHU´� É uma ideia que 
encontramos de forma expressa no 269º, por 
exemplo. Em todo o caso, a tendência é para fazer 
uma interpretação extensiva de outros preceitos em 
que esta consagração não é expressa. 

 

No que toca à distinção entre posse de boa ou má-
fé, há que fazer um acrescento explicativo do 1260º, 
2. e 3.  Segundo o nº 2, a posse titulada presume-se 
de boa-fé. Se tenho o título, isso faz presumir que 
estou de boa-fé. Olhando para o nº 3, havendo 
violência, a posse é sempre de má-fé (ainda que 
haja título; o legislador é averso à violência). 

 

5 - POSSE EFETIVA E NÃO EFETIVA 

 

A posse efetiva é acompanhada da detenção 
material da coisa; a posse não efetiva é aquela que 
não é acompanhada da detenção material da coisa. 

 
No constituto possessório, por exemplo, há uma 
aquisição não efetiva da posse (porque a coisa fica 
mais umas semanas na detenção do outro). Outro 
exemplo é o possuidor que é esbulhado. 

 

 

6 - POSSE REGISTADA E NÃO REGISTADA 

 

Os factos que originam a posse enquanto direito 
podem ser levados ao registo predial. Poderá, então, 
falar-se em posse registada e posse não registada. 
No registo predial, não registamos apenas a 
propriedade e outros direitos reais menores, mas 
também a posse. A posse é objeto de registo; ou, 
em rigor técnico, é-o o facto que origina a posse (o 
que se regista são sempre factos, por referência aos 
direitos que originam). 

 

 

Efeitos jurídicos da posse 

 

Começaremos por estudar alguns efeitos jurídicos 
da posse menos relevantes, para deixarmos para 
uma parte final a defesa da posse, a presunção de 
titularidade e a usucapião (que são os efeitos 
jurídicos mais importantes). Falaremos do conteúdo 
jurídico da posse. 

 

 

 

Regime jurídico da posse 

 

Uma nota de enquadramento prévio: os direitos e 
deveres do possuidor tendem a ser construídos 
jogando com os efeitos do direito real a que 
correspondem ± nomeadamente, a propriedade. 

 

 

 

Quais são, então, os direitos e deveres do 
possuidor? 

 

x Direito de uso ± o possuidor pode usar a 
coisa, tal como o proprietário também pode 
fazer. Nenhuma norma consagra este 
direito de uso; é algo que resulta 
implicitamente de várias normas, a 
começar pelo 1251º (v. supra). 
 

x Fruição - este regime jurídico está baseado 
na distinção entre posse de boa-fé ou de 
má-fé. O possuidor de boa-fé tem um 
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direito de fruição superior ao do possuidor 
de má-fé. Veja-se que o possuidor de boa-
fé tem direito aos frutos; o possuidor de má-
fé não só não tem direito, como os deve 
restituir, e, além disso, tem uma obrigação 
de indemnização (1270º e 1271º). 

 

 

CC | ARTIGO 1270º 

(Frutos na posse de boa fé [Efeitos da posse]) 

 

 

1 ² O possuidor de boa fé faz seus os frutos naturais 
percebidos até ao dia em que souber que está a lesar com a 
sua posse o direito de outrem, e os frutos civis correspondentes 
ao mesmo período. 

 

2 ² Se ao tempo em que cessa a boa fé estiverem pendentes 
frutos naturais, é o titular obrigado a indemnizar o possuidor 
das despesas de cultura, sementes ou matérias-primas e, em 
geral, de todas as despesas de produção, desde que não sejam 
superiores ao valor dos frutos que vierem a ser colhidos. 

 

3 ² Se o possuidor tiver alienado frutos antes da colheita e 
antes de cessar a boa fé, a alienação subsiste, mas o produto 
da colheita pertence ao titular do direito, deduzida a 
indemnização a que o número anterior se refere. 

 

 

 

CC | ARTIGO 1271º 

(Frutos na posse de má fé [Efeitos da posse]) 

 

 

O possuidor de má fé deve restituir os frutos que a coisa 
produziu até ao termo da posse e responde, além disso, pelo 
valor daqueles que um proprietário diligente poderia ter 
obtido. 

 

 

x Regime das benfeitorias ± direitos relativos 
às benfeitorias (1273º). 

 

 

CC | ARTIGO 1273º 

(Benfeitorias necessárias e úteis [Efeitos da posse]) 

 

 

1 ² Tanto o possuidor de boa fé como o de má fé têm direito 
a ser indemnizados das benfeitorias necessárias que hajam 
feito, e bem assim a levantar as benfeitorias úteis realizadas 
na coisa, desde que o possam fazer sem detrimento dela. 

 

2 ² Quando, para evitar o detrimento da coisa, não haja lugar 
ao levantamento das benfeitorias, satisfará o titular do direito 
ao possuidor o valor delas, calculado segundo as regras do 
enriquecimento sem causa. 

 

 

 

CC | ARTIGO 216º 

(Benfeitorias [Coisas]) 

 

 

1 ² Consideram-se benfeitorias todas as despesas feitas para 
conservar ou melhorar a coisa. 

 

2 ² As benfeitorias são necessárias, úteis ou voluptuárias. 

 

3 ² São benfeitorias necessárias as que tem por fim evitar a 
perda, destruição ou deterioração da coisa; úteis as que, não 
sendo indispensáveis para a sua conservação, lhe aumentam, 
todavia, o valor; voluptuárias as que, não sendo indispensáveis 
para a sua conservação nem lhe aumentando o valor, servem 
apenas para recreio do benfeitorizante. 

 

 

216º - as benfeitorias necessárias têm uma definição 
algo tautológica; as benfeitorias úteis aumentam o 
valor; as benfeitorias voluptuárias não aumentam o 
valor. 

 

Voltando ao 1273º, temos que, nas benfeitorias 
necessárias, há um direito a indemnização; em 
relação às benfeitorias úteis, há um direito ao 
levantamento (retirada delas da coisa) ou, não 
sendo elas levantáveis, a uma indemnização com 
base no enriquecimento sem causa. 
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CC | ARTIGO 1275º 

(Benfeitorias voluptuárias [Efeitos da posse]) 

 

 

1 ² O possuidor de boa fé tem direito a levantar as 
benfeitorias voluptuárias, não se dando detrimento da coisa; 
no caso contrário, não pode levantá-las nem haver o valor 
delas. 

 

2 ² O possuidor de má fé perde, em qualquer caso, as 
benfeitorias voluptuárias que haja feito. 

 

 

 

1275º - o possuidor de boa-fé pode levantar as 
benfeitorias voluptuárias, não se dando detrimento 
da coisa. 

 

Nota: as benfeitorias necessárias, logicamente, não 
podem ser levantadas/retiradas. 

Nota 2: os frutos incluem rendas ou interesses 
(frutos civis ± v. 212º). 

 

 

 

28 NOV 2018 

 

Conceitos-chave: Regime jurídico da posse 
(continuação); defesa da posse; posse e presunção 
de titularidade; usucapião; conformidade com o 62º, 
2º. da CRP; princípio da individualização ou 
especialidade; natureza jurídica da posse; extensão 
do regime da posse. 

 

 

 

Regime jurídico da posse (continuação) 

 

 

CC | ARTIGO 1269º 

(Perda ou deterioração da coisa [Efeitos da posse]) 

 

 

O possuidor de boa fé só responde pela perda ou deterioração 
da coisa se tiver procedido com culpa. 

 

 

No 1269º, encontramos o regime da perda ou 
deterioração da coisa para o possuidor de boa-fé. 
Este, em caso de perda ou deterioração da coisa, só 
responde se tiver procedido com culpa. A leitura 
deste artigo a contrario permite concluir que, em 
caso com má-fé, o possuidor responderá 
independentemente de culpa ou de ausência de 
culpa. 

 

 

CC | ARTIGO 1274º 

(Compensação de benfeitorias com deteriorações 
[Efeitos da posse]) 

 

 

A obrigação de indemnização por benfeitorias é suscetível de 
compensação com a responsabilidade do possuidor por 
deteriorações. 

 

 

O 1274º acrescenta que é possível uma 
compensação entre benfeitorias e os deveres 
relativos ao risco; se por um lado há umas e por 
outro há as outras, pode haver um mecanismo de 
compensação. 

 

 

CC | ARTIGO 1272º 

(Encargos [Efeitos da posse]) 

 

 

Os encargos com a coisa são pagos pelo titular do direito e 
pelo possuidor, na medida dos direitos de cada um deles sobre 
os frutos no período a que respeitam os encargos. 
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Quanto aos deveres relativos a encargos, a norma 
(1272º) diz que os encargos são pagos pelo titular 
do direito e pelo possuidor, na medida dos direitos 
de cada um deles sobre os frutos. No que respeita a 
encargos, há uma remissão para o regime dos 
frutos. Se consigo extrair frutos naturais ou civis (ex.: 
rendas), também terei de suportar as despesas 
conexas ao mesmo período. 

 

Defesa da posse 

 

O regime da defesa da posse está regulado no 
1276º (v. infra) e segs. 

 

 

A ± AÇÃO DIRETA 

 

Comecemos por fazer referência à ação direta. O 
1277º opera, no fundo, uma remissão para o regime 
da ação direta, consagrado no 336º do CC (v. infra). 

 

 

CC | ARTIGO 1277º 

(Ação direta e defesa judicial [Defesa da posse]) 

 

 

O possuidor que for perturbado ou esbulhado pode manter-se 
ou restituir-se por sua própria força e autoridade, nos termos 
do artigo 336º, ou recorrer ao tribunal para que este lhe 
mantenha ou restitua a posse. 

 

 

Qual é a previsão normativa do 1277ª? Posse como 
situação de facto, o possuidor foi perturbado ou 
esbulhado (sendo o esbulho uma ablação total, ao 
contrário da perturbação). Temos de saltar para o 
336º para analisar o mecanismo da ação direta. 

 

 

CC | ARTIGO 336º 

(Ação direta [Exercício e tutela de direitos]) 

 

 

1 ² É lícito o recurso à força com o fim de realizar ou 
assegurar o próprio direito, quando a ação direta for 
indispensável, pela impossibilidade de recorrer em tempo útil 
aos meios coercivos normais, para evitar a inutilização prática 
desse direito, contanto que o agente não exceda o que for 
necessário para evitar o prejuízo. 

 

2 ² A ação direta pode consistir na apropriação, destruição ou 
deterioração de uma coisa, na eliminação da resistência 
irregularmente oposta ao exercício do direito, ou noutro ato 
análogo. 

 

3 ² A ação direta não é lícita, quando sacrifique interesses 
superiores aos que o agente visa realizar ou assegurar. 

 

 

No 336º, encontramos uma a) impossibilidade de 
recorrer aos meios coercivos normais ± porque, 
caso contrário, não há ação direta. Além da 
impossibilidade de recorrer aos tribunais, há aqui 
uma ideia de b) necessidade. E há uma ideia 
completamente autónoma: uma ideia de c) 
proporcionalidade. 

 
As situações mais típicas de ação direta são as de 
proteção de direitos absolutos. A ação direta é um 
mecanismo frequentemente utilizada para os 
proteger, porque implicam oponibilidade erga omnes 
e domínio exclusivo. Se não conseguir assegurar um 
direito exclusivo, ele deixa de ter qualquer conteúdo 
útil. Assim, se não for possível recorrer aos tribunais, 
tenho de agir diretamente. 

 

Exemplo de falta de proporcionalidade: há muitos 
anos, houve um homem julgado por homicídio 
porque alguém invadiu o monte no Alentejo e ele, 
para evitar que a sua propriedade fosse devassada, 
disparou alguns tiros. Este é um caso manifesto de 
desproporcionalidade na ação direta. 

 

Os titulares de direitos reais têm uma tutela erga 
omnes; também a posse tem caráter absoluto e 
oponibilidade erga omnes. A remissão do 1277º para 
o 336º enquadra-se, precisamente, nesta ideia de 
oponibilidade erga omnes. 
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B ± AÇÕES DE PREVENÇÃO, MANUTENÇÃO E 
RESTITUIÇÃO 

 

Olhemos, agora, para os mecanismos de defesa 
judicial da posse. No final do dia, a oponibilidade 
erga omnes concretizar-se-á na faculdade de fazer 
valer o direito em tribunal; é este o tira-teimas da 
oponibilidade erga omnes. A lei faz referência às 
seguintes ações: 

 

(i) Ação de prevenção; 
(ii) Ação de manutenção; 
(iii) Ação de restituição. 

 

 

1 ± AÇÃO DE PREVENÇÃO 

 

 

CC | ARTIGO 1276º 

(Ação de prevenção [Defesa da posse]) 

 

 

Se o possuidor tiver justo receio de ser perturbado ou 
esbulhado por outrem, será o autor da ameaça, a 
requerimento do ameaçado, intimado para se abster de lhe 
fazer agravo, sob pena de multa e responsabilidade pelo 
prejuízo que causar. 

 

 

 

A ação de prevenção (1276º) é a mais fácil de 
analisar; a previsão é o justo receio de perturbação 
ou esbulho, e a estatuição é a intimação para 
abstenção de fazer agravo; abster-se de 
efetivamente perturbar ou esbulhar. 

 

 

2 ± AÇÃO DE MANUTENÇÃO, 3 ± AÇÃO DE 
RESTITUIÇÃO 

 

A ação de manutenção e a ação de restituição são 
tratadas no 1278º. 

 

 

CC | ARTIGO 1278º 

(Manutenção e restituição da posse [Defesa da posse]) 

 

 

1 ² No caso de recorrer ao tribunal, o possuidor perturbado 
ou esbulhado será mantido ou restituído enquanto não for 
convencido na questão da titularidade do direito. 

 

2 ² Se a posse não tiver mais de um ano, o possuidor só pode 
ser mantido ou restituído contra quem não tiver melhor posse. 

 

3 ² É melhor posse a que for titulada; na falta de título, a 
mais antiga; e, se tiverem igual antiguidade, a posse atual. 

 

 

A regra do 1278º, 1. é simples: em caso de 
perturbação ou esbulho (ablação total da posse), o 
possuidor é mantido ou restituído.  Manter a posse 
significa afastar a perturbação; a restituição significa 
voltar a entregar a detenção da coisa, após esbulho. 

 

A lei acrescenta outro ponto relevante: a titularidade 
dos direitos reais é mais forte do que o tema da 
posse. No confronto entre a posse e a propriedade, 
prevalece a propriedade. Se estamos a ser 
perturbados por um senhor, e o senhor contesta 
dizendo que é proprietário, tem-se que, no confronto 
entre a invocação da posse formal (não causal) e a 
invocação da propriedade, prevalece a propriedade 
(o título). Isto é o que resulta da parte final do 1278º, 
1. (mas também se vê noutros lugares do OJ). 

Para além disso, o 1278º regula situações de 
confronto entre mais de uma posse. Trata do tema 
da sobreposição de posses; da existência de vários 
possuidores. Como é possível que existam vários 
possuidores ao mesmo tempo? Recordemos o 
apossamento, que opera a extinção da posse no 
período de um ano ± durante esse tempo, poderá 
haver situações de sobreposição de posse. Poderá, 
também, haver situações em que a detenção é 
exercida por duas pessoas ao mesmo tempo (ex.: 
um vai ao prédio com o seu cajado nuns dias, e o 
outro noutros). 

 

O 1278º, 2. tem de se coordenar com a norma que 
determina a extinção de posses anteriores no caso 
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de apossamento e decurso de um ano. O regime de 
extinção da posse consta do 1267º, como vimos. Se 
a posse tiver mais de um ano, isso significa que as 
posses anteriores já foram extintas; se tiver menos 
de um ano, significa que as posses anteriores ainda 
nãR�IRUDP�H[WLQWDV��H�Dt�³YDPRV�D�PHVVDV´��2��������
3. estabelece os critérios. O primeiro critério é a 
posse ser titulada. O que é um título? É um papel 
que legitima a transmissão do direito real. Quais são 
os critérios? A a) posse titulada prevalece quando há 
confronto/sobreposição de posses. Na falta de 
títulos, há o b) critério da prioridade temporal. Se as 
posses tiverem igual antiguidade (o que é difícil), 
vale a c) posse atual, i.e., a vigente no tempo da 
ação (ex.: prevalece quem, no momento, tem a 
detenção física da coisa). 

 

 

CC | ARTIGO 1279º 

(Esbulho violento [Defesa da posse]) 

 

 

Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, o possuidor 
que for esbulhado com violência tem o direito de ser restituído 
provisoriamente à sua posse, sem audiência do esbulhador. 

 

 

O 1279º tem um mecanismo de defesa da posse que 
se distingue dos outros por ser uma providência 
cautelar. O que é uma providência cautelar? Em 
processo civil, as pessoas, por vezes, não têm 
direito apenas a uma tutela processual definitiva, 
sendo então possível uma tutela processual 
provisória. As medidas cautelares são medidas de 
tutela provisória urgente. Como é necessário atuar 
de forma rápida, e, portanto, incompatível com um 
processo mais pausado, a legislação processual civil 
sempre previu medidas urgentes e provisórias que 
acautelam o status quo dos direitos enquanto não é 
proferida uma decisão de tutela definitiva. 

 

O 1279º faz expressa referência à possibilidade de 
tutela provisória da posse em caso de esbulho 
violento. É o chamado procedimento cautelar de 
restituição provisória da posse, regulado no CPC. 

 

Quais são os pressupostos? 

a) Posse; 
b) Esbulho; 
c) Violência. 

 

Qual é estatuição normativa? A restituição provisória 
da posse.  Já sabemos o que é posse o que é 
esbulho; o que é violência? É qualquer mecanismo 
de coação física ou moral, o que convoca 
ensinamentos de TGDC sobre coação física (246º) 
e coação moral (255º). Há, porém, um aspeto 
importante na interpretação deste conceito de 
violência, muito importante do ponto de vista prática: 
a jurisprudência e a doutrina acolhem quer situações 
de violência sobre pessoas, quer situações de 
violência sobre coisas. 

 

Exemplo: mudar uma fechadura é esbulho violento 
na modalidade de violência sobre coisas. Usar um 
pé-de-cabra para arrombar uma porta é, também, 
uma situação de violência. Expulsar uma pessoa do 
prédio é, também, coação física (contra uma 
pessoa). 

Exemplo 2: no PREC, as forças de esquerda 
tentaram um processo de transição para uma 
economia socialista ou comunista. No âmbito do 
PREC, houve nacionalizações de empresas e 
ocupação de propriedades rurais. Nesta altura, 
tiveram lugar esbulhos violentos a proprietários de 
terras. 

 

 

A violência sobre coisas é considerada um 
mecanismo de coação moral. Ao exercer violência 
sobre fechaduras e usar pés-de-cabra, estarei a 
coagir física ou moralmente o possuidor ou 
proprietário. 

 

O procedimento cautelar de restituição provisória da 
posse é muito simpático, porque opera sem 
contraditório prévio. A providência cautelar é 
decretada sem audição da parte contrária, e só com 
base nas provas do requerente, sem ouvir o 
requerido. Só numa fase posterior é que será citado 
o requerido, para deduzir oposição, se quiser. Ex 
parte. Isto é bastante arriscado do ponto de vista da 
aplicação da justiça, porque o contraditório é a maior 
garantia de descoberta da verdade (se só ouço uma 
versão, provavelmente estou a ser enganado). Isto 
é uma grande vantagem para quem requer a 
providência cautelar, pois não se ouve a parte 
contrária. 

 

Quid juris se não houver violência no esbulho, ou se 
não houver esbulho mas apenas uma perturbação 


