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PREFÁCIO ÀS “108 PERGUNTAS SOBRE A HIPOTECA IMOBILIÁRIA”

O trabalho que conhece agora publicação compõe-se de 108 respostas 
rápidas a outras tantas perguntas que se podem colocar a propósito do 
regime jurídico da hipoteca. 

Parte-se de um trabalho desenvolvido pelos Autores (80 e 85 Perguntas  
sobre a Hipoteca Imobiliária), publicado pelo Centro de Estudos Nota-
riais e Registais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,  
adaptando o questionário elaborado, sob a égide da Verband deutscher 
Pfandbriefbanken, por um grupo de especialistas na área (vindos de mais 
de 30 países – a maioria, europeus), reunidos em Berlim na Runde Tisch: 
Flexibilität, Sicherheit und Effizienz der Grundpfandrechte in Europa, e cujo 
objectivo é o de comparar as diferentes disciplinas a que esta garantia 
imobiliária está sujeita em vários ordenamentos jurídicos. 

Com este novo texto, não apenas se colocaram algumas novas per-
guntas como, em alguns trechos, se modificou o modo de explicação, 
de forma a tornar mais imediata a respectiva consulta perante um pro-
blema determinado.

O elenco de perguntas acompanha a vida da garantia imobiliária do 
momento da sua constituição ao (eventual) da venda em processo exe-
cutivo do imóvel onerado, passando, necessariamente, pela relação en-
tre a garantia e o crédito assegurado (para um dia, que não queremos 
seja distante, ficará a análise da hipoteca quando o devedor seja decla-
rado insolvente). Para cada uma delas reservámos uma resposta curta, 
de conteúdo facilmente apreensível e que consubstancia tão-somente 
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o sentido que consideramos ser o mais correcto (conscientes, porém, 
de que algumas das nossas respostas podem não arregimentar a con-
cordância de todos os autores e práticos). No fundo, a obra que ora se 
publica reveste um pendor essencialmente pragmático, visando auxiliar 
todos quantos lidem com a hipoteca – estudantes, agentes de execução, 
advogados, notários, conservadores e magistrados – na interpretação e 
aplicação das disposições normativas, o que justifica a organização do 
trabalho no formato de perguntas e respostas. 

Não foi, sublinhe-se, nossa intenção fazer, a propósito de cada uma 
das questões, uma pequena dissertação – muito embora, reconheçamos 
que algumas delas constituam bons temas... Da mesma forma, porque 
o texto de cada resposta não pressupõe a leitura total da obra, decidi-
mos, em certos trechos, aludir a aspectos já tratados do regime jurídico 
da hipo teca. Esta opção dirige-se a permitir que a consulta da resposta 
a um específico problema possa conter a respectiva solução, ainda que 
mobilizando normas e princípios já explicados noutros lugares. 

Também por isto, são raras as notas de rodapé (que reservámos para 
dar conta de institutos estrangeiros que justificam a presença de alguns 
dos quesitos), encontrando-se a lista dos autores com que dialogámos 
numa bibliografia final. 

Esperamos que este simplicíssimo projecto possa servir para esclare-
cer algumas dúvidas que a hipoteca frequentemente faz surgir, não ape-
nas aos alunos de Direito das Coisas, mas também a alguns dos práticos 
que lidam mais ou menos proximamente com a garantia hipotecária. 

As últimas duas linhas têm necessariamente de ser guardadas para 
agradecer à nossa amiga Madalena Teixeira. Que sempre nos atendeu, 
sempre nos ouviu pacientemente, sempre esteve disponível para parti-
lhar os seus (muitos) conhecimentos e nunca deixou de dar um passo 
mais para nos pôr à prova. Coisa que só faz quem quer bem.
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Constituição, Forma, Registo e Extinção

1. QUE DIREITOS REAIS DE GARANTIA PODEM INCIDIR SOBRE IMÓVEIS? 

1. São direitos reais de garantia que podem ter por objecto coisas 
imóveis a consignação de rendimentos (arts. 656º e ss. do Código Ci-
vil1)), a hipoteca (arts. 686º e ss.), o direito de retenção (arts. 754º e ss.) 
e os privilégios imobiliários (arts. 733º e ss. e arts. 743º e ss., para além 
de legislação avulsa). 

2. Uma vez que o objecto deste trabalho é a hipoteca, reservamos 
apenas umas linhas para a noção dos restantes direitos reais de garantia 
que podem ter por objecto coisas imóveis. 

A consignação de rendimentos é um direito real de garantia que permite 
ao seu titular, para caução de uma obrigação (mesmo que condicional 
ou futura), receber os rendimentos de certos bens imóveis ou móveis su-
jeitos a registo (art. 656º). 

O direito de retenção permite que o obrigado à entrega de coisa certa  
e determinada, recuse o cumprimento desta obrigação sempre que,  
simultaneamente, seja credor do credor da obrigação de entrega por 
despesas feitas por causa da coisa ou de indemnização pelos danos por 
ela causados (art. 754º; ver, ainda, os casos especiais previstos no artigo  
seguinte). O direito de retenção sobre coisas imóveis encontra-se no  

1 Doravante, os artigos citados sem indicação do diploma de proveniência pertencem ao 
Código Civil.
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art. 759º, no qual se equipara o retentor ao credor hipotecário (nº 1) e se 
lhe concede preferência em relação a este, mesmo quando o registo da 
hipoteca seja anterior à constituição da retenção (nº 2). 

Já o privilégio creditório imobiliário é um direito real de garantia direc-
tamente reconhecido pela lei a certos credores, tendo em conta a causa  
do crédito e independentemente de registo. Essencialmente, são por 
ele protegidos o Estado e outras entidades representativas do poder pú-
blico, para além dos trabalhadores, em determinadas circunstâncias. 

Por fim, a hipoteca é um direito real que confere ao credor o direito 
de promover a venda processual da coisa onerada e a ser pago à custa do 
seu valor com preferência face aos demais credores.

2. QUAIS AS MODALIDADES DE HIPOTECA PREVISTAS PELO DIREITO PORTUGUÊS?

São três as modalidades de hipoteca admitidas no direito português: 
legais, judiciais ou voluntárias (art. 703º). 

A hipoteca legal resulta directamente da lei, independentemente da 
vontade das partes e desde que exista a obrigação a que serve de segu-
rança (art. 704º). Ela tem, porém, de ser levada a registo para se ter 
como constituída (arts. 687º e 708º CC e art. 4º Cód.Reg.Pred.). Antes 
deste acto existe apenas, na esfera jurídica do credor, a faculdade jurí-
dica de obter a sua constituição, solicitando a feitura do registo. 

Os credores e os créditos tutelados pela hipoteca legal estão identi-
ficados no art. 705º — designadamente, o Estado e as autarquias locais, 
sobre os bens sujeitos à contribuição predial, para garantia do paga-
mento desta contribuição (al. a); o que é particularmente útil para os 
créditos que não gozem do privilégio imobiliário); ou o menor, sobre os 
bens do tutor, para assegurar a responsabilidade que este, nesta quali-
dade, vier a assumir (al. c); v. art. 796º). Trata-se, genericamente, de si-
tuações em que a constituição da hipoteca não pode estar dependente 
do acordo do devedor. 

Podem ser objecto de hipoteca legal “quaisquer bens do devedor, 
quando não forem especificados por lei ou no título respectivo dos bens 
sujeitos à garantia” (art. 708º). Portanto, o credor está autorizado a 
esco lher qualquer bem do devedor (desde que seja um dos previstos nos 
arts. 688º e ss., mas podendo ser mais do que um), a não ser que a lei  
especifique quais os bens que podem ser onerados (é o caso das als. a), 
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e) e f ) do art. 705º) ou que a especificação resulte do título respectivo. 
Não ficam prejudicadas, apesar de ao credor se reconhecer aquele direito  
de escolha, nem a característica da especificação, na medida em que 
coisas perfeitamente identificadas (nomeadamente, no registo) ficarão 
oneradas; nem a possibilidade de redução da hipoteca. 

Já a hipoteca judicial tem por título constitutivo uma sentença que 
condene o devedor à realização de uma prestação em dinheiro ou ou-
tra coisa fungível, mesmo que tal decisão não tenha ainda transitado em 
julgado (art. 710º, nº 1; note-se que, nos termos do nº 3 deste preceito, 
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). A constituição desta garantia hipotecária 
está dependente de registo definitivo (se a decisão ainda não tiver transitado 
em julgado, o registo será lavrado como provisório por natureza — art. 
92º, nº 1, al. l), Cód.Reg.Pred.). Também a hipoteca judicial pode incidir 
sobre “quaisquer bens do obrigado” (art. 710º, nº 1), desde que os bens 
onerados pertençam ao rol constante dos arts. 688º e ss. e sem prejuízo 
do direito conferido ao devedor de exigir a redução judicial da garantia 
(art. 720º). 

Finalmente, a hipoteca voluntária tem por título constitutivo um negó-
cio jurídico, que tanto poderá ser bilateral como unilateral — art. 712º 
A hipoteca integrará, assim, a lista dos negócios jurídicos unilaterais  
admitidos pela lei (art. 457º e ss.), porque, além de dele resultar a atri-
buição de uma vantagem ao declaratário-credor hipotecário, este pode 
optar por, simplesmente, não registar a hipoteca (arts. 687º CC e 4º,  
nº 2, Cód.Reg.Pred.) ou, mais tarde, por não excutir a garantia. 

3. COMO TEM O CREDOR HIPOTECÁRIO A SEGURANÇA DE QUE O CONSTITUINTE PODE 
VALIDAMENTE CONSTITUIR A GARANTIA IMOBILIÁRIA? 

1. Segundo o art. 715º, “só tem legitimidade para hipotecar quem pu-
der alienar os respectivos bens”. Por isto, quando o objecto da garantia 
seja a coisa (arts. 688º, nº 1, als. a) e f )), ao proprietário caberá a decisão 
sobre a sua sujeição à garantia real. Assim como ao titular do direito real 
menor cabe idêntica decisão (art. 688º, als. c), d) e e)). Esta informação 
constará do registo predial sobre o imóvel, que é de público acesso. Haverá  
ainda que contar com os poderes de representação associados às dife-
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rentes incapacidades (por exemplo, pais representantes do filho podem 
constituir uma hipoteca sobre bem a ele pertencente, desde que com  
autorização do tribunal — art. 1889º, nº 1, al. a)), bem como com as ilegiti-
midades conjugais (por exemplo, é necessário o consentimento de ambos 
os cônjuges, salvo se vigorar o regime da separação de bens, para a one-
ração de bens imóveis, próprios ou comuns — art. 1682º-A, nº 1, al. a)). 

2. Deve reconhecer-se, porém, que o facto de o constituinte da hipo-
teca figurar no registo como proprietário não assegura plenamente que 
o seja do ponto de vista material. O registo gera as presunções de que o 
direito existe e pertence ao titular inscrito, nos precisos termos em que 
consta do Registo (cfr. art. 7º Cód.Reg.Pred.), mas tais presunções são 
ilidíveis (cfr. arts. 350º CC e 13º do Cód.Reg.Pred.). 

Ora, por força do princípio nemo plus iuris, se o sujeito inscrito como 
proprietário o não era, a constituição da hipoteca não é válida e o cre-
dor poderá ver decair o seu direito, salvo se puder gozar da protecção do  
art. 291º.

4. O QUE PODE CONSTITUIR OBJECTO DE UMA GARANTIA HIPOTECÁRIA? 

1. Nos termos do nº 1 do art. 688º, a hipoteca pode ter por objecto: 
a) prédios rústicos ou urbanos; b) o domínio directo e o domínio útil 
dos bens enfitêuticos; c) o direito de superfície; d) o direito resultante 
de concessões em bens do domínio público, observadas as disposições 
legais relativas à transmissão dos direitos concedidos; e) o usufruto das 
coisas e direitos constantes das alíneas anteriores; f ) as coisas móveis 
que, para este efeito, sejam por lei equiparadas às imóveis. 

Antes de elaborar este elenco, o legislador tem o cuidado de afirmar 
que “só podem ser hipotecados” os bens que aqui se encontrem arro-
lados. Porque a hipoteca é um direito real e um dos princípios a que 
os direitos desta natureza estão sujeitos é o princípio da taxatividade, só 
o legis lador tem legitimidade para determinar o que pode ser objecto  
desta garantia — não podem, por exemplo, as partes acordar que a 
hipo teca incida sobre uma coisa móvel que não possa subsumir-se à 
cate goria descrita na alínea f ); tal negócio jurídico seria nulo por vio-
lação do princípio da taxatividade. Porém, isto não quer dizer que,  
noutros locais não possa o legislador enriquecer este grupo de bens que 
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podem ser objecto de uma hipoteca — veja-se, por exemplo, que o di-
reito real de habitação duradoura pode ser objecto de uma hipoteca,  
ainda que em condições muito limitadas; assim como o pode ser o  
direito real de habitação periódica. 

2. A identificação do que seja prédio rústico ou urbano faz-se por re-
curso ao disposto no nº 2 do art. 204º. E no nº 1 do art. 691º cuida-se  
da extensão da hipoteca, sem que se encontrem aqui soluções que sur-
preendam atendendo ao que consta dos nºs 1 e 3 daquele primeiro pre-
ceito e, mais latamente, ao princípio da especialidade dos direitos reais. 
Assim, a hipoteca que tenha sido constituída sobre um prédio abran-
gerá: a) as árvores, os arbustos e os frutos naturais enquanto permane-
cerem ligados ao solo, bem como as partes integrantes dos prédios rús-
ticos e urbanos (art. 204º, nº 1, als. c) e e)); b) as acessões naturais (pois 
que a propriedade sobre a coisa atingirá também tudo o que a ela se 
unir ou incorporar por efeito da natureza — art. 1326º); e c) as benfei-
torias (por exemplo, a construção de um muro de demarcação — v. art. 
216º). Note-se que, por força do disposto no art. 720º, nº 2, al. b), se as 
acessões e as benfeitorias aumentarem o valor do prédio em mais de 1/3 
do seu valor à data da constituição da hipoteca, pode ser requerida a sua 
redução judicial.

3. Quanto ao disposto na al. b) do art. 688º, é bem-sabido que a en-
fiteuse deixou de pertencer ao rol de direitos reais vigente em Portugal, 
desde 1976 (os arts. 1491º a 1523º foram revogados pelos DL nºs 195-A/76, 
de 16 de Março, para os prédios rústicos, e 233/76, de 2 de Abril, para os 
prédios urbanos). Por isto, esta alínea tem de dar-se por não escrita. 

4. Coisas móveis susceptíveis de constituir objecto da hipoteca são os 
automóveis (art. 5º do Regulamento do Registo Automóvel, aprovado 
pelo DL nº 54/75, de 12 de Fevereiro), as embarcações pertencentes 
à marinha mercante (DL nºs 42 644 e 42 645, de 14 de Novembro de 
1959)2 e as aeronaves (Regulamento da Navegação Aérea). 

2 Sobre esta questão, vide parecer do Conselho Consultivo do IRN no Proc. nº C.Co. 91/2010 
SJC-CT.
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