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NOTA PRÉVIA

 Tendo chegado ao fim a 20ª edição, é com prazer que apresentamos uma 
nova edição, ampliada e atualizada, com um abrangente leque de minutas de 
contratos, requerimentos, procurações e atas.
 Não ambicionado abranger a totalidade de elaboração dos eventuais docu-
mentos, este trabalho pretende constituir um instrumento de consulta e de 
inspiração, para todos os que se proponham elaborar contratos, procurações, 
requerimentos, atas, cartas e outros documentos de interesse geral.

A identificação e situações descritas são meramente ilustrativas, realçando-
-se ainda que deverá ser sempre consultada a legislação aplicável.
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CONTRATOS CIVIS

CONCEITO DE CONTRATO

 Contrato é o acordo pelo qual «duas ou mais partes ajustam reciprocamente os seus 
interesses, dando-lhes uma regulamentação que a lei traduz em termos de efeitos jurídicos» 
(Galvão Telles, Dir. das Obrigações, V Edição, pág. 55).
 Trata-se, pois, de um ato mediante o qual se cria um negócio jurídico entre 
as partes, de acordo com a respetiva vontade.
 Desde que não viole qualquer dispositivo legal, o contrato constitui «lei entre 
as partes».
 Depois de celebrado, só poderá ser modificado havendo acordo dos con-
traentes ou nos casos expressamente admitidos na lei.
 Seja de que tipo for o contrato celebrado, deve ser pontualmente cumprido 
pelas partes. Vigora aqui, o princípio básico «pacta sunt servanda».

REGULAMENTAÇÃO LEGAL

 A nossa lei civil consagra no art. 405º do Código Civil o princípio da liber-
dade contratual. Segundo este artigo, as partes são livres de celebrar ou não o 
contrato e, celebrando-o, de lhe atribuir o conteúdo que lhes aprouver, fazendo 
figurar nele, dentro dos limites da lei, as cláusulas do seu agrado.

 É usual distinguir três categorias de contratos:

 Típicos ou nominados – expressamente previstos na lei;

 Atípicos ou inominados – resultantes de convenções que as partes criam, no uso 
da sua liberdade ou autonomia, não têm regulamentação específica na nossa lei;
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 Mistos – resultantes da conjugação de cláusulas correspondentes a dois ou 
mais tipos de contratos regulados na lei.

 Importa ainda salientar que foi ratificada por Portugal a «Convenção sobre a 
Lei Aplicável às Obrigações Contratuais».
 Ora, tal convenção determina qual a lei aplicável às obrigações contratuais 
nas situações que impliquem um conflito de leis, ou seja, nos casos em que o 
contrato celebrado interfira com mais do que um sistema jurídico nacional.
  

FORMA QUE DEVEM REVESTIR 

  

 Verbal

Contrato
  por instrumento particular
 Escrito 
  por instrumento público

 A regra geral é a admissibilidade de contratos verbais.  Dado, porém, o valor 
probatório dos contratos escritos, aconselha-se a redução de todos os contratos 
a escrito (de modo especial quando eles revistam um certo relevo económico).
 A inobservância da forma legalmente prescrita conduz à nulidade do 
negócio.

ASPETOS A CONSIDERAR QUANDO SE PRETENDE CELEBRAR  
UM CONTRATO

 A primeira preocupação a ter em conta, ao elaborar um contrato, é verifi-
car se o mesmo obedece às condições de validade impostas pela lei. Importa 
averiguar desde logo, quais os requisitos formais postulados pelo contrato, se o 
objeto do mesmo é viável* e se o requisito da capacidade das partes se verifica.
Cumpridas que sejam estas condições, há que saber como «redigir»**.

* Nos termos do art. 280º do Código Civil é nulo o negócio jurídico cujo objeto seja física ou legalmente 
impossível, contrário à lei ou indeterminável.
** Dizemos «redigir» porque estamos apenas a considerar os contratos escritos, que são objeto do pre-
sente capítulo, descurando os contratos verbais.
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ELEMENTOS TÍPICOS DE UM CONTRATO

Denominação
 É o nome ou assunto do contrato, conforme o seu tipo, e deve figurar em 
letras maiúsculas na parte superior e central da folha onde o mesmo vai ser 
escrito: contrato de compra e venda, contrato de trabalho, contrato 
de locação, contrato de empreitada, contrato de arrendamento, etc..

Nome e identificação das partes
 Além do nome completo de cada um dos contratantes, deve constar a sua 
naturalidade, estado civil (se casado, nome do cônjuge e regime de casamento), 
morada e número de contribuinte.
 Tratando-se de sociedades, e sem prejuízo de outras menções exigidas por 
leis especiais, todos os contratos (bem como a correspondência, anúncios, 
publicações e demais atos externos) deverão conter a indicação da firma, tipo, 
sede, número de identificação fiscal, Conservatória do Registo Comercial onde 
tais sociedades se encontram matriculadas e respetivo número de matrícula (cfr. 
art. 171º Código das Sociedades Comerciais).

Cláusulas descritivas do negócio
 Explicação minuciosa dos termos ou condições do contrato, seguindo geral-
mente uma ordem numérica. Não há limite mínimo nem máximo de cláusulas: 
estas serão em número suficiente para esclarecer e expressar a vontade das par-
tes, de modo a não deixar dúvidas ou lacunas na sua interpretação.
 Nestas cláusulas, são estipulados os prazos, preços, formas de pagamento, 
direitos, obrigações, despesas, tribunal competente para resolução de litígios, 
etc..
 As cláusulas obedecem normalmente a uma sequência numérica lógica que 
pode ser expressa em números (l, 2, ou lª, 2ª) ou palavras (Primeiro, Segundo).

Local e data
 O nome da localidade em que é assinado o contrato e a data (ano, mês, dia) 
figurarão logo abaixo das disposições finais do contrato.

Assinaturas
 São feitas abaixo do local e data.
 O ideal será que o nome de cada interveniente seja datilografado e que as 
assinaturas sejam apostas uma linha acima dos respetivos nomes.
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 Saliente-se que estão previstas na lei várias formas de assinar eletronica-
mente documentos, com valor jurídico e força probatória distintos, servindo 
objetivos diferentes.

 Concretamente, estão estabelecidas as seguintes modalidades:
assinatura eletrónica simples, a assinatura eletrónica avançada, que inclui a assi-
natura digital e assinatura eletrónica qualificada.
 A assinatura eletrónica qualificada (“QES”) é certificada por uma entidade 
devidamente credenciada e é a única modalidade de assinatura eletrónica cuja 
utilização confere a força probatória de um documento particular assinado, tal 
como previsto no artigo 376º do Código Civil.
 Assim, todos contratos para os quais a lei exija a forma de documento escrito 
e assinado, podem ser assinados com recurso à QES, como por exemplo, a cele-
bração de empréstimos civis entre €2.500 e €25.000, ou de contratos de arren-
damento, ou a promessa de cumprimento e reconhecimento de dívida.
 Não podem ser assinados com recurso a assinatura eletrónica os documentos 
para os quais a lei exige a forma de escritura pública ou documento particular 
autenticado ou especificamente uma assinatura manuscrita. 
 Se alguma das partes não souber ou não puder assinar, nos casos em que 
é exigido documento particular, o contrato será, nos termos do art. 373º do 
Código Civil, assinado por outrem a seu rogo, o que será feito ou confirmado 
perante o notário depois de lido o documento ao rogante.

Número de cópias
 O contrato deverá ter tantas cópias quantos forem os contratantes, para que 
cada um possa ficar com a sua cópia, a fim de a poder utilizar como prova judicial 
ou extrajudicial, quando necessário for.
 Quando há intervenção de ambos os cônjuges na outorga de um contrato, 
deve ter-se sempre em atenção o regime do respetivo casamento.
 É necessário saber qual o objeto do contrato, especificando, designadamente, 
se se trata de um bem próprio de um dos cônjuges ou de um bem comum*.
 Assim, por exemplo, em relação a imóveis e estabelecimentos comerciais, a 
alienação ou oneração carece do consentimento de ambos os cônjuges, exceto 
se entre eles vigorar o regime de separação de bens.

* Deverá ter-se em atenção o inserto nos arts. 1678º e segs. do Código Civil, que estabelecem as regras 
respeitantes à administração dos bens do casal.
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 Quando se trate, porém, da casa de morada de família é sempre necessário 
o consentimento de ambos os cônjuges para a disposição do direito a arrenda-
mento, independentemente do regime de bens.

TIPOS DE CONTRATO

CONTRATO PROMESSA

 O contrato-promessa é uma convenção pela qual alguém se obriga a celebrar 
determinado contrato, sendo o seu regime regulado pelos artigos 410º e seguin-
tes do Código Civil.
 Está-se perante uma obrigação que tem por objeto uma prestação de facto 
positivo – os contraentes obrigam-se a celebrar oportunamente, o contrato que, 
de momento, não podem ou não querem celebrar.
 Trata-se, em suma, de um contrato que cria a obrigação de contratar.
 Importa averiguar quais os elementos essenciais a  um contrato-promessa.
 Desde logo, os elementos do contrato-promessa são, em princípio, os de 
qualquer outro contrato.
 Assim, para ser válido tem que reunir os seguintes elementos:
 Capacidade das partes;
 Mútuo acordo;
 Objeto possível.

 Para além destes requisitos que podemos considerar genéricos, o contrato-
-promessa deve conter também os elementos essenciais do contrato prometido, 
ou estabelecer o critério da sua determinação.
 É que, só assim se pode saber em que consiste a obrigação que as partes 
assumiram.
 Trata-se do princípio da equiparação, ao qual a lei – artigo 410º do Código 
Civil – abre duas exceções:

 – uma respeitante à forma;
 –  outra respeitante às disposições que, pela sua razão de ser, se não podem 

considerar extensivas ao contrato-promessa.

 A maior parte dos contratos-promessa que se celebram respeitam a imóveis 
(compra e venda de edifícios ou frações autónomas).  
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 Vejamos pois, os requisitos que a lei impõe para que tais contratos sejam 
válidos.
 Nos termos do nº 3 do artigo 410º do Código Civil, no caso de promessa rela-
tiva à celebração de contrato oneroso de transmissão ou constituição de direito 
real sobre edifício, ou fração autónoma dele, já construído, em construção ou a 
construir, o documento deve conter o reconhecimento presencial da assinatura 
do promitente ou promitentes e a certificação da existência da licença respetiva 
de utilização ou de construção.
 É certo que, e ainda segundo o disposto no citado normativo legal «... o con-
traente que promete transmitir ou constituir o direito só pode invocar a omissão 
destes requisitos quando a mesma tenha sido culposamente causada pela outra 
parte.».
 E, nos termos do artigo 220º do Código Civil, a inobservância da forma legal-
mente prescrita determina a nulidade do contrato celebrado.
 Atendendo ao disposto na segunda parte do nº 3 do artigo 410º a posição do 
promitente vendedor está menos acautelada, pois terá que provar que a omissão 
dos requisitos é imputável ao promitente comprador.
 O único problema reside, então, na impossibilidade de utilizar o contrato-
-promessa celebrado sem observância das formalidades legais, para vir, mais 
tarde, pedir a execução específica do contrato.
 Nos termos do artigo 830º do Código Civil «se alguém se tíver obrigado a 
celebrar certo contrato e não cumprir a promessa, pode a outra parte, na falta de 
convenção em contrário, obter sentença que produza os efeitos da declaração 
negocial do faltoso, sempre que a isso não se oponha a natureza da obrigação 
assumida.».
 Convém realçar que um aspeto que tem dividido a doutrina e a jurisprudên-
cia é o facto de ser ou não possível a execução específica do contrato-promessa, 
tendo no mesmo sido estipulado um sinal.
 Na verdade, nos termos do nº 2 do artigo 830º, entende-se haver convenção 
em contrário (que impede a execução específica), se existir sinal.
 Mas, o artigo 442º do mesmo diploma legal, que regulamenta a disciplina do 
sinal, estatui que o contraente não faltoso pode requerer a execução específica 
do contrato nos termos do artigo 830º.
 Porém, não se olvide o estatuído no artigo 441º também do Código Civil.
 Segundo este normativo, «no contrato-promessa de compra e venda pre-
sume-se que tem caráter de sinal toda a quantia entregue pelo promitente-com-
prador ao promitente-vendedor, ainda que a título de antecipação ou princípio 
de pagamento do preço».
 Este é, em traços muito gerais, o regime legal do contrato-promessa.
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