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1. Delimitação do problema 

 

Entre as muitas e intrincadas questões que ocupam a Ciência Jurídica – e que 

não lograram obter, até ao momento, uma resposta uniforme – encontra-se a 

questão de saber se a citação para uma determinada acção judicial tem a 

virtualidade de “substituir” a notificação a que alude o artigo 583.º, número 1 do 

Código Civil.  

Em traços gerais, a vexata quaestio pode ser sintetizada no seguinte exemplo: A 

cede a B um determinado crédito que detinha sobre C, não tendo C sido notificado 

(ou, por qualquer forma, não lhe tendo sido comunicada) a existência do acordo 

de cessão. Entretanto, em resultado do incumprimento contratual de C, B (novo 

credor) instaura uma acção peticionando uma indemnização por incumprimento 

contratual. Regularmente citado para contestar, C defende-se por excepção, 

invocando a ilegitimidade activa de B e a consequente absolvição da instância, sob 

 
1 Advogado. Mestre em Direito. Email: gilvalentemaia@gmail.com    
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o argumento de que o acordo de cessão não lhe é oponível em resultado da 

ausência de qualquer notificação “prévia” e, por via disso, B não se pode 

legitimamente arrogar credor de qualquer obrigação. 

Nesta conformidade, ficará o Tribunal colocado perante o seguinte problema: a 

falta de notificação da cessão de créditos ao devedor deve determinar a 

ilegitimidade activa do cessionário ou, ao invés, poder-se-á atribuir à citação o 

mesmíssimo efeito que a notificação a que alude o artigo 583.º, número 1 do Código 

Civil e, assim, afirmar-se que o cedido teve conhecimento da cessão em virtude da 

citação judicial, não obstante a inexistência de qualquer comunicação posterior ao 

acordo de cessão? 

O presente estudo incidirá, assim, sobre o instituto da cessão de créditos e, em 

particular, sobre a resposta àquela específica questão. Dado o carácter 

necessariamente limitado do tema – e, bem assim, a panóplia de situações em que 

o mesmo é suscitado junto dos nossos Tribunais – optou-se por uma análise 

sobretudo jurisprudencial, com o objectivo de dar a conhecer as tendências 

actualmente em confronto na nossa jurisprudência, procurando-se oferecer ao 

leitor um estudo, necessariamente conciso, onde aquele facilmente divise as teses 

em conflito e encontre, qualquer que seja a orientação que pretenda sustentar, uma 

síntese dos arestos que militam em cada um dos sentidos. Procurou-se, ainda, 

oferecer uma visão comparada do problema, aportando para o estudo o debate que, 

em ordenamentos congéneres, o mesmíssimo problema tem vindo a suscitar.  

Finalmente, por não se pretender que o estudo seja um mero repositório de arestos 

ou um simples sumário dos argumentos principais aduzidos pela jurisprudência, 

não deixaremos de tomar posição definida sobre a resposta que julgamos ser – de 

iure constituto- a mais adequada e rigorosa para o problema em análise. 

 

2. A cessão de créditos: em particular, a notificação do devedor (cedido) 

 

 A cessão de créditos – prevista nos artigos 577.º e seguintes do Código Civil – 

corresponde ao acordo entre o credor (cedente) e um terceiro (cessionário), 
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mediante o qual o primeiro transmite ao segundo, total ou parcialmente, o crédito 

que detém sobre um determinado devedor (cedido).2 

Este fenómeno translativo implica uma modificação meramente subjectiva da 

obrigação: ao credor originário sucede um “novo” credor, mantendo-se, no 

entanto, a relação obrigacional totalmente inalterada quanto ao respectivo objecto 

e ao programa contratual convencionado junto do credor originário, incluindo 

todas as garantias eventualmente associadas à obrigação (identidade objectiva).3   

Este último aspecto – intangibilidade do conteúdo obrigacional– verifica-se, desde 

logo, na impossibilidade de o devedor ver a sua posição jurídica afectada, podendo 

opor ao cessionário todos os meios de defesa que poderia opor em relação ao credor 

primitivo (art. 585.º do Código Civil).  

A cessão de créditos, enquanto modalidade de circulação de riqueza, apenas viria 

a obter alguma aceitação com o jusracionalismo, nomeadamente com os trabalhos 

de GROTIUS e, em particular, de PUFENDORF. Até então, mormente no Direito 

Romano, vigora a concepção de que as obrigações – por se tratar de vínculos 

estritamente pessoais – eram intransmissíveis, não sendo permitida a mudança do 

respectivo titular.4 Durante muito tempo, a concepção do Direito Romano – 

adoptada em épocas ulteriores – era a de que o crédito adere aos ossos (nomina 

 
2 COELHO DA ROCHA classificava a cessão de créditos como um modo de sub-rogação convencional. 
Para o Autor, “(…) O modo de sub-rogação convencional é a cedência ou a cessão, quando o crédor 
originario transmitte o seu direito, crédito, ou acção a outro, sem accôrdo do devedor; ou seja, 
gratuitamente, o que equivale a uma doação; ou recebendo uma compensação, que equivale a uma 
renda.”. In Instituições de Direito Civil Portuguez, I, 8.ª edição, Livraria Clássica Editora A.M. 
Teixeira, 1917, cit., p. 93. MENEZES CORDEIRO decompõe a cessão de créditos em três elementos 
essenciais: (i) a existência de um acordo entre cedente e cessionário; (ii) a existência de um facto 
transmissivo (subjacente ao acordo entre cedente e cessionário); (iii) transmissibilidade do crédito, 
traduzida na inexistência de impedimentos legais ou contratuais à transmissibilidade do direito de 
crédito. Cfr. MENEZES CORDEIRO, Direito das Obrigações, II, Coimbra, Almedina, 1994, p. 90.  
3 Sobre a cessão de créditos, vide ANTUNES VARELA, Obrigações, Volume II, Coimbra, Almedina, 7.ª 
edição, 1997, p. 294 e ss.; ALMEIDA COSTA, Obrigações, Coimbra, Almedina, 12.ª edição, 2009, p. 813 e 
ss.; MENEZES CORDEIRO, Obrigações, Coimbra, Almedina, 1980, p. 90; MENEZES LEITÃO, Cessão de 
Créditos, Coimbra, Almedina, 2005, p. 360; ASSUNÇÃO CRISTAS, Transmissão contratual do direito de 
crédito: do carácter real do direito de crédito, Coimbra, Almedina, 2005, p. 130; PESTANA DE 

VASCONCELOS, Os contratos de cessão financeira (factoring), Coimbra, Coimbra Editora, 1999, pp. 
272 a 323. 
4 MAX KASER, Direito Privado Romano, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 304. 
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ossibus inharent).5 Ainda que com a introdução de alguns institutos que 

permitiam, em parte, superar esta concepção inflexível, a solução manter-se-ia 

praticamente incólume até ao século XVI, período a partir do qual as concepções 

filosóficas dominantes permitirão considerar o crédito como um direito de 

domínio sobre uma determinada acção e, por isso, entendendo-o como um direito 

livremente transmissível. 

Hodiernamente, a cessão de créditos é um instituto de inquestionável importância 

económica, constituindo um meio simplificado de obtenção de financiamento, 

possibilitando, designadamente, a transferência da gestão do crédito e do risco de 

incobrabilidade para a esfera do cessionário.6 

A cessão de créditos não depende do consentimento ou, sequer, da colaboração do 

devedor, podendo ter como objecto um crédito presente (já vencido, por vencer ou 

condicional), bem como um crédito futuro, contanto este seja determinável (art. 

211.º do Código Civil).7 Todavia, o instituto da cessão de créditos não se apresenta 

como ilimitado ou irrestrito, impondo a lei casos particulares de exclusão da 

transmissibilidade (v.g. proibição de cessão de créditos de alimentos – art. 2008.º 

do Código Civil - ou, ainda, nos casos em que crédito esteja indissociavelmente 

ligado à pessoa do devedor, hipótese em que a cessão será nula).  

Caracteriza-se ainda a cessão de créditos como um negócio policausal, posto que o 

negócio que está na sua origem (fonte ou causa) pode ser de múltiplos tipos (v.g. 

 
5 RODRIGO XAVIER LEONARDO, A Cessão de Créditos: Reflexões sobre a causalidade na transmissão de 
bens no Direito Brasileiro, Revista da Faculdade de Direito UFPR, 42, 2005, p. 145. 
6 MARIA MEIRA MONTEIRO, Cessão de Créditos – uma opção de financiamento, ESTGP, IPP, 2015, p. 39. 
Exemplo notório desta transferência do risco, possibilitada pela cessão de créditos, são os NPL (non-
performing loans), a partir dos quais uma instituição de crédito ou sociedade financeira transmite 
para um terceiro, normalmente uma sociedade de gestão de activos, um conjunto de créditos “não-
produtivos” (NPL), mediante um determinado preço. Através de tal transferência, transmite-se 
igualmente o risco de cobrabilidade, assumindo a sociedade de gestão de activos o risco de cobrar 
créditos que se encontram em incumprimento. Para uma análise detalhada, cfr. HENRIQUE 

FERREIRINHA BAPTISTA, Operações de venda de NPLs – Uma visão geral ao abrigo do regime jurídico 
português, Coimbra, Almedina, 2021, pp. 67-82. 
7 Para ANTUNES VARELA, a irrelevância do consentimento do devedor cedido (debtor cessus) constitui 
o elemento mais distintivo desta modalidade transmissiva, o verdadeiro traço caracterizador do 
instituto da cessão de créditos. Cfr. ANTUNES VARELA, Obrigações, II, Coimbra, Almedina, 7.ª edição, 
1997, p. 297. 
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mútuo, contrato de compra e venda, contrato de crédito documentário – arts. 578.º 

e 585.º do Código Civil). Do mesmo modo, alguma doutrina descreve-a como um 

negócio polifuncional, na medida em que a cessão de créditos pode desempenhar 

uma função translativa (que será a regra) ou, ainda, uma função de garantia 

(garantia atípica).8 

Embora não careça do consentimento do devedor, a cessão apenas lhe será 

oponível a partir do momento em que aquele for notificado, ou seja, a partir do 

momento em que, mediante uma declaração inequívoca, judicial ou extrajudicial, 

o devedor tome conhecimento de que existiu uma alteração na identidade do 

respectivo credor, ou desde que o devedor a aceite (art. 583.º, número 1 do Código 

Civil).  

A notificação da cessão ao devedor é, por isso, uma condição de eficácia do negócio: 

com efeito, o contrato de cessão é plenamente válido entre os contraentes (cedente 

e cessionário), produzindo imediatamente os respectivos efeitos. Porém, a 

extensão dos efeitos do contrato ao devedor apenas ocorrerá a partir do momento 

em que aquele a cessão lhe é comunicada (ou em que aquele a aceite).  

Assim, a falta de notificação da cessão ao devedor não inquina o contrato de cessão 

de créditos de qualquer invalidade (a cessão é plenamente válida inter partes, 

produzindo o contrato os seus efeitos entre cedente e cessionário). Isto é, 

celebrado o contrato de cessão de créditos, o cessionário passa a ser, 

imediatamente, titular de um direito de crédito.9 Porém, esse direito de crédito 

apenas será oponível ao devedor – terceiro em relação ao acordo de cessão – 

 
8 SIMONE CASTROVINCI ZENNA, Cessione del crédito da appalto nei confronti della publica 
amministrazione e cartolarizzazione: spunti ricostruttivi, Revista di Diritto Pubblico Italiano, 
Comparato, Europeo, 2020, pp. 95-96.  
9 Como salienta RIBEIRO DE FARIA: “Temos, portanto, que, nos termos do nosso direito actual, e não 
obstante as alterações operadas nele em confronto com o texto do Código Civil de 1867, mesmo assim, 
não se poderá defender com êxito a posição de MANCINI. O que, por outras palavras, vale dizer que, 
no fim de tudo, as coisas ficam substancialmente como eram. Em suma: entre as partes os efeitos da 
cessão ocorrem ou operam-se por força do próprio contrato – e sem mais.”. In Direito das Obrigações, 
II, Coimbra, Almedina, 2001, cit., p. 521. 
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unicamente a partir do momento em que tal lhe seja comunicado ou que aquele a 

aceite. 

A notificação (ou aceitação) constitui, assim, o meio adequado para vincular o 

devedor ao seu “novo” credor (o cessionário), consolidando-se, a partir daquele 

momento, a substituição plena do titular activo da relação obrigacional. 10   

Trata-se, por isso, de um fenómeno de «eficácia diferida»11: o cessionário, não 

obstante seja titular do direito de crédito desde o acordo de cessão celebrado junto 

do cedente, apenas o poderá plenamente opor ao devedor a partir do momento em 

que o devedor tome efectivo conhecimento da cessão.  

Neste conspecto, é usual distinguir-se entre a condição de validade do contrato e 

a condição de eficácia da cessão: no que atina à validade do contrato é 

absolutamente indiferente o conhecimento ou consentimento do devedor; já 

quanto à segunda – referente à eficácia externa da cessão perante o devedor – o 

conhecimento afigura-se um requisito axial, a partir do qual se podem estabelecer 

várias consequências jurídicas: assim, antes da notificação (ou aceitação), o 

pagamento feito ao cedente tem efeito liberatório, sendo inteiramente oponível ao 

cessionário. 12 Do mesmo modo, qualquer acto praticado entre cedente e devedor 

é inteiramente oponível ao cessionário, nomeadamente a concessão de moratórias, 

perdão de juros ou remissão de dívida (sem prejuízo do disposto no artigo 587.º do 

Código Civil). Todavia, já após a notificação da cessão (ou aceitação) por parte do 

devedor, o cumprimento apenas será liberatório se efectuado perante o 

cessionário, não podendo o devedor – nesse caso – opor ao cessionário quaisquer 

 
10 A este propósito, GUILHERME MOREIRA sustentava que a falta de notificação implicava a 
“inexistência” jurídica do contrato de cessão em relação a terceiros. Cfr. GUILHERME MOREIRA, 
Instituições do Direito Civil Português, Das Obrigações, II, Coimbra, Coimbra Editora Limitada, 2.ª 
edição, 1925, p. 193. 
11 CARLOS CUADRADO PÉREZ, La Cesión de Créditos, Madrid, Dykinson, S.L., 2015, p. 113. Entre nós, e 
em sentido semelhante, referindo-se a «duas fases» da eficácia translativa da cessão, cfr. BRANDÃO 

PROENÇA, Direito das Obrigações – Relatório sobre o programa, o conteúdo e os métodos de ensino 
da disciplina, Porto, Universidade Católica Editora, 2007, p. 210. 
12 Cfr. ALMEIDA COSTA, Obrigações, Coimbra, Almedina, 12.ª edição, 2009, p. 812. No direito espanhol, 
e contrariando esta distinção, vide FERNANDO PANTALEON PRIETO, Cesión de Créditos, Annuario de 
Derecho Civil, Volume 41, Número 4, Santander, 1988, pp. 1064- 1067.  
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actos de disposição sobre o crédito previamente celebrados entre devedor e 

cedente (art. 583.º, número 2 do Código Civil).13 

A notificação ao devedor apresenta-se, assim, como uma «condição de 

publicidade»14, destinada a dar a conhecer ao devedor a modificação subjectiva na 

obrigação, traduzida na existência de um “novo” credor. A notificação pode ser 

efectuada pelo cedente ou pelo cessionário– e, quando verdadeiramente associada 

a um conteúdo mínimo de informação, designadamente a identificação 

circunstanciada do adquirente do crédito e do crédito cedido – permitirá ao 

devedor conhecer a quem deverá realizar a prestação debitória, sobretudo 

atendendo a que aquele é alheio (e, normalmente, desconhece) a existência de 

qualquer acordo entre o credor e um terceiro. 

A finalidade da lei com a necessidade da notificação prevista no artigo 583.º, 

número 1 do Código Civil foi, assim, a de assegurar que um facto de especial 

relevância – como seja a alteração do titular activo da relação obrigacional – 

chegasse ao conhecimento do devedor. Ademais, sempre se recorde que o devedor 

poderá opor ao cessionário eventuais invalidades de que padeça o contrato de 

cessão (v. g. nulidade do contrato que serviu de base à cessão de créditos), razão 

pela qual a comunicação da cessão revestir-se-á, sempre, de especial interesse para 

o devedor. Do mesmo modo, ainda que em menor grau, a comunicação ao devedor 

poder-se-á igualmente revestir de significado para o cessionário, na medida em que 

evitará uma cessão posterior por parte do cedente, caso em que, tendo a cessão 

sido objecto de notificação ao devedor, o cessionário poderá beneficiar da norma 

do artigo 584.º do Código Civil. Não será despiciendo notar que a notificação 

poderá, igualmente, beneficiar o cedente, sobretudo tendo em atenção a garantia 

prevista no artigo 587.º, número 1 do Código Civil.  

 

 
13 Cfr. TIAGO AZEVEDO RAMALHO, in Código Civil Anotado (coord. Ana Prata), Anotação ao artigo 583.º, 
Coimbra, Almedina, 2017, p. 749. Vide, ainda, JORGE RIBEIRO DE FARIA, ob.cit., pp. 518-519. 
14 GUILHERME MOREIRA, ob.cit., p. 193.  
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3. Sinopse dogmática e jurisprudencial acerca das posições em confronto: a 

(in) existência de notificação ao devedor cedido antes da propositura da 

acção 

 

Tomando por referente a questão colocada no presente estudo – i.e., saber 

se a citação no âmbito de um acção judicial produz os mesmos efeitos que a 

notificação a que alude a norma do artigo 583.º, número 1 do Código Civil – cumpre, 

em primeiro lugar, salientar que a questão tem ocupado a nossa jurisprudência há 

praticamente uma centena de anos, inexistindo ainda uma resposta que se ofereça 

absolutamente incontroversa. Disso dava já conta GUILHERME MOREIRA quando, em 

1923 e a propósito do artigo 789.º do Código Civil de 1867, escrevia: 

«Na nossa jurisprudência tem havido hesitações sôbre se a 

citação e o arresto podem suprir a notificação. Afigura-se-nos, porém, 

que essas hesitações só poderão recair, desde que haja um acto 

autêntico pelo qual se dê conhecimento da cessão ao devedor, não 

sôbre os efeitos civis desse acto, mas sobre a legitimidade do 

cessionário para proceder contra o devedor cedido. (…) Desta 

disposição parece depreender-se não só que o cessionário não pode, 

nesse intervalo, exigir do devedor cedido o cumprimento da obrigação 

extrajudicialmente, mas que também o não pode pedir judicialmente, 

sendo consequentemente parte ilegítima para a acção ou para a 

execução.» 15 

 
15 GUILHERME MOREIRA, ob.cit., p. 19. Não deixa de ser particularmente interessante o facto de o Autor 
referenciar um conjunto de Acórdãos – proferidos entre 1883 e 1911 – no qual se sustentam posições 
diametralmente diversas, assinalando a “hesitação” que perpassava na jurisprudência da época. Em 
anotação ao referido artigo, DIAS FERREIRA assume posição no sentido de que o conhecimento da 
cessão a que aludia o então artigo 789.º do Código de Seabra poderia ser obtido através da 
«notificação judicial». Com efeito, escreve o Autor: “O credor pode fazer conhecida do devedor a 
cedência, ou por meio de notificação judicial, ou mesmo por meio extrajudicial, comtanto que o aviso 
conste de documento authentico, para se fixar de um modo indubitável o tempo da cessão, sem o risco 
das antedatas, visto que o aviso da cedência ao devedor é fonte de importantes direitos, como se vê 
n’estes artigos.”. In Código Civil Portuguez Annotado, II, Lisboa, Imprensa Nacional, 1874, cit., p. 
280.  
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Transcorridos quase cem anos sobre a ilustríssima obra de GUILHERME MOREIRA, é 

curioso notar que ainda hoje é possível vislumbrar-se uma clara e notória 

“hesitação” na doutrina e na jurisprudência, encontrando-se respostas 

manifestamente diversas sobre o referido problema, ora no sentido da clara 

impossibilidade em equiparar os efeitos da citação com a da notificação, ora no 

sentido da tendencial equiparação entre os dois mecanismos. Como temos vindo a 

referir, o sentido de cada uma das respostas conduz a desfechos totalmente 

divergentes: se, no primeiro caso, a jurisprudência considera a cessão inoponível 

ao devedor e, por via disso, julga o cessionário parte ilegítima na lide, no segundo 

caso este argumento soçobra, conduzindo, normalmente, à procedência da 

pretensão movida pelo cessionário sobre o devedor. 

Em apertada síntese, as orientações em confronto podem ser enunciadas nos 

seguintes termos: 

 

A) A notificação do devedor pode ser feita através da citação para a acção judicial: 

é a tese perfilhada pelo Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26-05-2021 

(GRAÇA AMARAL), proferido no âmbito do recurso de revista excepcional sob o n.º 

135/20.3T8CBA-A. E1.S1, bem como, designadamente, pelo Acórdão do Supremo 

Tribunal de Justiça de 07-09-2021 (MARIA CLARA SOTTOMAYOR), processo n.º 

348/16.2T8BJA-A. E1.S1 e, ainda, pelo Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

de 03-06-2004 (NORONHA DO NASCIMENTO), processo n.º 04B815. Neste 

conspecto, vejam-se, ainda, os Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 10-

03-2016 (TAVARES DE PAIVA), processo n.º 703/11.4TBVRS-A.E1.S1; Acórdão do 

Tribunal da Relação de Coimbra de 13-11-2018 (FERNANDO MONTEIRO), processo 

n.º 1703/18.9T8CBR.C1: Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 15-11-2016 

(LUÍS CRAVO), processo n.º 9673/15.9T8CBR.C1; Acórdão do Tribunal da Relação 

de Évora de 28-09-2017 (FRANCISCO MATOS), processo n.º 679/16.1T8ENT-A.E1; 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 08-10-2009 (ILÍDIO SACARRÃO 

MARTINS), processo n.º 681/03.3YYLSB.L1-8; Acórdão do Tribunal da Relação de 

Lisboa de 09-12-2010 (CATARINA ARÊLO MANSO), processo n.º 1999/2001.L1-8; 
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Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 26-06-2014 (FERNANDO 

FERNANDES FREITAS), processo n.º 2180/13.6TBBRG.G1; Acórdão do Tribunal da 

Relação do Porto de 09-11-2009 (SOARES DE OLIVEIRA), processo n.º 605-I/1999.P1; 

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 03-03-2000 (GONÇALO SILVANO), 

processo n.º 9931383 e, ainda, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 13-

05-2014 (JOSÉ IGREJA MATOS), processo n.º 678/13.5YBPFR-A.P1. Na doutrina, era 

a orientação perfilhada, no regime pregresso, por LUIZ DA CUNHA GONÇALVES 16 e 

JOSÉ DIAS FERREIRA17 e, actualmente, por VAZ SERRA18 , MARIA DA ASSUNÇÃO CRISTAS 

19 e TIAGO AZEVEDO RAMALHO 20. 

 

B) Não poderá considerar-se ocorrer a notificação para a cessão de créditos com a 

citação para a acção judicial: é a tese secundada, designadamente, pelo Acórdão 

do Supremo Tribunal de Justiça de 12-06-2003 (SALVADOR DA COSTA), processo 

n.º 03B1762 e, ainda, pelo Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19-05-

2020 (MARIA AMÉLIA RIBEIRO), processo n.º 5143/15.3T8OER-A.L1-7; Acórdão do 

Tribunal da Relação de Coimbra de 19-09-2017 (CATARINA GONÇALVES), processo 

n.º 7825/16.3T8CBR.C1; Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 18-06-2007 

(SOUSA LAMEIRA), processo n.º 0753072; Acórdão do Tribunal da Relação de 

Lisboa de 17-02-2014 (LUÍS CORREIA DE MENDONÇA), processo n.º 938/7YXLSB.L1-

8. Na doutrina, tem sido esta a posição preconizada por LUÍS MENEZES LEITÃO 21. 

 

 
16 In Tratado de Direito Civil: em comentário ao Código Civil Português, V, Coimbra, Coimbra Editora 
Limitada, 1929, pp. 66 e 67. 
17 Ob. cit., p. 280. 
18 In Cessão de Créditos ou de outros direitos, BMJ, número especial, 1955, p. 215. 
19 In Transmissão Contratual do Direito de Crédito do carácter real do direito de crédito, Coimbra, 
Almedina, 2005, p. 133. 
20 In ob. cit., p. 750. A questão tem sido igualmente discutida no âmbito da jurisprudência 
administrativa, destacando-se, a título de exemplo, os Acórdãos do TCAN de 10-02-2017 (HÉLDER 

VIEIRA), processo n.º 00193/13.7BEPRT-A, o Acórdão do TCAN de 30-11-2016 (ROGÉRIO MARTINS), 
processo n.º 01317/09.4BEPRT-A. Acompanhando a mesma posição, e dando conta do debate 
doutrinal e jurisprudencial em torno do problema, cfr. ANA RODRIGUES GOMES, A liberação do fiador, 
Tese de Mestrado em Ciências Jurídicas apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, 2018, p. 117, nota de rodapé 386.  
21 In Direito das Obrigações, Volume II, Coimbra, Almedina, 2016, p. 28. 
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A questão que ocupa a nossa jurisprudência tem merecido, igualmente, amplo 

destaque na doutrina e jurisprudência estrangeiras. Com efeito, também aí se 

assiste a uma vívida discussão: em Itália, o artigo 1264.º do Código Civil italiano 

tem permitido interpretações divergentes sobre a equiparação entre a citação e a 

notificação ao devedor. Autores como LAMBRINI 22, RUPERTO 23 e MEGLIO 24 admitem 

a equiparação entre os dois actos, considerando, no essencial, que a lei se refere 

unicamente a notificação, a qual sempre seria um amplo genus, onde naturalmente 

se incluiria a citação judicial (species). Assim, a citação integrar-se-ia no conceito 

amplo de notificação, onde igualmente se incluiria qualquer forma de 

comunicação ao devedor.  

À semelhança do que sucede entre nós, constata-se a existência de decisões 

divergentes na jurisprudência italiana, ora no sentido da tendencial «separação» 

entre os dois institutos 25, ora no sentido da «equiparação» entre o acto de citação 

e a notificação a que se refere o artigo 1264.º do Código Civil italiano.26 

Em Espanha, e a propósito do artigo 1527.º do Código Civil Espanhol, o problema 

tem sido objecto de discussão, propendendo alguns Autores para a equiparação 

entre notificação e conhecimento da cessão – pelo que a citação seria um meio 

válido para alcançar tal conhecimento27 -, questionando outros a viabilidade de tal 

entendimento, propendendo em sentido contrário.28 

 
22 Para a Autora, “La notificazione puòre pure esser contenuta nell’atto di citazione con cui il 
cesionario convenga in giudizio il ceduto per l’adempimento dell’obbligazione e puòre essere fatta 
anche sucessivamente, nel corso del giudizio. Naturalmente la dichiarazione potrà essere effettuata 
anche in modalità informatica, anche non certificata. In Commentario del Codice Civile, Torino, Utet 
Giuridica, 2013, cit., p. 731. 
23 CESARE RUPERTO, La Giurisprudenza sul Codice Civile, I, Milão, Giufrrè Editore, 2009, p. 204. 
24 GIORDANO DI MEGLIO, La Rilevanza tributaria delle perdite su crediti derivanti da operazioni di 
Cessione, factoring e cartolarizzazione, Nápoles, 2006, pp. 23-25. 
25 Neste sentido, cfr. Cas. Civ., Sez. III, 24 maggio 2001, n. 7083; Cass.Civi., sez.VI, 05 Novembre 
2020, n. 24798, Cass. 26 aprile 2004, n. 7919 e Cass. 28 gennaio 2002, n. 981. Cfr. PAOLO CENDON, 
Commentario al Codice Civile, Giufrrè Editore, Turim, 2009, p. 1589. 
26 Neste sentido, cfr. Cass. civ., 21 dicembre 2005, n. 28300; Cass. civ., 18 ottobre 2005, n. 20144; Cass. 
civ., 26 aprile 2004, n. 1719. 
27 PATRICIA REPRESA POLO, Eficacia de la cesión frente al deudor cedido: las condiciones del pago 
liberatorio, Barcelona, InDret2, Maio de 2009, p. 12. 
28 Neste sentido, cfr. MARTA GARCÍA MANDALONIZ, La Cesión de Créditos en el nuevo Código Mercantil: 
Adecuación a las exigencias de la moderna economia creditícia, Estudios sobre el futuro Código 
Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz, Getafe, Universidad Carlos III de Madrid, 
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Na Alemanha, a questão tem merecido atenção mercê do §403 do BGB, o qual 

determina a necessidade de conhecimento, por parte do devedor, da cessão, de 

molde a que aquele lhe seja oponível: assim, Autores como ROTH 29 e DALHUISEN 30 

sustentam que o essencial será sempre a aquisição de conhecimento, por parte do 

devedor, de que existiu uma cessão do crédito, o que poderá ser conseguido por 

qualquer meio, contanto tal lhe seja efectivamente comunicado – para o que seria 

indiferente o “meio” como tal informação chega ao conhecimento do devedor, 

valendo a citação como mecanismo idóneo para tal efeito.  

Diferentemente, porém, parece ser a posição sustentada por HAUSMANN 31 para 

quem a lei – ao referir-se à «notificação» - está a aludir especificamente a um 

requisito de ordem substancial, não se contentando com qualquer comunicação 

«oblíqua», parecendo repudiar ao Autor que o conhecimento seja efectivado 

mediante um mecanismo processual, nomeadamente a citação para a acção 

judicial em curso. 

Entre nós, a orientação que perfilha a tese segundo a qual a notificação do devedor 

pode ser feita através da citação para a competente acção judicial assenta – à 

semelhança, aliás, daquilo que é expendido na doutrina e jurisprudência a que 

aludimos - num argumento de ordem essencialmente funcional: com efeito, o 

 
2015, p.91. O tema tem sido, aliás, discutido em vários ordenamentos da América Latina, 
encontrando-se decisões em sentido divergente. Neste sentido, vide MARIA ELISA CAMACHO, Cesión 
de Créditos: del derecho romano al tráfico mercantil moderno, Universidad del Externado, 2006, pp. 
399-476. No Brasil, e a propósito da interpretação do artigo 290.º do Código Civil, verifica-se o 
mesmo fenómeno de “hesitação”. Com efeito, Autores como CARLOS ROBERTO GONÇALVES (in Direito 
Civil Brasileiro, II, Teoria Geral das Obrigações, 12.ª edição, São Paulo, Saraiva, 2015, p. 225), CAIO 

SILVA PEREIRA (in Comentários ao Código Civil de 2002, II, Direito das Obrigações, Rio de Janeiro, GZ, 
2018, p. 65) e LUIZ BARROS LEÃES (in Novos Pareceres, São Paulo, Editora Singular, 2018, p. 45) 
defendem a equiparação entre os dois conceitos, posição igualmente defendida no Agravo 
Regimental no Recurso Especial de Jurisprudência de 17-10-2012 (MARIA ISABEL GALOTTI), processo 
n.º 11832555/MT e no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04-04-2018 (MOURA RIBEIRO), 
processo n.º 1604899. Sobre a divergência de entendimentos, cfr. decisão do Supremo Tribunal de 
Justiça de 01-10-2019 (LAURITA VAZ), processo n.º 2017/0152647-9. 
29 HERBERT ROTH, Munchener Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch, 5th ed., Munchen 2007, 
§403..  
30 JAN H. DALHUISEN, Dalhuisen on Transnational Comparative, Commercial, Financial and Trade Law, 
7.ª ed., London, Hart Publishing, 2019, pp. 985-987. 
31 RAINER HAUSMANN, Art. 14 Rom I- VO, in Staudinger Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
ECBG, Magnus ed., 2016, para. 19. 
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objectivo previsto pelo legislador para a notificação a que alude o artigo 583.º, 

número 1 do Código Civil é, unicamente, o de transmitir ao devedor a existência de 

um “novo” credor, assegurando que aquele cumpra perante quem se afigura 

efectivamente titular activo da relação obrigacional.  

De harmonia com esta orientação, não tendo a lei estipulado qualquer mecanismo 

para se assegurar a notificação (tanto assim que esta pode ser feita 

extrajudicialmente), é entendido por este sector que a citação, à semelhança de 

qualquer notificação “prévia” à acção judicial, cumpre plenamente os fins visados 

pelo legislador, porquanto, com a citação, aquele fica totalmente ciente da 

existência de um “novo” credor e, por conseguinte, assegurar-se-á que aquele 

estará em perfeitas condições de realizar a prestação perante o cessionário. 

Assim, e de forma indistinta, tanto a citação como a notificação permitiriam a 

consecução do mesmo efeito visado pelo legislador: descobrir o véu de ignorância 

que poderia existir sobre o devedor acerca do titular do crédito, permitindo àquele 

conhecer a identidade do credor e, assim, realizar o cumprimento da prestação 

debitória.32 Destarte, ambos os mecanismos asseguram, pelo menos no plano 

funcional e por se tratar de actos receptícios, o mesmo objectivo: fazer cessar o 

desconhecimento do devedor em relação ao seu “novo” credor, não podendo o 

devedor – a partir do momento em que toma conhecimento do seu “novo” credor 

– invocar a respectiva ilegitimidade. Para esta orientação, a tónica é sempre 

colocada no conceito de “conhecimento”, independentemente do meio utilizado 

para a transmissão do acto. Em síntese, desde que o devedor tome efectivo 

conhecimento da cessão, aquela sempre lhe será oponível. A este propósito, é 

sobremodo esclarecedor o recente entendimento vazado no Acórdão do Supremo 

 
32 Para MARIA DA ASSUNÇÃO CRISTAS, ainda que possa não existir coincidência total entre os dois 
conceitos, certo é que a citação produz o mesmo efeito que a notificação, sendo um «meio idóneo 
de transmissão ao devedor do pertinente e adequado conhecimento [da cessão].”. Cfr. MARIA DA 

ASSUNÇÃO CRISTAS, Citação como notificação ao devedor cedido: Acórdãos do Supremo Tribunal de 
Justiça de 9.11.2000, Rec. 2611/00, e de 3.6.2004, Proc. 815/04, Cadernos de Direito Privado, número 
14, 2006, p. 63. No mesmo sentido, partilhando a tese de que o acto de citação equivale à notificação 
a que alude o artigo 583.º, número 1 do Código Civil, cfr. CÉSAR PIRES, A posição jurídica do devedor 
face ao contrato de factoring, Actualidad jurídica Iberoamericana, número 6, 2017, pp. 182-183. 
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Tribunal de Justiça de 07-09-2021 (MARIA CLARA SOTTOMAYOR), processo n.º 

348/16.2T8BJA-A.E1.S1:  

«A questão de direito dos presentes autos opõe duas teses: 

aquela a que aderiu o acórdão recorrido, que equipara a citação do 

devedor para o incidente de habilitação (ou para a ação executiva) à 

notificação exigida pelo artigo 583.º, n.º 1, do Código Civil como 

requisito de eficácia da cessão de créditos em relação ao devedor cedido 

e, uma outra tese mais exigente quanto aos formalismos, segundo a 

qual a comunicação ao devedor da cessão de créditos deve ter lugar em 

momento anterior à propositura da ação e que a notificação da cessão 

constitui um facto a alegar nos articulados e integrador da causa de 

pedir da ação. Esta segunda tese, todavia, não se revela adequada nem 

à letra nem à finalidade da lei. Por um lado, o artigo 583.º, n.º 1 não 

prevê uma enumeração taxativa dos meios pelos quais o devedor 

obtém o conhecimento da cessão e, por outro, o objetivo da lei com a 

cessão é precisamente o de promover as vantagens associadas à livre 

circulação de créditos num tempo em que estes assumem uma 

importância económica crescente. (…) Assim, não há motivos legais 

nem práticos que impeçam que o conhecimento do devedor se adquira 

ou concretize através de várias formas, entre as quais se conta a 

citação para a ação. Com efeito, apesar das diferenças normalmente 

apontadas entre a notificação e a citação, é inegável que ambas 

produzem o conhecimento da transmissão do crédito por parte do 

devedor, sendo o conhecimento o único elemento constitutivo da 

eficácia da cessão em relação ao devedor.». 

Em sentido diametralmente oposto, a orientação segundo a qual a notificação a 

que alude o artigo 536.º, número 1 do Código Civil não pode ser «substituída» pela 

citação assenta, essencialmente, em dois argumentos: (i) a notificação ao devedor 

constitui um facto constitutivo da cessão, razão pela qual o mesmo tem de estar 
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observado à data da instauração em juízo da competente acção judicial (não o 

estando, faltaria um elemento essencial da causa de pedir, o que determinaria a 

ineptidão da Petição Inicial); (ii) os efeitos da citação são, exclusivamente, aqueles 

consignados no artigo 564.º do Código de Processo Civil, não consentindo a lei 

processual a existência de quaisquer efeitos além daqueles especificamente 

previstos no referido normativo.  

Propugnando por esta orientação, deixa-se extractado o entendimento seguido 

pelo Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12-06-2003 (SALVADOR DA COSTA), 

processo n.º 03B1762: 

«A citação para os termos da acção tem por escopo essencial 

levar ao conhecimento do réu ter sido accionado pelo autor e os termos 

desse accionamento, a fim de poder defender-se (artigos 3º e 228º, nº. 1, 

do Código de Processo Civil). Tem, porém, os efeitos secundários de 

provocar a situação de mora do devedor, de fazer cessar a boa fé do 

possuidor, de estabilizar os elementos essenciais da causa e de inibir o 

réu de propor contra o autor acção destinada à apreciação da mesma 

questão jurídica (artigos 805º, nº. 1, do Código Civil e 481º do Código de 

Processo Civil). A eficácia do direito de crédito do cessionário contra o 

devedor depende, em termos substantivos, da referida comunicação ao 

segundo ou da sua aceitação do contrato de cessão, pelo que deve 

integrar a causa de pedir na acção e, como é natural, devem preceder 

a propositura da acção intentada pelo cessionário contra o devedor. 

Tendo em conta o fim e os efeitos primários e secundários do acto de 

citação no processo e o fim do acto de notificação ao devedor do 

contrato de cessão do direito de crédito, não pode o primeiro valer em 

termos de equivalência de efeitos jurídicos ao segundo». 

Reduzida a questão aos seus argumentos essenciais, importará, agora, tomar 

posição definida sobre as orientações em confronto. Antecipamos, desde já, que 

nos parece insuperável um dos argumentos avançados pela tese mais “exigente”, o 



Cessão de créditos e os efeitos da citação para a acção judicial em curso: 
uma análise jurisprudencial 

Gil Valente Maia 

 

 Online, dezembro de 2021 | 16 

qual se reconduz ao confronto com as normas processuais, mormente com o artigo 

564.º do Código de Processo Civil. Afora a existência de dois acórdãos proferidos 

em sede de revista excepcional – os quais propugnam pela tese oposta àquela que 

se defende neste estudo – cremos que a questão apenas alcançará o necessário 

“apaziguamento” quando, sobre o tema, for proferido um acórdão uniformizador 

de jurisprudência, momento a partir do qual findará a longuíssima discussão que 

tem motivado a existência de duas correntes jurisprudenciais manifestamente 

colidentes. 

 

4. Tomada de posição 

 

É uniformemente entendido que o «conhecimento» do devedor é condição de 

eficácia do acordo de cessão. Dito de outro modo, os efeitos da cessão– que se 

produziram imediatamente aquando do acordo celebrado entre cedente e 

cessionário – só terão a virtualidade de se “estender” ao devedor assim que aquele 

tomar efectivo conhecimento, ou declare aceitar, o negócio celebrado entre 

cedente e cessionário.  

À primeira vista, poder-se-ia dizer que qualquer meio a partir do qual se 

comunique ao devedor a cessão seria, em abstracto, plenamente válido, sobretudo 

atendendo ao facto de a lei não impor qualquer forma especial de notificação, 

podendo a mesma, inclusivamente, ser realizada extrajudicialmente (ut.art. 583.º, 

número 1 do Código Civil). Assim, por exemplo, uma mensagem de e-mail, um sms, 

uma comunicação verbal ou o envio de uma missiva, por parte de cedente ou do 

cessionário, cumpririam cabalmente aquela finalidade como, aliás, tem sido 

assinalado por alguma doutrina, sobretudo no ordenamento jurídico italiano. 

Se é inquestionável que o conhecimento do devedor constitui a raison d’être da 

notificação – o que, à partida, legitimaria qualquer mecanismo através do qual se 

assegurasse a transmissão da cessão,  mormente a citação, na qualidade de 

mecanismo particularmente solene – o que nos parece insuperável – e aqui reside, 

aliás, o maior obstáculo da tese que preconiza o entendimento contrário - é a 
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tendencial assimilação entre os dois conceitos, designadamente tendo em conta as 

finalidades especificamente cometidas por lei à citação, tal como definidas no 

artigo 564.º do Código de Processo Civil.  

Como salienta MANUEL DE ANDRADE, a citação comporta, entre nós, efeitos materiais 

e efeitos processuais. A citação tem, assim e exclusivamente, a virtualidade de 

interromper a prescrição, fazer cessar a boa fé do possuidor e constituir o devedor 

em mora (alínea a) do artigo 564.º do Código de Processo Civil). Quanto aos 

segundos, a citação torna estáveis os elementos essenciais da causa e, bem assim, 

inibe o réu de propor contra o autor acção destinada à apreciação da mesma 

questão jurídica (alíneas b) e c) do artigo 564.º do Código de Processo Civil).33 

De iure constituto, não cremos que a citação judicial seja o meio adequado a 

alcançar o conhecimento da cessão pelo devedor. Acaso se considerasse esta 

solução – ainda que se pudesse afirmar que «citação» e «notificação» não são 

institutos equivalentes 34 – sempre se estaria a introduzir um efeito não 

contemplado pela lei processual, criando-se no “elenco fechado” da norma do 

artigo 564.º do Código de Processo Civil uma hipótese que o legislador 

(declaradamente) não pretendeu integrar. 

 
33 Cfr. MANUEL DE ANDRADE, Noções Elementares de Processo Civil, Coimbra, Coimbra Editora 
Limitada, 1979, pp. 124 e 125. Uma análise detalhada de todos os efeitos da citação pode ser 
encontrada em ABRANTES GERALDES, PAULO PIMENTA, LUÍS FILIPE PIRES DE SOUSA, Código de Processo 
Civil Anotado, Volume I, Coimbra, Almedina, 2017, pp. 626 e 627, e PAIS DO AMARAL, Direito 
Processual Civil, Coimbra, Almedina, 2014, pp. 213 a 218. Em todo o caso, afigura-se indesmentível 
que a lei processual não atribui à citação o efeito «substitutivo» da notificação a que alude o artigo 
576.º, número 1 do Código Civil. Referindo-se ao «conteúdo determinado» ou à «tríplice função» do 
acto de citação, cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 17-12-2014 (LUÍS CORREIA DE 

MENDONÇA), processo n.º 938/7YXLSB.L1.8 e Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19-05-
2020 (MARIA AMÉLIA RIBEIRO), processo n.º 5143/15.3T8OER-A.L1-7. Na doutrina, e em sentido 
convergente, cfr. ANA VIEIRA, Centralidade da citação em Processo Civil no contexto judicial – 
Relatório Profissional, Dissertação de Mestrado, Porto, Universidade Portucalense, 2016, p. 18. Veja-
se, ainda que no regime pregresso, o entendimento de LEBRE DE FREITAS, JOÃO REDINHA, RUI PINTO, 
Código de Processo Civil Anotado, Volume I, Coimbra, Coimbra Editora, 2009, pp. 376-377. Este é o 
argumento expendido por MENEZES LEITÃO para defender a tese a que se aludiu. Com efeito, o Autor 
sustenta que a equiparação entre os dois conceitos implicaria a atribuição de efeitos que a lei 
processual não prevê no que concerne ao acto de citação, o que violaria a norma do [actual] artigo 
564.º do Código de Processo Civil. Cfr. LUÍS MENEZES LEITÃO, ob. cit., p. 26. 
34 Diferenciação que a doutrina – ainda que considere a posição contrária – igualmente assume. Cfr. 
MARIA DA ASSUNÇÃO CRISTAS, Transmissão Contratual do Direito de Crédito do carácter real do direito 
de crédito, Coimbra, Almedina, 2005, p. 133. 
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Isto é, não obstante o mérito ou desajuste da solução legal – cuja discussão não 

integra o plano do direito constituído – não nos parece existir qualquer solução 

“flexibilizadora” no sentido de atribuir à citação efeitos não especificamente 

atribuídos pela lei processual. 

Com efeito, ainda que a discussão se centre no «conhecimento» da cessão por parte 

do devedor, os partidários de tal tese – parece-nos – sempre se depararão com a 

seguinte questão: como justificar, à luz do artigo 564.º do Código de Processo Civil, 

a atribuição de um efeito não previsto pela lei?  

Por muito que se assente em considerações de ordem «finalística» - e por muito 

que as mesmas sejam meritórias – sustentamos que aquelas não resistem ao 

congraçamento com as normas processuais – sede principal onde se devem buscar 

e analisar os efeitos da citação. Caso contrário, parece-nos que a citação – instituto 

de raiz processual e com efeitos bem definidos na lei adjectiva – teria o condão, 

seguramente não consentido, de ser “aproveitada” para obter os fins visados por 

qualquer declaração negocial receptícia (v.g. declaração resolutiva ou de denúncia 

contratual). Destarte, qualquer solução que atribua à citação o mesmo efeito que a 

notificação prevista no artigo 583.º, número 1 do Código Civil redunda numa 

permissão – que cremos não autorizada – de «fazer entrar pela janela o que o 

legislador deliberadamente não quis fazer entrar pela porta principal». 

Acresce que, se é certo que não existe um prazo legal para o exercício da notificação 

- podendo o cedente ou cessionário notificar o devedor a todo o tempo – não se 

afigura verosímil que a intenção do legislador tenha sido a de comunicar a 

existência da cessão no momento em que já se iniciou um diferendo judicial entre 

as partes. Se todo o regime da cessão de créditos assenta, precisamente, na 

“estabilização” da situação jurídica do devedor – assegurando àquele uma espécie 

de dolce far niente quanto aos efeitos do acordo de cessão antes da notificação e, 

bem assim, uma transição pacífica do titular activo da relação obrigacional – a ideia 

de que o devedor pode conhecer a cessão apenas no momento em que já existe 

uma acção judicial em curso parece um contrassenso, designadamente quando o 

escopo de todo o regime legal visa, precisamente, que o devedor conheça o seu 
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novo credor e possa, perante aquele, cumprir ou renegociar os termos do programa 

contratual em detrimento da instauração de qualquer acção judicial de 

cumprimento, a qual sempre se afigura – na lógica do sistema – uma solução de 

ultima ratio. 

Por isso, admitir-se que o momento do conhecimento da cessão possa coincidir 

com o momento em que o devedor conhece que contra si foi proposta uma 

determinada acção judicial parece uma solução difícil de conceber, posto que tal 

equivaleria a afirmar que o legislador assentiu a que o devedor conhecesse a cessão 

no momento em que existe, já, uma “disputa” judicial em curso sem que se tenham 

anteriormente esgotado, por exemplo, as possibilidades de encontrar uma solução 

negociada entre as partes, tendo em vista o cumprimento voluntário (não coactivo) 

da prestação debitória. Com efeito, tal parece equivaler à ideia de que o legislador 

terá admitido ao cessionário começar pelo fim (citação para uma demanda judicial), 

quando podia alcançar a pretensão que visa (normalmente a cobrança do crédito) 

através de uma comunicação prévia ao devedor em que identificasse a sua 

“posição” e, concomitantemente, lhe exigisse o montante em dívida – o que parece 

ser a posição mais lógica e consentânea com o espírito do sistema. 

À míngua de qualquer resposta inconcussa para a questão colocada, é praticamente 

seguro que as largas décadas de «hesitação», como referia GUILHERME MOREIRA, 

tenderão a perdurar até à prolação de um Acórdão Uniformizador de 

Jurisprudência. Até lá, é muito provável que se continue a assistir à multiplicação 

de decisões em sentido claramente dissonante, num tema que se afigura de 

inegável importância para o giro comercial. 

 

5. Conclusões 

 

Deixam-se, por facilidade expositiva, extractadas as principais conclusões do 

presente assunto: 
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1. O presente estudo procurou responder à questão de saber se, cedido um 

determinado crédito e não tendo sido, por qualquer forma, comunicada a 

cessão ao devedor, poderá a citação para a acção judicial equipar-se à 

notificação prevista no artigo 583.º, número 1 do Código Civil. 

 

2. Trata-se, historicamente, de um tema delicado, o qual tem motivado um 

conjunto de decisões judiciais em sentido claramente divergente, ora 

aceitando a “equiparação” ente citação e notificação, ora recusando tal 

equiparação (e, via de regra, julgando o cessionário- autor parte ilegítima na 

demanda judicial). 

 

3. Após se ter referenciado cada uma das orientações em confronto – assim 

como os principais arestos e Autores a sustentar cada uma das posições – 

tomámos posição no sentido de recusar a equiparação entre os dois 

conceitos, ou seja, sustentámos que a notificação a que alude o artigo 583.º, 

número 1 do Código Civil não pode ser conseguida através da citação para 

uma determinada acção judicial. 

 

4.  Afigurou-se-nos decisivo para acompanhar tal orientação o facto de os 

efeitos da citação judicial encontrarem-se taxativamente previstos no artigo 

564.º do Código de Processo Civil, o que – acaso se considerasse a orientação 

contrária – poderia conduzir à criação de um efeito ex novo, não admitido 

no elenco fechado da norma. 

 

5. Do mesmo modo, cremos que não pretendeu o legislador assegurar que o 

conhecimento do devedor apenas “chegasse” no momento em que já se 

iniciou um diferendo judicial, concretamente no momento em que aquele é 

citado para uma lide judicial. 
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6. Deixou-se, ainda, salientado que a resposta definitiva para esta questão – não 

obstante os contributos existentes – apenas será definitivamente alcançada 

aquando da prolação de um Acórdão Uniformizador de Jurisprudência, o 

qual terá, então, oportunidade de colocar termos às «hesitações» que, há 

quase cem anos, tao emos vindo a assistir acerca desta problemática.  


