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1. Introdução. I. Como é sabido, o artigo 30.º da Lei Uniforme das Letras e 

Livranças (LULL, aplicável às livranças por força do respetivo artigo 77.º) estabelece que o 

“pagamento de uma letra pode ser no todo ou em parte garantido por aval”.  

Constitui objeto do presente estudo dar alguma coerência de solução a um 

conjunto de situações de execução do avalista. Nessas situações, a execução do avalista 

está em concurso (efetivo ou potencial) com a execução de outros avalistas, com a 

execução do avalizado ou de um terceiro garante, ou com planos de recuperação ou 

declaração de insolvência do avalizado. Trata-se de situações com significativa relevância 

prática, dada a frequência com que ocorrem.  

A situação prototípica é a do sócio (ou sócios) que subscreve(m) um aval de uma 

letra aceite pela sociedade em garantia de um financiamento prestado por dado banco, 

com ou sem constituição de garantia real pela sociedade. Em caso de incumprimento, ou 

de sujeição a processo especial de revitalização [PER] (cf. artigos 17.º-A ss. do Código da 

Insolvência e Recuperação de Empresas [CIRE]), ou a processo especial para acordo de 

pagamentos [PEAP] (cf. artigos 222.º-A ss. CIRE), ou de declaração de insolvência, surge, 

então, a pergunta recorrente: pode o avalista ser executado, ou ser já executado, pelo 

beneficiário do título de crédito? Por que medida de dívida e sobre que bens?  

Procuraremos responder a estas questões em algumas breves notas de reflexão, que 

procurem articular os dados da teoria geral do processo com as necessidades do direito 

substantivo.  

 

II. Mas, antes de avançarmos, impõe-se fazer a apresentação dos traços gerais do 

enquadramento material do aval. 

Façamos a leitura das normas mais relevantes para a compreensão das questões 

que vamos estudar.  

Assim, depois do já referido artigo 30.º LULL, o artigo 32.º LULL fixa que “[o] dador 

de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada. A sua obrigação 

mantém-se, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula por qualquer razão 

que não seja um vício de forma. Se o dador de aval paga a letra, fica sub-rogado nos direitos 

emergentes da letra contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval e contra os obrigados 

para com esta em virtude da letra”. Ainda, dispõe o artigo 47.º LULL que “[o]s sacadores, 

aceitantes, endossantes ou avalistas de uma letra são todos solidariamente responsáveis 
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para com o portador. O portador tem o direito de acionar todas estas pessoas, 

individualmente ou coletivamente, sem estar adstrito a observar a ordem por que elas se 

obrigaram. […] A ação intentada contra um dos coobrigados não impede de acionar os 

outros, mesmo os posteriores àquele que foi acionado em primeiro lugar”. Por fim, mas 

não menos importante, “[a]s pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor 

ao portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com 

os portadores anteriores, a menos que o portador ao adquirir a letra tenha procedido 

conscientemente em detrimento do devedor”, lê-se no artigo 17.º LULL. 

 Ora, da consideração do teor destas normas, bem como das regras gerais dos 

títulos de crédito, expostas pela jurisprudência, decorrem as seguintes e brevíssimas linhas 

gerais de caracterização da obrigação do avalista:  

— é uma obrigação de garantia de outra obrigação e de extensão coincidente com 

a obrigação do avalizado2; 

— dotada do benefício da sub-rogação do dador de aval que pague a letra nos 

direitos emergentes da letra contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval e 

contra os obrigados para com aquela em virtude da letra; 

— é uma obrigação solidária, em face do portador, com as obrigações de outros 

avalistas e demais obrigados cartulares; 

— qualquer dos coobrigados (sacadores, aceitantes, endossantes ou avalistas) pode 

ser acionado pelo portador, sozinho ou com os outros3; 

— não existe nenhuma ordem de subsidiariedade temporal ou posicional entre os 

obrigados, nomeadamente, o avalista não beneficia de excussão prévia ou outra 

causa de responsabilidade subsidiária perante o avalizado4; 

— ao contrário do regime civil da solidariedade, em que se o credor “exigir 

judicialmente a um deles a totalidade ou parte da prestação, fica inibido de 

                                                           

2 GONSALVES DIAS, Da Letra e da Livrança, vol. VII, 459:  o avalista é um “obrigado de favor”, que 
só pretende obrigar-se pelo título e adquirir na medida dele os direitos do mesmo emergente. 
3 RC 08-07-2008/Proc. 729/06.0TBILH-A.C1 (ISAÍAS PÁDUA): “[o] facto de o exequente não ter ido 
ao processo de falência de uma sociedade subscritora ou aceitante de uma letra ou livrança (dada à 
execução) reclamar o seu crédito sobre essa sociedade em nada belisca o seu direito de procurar 
obter a satisfação integral desse crédito junto das pessoas que avalizam o cumprimento da 
obrigação contraída por aquela, quer demandando-as individualmente, quer coletivamente, e 
independentemente de respeitar a ordem pela qual se obrigaram”.  
4 RG 17-03-2004/Proc. 2217/03-1 (AMÍLCAR ANDRADE) e RL 17-06-2008/Proc. 4046/2008-1 (JOÃO 
AVEIRO PEREIRA). Diversamente, na relação entre os avalistas, o direito de regresso rege-se pelo 
artigo 650.º da lei civil, como veremos adiante. 
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proceder judicialmente contra os outros pelo que ao primeiro tenha exigido” 

(artigo 519.º, n.º 2, do Código Civil [CC]), a “ação intentada contra um dos 

coobrigados não impede de acionar os outros, mesmo os posteriores àquele que foi 

acionado em primeiro lugar” (artigo 47.º-IV LULL) 

— por fim,  

a. no domínio das relações mediatas (i.e., perante o portador da letra ou 

livrança, maxime após preenchimento da letra em branco, já fora da 

relação que deu causa à emissão do título de crédito), trata-se de uma 

obrigação materialmente autónoma, mantendo-se ainda que a 

obrigação garantida seja nula, salvo vício de forma5, não sendo 

oponíveis exceções fundadas nas suas relações pessoais com terceiros, 

com o subscritor avalizado — v.g., violação do pacto de preenchimento 

—, ou com os anteriores portadores6, a não ser a exceção da liberação 

por extinção da dívida7, a menos que o portador, ao adquirir a letra, 

tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor8; 

b. no domínio das relações imediatas (i.e. com o sacador, dentro da 

relação que deu causa à emissão do título de crédito9), não valem os 

princípios cambiários da literalidade e abstração, (de que decorre que a 

                                                           

5 RL 23-05-1991/Proc. 0046682 (LOPES PINTO), RG 10-05-2007/Proc. 521/07-1 (AMILCAR 
ANDRADE), RL 17-06-2008/Proc. 4046/2008-1 (JOÃO AVEIRO PEREIRA) e STJ 2-12-2008/Proc. 
08A3600 (PAULO SÁ). 
6 RL 5-05-2009/Proc. 10091/2008-1 (MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA): “na qualidade de avalista o 
opoente jamais pode opor ao primeiro portador da livrança os meios de defesa que competiria à 
subscritora avalizada (que não o próprio pagamento da dívida)”. No mesmo sentido, RP 6-02-
1990/Proc. 0123057 (TATO MARINHO), STJ 14-01-1997/Proc. 96A484 (PAIS DE SOUSA), RP 8-05-
2000/Proc. 9951471 (FERNANDES DO VALE), STJ 18-09-2007/Proc. 07A2673 (MÁRIO CRUZ), RL 
14-01-2008/ Proc. 9498/2007-8 (SILVA SANTOS) e RL 05-06-2008/Proc. 3795/2008-6 (GRANJA DA 
FONSECA). 
7 O avalista pode opor ao portador a exceção de liberação, por extinção, total ou parcial, da 
obrigação do avalizado (VAZ SERRA, RLJ ano 113, pág. 187, STJ 23-01-86, BMJ 353, 482). 
Identicamente, RC 19-02-2004/Proc. 4019/03 (JORGE ARCANJO). 
8 Para certas jurisprudência e doutrina (assim, FERRER CORREIA, Lições de direito comercial III, 
69) basta a consciência do prejuízo ao devedor: assim, STJ 21-05-1965, BMJ 147, 313, STJ 16-11-1965, 
BMJ 147, 283, STJ 26-11-1974, BMJ 241, 315, RP 06-02-1990/Proc. 0123057 (TATO MARINHO), STJ 18-
09-2007/Proc. 07A2673 (MÁRIO CRUZ), STJ 16-09-2008/Proc. 08A1817 (PAULO SÁ) e STJ 16-06-
2009/Proc. 1457/07.4TBABF-A.S1 (GARCIA CALEJO) (é suficiente que o portador “tenha tido 
conhecimento das exceções e consciência do prejuízo que o endosso a seu favor determinava para 
o devedor”). Minoritariamente, PINTO COELHO, Lições de direito comercial II, 66 ss., exigia 
intenção desse prejuízo. 
9  O subscritor, o beneficiário e quem assina no verso integram as relações imediatas (STJ 10-07-
2008/Proc. 08B2107 (SALVADOR DA COSTA)). 
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letra é independente da “causa debendi” subjacente)10 e, por isso,  além 

do pagamento, o avalista pode invocar contra o beneficiário de letra ou 

livrança em branco o preenchimento abusivo do título de crédito11 ou a 

nulidade do aceite12, e, em geral, os seus meios pessoais de defesa, isto 

é, as exceções derivadas da relação causal existente entre eles, e não as 

do avalizado (RL 11-6-2013/Proc. 53/10.3YYLSB-A.L1-7 (ANA 

RESENDE)). 

Passemos, agora, à resolução das questões. Os traços substantivos que acabámos 

de apresentar vão ser de utilidade, como se constatará. 

 
2. Execução singular. A). Execução de uma pluralidade de avales (aval 

coletivo). I. Em sede de execução singular dirigida contra co avales de uma mesma letra 

ou livrança (aval coletivo, i.e., avales sucessivamente constituídos para garantir a obrigação 

de um mesmo aceitante13), são pertinentes duas questões: a) que bens podem ser 

penhorados?; b) a extinção da dívida em face de um dos avalistas ou a celebração de um 

acordo de pagamentos apenas com um deles ao abrigo do artigo 806.º do Código de 

Processo Civil [CPC] extingue a totalidade da execução? 

Deve ser notado que, sem prejuízo de se estar, processualmente, perante um 

litisconsórcio voluntário  —   i.e., num aval coletivo o credor pode executar o avalista que 

quiser, como decorre do artigo 47.º-II LULL e 32.º, n.º 2, do CPC —,  não se está perante a 

execução de uma mesma dívida com uma pluralidade de obrigados solidários, mas de um 

                                                           

10 Por todos, STJ 16-06-2009/Proc. 344/05.5TBBGC-A.S1 (FONSECA RAMOS): no “domínio 
cambiário vigoram os princípios da literalidade – segundo o qual a mera inspeção do título deve 
demonstrar a constituição da obrigação e os respetivos obrigados; o da abstração, segundo o qual, 
a letra ou a livrança é independente da obrigação subjacente ou da causa do débito; o da 
independência recíproca das várias obrigações contidas no título, cuja nulidade não é comunicável; 
o da autonomia, segundo o qual o portador tem o direito do credor originário e, finalmente, o 
princípio da incorporação, segundo o qual são uma identidade a obrigação e o título que a exprime”. 
Ainda, o mesmo STJ 10-07-2008/Proc. 08B2107 (SALVADOR DA COSTA): “[n]ão tendo as livranças 
que à execução servem de título executivo saído da tríplice esfera da subscritora, do beneficiário e 
de quem as assinou no verso, inserem-se no plano das relações imediatas, dispensando-se a 
aplicação das regras próprias dos títulos de crédito, por se não justificar a proteção da circulação de 
boa fé”. 
11 STJ 10-07-2008/Proc. 08B2107 (SALVADOR DA COSTA), STJ 23-04-2009/Proc. 08B3905 (MARIA 
DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA) e RC 7-02-2017/Proc. 3775/12.0TJCBR-A.C1 (FERNANDO 
MONTEIRO). 
12 STJ 9-03-1995/086360 (FERREIRA DA SILVA). 
13  Não para garantir outro aval. 
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feixe de obrigações correspondentes a outros tantos devedores14. Apenas assim se 

compreende o já referido artigo 47.º-IV LULL. 

Efetivamente, a dita solidariedade prevista no artigo 47.º-I LULL não é uma 

responsabilidade solidária igual à do Código Civil, sendo, ainda assim, uma solidariedade 

imperfeita ou em sentido amplo [Assento do STJ 28-07-1981 (BMJ 309, 179)]15.  

Em suma: há um concurso de dividas de garantia — um avalista, uma dívida — ou 

de garantias pessoais da dívida do aceitante, autónomas entre si, mas articuladas de modo 

solidário. Tal permitirá, depois, resolver a questão do regime do direito de regresso perante 

o avalizado. 

 

II. Como se articula a respetiva execução? 

Desde logo, o credor tanto pode optar entre demandar todos os avalistas 

coobrigados, como apenas algum ou alguns deles. E pode fazê-lo numa mesma ação ou em 

                                                           

14 Assim, STJ 27-10-2009/Proc. 480/09.9YFLSB (AZEVEDO RAMOS): “[e]sta pluralidade de avales, 
impropriamente designada por “coaval”, não se traduz na prestação coletiva de um único aval, por 
uma pluralidade de “coavalistas”, mas antes numa pluralidade de avales individuais e autónomos, 
prestados por cada um dos avalistas, a favor de um mesmo avalizado”. 
15 Citemo-lo: “o facto de a Lei Uniforme impor como principal responsável o aceitante da letra, não 
podendo este exigir a prestação efetuada por si a qualquer outro responsável, isso não impede que 
se trate de obrigação solidária, pois é o próprio Código Civil, no seu artigo 516.º, que prevê esta 
hipótese, visto aceitar que, nas relações internas entre os vários devedores solidários, da relação 
jurídica entre eles existente resulte que são diferentes as suas partes ou que um só deles deva 
suportar o encargo da dívida, que é, precisamente, a hipótese das obrigações cambiárias e de outras, 
como o mostra o Prof. Vaz Serra, loc. cit., 189, e Acordo deste Supremo de 27 de Novembro de 1979, 
Boletim, n.º 291/434. E, assim, o artigo 524.º do Código Civil não se opõe ao que se permite no seu 
artigo 516.º, mas tão-somente regula o caso mais vulgar de a solidariedade na obrigação respeitar a 
vários devedores com comparticipações diferentes ou iguais na dívida. Não se vê, pois, qualquer 
razão para que o conceito legal de solidariedade, acima definido, não compreenda também o que 
vem sendo chamado solidariedade imperfeita, ou seja, quando só um dos devedores responsáveis é 
o principal devedor, isto é, quando um só deles, nas relações internas, deve suportar o encargo da 
dívida na sua totalidade. Pode haver nessas relações várias nuances na sua regulamentação, mas o 
conceito de solidariedade é só um, o do artigo 512.º, n.º 1, do Código Civil, e, como vimos, abarca as 
dívidas cartulares ou cambiárias e outras, ou seja, aquelas que da relação jurídica existente entre os 
vários devedores resulte que um só deles deve suportar o encargo da dívida total (artigo 516.º, parte 
final, do Código Civil). E se o conceito de solidariedade do nosso Código Civil abarca nitidamente 
estas duas hipóteses de solidariedade, a que vêm chamando perfeita e imperfeita”. Contra, negando 
que ser trate de obrigações solidárias, ANTUNES VARELA, RLJ 115.º, 334 ss., em anotação ao mesmo 
Assento: “importa sempre reconhecer que, para haver obrigação solidária se torna essencial que 
essas obrigações distintas dos vários devedores se integrem na mesma relação obrigacional unitária. 
Tem que haver, noutros termos, uma relação obrigacional global, envolvente, para que os diferentes 
vínculos que prendem os condevedores ao credor comum constituam uma obrigação solidária. E 
não é esse o recorte estrutural próprio da cadeia de obrigações sucessivas incrustadas no título de 
crédito cambiário, que circula como título à ordem no comércio jurídico”. 
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ações separadas, sem que lhe possa ser oposta litispendência, pois são dívidas autónomas 

entre si16.  

Na verdade, este concurso de garantias pessoais conduz a um concurso de 

pretensões: há várias dívidas diferentes relativas a um mesmo valor económico.  

Visto que se trata, formalmente, de várias dívidas, dir-se-ia que se podia penhorar 

o valor respetivo para cada avalista; mas não pode ser assim.  A penhora deve ter por 

medida o efetivo valor económico a executar como se houvesse uma cumulação “aparente” 

de dívidas, e não a soma destas.  

 

Exemplo: na execução dos dois avalistas de uma livrança de €50.000, embora cada um 
responda pela totalidade do valor, só podem ser penhorados bens que somados não passem 
esse valor na totalidade das execuções.  
 

Esta é a interpretação mais conforme ao princípio da proporcionalidade da 

penhora (cf. artigos 735.º, n.º 3, e 751.º, n.os 1, segunda parte, e 2): é ilícita a penhora 

desnecessária de bens17.  

Deste modo, o concurso de pretensões não obsta à execução de cada avalista, mas 

restringe o objeto penhorável. 

 

III. Ocorrendo a extinção da dívida garantida, nomeadamente porque um dos 

avalistas paga (total ou parcialmente) a dívida, sucede o seguinte. 

III.1. Se, por um lado, o portador do título de crédito pode executar, como se viu, 

a pluralidade ou singularidade de avalistas que melhor lhe aprouver, porém, se um deles 

pagar e, ainda assim, o portador insistir em executar (ou continuar a executar) os outros 

avalistas, estes poderão opor-lhe a extinção da obrigação avalizada por pagamento18.  

É que “é manifesto que, tendo um deles pago ao portador-credor a totalidade da 

prestação, todos os outros devedores solidários ficam liberados perante esse credor, que 

não pode exigir novamente a qualquer deles essa prestação” (Assento do STJ 28-07-1981). 

                                                           

16 Ver o ponto B). II. 2. deste número. 
17 Alguns poderiam ver aqui uma falta de interesse processual para a prática do ato de penhora. 
18 Assim, o RC 19-02-2004/Proc. 4019/03 (JORGE ARCANJO) considerou que no “caso concreto, os 
coavalistas C e esposa D (segundos executados) procederam ao pagamento parcial da dívida 
(7.500.000$00), e tendo sido aceite pelo exequente, aproveita aos demais executados”. Como 
notámos na nossa A ação cit., 351, na senda de TEIXEIRA DE SOUSA, Ação cit., 71: num concurso 
de pretensões o devedor não pode opor litispendência ou caso julgado, mas pode opor a extinção 
da dívida garantida por pagamento. 
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III. 2. Por seu lado, o avalista que pagou a dívida poderá exercer ação cambiária 

contra o avalizado e obrigados, mas nos exatos termos da impropriamente designada “sub 

rogação” prevista no artigo 32.º-III LULL19.   

 Em que termos se exercerá este direito de regresso? 

Para responder importar notar que no “aval coletivo” se configuram dois níveis de 

relações jurídicas: a relação dos coavalistas com o portador e a relação dos avalistas entre 

si20.  

Na relação com o portador dá-se a sub-rogação prevista no artigo 32.º-III 

primeira parte LULL: o avalista poderá exercer contra o avalizado o direito de regresso, 

enquanto pessoa a favor de quem foi dado o aval. 

Já na relação  dos coavalistas entre si o artigo 32.º-III LULL não prevê o direito 

de regresso entre eles, porquanto o avalizado que pagasse a letra ou livrança não teria 

direito de regresso sobre os avalistas, i.e., contra os seus próprios garantes, pelo que não 

há direitos daquele, emergentes da letra ou livrança, a serem sub-rogados21. Portanto, na 

“relação dos coavalistas entre si não há nexo cambiário” (RC 24-6-2008/Proc. 

7191/06.5TBLRA-A.C1 e RC 3-6-2014/Proc. 18/12.0TJCBR-A.C1, ambos relatados por JORGE 

ARCANJO22) pelo que o avalista que pagou “não pode executar os demais coavalistas, 

erigindo como título executivo a letra ou livrança avalizadas”, não dispondo de ação 

cambiária (RC 24-6-2008/Proc. 7191/06.5TBLRA-A.C1  e RC 3-6-2014/Proc. 

18/12.0TJCBR-A.C1, ambos relatados por JORGE ARCANJO)23. 

Em consequência, a “obrigação [de pagar em regresso] é regulada pelo direito 

comum” e não pelo direito cambiário [RC 3-6-2014/Proc. 18/12.0TJCBR-A.C1 (JORGE 

ARCANJO), na linha dos RP 27-02-2007/Proc. 0626567 (HENRIQUE ARAÚJO), STJ 29-04-

                                                           

19 “O direito do avalista que paga a letra de câmbio é um direito próprio e autónomo, emergente da 
letra, e não um direito que lhe tenha sido transmitido ou que haja sucedido, porque não há sub-
rogação. […] O termo “sub-rogado” inscrito no artigo 32.º, §3.º, da LULL está aí impropriamente 
empregue, por erro de tradução” (RC 3-06-2014/Proc. 18/12.0TJCBR-A.C1 (JORGE ARCANJO)). 
20 RC 3-06-2014/Proc. 18/12.0TJCBR-A.C1 (JORGE ARCANJO), repetindo o RC 24-06-2008/Proc. 
7191/06.5TBLRA-A.C1 (JORGE ARCANJO)). 
21 Assim, STJ 27-10-2009/Proc. 480/09.9YFLSB (AZEVEDO RAMOS).  
22 Identicamente, STJ 27-10-2009/Proc. 480/09.9YFLSB (AZEVEDO RAMOS): “[n]ão existem 
relações cambiárias entre os vários avalistas de um mesmo avalizado”. 
23 No mesmo sentido, GONSALVES DIAS, Da letra cit., 584, STJ 24-10-2002, CJ/STJ, Tomo III, 120, e 
RP 27-05-2004/Proc. 0432601 (FERNANDO BAPTISTA). 
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2008/Proc.  08A1103 (JOÃO CAMILO) e RC 24-6-2008/Proc. 7191/06.5TBLRA-A.C1 (JORGE 

ARCANJO)]24. 

E o que se acha no direito comum?  

Para certa jurisprudência25, seria de aplicar o regime da fiança (RP 27-02-2007/ 

Proc. 0626567 (HENRIQUE ARAÚJO), STJ 29-04-2008/Proc.  08A1103 (JOÃO CAMILO) e 

RC 24-6-2008/Proc. 7191/06.5TBLRA-A.C1 (JORGE ARCANJO)), conjugado com o regime 

das obrigações solidárias, nos termos do artigo 650.º CC26, pelo que  se o coavalista pagou 

voluntariamente “só terá direito de regresso contra os outros coavalistas depois de 

excutidos todos os bens do devedor […], salvo acordo em contrário dos coavalistas” (RL 11-

10-2007/Proc. 8179/2007-6 (PEREIRA RODRIGUES) e “será apenas na quota-parte que a 

este[s] compete, situação que pode inclusivamente conduzir à discussão da medida de 

responsabilidade de cada um deles” ((RL 11-10-2007/Proc. 8179/2007-6 (PEREIRA 

RODRIGUES)).  Portanto, o avalista “que satisfizer o direito do credor te[ria] direito de 

regresso contra o outro coavalista” (RL 11-10-2007/Proc. 8179/2007-6 (PEREIRA 

RODRIGUES)).  

 
Exemplo: livrança, avalizada por quatro pessoas singulares ( A, B,C e D); a livrança não foi 
paga, tendo o portador movido execução, com base nela, apenas contra o avalista A; na 
ação executiva, houve transação, em que o referido avalista aceitou pagar ao exequente a 
quantia garantida; posteriormente, o A propõe ação ordinária contra os três demais 
avalistas, na qual obtém a condenação de cada um dos réus a pagar–lhe a quantia, acrescida 
de juros legais27. 
 

Mais: o Supremo Tribunal de Justiça no seu Acórdão Uniformizador de 

Jurisprudência n.º 7/2012, de 05-06-2012/Proc. n.º 2493/05 (ABRANTES GERALDES) veio 

julgar que “[s]em embargo de convenção em contrário, há direito de regresso entre os 

avalistas do mesmo avalizado numa livrança, o qual segue o regime previsto para as 

obrigações solidárias”28. 

                                                           

24 Ainda, GONSALVES DIAS, ob. cit., 588-589, STJ 7-07-1999, CJ/STJ, Ano VII, Tomo III, 14, e RP 12-
12-2002/Proc. 0232527 (OLIVEIRA VASCONCELOS). 
25 Na doutrina, ANTUNES VARELA, Das Obrigações em Geral II, 4.ª ed., 1990, 494. 
26  Ver o RP 27-02-2007 / Proc. 0626567 (HENRIQUE ARAÚJO).  
27 Esta situação constituiu o objeto do STJ 27-10-2009/Proc. 480/09.9YFLSB (AZEVEDO RAMOS). 
28 O acórdão tem importante sustento, entre outros, no TC 24-03-2004/Proc. n.º 643/2003: “sendo 
vários os coavalistas, todos eles garantindo o pagamento da dívida, não se explicaria que, a final, só 
um ou alguns viessem a ter de suportar a totalidade da dívida e que aos outros coavalistas nenhum 
pagamento pudesse ser exigido. Razões de justiça relativa sempre militariam na distribuição do 
encargo entre todos os coavalistas”. O acórdão apresenta votos de vencido dos Conselheiros 
AZEVEDO RAMOS, SILVA SALAZAR, NUNO CAMEIRA, PEREIRA DA SILVA, FONSECA RAMOS, 
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III.3. Com o devido respeito pela jurisprudência uniformizada, assente em direito 

comparado e em recentes escritos que valorizam a qualificação das relações entre avalistas 

como solidárias por força do artigo 47.º LULL29, seguimos o entendimento diverso 

abraçado pelo STJ 27-10-2009/Proc. 480/09.9YFLSB (AZEVEDO RAMOS)30. 

Este entendimento resume-se ao seguinte. 

Em primeiro lugar, é  manifesto e pacífico que o artigo 32.º-III LULL prevê uma 

sub-rogação (um “direito de regresso”) nos direitos emergentes da letra (i) contra a pessoa 

a favor de quem foi dado o aval, i.e., contra o avalizado, e (ii) contra os “obrigados para 

com esta [pessoa] em virtude da letra”, i.e., todos aqueles contra quem o avalizado tenha 

ação cambiária — maxime, signatários anteriores ao avalizado —  o que exclui os avalistas 

pois, como notámos, o  avalizado que paga a letra ou livrança não tem crédito cambiário 

sobre os avalistas, i.e., contra os seus próprios garantes. Portanto, o artigo 32.º-III não 

confere direito de regresso ao avalista pagador sobre os demais avalistas. 

Em segundo lugar, o regime terá de ser procurado no “direito comum”, como 

expressamente enuncia a Consideração n.º 75 do Congresso de Genebra, que preparou a 

Convenção de Genebra de 1930, que teve por objeto a Lei Uniforme31. Esta remissão 

“genética” para o direito comum parece ter um duplo significado: a) por um lado, indicia 

que não se quis retirar do artigo 47.º LULL nenhuma consequência para a solidariedade 

interna entre avalistas; trata-se, como já dissemos, de uma solidariedade imperfeita, 

externa, perante o portador; b) por outro, quis deixar-se a matéria para o direito comum 

que seja aplicável, obviamente. 

Ora, justamente, não se poderá aplicar o regime da fiança32. É que o “aval não é 

uma fiança especial e o seu regime jurídico não constitui uma espécie de um género que 

                                                           

ÁLVARO RODRIGUES, MARQUES PEREIRA, SILVA GONÇALVES e ANA PAULA BOULAROT, 
com fundamentações que são, no essencial, as que apresentamos no texto. 
29 Em particular, nas obras de CASSIANO SANTOS, Direito Comercial Português, I, 266 e 267 e de 
CAROLINA CUNHA, Letras e Livranças. Paradigmas Actuais e Recompreensão do Regime, págs. 309 
e 310. 
30 Este acórdão seguiu o entendimento pugnado por PEDRO PAIS DE VASCONCELOS em 
“Pluralidade de avales de um mesmo avalizado e «regresso» do avalista que pagou sobre aqueles que 
não pagaram”, Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais, III, 947 ss. 
31 Lê-se nessa Consideração «não há entre coavalistas relações cambiárias, mas somente de direito 
comum que uma Lei Uniforme sobre Letras não tem que regular». 
32 Tampouco há uma lacuna que justifique o recurso ao regime da fiança por analogia; veja-se, 
novamente, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Pluralidade cit., 969 ss. 
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seria a fiança civil”33: se ambos comungam da função de garantia, separam-se na sua 

natureza. Se a fiança é um negócio causal e subsidiário, o aval é um negócio literal 

autónomo, incorporado e abstrato34, pelo está excluída a aplicação direta do artigo 650.º.  

Muito menos “não existe, nem se pode presumir” que “subjacente a uma 

pluralidade de avales, prestados pelo mesmo avalizado, tenha sido estipulado o regime de 

regresso solidário próprio da fiança, ou uma convenção de partilha igualitária ou 

proporcional do sacrifício financeiro inerente ao pagamento do aval por um dos 

coavalistas, ou outra convenção qualquer”, como nota o Conselheiro AZEVEDO RAMOS 

no voto de vencido ao Acórdão Uniformizador de Jurisprudência n.º 7/2012, de 05-06-2012/ 

Proc. n.º 2493/05 (ABRANTES GERALDES)35. 

Assim sendo, o recurso ao regime jurídico da fiança para regular as relações entre 

os avalistas do mesmo avalizado, não é automático: “só pode ancorar-se em relações 

extracambiárias que tenham sido estabelecidas entre os vários avalistas do mesmo 

avalizado”, ao abrigo da liberdade contratual ou seja,  a “fiança extracambiária só existe se 

for convencionada e nada permite presumi-la”36.  

Se nada existir convencionado entres os avalistas do aval coletivo, então o avalista 

que pagou não tem ação comum extracambiária contra os demais avalistas do mesmo 

avalizado.  

Se existir convenção extracambiária entre eles, o direito de ação poderá ser exercido  

“nos precisos termos do que tiver sido convencionado” (STJ 27-10-2009/Proc. 

480/09.9YFLSB (AZEVEDO RAMOS)”, sendo que, como“[n]ão existem relações 

cambiárias entre os vários avalistas de um mesmo avalizado” (STJ 27-10-2009/Proc. 

480/09.9YFLSB (AZEVEDO RAMOS), aquele “direito de ação entre coavalistas não pode 

ser exercido através de simples execução, utilizando a letra ou livrança como título 

executivo, por estas não possuírem a virtualidade de título para o efeito” (RL 11-10-

2007/Proc. 8179/2007-6 (PEREIRA RODRIGUES)). Há que instaurar ação declarativa de 

condenação para obter a competente sentença condenatória, cumprindo-se o artigo 703.º, 

n.º 1, al. a), CPC. 

                                                           

33 STJ 27-10-2009/Proc. 480/09.9YFLSB (AZEVEDO RAMOS), na esteira de PEDRO PAIS DE 
VASCONCELOS, Pluralidade cit., 967. 
34 PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Pluralidade cit., 967. 
35 Na esteira de PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Pluralidade cit., 973 ss. 
36 STJ 27-10-2009/Proc. 480/09.9YFLSB (AZEVEDO RAMOS). 
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IV. Mas, e se for celebrado um acordo de pagamentos a prestações sem perdão 

parcial da dívida com apenas um dos avalistas, ao abrigo do artigo 806.º CPC, podem os 

demais avalistas opor ao credor os efeitos materiais de alteração dos prazos? 

IV. 1. A resposta é negativa: não há extensão subjetiva dos efeitos do acordo. Não 

apenas a vontade das partes do acordo não foi essa, como o acordo não causou a extinção 

da obrigação garantida, único fundamento oponível.  

Por isso, os demais avalistas podem ser executados ou continuar a ser executados, 

nos termos originários, pois não beneficiam do plano prestacional. Depois, à medida que 

o pagamento for sendo efetuado sucederá o seguinte: cada avalista executado oporá ao 

portador a extinção parcial da sua dívida, de modo a evitar que o credor seja pago duas 

vezes, e o avalista que firmou o acordo, e que pagou, ficará “sub-rogado” nos direitos 

emergentes da letra contra o aceitante e os demais obrigados em virtude da letra. 

Este é, ademais, o entendimento conforme à referida configuração material do aval 

coletivo como um feixe de obrigações independentes (cf. artigo 47.º-IV LULL), sendo certo 

que mesmo que se lhes aplicasse o regime civil das obrigações solidárias sempre valeria a 

regra geral do artigo 512.º, n.º 2, primeira parte, CC, segundo a qual cada devedor solidário 

pode estar obrigado em termos diversos dos demais. Por isso, um avalista poderia 

beneficiar de momentos de vencimento próprios37. 

IV.2. Contra, dir-se-ia que, ao menos no plano processual, haveria um obstáculo: o 

n.º 2 do mesmo artigo 806.º CPC dita que a comunicação do acordo ao agente de execução 

“determina a extinção da execução”. Mas, a ser assim, enquanto o signatário do acordo 

teria de cumprir o plano de pagamento a prestações, os avalistas não signatários 

beneficiariam dos efeitos processuais extintivos, mas sem ficarem sujeitos às obrigações 

novas do acordo. Mais: poderiam não pagar e, ainda assim, não poderiam ser executados 

pelo sacador; apenas, presumivelmente, pelo avalista pagante.  

Tal não pode ser assim: o artigo deve ser interpretado em conformidade com o 

direito material e de modo equilibrado. O acordo prestacional subjetivamente parcial, a 

execução continua contra os demais obrigados. Qualquer outra interpretação será 

                                                           

37 Assim, PIRES DE LIMA / ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado I, 3.ª ed., 1982, 498, para o 
devedor solidário em geral. 
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inconstitucional por implicar uma restrição injustificada ao direito de ação (cf. artigo 20.º, 

n.º 4, da Constituição da República Portuguesa [CRP])38. 

Se assim fosse, melhor seria o credor executar cada avalista em separado, para 

evitar o pretenso efeito extintivo de uma execução que houvesse sido deduzida contra 

todos os avalistas. 

 

V. Suponha-se, agora, que foi celebrado com um dos avalistas o mesmo acordo de 

pagamentos a prestações, mas com perdão parcial da dívida, novamente ao abrigo do artigo 

806.º CPC. Nesse caso, podem os demais avalistas invocar a seu favor uma extensão 

subjetiva dos efeitos materiais da extinção da dívida? 

Pensamos que importa distinguir.  

Se a dívida remitida for a dívida avalizada (do sacado) então extinguem-se os 

avales, podendo estes opor a exceção da liberação por extinção da dívida. Não se vê como 

não possa deixar de ser assim. 

Mas se a dívida remitida for a obrigação de um dos avalistas, põe-se o problema da 

aplicabilidade do regime civil da remissão, próprio das dívidas solidárias à dívida ao aval.  

 

Exemplo do ac. RC 19-02-2004/Proc. 4019/03 (JORGE ARCANJO): “Na pendência da 
execução, porque os executados C e esposa D lhe pagaram a quantia de 7.500.000$00, que 
foi imputada em primeiro lugar à dívida dos juros, o exequente reduziu a quantia exequenda 
ao valor remanescente em dívida, acrescida de juros, correspondente à importância de 
3.930.339$0. Em consequência desse pagamento, declarou remitir os referidos executados 
(coavalistas) “da obrigação de pagar o remanescente da dívida, nos termos do disposto no 
art. 864.º, n.º 1 do Código Civil, reservando-se o direito de exigir dos outros executados, 
devedores solidários, o pagamento da totalidade desse remanescente”. Ordenada a 
notificação dos executados, veio a executada E (coavalista) alegar que a remissão lhe 
aproveita, bem como aos restantes devedores, dada a qualidade de terceiros, requerendo a 
extinção da obrigação exequenda, nos termos dos arts. 863.º e 866.º, n.º 1, do Código Civil”. 
 
 
Ora, já vimos que nas relações entre avalistas vale a lei comum (RC 03-06-

2014/Proc. 18/12.0TJCBR-A.C1 (JORGE ARCANJO), na linha do ac. STJ 29-04-2008/Proc.  

08A1103 (JOÃO CAMILO)), pelo que, eventualmente respaldados na doutrina da 

solidariedade imperfeita do referido Assento do STJ 28-07-1981 (BMJ 309, 179)39, poder-se-

                                                           

38 Uma interpretação literal do artigo 806.º levaria a outro resultado inconstitucional: se ao acordo 
fosse meramente parcial (i.e., com extinção de apenas parte da dívida) ainda assim, supostamente, 
a execução se extinguiria na totalidade. 
39 Em sentido contrário, o referido acórdão RC 3-06-2014/Proc. 18/12.0TJCBR-A.C1 (JORGE 
ARCANJO). 
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ia pugnar pela aplicação às relações entre os avalistas do artigo 864.º, n.º 2, CC.  Este 

determina que a “remissão concedida a um devedor solidário libera os outros somente na 

parte do devedor exonerado”, pelo que, por ex., se a dívida avalizada é de 60 000 euros e 

são três os avalistas, a remissão integral concedida a um reduziria a responsabilidade da 

dívida dos outros a 40 000 euros, não tendo que pagar o valor inicialmente fixado40. 

Não seguimos por aí. 

Os efeitos da remissão da responsabilidade de um dos avalistas situam-se no nível 

da relação dos coavalistas com o portador, i.e., do quantum que este lhes pode exigir, pelo 

que essa relação é estritamente cambiária41, não passível de ver diminuído o seu objeto.  

Perdoada apenas a dívida de garantia de um avalista, não se está a perdoar as dívidas de 

garantias dos demais, já que estas são todas autónomas entre si, cumuladas.  

Por outro lado, a existir no aval coletivo solidariedade, o regime da solidariedade 

civil apenas pode ser aplicado na medida em que não contenda com o direito cambiário42. 

Ora, enquanto no esquema da solidariedade civil (ou perfeita) há uma única obrigação 

com uma pluralidade de obrigados (cf. o artigo 512.º, n.º 1, CC), no esquema cambiário há 

uma pluralidade de obrigações cartulares (solidariedade civil) autónomas. Esta diferença 

não pode ser desprezada 

Em consequência, a remissão feita a uns avalistas não aproveita aos outros, como 

concluiu, e bem, o RC 19-02-2004/Proc. 4019/03 (JORGE ARCANJO)43. 

 

                                                           

40 Exemplo inspirado em PIRES DE LIMA / ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, II, 3ª. ed., 
1986, 157. Em qualquer caso, não parece que a esta situação se pudesse aplicar o artigo 866.º CC (a 
“remissão concedida ao devedor aproveita a terceiros”). Na realidade, este preceito é expressão do 
princípio da acessoriedade entre a dívida garantida e a garantia pessoal, pelo que, a aplicar-se, seria 
à remissão da própria obrigação principal do aceitante, sendo os avalistas tidos como “terceiros” a 
ela; os avalistas não são terceiros garantes entre si. Justamente, o dito RC 03-06-2014/Proc. 
18/12.0TJCBR-A.C1 (JORGE ARCANJO) chegou à mesma conclusão: “os coavalistas não remitidos 
não são garantes da obrigação cambiária resultante do aval dado pelos executados remitidos, pois 
a obrigação principal é a do aceitante, sendo o aval coletivo e não sucessivo (aval do aval)”. 
41 RC 19-02-2004/Proc. 4019/03 (JORGE ARCANJO). 
42 Como bem nota, o referido RC 03-06-2014/Proc. 18/12.0TJCBR-A.C1 (JORGE ARCANJO). 
43 O Acórdão considerou que numa “ação executiva, baseada numa letra de câmbio, proposta pelo 
sacador contra o aceitante e quatro coavalistas deste (aval coletivo), a remissão do remanescente 
da dívida exequenda feita pelo exequente a dois coavalistas, em virtude de haverem pago 
parcialmente a quantia exequenda, não aproveita aos demais coavalistas/executados”, porquanto 
nas “relações dos coavalistas com o portador ou nas relações com o avalizado e obrigações 
precedentes, os direitos, obrigações e pressupostos da ação, são os definidos para o aval singular, 
como garantia autónoma, não subsidiária ou acessória, mas cumulativa”, pelo que “um coavalista 
não é terceiro, para efeitos do art.º 866.º n.º 1 do CC, relativamente aos demais coavalistas”. 
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(Continuação). B). Execução do aval singular; inaplicabilidade do regime da 

fiança e do regime do artigo 697.º nas relações com o sacador ou o portador.  

I. Suponha-se, agora, a situação prototípica de ser executado o sócio que 

subscreveu um aval de uma letra aceite pela sociedade em garantia de um empréstimo 

bancário ou que aceitou uma letra sacada em garantia desse mesmo empréstimo.  

Já sabemos que, nos termos gerais, (a) no domínio das relações mediatas a 

obrigação do avalista (ou do aceitante) é materialmente autónoma, mantendo-se ainda 

que a obrigação garantida seja nula, salvo vício de forma, não sendo oponíveis exceções 

fundadas nas suas relações pessoais com terceiros, a não ser a exceção da liberação por 

extinção da dívida44, a menos que o portador, ao adquirir a letra, tenha procedido 

conscientemente em detrimento do devedor e que, (b) no domínio das relações imediatas 

não valem os princípios cambiários da literalidade e abstração, e que, por isso,  além do 

pagamento, o avalista (ou aceitante) pode poderá opor contra o credor cambiário os seus 

meios pessoais de defesa, isto é, as exceções derivadas da relação causal existente entre 

eles, como seja o preenchimento abusivo do título de crédito ou a nulidade do aceite. 

 
Exemplo da relevância da distinção entre relações mediatas e imediatas: em “regra, o 
avalista apenas poderá invocar, perante o credor, o pagamento por parte do devedor seu 
avalizado. Ressalvam-se os casos em que o avalista, nessa qualidade, intervém no contrato 
que dá origem à livrança, do qual resultou a dívida cambiária avalizada, pois, nesta parte, 
o avalista não é terceiro, mas sim parte nesse contrato.  Se desse contrato resultarem 
relações jurídicas que lhe tenham concedido direitos ou deveres, estamos no domínio das 
relações imediatas, pois não há aqui interposição de outras pessoas” (RP 29-06-2015/Proc. 
1106/12.9YYPRT-B.P1 (ALBERTO RUÇO), seguido pelo ac. RP 10-01-2019/Proc. 
21800/16.4T8PRT-A.P1 (ARISTIDES RODRIGUES PEREIRA)). 

 
Ora, podem configurar-se vários cenários de execução, todos sujeitos a linhas de 

solução idênticas, dados os princípios do direito das garantias cambiárias. 

 

II.1. Assim, desde logo podem ser executados ao mesmo tempo, num mesmo 

processo ou em processos separados, o sócio avalista e a sociedade avalizada, ou o sócio 

aceitante de uma letra e a sociedade, com base no contrato causal, maxime, de empréstimo 

ou financiamento bancário. Ora, em ambos os casos se executam dívidas diferentes: do 

lado do sócio, é executada a obrigação cambiária decorrente do aval (obrigação de 

                                                           

44 Desde que “o portador seja o mesmo em relação ao qual o avalizado extinguiu a sua obrigação” 
(RL 2-06-2011/Proc. 8661/06.0TBOER-A.L1-2 (MARIA JOSÉ MOURO)). 
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garantia) ou do aceite, respetivamente; do lado da sociedade é executada a obrigação 

cambiária garantida decorrente do aceite ou a dívida causal, respetivamente. Não se 

executa a mesma dívida duas vezes: cada dívida tem um facto constitutivo próprio, por 

vezes um regime substantivo próprio45, prazos de vencimento e de prescrição próprios, 

mesmo que coincidam no valor e no obrigado. Mais: quando se executa, de um lado, o 

avalista e, do outro, o  avalizado, nem sequer há identidade de sujeito; é que uma coisa é 

executar o sócio gerente avalista, e outra é executar a sociedade avalizada que foi 

representada pelo sócio gerente. 

Não há, pois, litispendência entre a execução da sociedade com base no contrato 

causal e a execução do sócio, como aceitante ou avalista, apesar de alguma, escassa, 

jurisprudência em contrário46.  Não é, pois, correto afirmar que nestas situações o credor 

“dividiu o título executivo ao meio e interpôs com cada uma das partes uma ação executiva, 

tentando assim obter o dobro do capital em dívida”47 . 

Pelo contrário, vejamos três exemplos práticos da inexistência de litispendência. 

 
Exemplo 1: o RC 7-02-2017/Proc. 3775/12.0TJCBR-A.C1 (FERNANDO MONTEIRO) julgou 
que não há litispendência entre o processo executivo que assenta em escrituras públicas e 

                                                           

45 Assim, quando se executa a letra aceite pelo sócio e a sociedade com base no contrato civil ou 
comercial. 
46 Assim, para o RP 29-11-2004/Proc. 0454250 (SOUSA LAMEIRA) verifica-se “a exceção dilatória da 
litispendência quando se encontram pendentes duas execuções - uma com base numa livrança e 
uma outra com base num contrato de abertura de crédito - que sustenta aquela livrança - sendo 
que as partes são as mesmas, o pedido é o mesmo e a dívida é a mesma, ainda que não haja bens 
penhorados”. O argumento central seria o de que se estaria “perante duas execuções nas quais se 
pretende obter a realização coativa da mesma prestação, a quantia exequenda é a mesma, a dívida 
é a mesma”; discordamos: como veremos de seguida a litispendência não se confunde com o 
concurso de pretensões; e, aqui, há um concurso de pretensões. 
47 Palavras dos executados apelantes citadas no subsequente RE 18-06-2009/Proc. 9/06.0TBETZ-
A.E1 (JOÃO MARQUES). Por seu turno, em execução dirigida contra os mutuários de um  contrato 
de abertura de crédito e os avalistas da respetiva livrança dada em garantia, foi julgado pelo RG 07-
07-2004/Proc. 1335/04-1 (VIEIRA E CUNHA) que aquelas títulos “partilham da quantia referente ao 
capital em dívida, e apenas divergem, no cômputo da quantia exequenda, nos juros exigidos”, pelo 
que se concluiu que “nos encontramos perante um pedido único e uma obrigação solidária, com 
vários sujeitos passivos, ainda que alicerçadas em causas de pedir diversas, pelo que a figura 
correspondente à pluralidade de executados é a do litisconsórcio voluntário passivo, nos termos do 
art. 27.º, n.º 1, C.P.Civ.; assim, é de admitir a execução, ainda que baseada em títulos diferentes”. 
Com o devido respeito, discordamos desta “criativa” interpretação pelas razões expostas no texto, 
entendendo que se trata de duas obrigações (e não de uma) de dois devedores diferentes. Como tal, 
essa cumulação de pedidos e de execuções está sujeita aos limites do artigo 56.º CPC, para a 
coligação de executados, pelo que é de excluir por não estarem obrigados no mesmo título (cf. artigo 
56.º, n.º 1, al. b), in fine CPC).  
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aquele que assenta em livranças, quando nestas o executado aparece como avalista e 
naquelas, numa delas, o mesmo nem sequer é parte48.  
 
Exemplo 2, envolvendo a reclamação de créditos com fundamento em crédito com garantia 
hipotecária: não “há litispendência quando o credor, depois de instaurar execução, vem 
reclamar o seu crédito numa outra execução movida por um terceiro em que foram 
penhorados bens sobre os quais dispõe de garantia real” (RE 10-03-2016/Proc. 
58/14.5TBSTR-A.E1 (RUI MACHADO E MOURA)). 
 
Exemplo 3:  “No dia 31 de Agosto de 2001, o exequente “D”, e a executada “A”, ajustaram um 
"contrato de abertura de crédito a prazo fixo disponibilizado em conta crédito - com caução 
e hipoteca", mediante o qual o primeiro concedeu um financiamento à segunda, até ao 
montante máximo de 15.000.000$00 (quinze milhões de escudos); […] Tal contrato foi ainda 
outorgado pelos executados “C” e “B”, na qualidade de garantes;  […]Para garantia de tal 
empréstimo, a executada entregou ao exequente uma livrança devidamente subscrita e 
avalizada pelos executados “C” e “B”;  […] No âmbito do referido contrato, ficou o exequente 
autorizado a preencher a livrança[;] […] Do referido contrato de abertura de crédito consta 
ainda que os garantes aceitam o aludido acordo de preenchimento e avalizam a livrança 
nos seus precisos termos”, ora, o acórdão julgou que “não ocorrerá o requisito consistente 
na identidade de sujeitos, na medida em que a execução instaurada em primeiro lugar o foi 
apenas contra a sociedade “A”, para atuar garantia (hipoteca) que a esta dizia 
exclusivamente respeito, contexto em que a demanda dos agora demais executados não 
faria qualquer sentido por manifesta ausência de título executivo conta eles. Quer-se com 
isto significar que se discorda respeitosamente da decisão recorrida quando sustenta que 
para a verificação do referido requisito basta a presença da executada sociedade em ambas 
as execuções.  Por outro lado, sendo a causa de pedir constituída pelo facto jurídico de que 
resulta o concreto direito que o autor se propõe exercer sobre o réu e também concreta e 
correspetiva obrigação por este assumida, temos que a pretensão do exequente numa e 
noutra das execuções se funda em factos jurídicos concretos distintos: na primeira, o 
contrato de abertura de crédito e a garantia consistente numa das hipotecas constituídas 
e, na presente, a obrigação cambiária assumida, através da livrança, pela executada 
sociedade e pelos executados “C” e “B”. Trata-se, portanto de obrigações resultantes de 
factos distintos, não podendo olvidar-se, quanto às decorrentes da livrança, o seu carácter 
de abstração, ou seja, a sua separação do facto que deu origem à emissão do título” (ac. RE 
18-6-2009/Proc. 9/06.0TBETZ-A.E1 (JOÃO MARQUES)). 
 

Esta conclusão da inexistência de litispendência tem consequências secundárias: 

se estamos a falar de dívidas diferentes, então, como bem julgou, o RL 02-12-2004/Proc. 

9822/2004-6 (URBANO DIAS) não “se verifica litispendência entre uma ação declarativa 

de nulidade de um contrato de financiamento proposta pelo mutuário contra o mutuante 

e uma ação executiva proposta por este contra aquele fundada numa livrança que foi 

subscrita como garantia do referido financiamento”. 

                                                           

48 Ainda, não “existe identidade de sujeitos, não sendo as partes as mesmas sob o ponto de vista da 
sua qualidade jurídica, o que obsta desde logo à verificação da litispendência, quando o 
opoente/executado, sendo parte na ação executiva como avalista da aceitante, não o é no processo 
de insolvência da mesma aceitante em que a exequente terá reclamado créditos” (RL 2-06-2011/Proc. 
8661/06.0TBOER-A.L1-2 (MARIA JOSÉ MOURO)). 
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II.2. Se não existe litispendência, que realidade jurídica temos em presença? 

Estamos perante um concurso de pretensões para uma mesma prestação do ponto 

de vista económico, que deve ser tratado como já mostrámos. Como demonstrado por 

TEIXEIRA DE SOUSA e nós mesmos49, uma coisa é serem propostas várias execuções de 

um mesmo dever de prestar com base em títulos executivos diferentes, e outra é serem 

propostas várias execuções de diversos deveres de prestar relativos a um mesmo objeto 

prestacional. A primeira sujeita-se às exceções de litispendência e de caso julgado50; a 

segunda segue o regime processual do concurso de pretensões, sem que haja litispendência 

ou caso julgado51. 

O essencial deste regime, no plano prático, já foi por nós apresentado atrás. 

Assim, o credor pode escolher entre executar um ou mais dos obrigados 

(justamente, o artigo 47-II LULL admite-o), embora, para efeitos de penhora, o credor não 

possa penhorar na mesma execução bens superiores ao valor da prestação.  

Para efeitos da procedência, assim que uma das dívidas seja paga, pode o outro 

devedor opor a exceção do pagamento ao credor. Por exemplo: logo que o avalizado 

(sociedade) pague a letra, pode o avalista opor a exceção da liberação por pagamento52; 

logo que a sociedade pague o empréstimo, pode o sócio aceitante ou avalista opor a 

extinção da relação de valuta, conquanto se esteja no domínio das relações imediatas. 

Deste modo, evita-se que o credor seja pago duas vezes, sendo certo que, em qualquer 

caso, está a executar devedores diferentes e patrimónios diferentes. Tal é, justamente, a 

vantagem específica de uma garantia pessoal. 

                                                           

49 Respetivamente, Ação executiva singular, 1998, 71 e a nossa A ação executiva, 2018, 315. 
50 Já o escrevemos em A ação cit., 314: há litispendência de execuções seja quando se o exequente, 
munido do mesmo título, propõe ação executiva da mesma dívida contra o executado, quando havia 
dado entrada já a outra execução contra o mesmo executado e respetivos fiadores e principais 
pagadores (assim, RP 11-02-1999/9930091 (NORBERTO BRANDÃO)), seja quando que ela se verifica 
se o credor fizer uso de títulos diversos relativamente à mesma obrigação. 
51 No essencial, neste sentido, TEIXEIRA DE SOUSA, A ação cit., 71 e RUI PINTO, A ação cit., 315: 
na hipótese do concurso de pretensões, como entre a execução contrato de mútuo e a execução da 
respetiva livrança, “se o exequente deduzir duas execuções separadas, a extinção de uma delas por 
pagamento terá efeitos na outra. Já se deduzir um único pedido de execução prestacional, mas 
fundado nos dois títulos executivos, há um risco de ineptidão [por contradição entre os pedidos e 
uma das causas de pedir], pelo que o tribunal deverá proferir despacho de aperfeiçoamento”. Em 
sede de fiança já se julgou que não existe litispendência entre as execuções contemporâneas de 
afiançado e de fiador, mas com o argumento de que as partes não eram as mesmas: RL 8-02-2018/ 
Proc. 3092/14.1TBCSC.L1-8 (CARLA MENDES). Esse argumento não basta: a identidade de partes 
afere-se pela sua qualidade jurídica (cf. artigo 581.º, n.º 2, CPC), a qual, por sua vez, se afere pela 
identidade da dívida. 
52 RUI PINTO, A ação cit., 315. 
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Naturalmente que se a letra já foi endossada a terceiro, o aceitante não pode deixar 

de pagar a dívida ao portador, salvo se invocar a extinção de uma (meramente eventual) 

relação de valuta com o portador; se assim não for, não se vê como se possa negar à 

responsabilidade.  

Já o avalista apenas se exonera se provar que o avalizado (v.g., a sociedade) já 

pagou.  

 

III.  Tampouco o sócio avalista (ou aceitante) tem base legal para invocar nas 

relações com o sacador ou o portador o benefício da excussão prévia próprio da fiança (cf. 

artigo 638.º CC) ou o benefício da excussão real do artigo 697.º CC. Que fique claro: a 

“responsabilidade (cambiária) do avalista não é subsidiária da do avalizado” (RP 17-12-

2004/Proc. 1518/11.5T2OVR-A.P1 (CAIMOTO JÁCOME)); não estamos nem perante uma 

garantia de fiança, nem perante uma garantia hipotecária. 

Senão, vejamos. 

III. 1. Assim, e em primeiro lugar, não procede uma pretensão do sócio avalista (ou 

aceitante) de que a sociedade deverá pagar em primeiro lugar, com base num alegado 

“benefício de excussão prévia”. É que, nem o aceitante é fiador da dívida subjacente, nem o 

avalista é fiador do avalizado; trata-se de uma obrigação “independente e autónoma da 

obrigação do avalizado [,] […] obrigação solidária com a do avalizado, não gozando por 

isso do benefício da excussão prévia” (RP 24-01-2018/Proc. 29987/15.7T8PRT-A.P1 

(CARLOS QUERIDO), na linha de RL 07-06-2008/Proc. 4046/2008-1 (JOÃO AVEIRO 

PEREIRA))53. 

Como tal, não lhe é aplicável o disposto no artigo 638.º, n.º 2, CC; por isso, não é 

lícito ao opoente invocar que a exequente teria de penhorar em primeiro lugar bens da 

aceitante, já que, nesta situação, não tem qualquer aplicação o disposto no artigo 745.º 

CPC (RL 25-06- 2009/Proc. 2811- E/1993.L1- 2 (ONDINA CARMO ALVES)).  

III. 2. Em segundo lugar, não procede uma pretensão do sócio avalista de que deva 

ser executada em primeiro lugar a sociedade avalizada com base em garantia real prestada 

ou, pior ainda, sem qualquer garantia real prestada. É que o benefício da excussão real do 

                                                           

53 É certo que, como já se viu, o artigo 32.º LULL enuncia que “[o] dador de aval é responsável da 
mesma maneira que a pessoa por ele afiançada”, mas o preceito “não evoca a figura jurídica da 
fiança, referindo-se sim à pessoa cuja obrigação está garantida por aval” esclarece o mesmo RL 7-
06-2008/Proc. 4046/2008-1 (JOÃO AVEIRO PEREIRA). 
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artigo 697.º CC – a que corresponde, no plano processual, o artigo 752.º, n.º 1, CC – supõe 

que se esteja a executar uma dívida com garantia real que onere bens pertencentes ao 

devedor; ora, a garantia real, a existir, onerará bens do avalizado ou nem sequer existirá. 

Como tal, não “tem cabimento, na execução cambiária, a invocação pelo executado 

avalista do fundamento de oposição à penhora previsto na referida al. b), do artigo 784.º 

do CPC, com referência ao estatuído no artigo 752.º do mesmo diploma” (RP 17-12-

2004/Proc. 1518/11.5T2OVR-A.P1 (CAIMOTO JÁCOME))54.  

O mesmo sucede se o sócio aceitou uma letra em garantia da dívida hipotecária da 

“sua” sociedade: a garantia onera bens da sociedade, não onera bens seus.  

Em ambos os casos, é irrelevante que o bem onerado não seja da sociedade, mas 

de um outro terceiro. 

 

IV. Já se a própria sociedade, para obter financiamento bancário, constituiu uma 

garantia real e aceitou uma livrança, apesar de serem duas dívidas diversa, mas em 

concurso de pretensões (como já vimos), aí, sim, se poderá discutir se a sociedade pode 

opor no domínio das relações imediatas aquela garantia.  

 
 

3. Execução insolvencial. A). Efeitos do pedido ou da aprovação de um plano 

de revitalização do avalizado. I. Passemos agora a analisar a posição do avalista nas 

situações de sujeição do avalizado ao sistema insolvencial português.  

Comecemos pela situação em que a sociedade avalizada, por estar em situação 

económica difícil ou em insolvência iminente, requereu a proteção de um processo 

especial de revitalização, ao abrigo dos artigos 17.º-A ss. CIRE. Já agora, note-se que caso o 

avalizado não seja uma empresa55 a lei possibilita-lhe igual proteção no quadro do processo 

especial para acordo de pagamento dos artigos 222.º-A ss. CIRE. O que se escrevermos de 

seguida também se lhe aplica. 

Apuremos se o avalista pode ser executado estando pendente um PER e se pode 

ser executado tendo sido aprovado um plano de revitalização. Se a resposta for positiva, 

caberá determinar a extensão da sua responsabilidade (i.e, se pode ser executado por toda 

                                                           

54 Era um caso em que nem sequer tinha sido constituída garantia real pelo avalizado: os avalistas 
pretendiam, tão só, importar o regime do artigo 697.º CC para a relação de aval. 
55 Ver a noção legalmente relevante de empresa no artigo 5.º CIRE. 
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a dívida avalizada) e do seu direito de regresso (i.e., se pode “cobrar” ao avalizado pré 

insolvente a totalidade do que pagar).  

Trata-se de matéria que tivemos o ensejo de estudar noutro lugar56, competindo-

nos agora respigar e desenvolver os aspetos relativos ao avalista. 

 

II. Quanto à questão de se o avalista pode ser executado estando pendente um 

PER a resposta é positiva. 

II. 1. O artigo 17.º-E, n.º 1, CIRE determina que a “decisão a que se o n.º 4 do artigo 

17.º-C obsta à instauração de quaisquer ações para cobrança de dívidas contra a empresa e, 

durante todo o tempo em que perdurarem as negociações, suspende, quanto à empresa, 

as ações em curso com idêntica finalidade, extinguindo-se aquelas logo que seja aprovado 

e homologado plano de recuperação, salvo quando este preveja a sua continuação”. 

Como se vê, trata-se de uma norma restritiva do direito de ação dos credores e do 

princípio enunciado no artigo 817.º CC, apenas dirigida às ações de cobrança contra a 

empresa; não contra os seus codevedores ou os seus garantes. Não pode deixar de assim 

ser: trata-se de terceiros ao âmbito de eficácia do processo especial de revitalização, pois 

não são eles quem está em situação económica difícil ou em situação de insolvência para 

efeitos daquele procedimento.  

No plano substantivo, o disposto no artigo 17.º-E, n.º 1, CIRE consiste numa 

suspensão da exigibilidade judicial das dívidas — i.e., da acionabilidade — perante o 

insolvente, não sendo uma suspensão nem da exigibilidade judicial perante os demais 

obrigados, nem da própria exigibilidade material da obrigação garantida, ou seja, da 

obrigação em si mesma. Por isso, as suas garantias podem ser acionadas, ainda que gozem 

de um princípio de acessoriedade, como seja o aval.  

Naturalmente que, no caso dos obrigados cambiários, mister é que a execução 

respeite o pacto de preenchimento, nomeadamente o que haja sido estipulado quanto aos 

requisitos para esse preenchimento57. 

                                                           

56 A eficácia do processo especial de revitalização sobre os terceiros devedores e garantes, Novos 
estudos de processo civil, 2017, 49 ss. 
57 Exemplo de preenchimento abusivo: a falta de correspondência entre o acordado quanto à data 
de vencimento de uma livrança, a qual nada releva em termos de prescrição (ac. RP 29-01-2019/Proc. 
1418/14.7TBPVZ-B.P2 (LINA BAPTISTA). 
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Deste modo, e como  sucede com o artigo 88.º, n.º 1, CIRE, as execuções suspensas 

contra o insolvente podem prosseguir quantos aos “outros executados”58 ou pode um 

credor em simultâneo “deduzir reclamação no processo especial de revitalização visando 

obter o pagamento do seu crédito e simultaneamente intentar execução contra os outros 

devedores” (RG 17-12-2013/ Proc. 1582/13.2TBVCT-A. G1 (EDGAR GOUVEIA VALENTE)), 

como sejam os condevedores (RC 03-06-2014/Proc. 4541/13.1TBLRA.C1 (CATARINA 

GONÇALVES)), avalistas (RG 17‑12‑2013/Proc. 1582/13.2TBVCT‑A.G1 (EDGAR GOUVEIA 

VALENTE) RC 03-06-2014/Proc. 4541/13.1TBLRA.C1 (CATARINA GONÇALVES), RE 25-09-

2014/Proc. 1089/13.8TBOLH-A.E1 (MATA RIBEIRO), RP 30-05-2016/Proc. 344/14.4T8MAI-

A.P1 (OLIVEIRA ABREU) e RE 07-06-2018/Proc. 1216/15.0T8LLE-A.E1 (MATA RIBEIRO)) e 

terceiros garantes, em geral (RC 03-06-2014/Proc. 4541/13.1TBLRA.C1 (CATARINA 

GONÇALVES)). 

Veja-se o caso paradigmático que foi objeto do RG 17‑12‑2013/Proc. 

1582/13.2TBVCT‑A.G1 (EDGAR GOUVEIA VALENTE): instaurada uma execução de 

avalista de sociedade subscritora de livrança requerente de PER, veio este invocar o 

disposto no artigo 17.º-E CIRE, tendo o tribunal decidido que a “suspensão das ações para 

cobrança de dívidas prevista no artigo 17.º-E, n.º 1, do CIRE não se estende aos terceiros 

que, através de aval, sejam garantes da dívida que se pretende cobrar”. 

II. 2. Contra, poder-se-ia o opor a acessoriedade do aval, prevista no artigo 32.º-I 

LULL: “[o] dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada”. 

O argumento seria este: se a obrigação do devedor está, provisoriamente, despida da 

acionabilidade judicial garantida pelo artigo 817.º CC, em consequência do artigo 17.º-E, n.º 

1, CIRE, também a obrigação do garante não poderá ser judicialmente exigida, já que os 

garantes respondem da mesma maneira. 

Com o devido respeito, não podemos concordar, pelas razões já expostas: a 

suspensão da acionabilidade apenas é dirigida ao próprio devedor e não à obrigação. 

Trata-se de uma exceção perentória que apenas o beneficia a ele; a obrigação conserva a 

sua exigibilidade material. 

                                                           

58 Identicamente, ISABEL ALEXANDRE, Efeitos processuais da abertura do processo de 
revitalização, II Congresso de Direito da Insolvência (coord. CATARINA SERRA), 2014, 249, escreve 
que “se trata apenas da suspensão, quanto ao devedor, de ações em curso: não se determina a 
suspensão dessas instâncias”. 
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Não se compreenderia, aliás, que o codevedor (solidário ou parciário) do 

requerente de PER pudesse ser acionado pela própria obrigação e o avalista e o fiador, que 

têm uma obrigação acessória daquela (e, além do mais, solidária, também), não o 

pudessem. Por maioria de razão, podem ser acionados.  

Em concreto, o avalista está apenas dependente da existência da obrigação do 

avalizado, já que a “obrigação do avalista é uma obrigação autónoma” (RG 05-12-2013/Proc. 

2088/12.2TBFAF-B.G1 (HELENA MELO))59: mantém-se mesmo que aquela seja nula por 

qualquer razão que não seja um vício de forma, nos termos do artigo 32.º, § 2.º, LULL, e 

“não pode defender-se com as exceções que o seu  avalizado pode opor ao portador do 

título, salvo a do pagamento” (STJ 26-02-2013/Proc. 597/11.0TBSSB-A.L1.S1 (AZEVEDO 

RAMOS)). Esta foi a doutrina estabilizada no Ac. Unif. Jurisp. STJ 11-12-2012/Proc. 

5903/09.4TVLSB.L1: “A circunstância de a relação subjacente se modificar ou possuir 

contornos de renovação não induz ou faz seguir que esses efeitos se repercutam ou 

obtenham incidência jurídica na relação cambiária. A relação cambiária constituída 

permanece independente às mutações ou alterações que se processem na relação 

subjacente, não acompanhando as eventuais transformações temporais e/ou de qualidade 

da obrigação causal”.  

Como resultado, o credor conserva a “possibilidade de exercer, conforme bem 

entender, os direitos que emergem de avales pessoais de terceiros” não “podendo estes 

opor-lhe a inexigibilidade das livranças dadas à execução”, conclui o referido aresto RG 

17-12-2013/ Proc. 1582/13.2TBVCT-A. G1 (EDGAR GOUVEIA VALENTE). 

Assim, enquanto não sobrevir uma eventual aprovação do PER, o avalista pode ser 

executado nos termos dos artigos 30.º-III e 32.º-I LULL: pela integralidade da dívida 

garantida e ficando sub-rogado nos direitos que o credor tinha sobre o devedor pré 

insolvente. Porém, o artigo 17.º-E, n.º 1, CIRE obsta, temporariamente, a que possa 

instaurar ação executiva contra o avalizado. 

 

III. Posto isto, vejamos, agora, se o avalista pode ser executado tendo sido 

aprovado e homologado o plano de recuperação. 

                                                           

59 No mesmo sentido, RG 17-12-2013/ Proc. 1582/13.2TBVCT-A. G1 (EDGAR GOUVEIAVALENTE), 
RC 03-06-2014 / Proc. 1030/13.8TBTMR-B.C1 (ANABELA LUNA DE CARVALHO) e RL 07-10-2014/ 
Proc. 3803/13.2TBGDM-A.P1 (IGREJA DE MATOS). 
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Como é sabido, nos termos do artigo 17.º-F, n.º 10, CIRE, a decisão judicial de 

homologação do plano de recuperação “vincula a empresa e os credores, mesmo que não 

hajam reclamado os seus créditos ou participado nas negociações, relativamente aos 

créditos constituídos à data em que foi proferida a decisão prevista no n.º 4 do artigo 17.º-

C CIRE”. Suponha-se, então, que o plano contém perdões totais ou parciais de dívidas, 

alteração dos prazos de vencimento, planos de pagamentos prestacionais; pergunta-se: a 

responsabilidade de terceiros codevedores ou garantes mantém-se tal como se constituiu 

ou, uma vez modificada a responsabilidade do devedor, também se modifica a 

responsabilidade tanto dos seus codevedores, quanto dos seus garantes? O credor, sujeito 

aos efeitos daquela homologação, pode executar o avalista e em que medida? Qual o 

direito de regresso que assiste a este último? 

III. 1. Constitui entendimento dominante o de que há lugar à aplicação do disposto 

no artigo 217.º, n.º 4, CIRE: as “providências previstas no plano de insolvência com 

incidência no passivo do devedor não afetam a existência nem o montante dos direitos dos 

credores da insolvência contra os codevedores ou os terceiros garantes da obrigação, mas 

estes sujeitos apenas podem agir contra o devedor em via de regresso nos termos em que 

o credor da insolvência pudesse exercer contra ele os seus direitos”.  

No passado, o fundamento daquele entendimento era o seguinte: “não contendo 

as regras especificas relativas ao PER – constantes dos artigos 17.º-A a 17.º-I – qualquer 

dispositivo específico de onde deflua quais os itens a observar aquando da elaboração do 

«plano» e remetendo aquele normativo [do artigo 17.º-F n.º 7], para o Título IX, respeitante 

ao «Plano de Insolvência», embora se destacando o que preceituam os artigos 215.º e 216.º, 

igualmente insertos naquele Título, mas não descartando a aplicação de todos os outros 

que o enformam, parece não se poder concluir que as regras respeitantes àquele plano 

insolvencial não tenham aplicação no PER” (STJ 25-11-2014/Proc. 414/13.6TYLSB.L1.S1 (ANA 

PAULA BOULAROT))60 ou, ainda, que se o “processo de revitalização não consagra norma 

idêntica ao n.º 4 do artigo 217.º do CIRE, [..] tal não significa […] que o legislador tenha 

pretendido consagrar solução diferente da que adotou para o processo de insolvência, pois 

não o disse, não desconhecendo o disposto no n.º 4” (STJ 05-12-2013/Proc. 

2088/12.2TBFAF-B.G1 (HELENA MELO)).  

                                                           

60 Identicamente, RC 03-06-2014 (CATARINA GONÇALVES). 
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Ora, na sua sede original, o disposto no artigo 217.º, n.º 4, CIRE garante que os 

direitos dos credores contra os codevedores ou terceiros garantes do devedor que beneficia 

de um plano de insolvência permanecem incólumes61. Se a dívida garantida for extinta pelo 

PER ou pelo PEAP, não se extingue a respetiva garantia. 

Assim, aplicando-se o artigo 217.º, n.º 4, CIRE ao PER e ao tema que nos ocupa 

obtém-se que a acessoriedade do aval (cf. artigo 32.º-I LULL) seria uma via de sentido 

único: o credor pode sempre executar os terceiros garantes, sejam o aceitante ou o avalista, 

os quais são responsáveis da mesma maneira que o devedor garantido o havia sido, mas o 

-avalista que exerça o seu direito de regresso ou de sub-rogação (cf. artigo 32.º-III LULL) 

apenas o pode fazer na medida do direito do credor como resultado do plano, seja na sua 

medida, seja na sua exigibilidade. Em termos práticos, da nossa situação prototípica de 

sujeição da sociedade que obtivera financiamento bancário a um plano de recuperação, se 

o crédito em mora for, por efeito daquele, reduzido para 75%  do seu valor inicial, o credor 

poderia executar o sócio que dera um aval a uma letra aceite pela mesma sociedade pelos 

100%, mas o sócio, ao sub-rogar-se, só pode executar 75%, também. 

III. 2. Tem sido este o entendimento da jurisprudência, de aplicação do artigo 217.º, 

n.º 4, CIRE, frequentemente suportada na autonomia do aval perante as vicissitudes da 

relação subjacente, declarada no referido Ac. Unif. Jurisp. STJ 11-12-2012/Proc. 

5903/09.4TVLSB.L1.  

Efetivamente, vários acórdãos têm julgado que o plano de recuperação “só vincula 

os credores relativamente à sociedade requerente e não relativamente aos terceiros” (RG 

05-12-2013/Proc. 2088/12.2TBFAF-B.G1 (HELENA MELO))62, eventualmente com 

invocação do artigo 217.º, n.º 4, a título de princípio ou norma imperativos. Enuncia o RE 

15-11-2016/Proc. 252/13.6TBPTM-A.E1 (JOSÉ TOMÉ DE CARVALHO): “[a] proteção que 

decorre do artigo 17.º-E do CIRE tem como destinatário e beneficiário exclusivo a pessoa 

do devedor insolvente […]. O avalista não é sujeito da relação jurídica existente entre o 

portador e o subscritor da livrança e a aprovação de um plano de revitalização, com 

moratória para pagamento da dívida ou eventual redução desta de que seja beneficiária a 

sociedade subscritora da livrança, não é invocável pelos avalistas contra quem é instaurada 

a execução para seu pagamento”; em consequência, “[a] obrigação do avalista mantém os 

                                                           

61 CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA, CIRE anotado, 2013, 724. 
62 No mesmo sentido, RG 10-12-2013/ Proc. 1083/13.9TBBRG.G1 (ANTÓNIO BEÇA PEREIRA) e RG 
15-09-2016/Proc. 307/15.2T8PRG.G1 (ESPINHEIRA BALTAR). 
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efeitos decorrentes da sua natureza cambiária, sem qualquer modificação em resultado da 

aprovação do plano de recuperação da subscritora das livranças” enuncia o ac. RE 07-06-

2018/Proc. 1216/15.0T8LLE-A.E1 (MATA RIBEIRO).   

Nesta mesma linha de entendimento vejam-se os STJ 26-02-2013/Proc. 

597/11.0TBSSB-A.L1.S1 (AZEVEDO RAMOS), STJ 05-12-2013/Proc. 2088/12.2TBFAF-B.G1 

(HELENA MEL0), RG 10-12-2013/Proc. 1083/13.9TBBRG.G1 (ANTÓNIO BEÇA PEREIRA), 

RC 03-06-2014/Proc. 281/13.0TBOHP-A.C1 (CATARINA GONÇALVES), RC 03-06-2014/ 

Proc. 1030/13.8TBTMR-B.C1 (ANABELA LUNA DE CARVALHO), RP 16-09-2014/Proc. 

1527/13.0TBVNG-A.P1 (M. PINTO DOS SANTOS), RP 07-10-2014/Proc. 3803/13.2TBGDM-

A.P1 (JOSÉ IGREJA MATOS), STJ 30-10-2014/Proc. 16/13.7TBSCF-A.L1-A.S1 (SILVA 

GONÇALVES), RP 25-11-2014/Proc. 2055/13.9TBGDM-A.P1 (JOSÉ CARVALHO), RC 01-12-

2015/Proc. 808/14.0TBCVL-A.C1 (MANUEL CAPELO), RG 15-09-2016/Proc. 

307/15.2T8PRG.G1 (ESPINHEIRA BALTAR) e RC 27-06-2017/Proc. 780/14.6TBVIS-A.C1 

(ARLINDO OLIVEIRA). 

 

Exemplos: a “aprovação de um plano de insolvência, com moratória para pagamento da 
dívida, de que beneficia a sociedade subscritora da livrança, não é invocável pelos avalistas 
contra quem é instaurada a execução para seu pagamento” (STJ 26-02-2013/Proc. 
597/11.0TBSSB-A.L1.S1 (AZEVEDO RAMOS))63; a mera homologação do plano de 
recuperação “não determina a extinção, por novação, da obrigação do avalista” (RP 
16-09-2014/Proc. 1527/13.0TBVNG-A.P1 (M. PINTO DOS SANTOS)); a “cláusula segundo a 
qual as garantias anteriormente prestadas pela empresa revitalizada e por terceiros se 
mantêm como garantia do cumprimento das novas obrigações decorrentes do plano” não 
é invocável pelos avalistas (RC 01-12-2015/Proc. 808/14.0TBCVL-A.C1 (MANUEL 
CAPELO))64; as “vicissitudes da relação subjacente não se repercutem na obrigação cartular 

                                                           

63 Identicamente, RC 03-06-2014/Proc. 281/13.0TBOHP-A.C1 (CATARINA GONÇALVES), RC 03-06-
2014/Proc. 1030/13.8TBTMR-B.C1 (ANABELA LUNA DE CARVALHO), RP 07-10-2014/Proc. 
3803/13.2TBGDM-A.P1 (JOSÉ IGREJA MATOS) e RC 01-12-2015/Proc. 808/14.0TBCVL-A.C1 
(MANUEL CAPELO). 
64 Citemos, por razões didáticas, este último acórdão: “I – O aval é uma garantia prestada à 
obrigação cartular do avalizado. II - O avalista não é sujeito da relação jurídica existente entre o 
portador e o subscritor da livrança, mas apenas da relação subjacente à obrigação cambiária 
estabelecida entre ele e o avalizado. III - A obrigação do avalista vive e subsiste independentemente 
da obrigação do avalizado, mantendo-se mesmo que seja nula a obrigação garantida, salvo se a 
nulidade provier de um vício de forma. IV - A aprovação de um plano de revitalização, com 
moratória para pagamento da dívida, de que beneficie a sociedade subscritora da livrança, não é 
invocável pelos avalistas contra quem é instaurada a execução para seu pagamento. V - Esse plano 
de revitalização nem mesmo é invocável pelo avalista quando nele conste cláusula segundo a qual 
as garantias anteriormente prestadas pela empresa revitalizada e por terceiros se mantêm como 
garantia do cumprimento das novas obrigações decorrentes do plano. VI - A natureza jurídica do 
aval, com autonomia relativamente à obrigação do avalizado, opõe-se a que uma cláusula do plano 
de revitalização como a mencionada possa evitar que o avalista possa vir a ser demandado em 
execução. VII - Esta mesma natureza do aval impede que possa considerar-se existir na propositura 
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do dador de aval, quedando-se esta inalterada e plenamente eficaz, podendo o beneficiário 
do aval agir, mediante ação cambiária, contra o avalista para obter a satisfação do seu 
crédito. A aprovação/homologação de um PER, com moratória (ou diversos prazos e taxas 
de juros de mora) para pagamento da dívida, de que beneficia a sociedade subscritora da 
livrança, não é invocável/oponível pelos avalistas contra quem foi instaurada a respetiva 
execução” (ac. RL 04-06-2015/Proc. 125-13.2TCFUN-A.L1-6 (VÍTOR AMARAL)). 
 

Em conclusão: a aplicação do artigo 217.º, n.º 4 CIRE ao processo especial de 

revitalização faz toda a diferença: o avalista deixa de poder opor a exceção de liberação, por 

extinção, total ou parcial, da obrigação do avalizado, contrariamente ao princípio da 

acessoriedade, e o avalista não pode fazer valer a integralidade do seu direito de regresso.  

III. 3. O que pensar? 

No passado defendemos que o artigo 217.º, n.º 4, CIRE, na versão da Lei n.º 16/2012, 

de 20 de abril, não tinha aplicação ao PER: o artigo 17.º-F, n.º 5, CIRE remetia para “as 

regras vigentes em matéria de aprovação e homologação do plano de insolvência previstas 

no título IX” e não para todas as regras previstas nesse título, nomeadamente as atinentes 

à execução e efeitos do plano (cf. artigos 217.º ss. CIRE). Os efeitos do PER sobre o aval ter-

se-iam de buscar no direito material65. 

Porém, com as alterações trazidas pelo Decreto-Lei n.º 79/2017, de 30 de junho, o 

artigo 17.º-F, n.º 7, CIRE passou a remeter para “as regras previstas no titulo IX” e o artigo 

17.º-A, n.º 3, CIRE — mas também o artigo 222.º-A, n.º 3, CIRE, para o PEAP — passou a 

determinar que ao processo especial de revitalização se aplicam “todas as regras previstas 

no presente código que não sejam incompatíveis com a sua natureza”. 

                                                           

da execução abuso de direito na modalidade de venire contra factum proprium, quando o exequente 
aprovou o plano de revitalização no qual constava uma cláusula sobre as garantias como a referida”. 
E, ainda, o ac. RG 05-12-2013/Proc. 2088/12.2TBFAF-B.G1 (HELENA MELO)): “I - A obrigação do 
avalista é uma obrigação autónoma, independente da relação subjacente entre o portador imediato 
e o subscritor e, como tal, os avalistas não podem opor exceções fundadas na relação subjacente, 
com exceção do pagamento. II - O plano de recuperação contém um conjunto de medidas que se 
aplicam à sociedade a revitalizar. Esse plano vincula-a e vincula os credores, mesmo os que não 
hajam participado nas negociações (n.º 6 do artigo 17.º-F), mas só vincula os credores relativamente 
à sociedade requerente e não relativamente aos terceiros, como são os ora executados. III - Não 
estava assim vedado à exequente instaurar a execução contra os avalistas e reclamar o crédito por 
estes avalizado no processo de revitalização (n.º 2 do artigo 17.º-D do CIRE), não sendo permitido 
aos avalistas opor a alteração do prazo de pagamento do crédito avalizado. IV - O n.º 1 do artigo 
519.º do CC não impede que o credor reclame o seu crédito contra a sociedade subscritora e instaure 
execução contra os avalistas, pois verifica-se a existência de uma razão atendível para o efeito, que 
é a insolvência iminente da sociedade subscritora ou a dificuldade de obter a prestação por 
dificuldades económicas que conduziram à instauração de um processo de revitalização”. 
65 A eficácia cit., 73 ss. 
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Estas alterações vieram tornar claro que, apesar de a remissão do artigo 17.º-F, n.º 

7, CIRE remeter essencialmente para as regras de aprovação e homologação do PER, i.e., 

as relativas à produção do ato processual que é a sentença de homologação (ou de rejeição) 

do plano de revitalização — daí, a lei enunciar que o “o juiz decide […] aplicando […]” — o 

juiz também deve assegurar que o conteúdo do plano não contém medidas contrárias aos 

efeitos previstos no artigo 217.º CIRE, porquanto o artigo 215.º (para onde se remete) 

determina a recusa de homologação “no caso de violação não negligenciável de regras 

procedimentais ou das normas aplicáveis ao seu conteúdo”. 

Assim, suponha-se que o plano de recuperação contém medidas que se traduzem 

em impedir a execução do avalista enquanto a sociedade avalizada estiverem a cumprir as 

obrigações que assumiram. Pode ser homologado pelo juiz?  A resposta é negativa: o artigo 

217.º, n.º 4, CIRE impedi-lo-á, como julgado pelo RL 16-03-2017/Proc. 794/15.9T8FNC-B-2 

(PEDRO MARTINS)66. 

Efetivamente, à pergunta de se o plano de recuperação pode alterar não somente 

as condições dos créditos sobre o devedor, mas também as condições das garantias 

prestadas por terceiro, e sem prejuízo de alguma doutrina favorável67, o grosso da 

jurisprudência tem concluído que tais medidas violam “de forma grosseira e não 

negligenciável, regras relativas ao conteúdo do plano, nomeadamente o disposto no n.º 4 

do artigo 217.º do CIRE”, sendo nulas68 ou ineficazes69, pelo que o juiz não o deve 

homologar, por força do artigo 17.º-F, n.o 5, [atual artigo 17.º-F, n.º 7] e 215.º CIRE70.  

 

Exemplos de medidas que violam o artigo 217.º, n.º 4 CIRE.: uma “moratória a favor de 
terceiros avalistas” (RC 08-03-2016/Proc. 4064/14.1T8VIS.C2 (FERNANDO MONTEIRO) e 
RG 24-09-2015/Proc. 378/14.9T8VNF.G1 (JORGE TEIXEIRA))71; uma medida que tenha por 

                                                           

66 Situação diversa é a do próprio avalizado beneficiar de um PER: nessa hipótese, o cumprimento 
das suas obrigações cambiárias pode ser eventualmente sujeito a moratórias, como bem ressalva o 
mesmo aresto, “desde que, entre o mais, seja aprovada pela maioria necessária, seja observado o 
princípio da igualdade e não se verifique a oposição de eventuais credores prejudicados (arts. 194.º, 
195.º e 196.º do CIRE)”.  
67 Assim, BERTHA PARENTE ESTEVES, Da aplicação das normas relativas ao plano de insolvência 
ao plano de recuperação conducente a Revitalização, II Congresso de Direito da Insolvência (coord. 
CATARINA SERRA), Coimbra, Almedina, 2014, 275. 
68 RL 24-11-2015/Proc. 339/15.0T8PDL.L1-1 (MARIA DA GRAÇA ARAÚJO). 
69 RC 08-03-2016/Proc. 4064/14.1T8VIS.C2 (FERNANDO MONTEIRO). 
70 RG 10-12-2013/Proc. 1083/13.9TBBRG.G1 (ANTÓNIO BEÇA PEREIRA), RG 24-09-2015/Proc. 
378/14.9T8VNF.G1 (JORGE TEIXEIRA), RL 17-05-2016/Proc. 20931/12.7TYLSB-A.L1-7 (CRISTINA 
COELHO) e RG 15-09-2016/Proc. 307/15.2T8PRG.G1 (ESPINHEIRA BALTAR). 
71 Porém, em sentido contrário, RG 18-01-2015/Proc. 703/14.2TBBRG.G1 (ANA CRISTINA DUARTE) 
julgou que [d]a homologação de medida que estabelece uma moratória no pagamento da dívida de 
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“pressuposto do cumprimento do Plano de Recuperação a extinção dos processos judiciais 
intentados contra terceiros garantes, com vista à cobrança de créditos detidos sobre a 
empresa, e que os credores apenas poderão exigir a terceiros garantes do cumprimento das 
obrigações da Empresa, após o incumprimento por parte desta do Plano de Recuperação” 
(RL 17-05-2016/Proc. 20931/12.7TYLSB-A.L1-7 (CRISTINA COELHO))72 ; uma medida que 
vede aos credores a possibilidade de “durante a vigência do Plano”, exercerem os direitos 
que emergem dos “avales pessoais de terceiros” (RG 10-12-2013/Proc. 1083/13.9TBBRG.G1 
(ANTÓNIO BEÇA PEREIRA)). 
 

Este entendimento quanto às consequências da aplicação do artigo 217.º, n.º 4, por 

força do disposto no artigo 215.º, e os artigos 17.º-A, n.º 3, e 17.º-F, n.º 7, ao PER do avalizado 

tem um lado de direito substantivo que importa notar. Ele é o seguinte: se a mera sujeição 

do devedor aos efeitos de um PER homologado não consubstancia em si mesma 

incumprimento (STJ 29-01-2019/Proc. 1563/16.4T8AMT.P1.S2 (MARIA OLINDA GARCIA)), 

porém, decorre daquele artigo 217.º, n.º 4, CIRE (como afirmado pela jurisprudência 

dominante) que para o avalista ou o fiador se mantém a data de vencimento original. Ou 

seja: que a data relevante para se aferir o incumprimento é a original e não a data fixada em 

“reescalonamentos” em sede de PER (ou de PEAP) das dívidas avalizadas. Por isso, vencidas 

as obrigações do devedor garantido, nas datas iniciais, podem ser executados os fiadores 

ou os avalistas73.  

Naturalmente, que enquanto não se der esse incumprimento aferido à luz das 

condições contratuais iniciais não se pode cobrar os garantes. Para tal, é irrelevante se esse 

vencimento se deu antes, durante74 ou depois da pendência do processo especial de 

revitalização. 

 

                                                           

avalistas, não decorre violação do n.º 4 do artigo 217.º do Código da Insolvência e da Recuperação 
de Empresas, porque a mesma não afeta a existência nem o montante dos direitos dos credores da 
insolvência contra os condevedores ou os terceiros garantes da obrigação. […] Esta moratória é uma 
condicionante que não é intolerável nem excessiva e que se justifica em prol da revitalização dos 
devedores com o Plano de Recuperação, a que o Apelante tem que se sujeitar por ter sido aprovado 
com a maioria e quórum legalmente exigidos, e assim homologado”. 
72 Também RE 12-07-2016/Proc. 3066/15.5T8STR.E1 (MANUEL BARGADO), apesar de afirmar a 
aplicabilidade do artigo 217.º, n.º 4, CIRE, concluiu que no caso concreto o mesmo não fora violado. 
73 Não podemos por isso, e com o devido respeito, acompanhar o douto STJ 29-01-2019/Proc. 
1563/16.4T8AMT.P1.S2 (MARIA OLINDA GARCIA) quando conclui que “a aprovada modificação 
temporal deverá aproveitar aos terceiros que garantem o cumprimento das obrigações, sobretudo 
porque a dilação do tempo de execução da obrigação modificada não é irrazoavelmente excessivo 
ou desequilibrado face à capacidade económico-financeira dos sujeitos envolvidos (credor e 
garantes)”. 
74 Note-se que o artigo 17.º-E, n.º 7, CIRE dita a suspensão dos prazos de prescrição e caducidade 
dos créditos; não dita a suspensão dos prazos de vencimento desses créditos. 
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(Continuação). B). Efeitos da declaração de insolvência do avalizado. 

Finalmente, suponha-se que o avalizado é declarado insolvente. Manifestamente não há 

nenhum impedimento substantivo à execução do avalista.  

Assim, pode obter-se a declaração de insolvência do avalizado e, depois, executar 

o avalista. O artigo 88.º, n.º 1, CIRE obsta, tão só, à instauração ou ao prosseguimento das 

execuções contra o insolvente.  

Mais: se “houver outros executados, a execução prossegue contra estes”, lê-se na 

parte final desse número. Neste sentido, o RC 08-7-2008/Proc. 729/06.0TBILH-A.C1 

(ISAÍAS PÁDUA) decidiu que o  “facto de o exequente não ter ido ao processo de falência 

de uma sociedade subscritora ou aceitante de uma letra ou livrança (dada à execução) 

reclamar o seu crédito sobre essa sociedade em nada belisca o seu direito de procurar obter 

a satisfação integral desse crédito junto das pessoas que avalizam o cumprimento da 

obrigação contraída por aquela, quer demandando-as individualmente, quer 

coletivamente, e independentemente de respeitar a ordem pela qual se obrigaram”. 

Recorde-se que, no plano substantivo, este é o único entendimento que respeita o 

princípio da autonomia do aval, que é o da responsabilidade solidária cambial perante o 

portador sem sujeição ao artigo 519.º, n.º 1, CC75. 

A talhe de foice, não pode deixar de se notar que, a aceitar-se a tese de que a dívida 

de aval é a mesma dívida da relação subjacente do avalizado (o que levaria a litispendência 

em certos cenários de dupla execução), não haveria lugar a tais execuções. Mas não é assim: 

os devedores são diversos e as dívidas são diversas. 

 

(abril de 2019) 

                                                           

75 Aliás, mesmo em sede de obrigações solidárias, sempre a ressalva final existente no artigo 519.º, 
n.º 2, CC garante a execução do devedor solidário insolvente: assim, RP 14-10-2013/Proc. 
11083/11.8TBVNG-C.P1 (ANA PAULA AMORIM) decidiu que encontrando-se “pendente processo de 
insolvência contra devedor solidário, não existe fundamento para sustentar uma situação de 
prejudicialidade cm relação ao processo de execução pois o credor não está impedido de demandar 
os outros obrigados, ao abrigo do art. 519.º, n.º 1, parte final, do CC”. 


