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Resumo: o estudo a que nos propusemos realizar, e as conclusões a que 

chegamos, mais não são do que um reflexo das dúvidas que a aplicação prática do 
regime da venda direta suscita nos casos de contrato-promessa de compra e venda 
com eficácia real. Do tema em questão – o contrato-promessa com eficácia real e o 
confronto entre a execução específica e a venda direta em sede de processo 
executivo – ressalta uma (eventual) violação do regime processual em face do 
regime substantivo previsto, ou, pelo menos, uma grande dificuldade de 
consonância entre os dois regimes. Resultando, de todo este problema, uma vasta 
divergência doutrinal e jurisprudencial, relativamente a vários pontos que, ao 
tentarmos dar resposta, fazem surgir outros problemas. Concluindo-se que, apesar 
de se entender a preocupação do legislador processual, não foi suficiente a solução 
apontada, por falta de uma regulamentação específica e completa do regime da 
venda. 

 
 
Palavras-chave: contrato-promessa; eficácia real; execução específica; 

venda direta; embargos de terceiro. 
 
 
 
Abstract: the study that we set out to carry out, and the conclusions we 

reached, are nothing more than a reflection of the doubts that the practical 
application of the direct sale regime raises in cases of promissory purchase and sale 
contracts with real effectiveness. The issue in question – the promissory contract 
with real effectiveness and the confrontation between the specific execution and the 
direct sale in the context of the executive process – highlights a (eventual) violation 
of the procedural regime in the face of the substantive regime envisaged, or, at least, 
a great difficulty of agreement between the two regimes. As a result of this whole 
problem, there is a vast doctrinal and jurisprudential divergence in relation to several 
points that, when we try to give an answer, raise other problems. In conclusion, 
although the concern of the procedural legislator is understood, the solution 
indicated was not sufficient, due to the lack of specific and complete regulation of 
the sale regime. 
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Introdução 

O contrato-promessa surge definido no nosso ordenamento jurídico como 

a “convenção pela qual alguém se obriga a celebrar certo contrato”. Estamos, assim, 

perante um contrato preliminar, que é celebrado entre as partes (promitente e 

promissário), em que estas se obrigam a celebrar um (outro) contrato – designado 

por prometido3. Exemplo: contrato-promessa de compra e venda de imóvel 

celebrado entre “A” e “B”, em que aquele promete vir a vender o imóvel “x” e este 

promete vir a comprar o referido imóvel, nos termos acordados4.  

Por regra, este contrato-promessa produz os seus efeitos apenas entre as 

partes, isto é, o promitente e o promissário. Todavia, a lei permite que os 

contraentes, por razões de segurança jurídica e tutela dos seus interesses, 

cumpridos determinados requisitos, atribuam ao contrato-promessa eficácia em 

relação a terceiros; atribuindo-se eficácia real ou erga omnes ao contrato-promessa, 

protegendo-se assim o promitente-comprador em relação a atos de disposição ou 

oneração que venham a ser realizados pelo promitente-vendedor relativamente ao 

bem objeto do contrato prometido. Tudo se passando, após a promessa, como que 

se o contrato prometido estivesse já outorgado. 

Acresce que, consciente da possibilidade de incumprimento, o nosso 

legislador atribui ao promitente, exista ou não eficácia real, uma garantia face ao 

incumprimento do promitente-faltoso – a designada ação de execução específica. 

Assim, e supondo que o promitente faltoso é o promitente-vendedor, é permitido 

ao promitente-comprador intentar uma ação judicial que visa obter uma sentença 

em que o tribunal declare o direito transmitido a favor do autor/promitente-

adquirente, como que se substituindo à vontade do promitente-vendedor. 

 
3 Como refere SILVA, João Calvão da – Sinal e Contrato promessa, Coimbra, Almedina, 12.ª Edição, 
2007, pág. 20 “o contrato-promessa é um verdadeiro contrato, distinto do negócio subsequente, em 
qualquer caso um contrato preliminar ou preparatório do negócio definitivo, um contrato de 
segurança ou de garantia do negócio prometido”. 
4 Como ensina COSTA, Mário Júlio de Almeida e – Contrato promessa – uma síntese do regime 
actual, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 50, Vol. I, 1990, p. 23, entre os vários motivos para a 
celebração de um contrato-promessa encontram-se, “assegurar a realização do contrato prometido, 
num momento em que existe algum obstáculo material ou jurídico à sua imediata conclusão, ou o 
deferimento desta acarreta vantagens”.  
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Este é, em termos (muito) genéricos o quadro legal existente, para o que 

nesta sede releva, relativamente ao contrato-promessa, que representa “um 

instituto de grande utilização prática”5.  

Sucede que, em termos de direito adjetivo/processual foi criado um regime 

de venda especificamente previsto, entre outros, para os casos de penhora de bens 

sobre os quais exista registo de promessa com eficácia real, nos termos do qual se 

limita a lei a ordenar que a venda, nesse caso, seja efetuada diretamente ao 

promitente-comprador. Porém, mais não diz. A lei é totalmente omissa quanto ao 

modo como se processa esta modalidade de venda, ao contrário do que faz noutras 

modalidades, o que acarreta bastante celeuma quanto à aplicação prática deste 

regime. 

Cremos não errar ao dizer que a penhora destes bens não é frequentemente 

realizada e, por isso, a solução legal existe, mas a ela não se acorrerá muitas vezes. 

Contudo, nos casos em que a mesma seja aplicável será preciso atuar e aplicar o 

regime, sempre com salvaguarda dos direitos que a lei substantiva atribui ao 

promitente-comprador, neste caso. 

Em face do interesse suscitado pelo estudo da problemática iremos, 

enquanto linha orientadora, seguir a sequência supra exposta. Assim, 

começaremos por enquadrar o contrato-promessa e caracterizá-lo, em especial nos 

aspetos que para esta sede relevam; seguidamente iremos versar sobre os efeitos 

do contrato-promessa (a eficácia meramente obrigacional vs a eficácia real); 

avançando-se para a análise da execução específica, enquanto garantia ao dispor 

do promitente em caso de falta de cumprimento da obrigação por parte do outro 

promitente; culminando, então, com a análise das (algumas das) questões que o 

regime da venda direta em sede de processo executivo levanta no âmbito da venda 

de bens penhorados sobre os quais exista registo prévio de promessa com eficácia 

real. 

 
5 COSTA, Mário Júlio de Almeida e – Contrato promessa – uma síntese do regime actual, Revista da 
Ordem dos Advogados, Ano 50, Vol. I, 1990, p. 22. 
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Reforça-se que, mais do que dar soluções, pretendemos apresentar a 

problemática. 

  

1. Enquadramento do contrato-promessa  

1.1.  Caracterização 

O contrato-promessa surge-nos, no artigo 410º do Código Civil (CC), 

definido como a “convenção pela qual alguém se obriga a celebrar certo contrato”. 

Apesar desta definição taxativa na letra da lei, poderemos, e deveremos, clarificar 

esta noção caraterizando-o “como a convenção pela qual uma das partes se obriga 

perante a outra, ou ambas se obrigam reciprocamente, a emitir a declaração de 

vontade correspondente ao negócio jurídico prometido”6. É certo que na esmagadora 

maioria das vezes o negócio prometido corresponderá a um negócio jurídico 

bilateral ou plurilateral7 (um contrato, designadamente compra e venda – 

designado genericamente por contrato prometido); todavia, não se mostra 

inadmissível a possibilidade do negócio prometido corresponder a um negócio 

jurídico unilateral8. 

Da referida noção resulta ainda que, poderá apenas uma das partes se 

obrigar a emitir determinada declaração de vontade – e aí falamos em contrato-

promessa unilateral –, ou ambas se obrigarem – caso em que falamos de contrato-

promessa bilateral. 

 
6 Cfr. OLIVEIRA, Nuno Manuel Pinto – Princípios de Direito dos Contratos, 1ª Edição, Coimbra 
Editora, 2011, pág. 255. 
7 Recorde-se que, “os contratos unilaterais geram obrigações apenas para uma das partes. Os 
contratos bilaterais ou sinalagmáticos geram obrigações para ambas as partes, obrigações ligadas 
entre si por um nexo de causalidade ou correspectividade”, cfr. PINTO, Carlos Alberto da Mota – 
Teoria Geral do Direito Civil, 3ª Edição Atualizada, Coimbra Editora, 1999, pág. 391. 
8 É relevante a distinção apontada, entre outros, por COSTA, Mário Júlio de Almeida e – Contrato 
promessa – uma síntese do regime actual, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 50, Vol. I, 1990, 
pág. 24, quando escreve que se admite “ao lado do contrato -promessa bilateral ou sinalagmático, 
o contrato-promessa unilateral ou não sinalagmático, quer dizer, que ambas as partes ou só uma 
delas, respetivamente, se vinculem à celebração do negócio prometido (art. 411.º). Resulta clara a 
diferença entre o contrato promessa unilateral e uma proposta contratual, porquanto esta já 
constitui elemento do contrato a que respeita, apenas faltando para a sua conclusão que o outro 
contraente a aceite”.  
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Em termos de sujeitos da relação jurídica temos: como sujeito 

passivo/devedor da obrigação – o promitente-, e como sujeito ativo/credor – o 

beneficiário da promessa ou (mais comummente designado) promissário. Donde, 

e recuperando a distinção suprarreferida, nos casos de contrato-promessa 

unilateral, uma vez que só há uma obrigação, temos um promitente e um 

promissário; ao passo que nos casos de contrato-promessa bilateral, em que há 

duas obrigações, temos dois promitentes e dois promissários9. 

O referido preceito legal, na parte final do seu n.º 1, consagra ainda, nesta 

sede, o princípio da correspondência ou equiparação entre o contrato-promessa e o 

contrato prometido. Do qual resulta que, excecionadas as disposições legais 

relativas à forma e as relativas à substância do contrato prometido que, pela sua 

razão de ser, não devam considerar-se extensivas ao contrato-promessa, as 

disposições legais relativas ao contrato prometido aplicam-se ao contrato-

promessa. Apesar de não se abordar nesta sede a problemática da exceção relativa 

à substância do contrato prometido, não poderá deixar de se fazer (uma breve) 

referência à exceção relativa à forma, cujo sentido se extrai dos n.ºs 2 e 3 do preceito 

em análise.  

O n.º 2 do artigo 410.º do CC contém a regra-geral relativa à forma, aplicável 

a todos os contratos-promessa, nos termos seguintes: a) quando a lei exija 

documento autêntico10 para o contrato prometido, o contrato-promessa deverá 

constar de documento particular assinado pelo(s) promitente(s); b) quando a lei 

exija documento particular para o contrato prometido, o contrato-promessa deverá 

constar de documento particular assinado pelo(s) promitente(s); c) quando a lei 

não exija forma especial para o contrato prometido (princípio da liberdade de forma 

 
9 Exemplo: num contrato-promessa de compra e venda bilateral temos duas obrigações: a obrigação 
de venda e a obrigação de compra. Assim, o promitente-vendedor é simultaneamente promissário 
da obrigação de compra e o promitente-comprador é simultaneamente promissário da obrigação 
de venda. 
10 Os conceitos de documentos autênticos e documentos particulares constam do artigo 363.º do CC 
e do artigo 35.º do Código do Notariado (CN). 
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– artigo 219º do CC), o contrato-promessa vale independentemente de constar de 

qualquer documento.  

Por sua vez, o n.º 3 do artigo 410º do CC contém um regime particular, 

relativo à forma, aplicável aos contratos-promessa respeitantes “à celebração de 

contrato oneroso de transmissão ou constituição de direito real sobre edifício, ou 

fração autónoma dele, já construído, em construção ou a construir, o documento 

referido no número anterior deve conter o reconhecimento presencial das 

assinaturas do promitente ou promitentes e a certificação, pela entidade que 

realiza aquele reconhecimento, da existência da respetiva licença de utilização 

ou de construção; contudo, o contraente que promete transmitir ou constituir o 

direito só pode invocar a omissão destes requisitos quando a mesa tenha sido 

culposamente causada pela outra parte” sublinhado nosso. Nestes casos, o 

contrato-promessa deve constar de um documento conforme os requisitos gerais 

do n.º 2 (documento particular assinado pelo(s) promitente(s)) e aos requisitos 

especiais deste n.º 3 (com reconhecimento presencial da(s) assinatura(s)11 do(s) 

promitente(s) e certificação, pela entidade que realiza o reconhecimento, da 

existência da licença de construção ou de utilização). 

Caracterizado, em termos (bastante) genéricos, o contrato-promessa 

importa prosseguir para a análise dos efeitos do mesmo, em concreto quanto à 

eventualidade dos seus efeitos serem oponíveis a terceiros. 

A este propósito importa reforçar o anteriormente referido: que “o contrato-

promessa cria a obrigação de contratar, ou, mais concretamente, a obrigação de 

emitir a declaração de vontade correspondente ao contrato prometido”12. Esta 

obrigação de emitir a declaração de vontade é, segundo a posição maioritária da 

doutrina, uma obrigação de prestação de facto – na medida em que tem como 

objeto um facto (por contraposição às obrigações cujo objeto é a prestação de coisa, 

em que o objeto se refere a uma coisa) –, positivo – uma vez que se traduz numa 

 
11 Ver artigo 153.º do CN a propósito das modalidades de reconhecimento de assinaturas e seus 
requisitos. 
12 Cfr. ANTUNES VARELA, João de Matos – Das Obrigações em Geral, Volume I, 10ª Edição, 
Almedina, 2010, pág. 309. 
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ação, num comportamento de sinal positivo (por contraposição à prestação de 

facto negativo, que se traduz numa abstenção, omissão ou mera tolerância)13. 

Passemos, então, à análise do regime relativo à oponibilidade do contrato-

promessa a terceiros – a eficácia real do contrato-promessa. 

 

1.2.  Contrato-promessa com eficácia real 

O contrato-promessa, em regra, produz apenas efeitos entre as próprias 

partes, isto é, entre promitente e promissário. Assim, “A” promete vender e “B” 

promete comprar, este contrato-promessa terá, por regra, apenas efeitos entre os 

próprios contraentes14.  

Contudo, o nosso legislador previu no artigo 413.º do CC a possibilidade de 

as partes atribuírem ao contrato-promessa eficácia em relação a terceiros, uma vez 

observados determinados requisitos, a saber: a) que o contrato prometido tenha 

por objeto a transmissão ou constituição de direitos reais; b) que os referidos 

direitos reais versem sobre bens imóveis ou móveis sujeitos a registo; c) que a 

declaração de atribuição de eficácia em relação a terceiros conste de declaração 

expressa15 nesse sentido; d) que o contrato-promessa conste de escritura-pública 

ou documento particular autenticado, ou, nos casos em que a lei não exige aquela 

forma para o contrato prometido, de documento particular com reconhecimento 

da(s) assinatura(s) do(s) promitente(s); e e) que seja inscrita no registo a referida 

promessa (artigo 2º, n.º 1, alínea f) do Código do Registo Predial- CRPredial)16. 

 
13 Ibidem, págs. 82 e 83. 
14 Podendo daqui resultar que, “A”, após a celebração do contrato-promessa e sem prejuízo das 
consequências legalmente previstas para o seu incumprimento, pode vender a coisa prometida a 
“C” ao invés de celebrar o contrato prometido com “B”. 
15 Veja-se a propósito o artigo 217º do CC. Segundo PINTO, Carlos Alberto da Mota – Teoria Geral 
do Direito Civil, 3.ª Edição Atualizada, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, pág. 425, “A declaração é 
expressa quando feita por palavras, escrito ou quaisquer outros meios directos, frontais, imediatos de 
expressão da vontade e é tácita quando do seu conteúdo directo se infere um outro, isto é, quando se 
destina a uma certo fim, mas implica e torna cognoscível, a latere, um autorregulamento sobre outro 
ponto – em via oblíqua, imediata, lateral…”. 
16 De notar que, esta obrigatoriedade de sujeição a registo da referida cláusula não é condição de 
validade do contrato-promessa, mas tão só condição de eficácia/oponibilidade em relação a 
terceiros ou eficácia erga omnes (artigos 4º e 5º do CRPredial – princípio da oponibilidade a 
terceiros). 
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Esta eficácia em relação a terceiros, apesar da discussão doutrinal e 

jurisprudencial relativa à natureza do direito do promissário17, pode dizer-se que 

se traduz no facto de, em relação a terceiros, tudo se passar como se o contrato 

prometido já houvesse sido realizado; o direito do promissário prevalece sobre 

todos os direitos que se possam constituir em relação à coisa.  

Uma vez caraterizado, muito sinteticamente, o regime do contrato-

promessa e os seus efeitos, em particular a admissibilidade da sua oponibilidade a 

terceiros, importa prosseguir para a análise da problemática do eventual 

incumprimento por parte do promitente na sua obrigação, em particular versar 

sobre a garantia que se mostra ao dispor do promissário para tais casos – a execução 

específica. 

 

1.3.  Execução específica de contrato-promessa 

No contrato-promessa as partes obrigam-se a emitir determinada 

declaração negocial. Estamos assim perante uma obrigação de prestação de facto 

positivo, cujo regime geral se caracteriza pela circunstância de o direito ao 

cumprimento ter como garantia uma ação constitutiva – a execução específica, 

prevista e regulada no artigo 830.º do CC. Temos assim que: o promitente não 

cumpre o contrato-promessa? Não emite a declaração de vontade negocial 

correspondente ao contrato prometido? Então, o promissário pode propor uma 

ação de execução específica para conseguir uma sentença que substitua a 

declaração negocial do promitente faltoso, produzindo os seus efeitos. 

É certo que o referido preceito legal (além de outras particularidades sobre 

as quais não iremos versar por extravasar o âmbito do presente trabalho) admite a 

possibilidade deste direito à execução específica ser excluído pelas partes ou pela 

natureza das coisas. Todavia, tal não será admissível nos casos dos contratos-

promessa referidos no n.º 3 do artigo 410º do CC, isto é, nos contratos-promessa 

dirigidos à conclusão de contrato oneroso de transmissão ou de constituição de um 

 
17 Discute-se se o promissário tem um direito de crédito em relação a terceiros ou um direito real 
de aquisição. 
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direito real sobre edifício, ou fração autónoma dele, já construído, em construção 

ou a construir (como é exemplo o contrato-promessa de compra e venda de 

imóvel). 

Temos assim que, a procedência de uma ação de execução específica tem 

como efeito imediato a conclusão do negócio jurídico prometido. A declaração de 

vontade negocial do autor da ação/promissário resulta implícita da própria petição 

inicial, em que requer a execução específica; enquanto a declaração de vontade 

negocial do réu/promitente resulta da sentença. O tribunal, como que se substitui 

ao promitente faltoso, e emite a declaração negocial em falta, isto é, tomando por 

base um contrato-promessa de compra e venda, declara o prédio transmitido a 

favor do autor/promissário nos exatos termos acordados no contrato-promessa18. 

Como vemos, a execução específica é a garantia ao dispor do promissário 

para os casos de incumprimento do promitente, mas em que se mantém o interesse 

daquele no cumprimento. Tal como afirma Calvão da Silva “a fim de pôr ordem onde 

aprece reinar alguma confusão, importa reter que o pressuposto da chamada 

execução específica do contrato-promessa é a mora e não o incumprimento 

definitivo”19.  

A este propósito importa, ainda que em traços gerais, para se perceber em 

que sentido é admissível o recurso à execução específica, distinguir a falta de 

cumprimento da simples mora imputável ao devedor: falamos de falta de 

cumprimento para os casos de incumprimento definitivo, ao passo que na 

(simples) mora o cumprimento da prestação pelo devedor ainda se mostra possível, 

apenas não foi realizada no momento próprio20. 

 
18 A este propósito é natural questionarmo-nos sobre o que sucederá nos casos em que as partes não 
acordaram sobre todos os pontos que interessam à disciplina do contrato prometido. Nestes casos, 
como poderá o juiz substituir-se à parte que recusa o cumprimento, em particular quanto aos 
pontos omissos? Em última instância socorrer-se-á das regras referentes à interpretação da 
declaração negocial. 
19 SILVA, João Calvão da – Sinal e Contrato promessa, Coimbra, Almedina, 12.ª Edição, 2007, pág. 
153.  
20 “A mora traduz assim, não uma falta definitiva (hoc sensu) de realização da prestação debitória, 
mas um simples retardamento, demora ou dilação no cumprimento da obrigação”, cfr. VARELA, João 
de Matos Antunes – Das Obrigações em Geral, Volume I, 10.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2010, pág. 
345. 
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Ora, a mora do devedor é o pressuposto do recurso à execução específica do 

contrato-promessa. “O recurso à execução específica só será afastado quando se 

verificar a falta definitiva do cumprimento do contrato-promessa (caso de alienação 

a terceiro inexistindo eficácia real) ou incumprimento definitivo (perda do interesse 

do credor ou recusa do cumprimento)”21. Todavia, “tal mora depende de o devedor ter 

sido interpelado – judicial ou extrajudicialmente – para cumprir”22. Assim, 

atualmente, a conversão da situação de mora em falta de cumprimento da 

obrigação, nos casos em que o retardamento não ditou a perda do interesse do 

credor, impõe ao credor a obrigação de conceder “uma nova oportunidade” para 

cumprimento ao devedor – mediante a chamada interpelação admonitória. Deste 

modo, é o devedor notificado para, em prazo razoável, sanar a mora existente e 

cumprir com a sua obrigação, sob pena de se expor às consequências da falta 

culposa de cumprimento (artigo 808.º, n.º 1 do CC), designadamente à possível 

resolução do contrato e à consequente restituição da prestação já recebida23 ou do 

valor equivalente ou da perda do direito à contra prestação. Assim, na falta de 

cumprimento do devedor, uma vez interpelado para o efeito, dispõe o credor da 

possibilidade de recurso à ação de execução específica. 

Sobre esta questão da execução específica é, ainda, importante reter que, a 

garantia da execução específica tanto se verifica nos contratos-promessa com 

eficácia real, como nos contratos-promessa com eficácia meramente obrigacional.   

Todavia, é relevante frisar que, “a execução específica do contrato-promessa 

sem eficácia real, nos termos do artigo 830.º do Código Civil, não é admitida no caso 

de impossibilidade de cumprimento por o promitente-vendedor haver transmitido o 

seu direito real sobre a coisa objecto do contrato prometido antes de registada a 

acção de execução específica, ainda que o terceiro adquirente não haja obtido o 

 
21 Cfr. NETO, Abílio – Código Civil Anotado, 17.ª Edição Revista e Atualizada, Lisboa, Ediforum, 2010, 
pág. 812, anotação n.º 104, parágrafo I. 
22 Ibidem, anotação n.º 108, parágrafo I. 
23 A este propósito importa referir que não iremos abordar, por extravasar o âmbito central do 
presente trabalho, a problemática em torno da falta de cumprimento do contrato-promessa com 
sinal. Dado que se presume que a constituição de sinal envolve o afastamento voluntário do recurso 
à execução específica. 
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registo da aquisição antes do registo da acção; o registo da acção não confere eficácia 

real à promessa”24.  

Temos assim que: caso o contrato-promessa esteja desprovido de eficácia 

real, uma possível alienação ou oneração a terceiro da coisa objeto do contrato 

prometido torna impossível o cumprimento do contrato-promessa. Donde, o 

promissário não poderá propor uma ação de execução específica para que o 

tribunal profira uma sentença substitutiva da declaração negocial do promitente 

faltoso. Por sua vez, caso tenha sido atribuída eficácia real ao contrato-promessa, 

a alienação ou oneração da coisa objeto do contrato prometido não torna o 

cumprimento impossível.  

Como se referiu oportunamente no presente trabalho, as partes ao dotarem 

o contrato-promessa de eficácia real visam que os efeitos do mesmo sejam 

oponíveis a terceiros, de modo a que tudo sucedesse como se o negócio prometido 

já se encontrasse realizado desde a celebração do contrato-promessa.  

Assim, por exemplo, “A” celebra com “B” um contrato-promessa de compra 

e venda do imóvel “x” de que “A” é proprietário, e cumprem todos os requisitos 

para que seja atribuída eficácia real ao referido negócio, inclusive a sujeição a 

registo da referida promessa. Sucede que, posteriormente, é instaurada ação 

executiva contra “A”, por falta de pagamento de determinado crédito, e, por ser o 

único bem existente imagine-se, requer o exequente na referida ação a penhora do 

imóvel sobre o qual versa o contrato-promessa.  

A propósito do quadro fáctico apresentado importa, em particular nesta 

sede, analisar a posição do promitente-comprador. De referir que, a este propósito 

dispõe o artigo 831.º do Código do Processo Civil (CPC) o seguinte: “Se os bens 

houverem, por lei, de ser entregues a determinada entidade, ou tiverem sido 

prometidos vender, com eficácia real, a quem queira exercer o direito de execução 

específica, a venda é-lhe feita diretamente”. 

 
24 Cfr. Acórdão n.º 4/98 do STJ, de 05/11/1998, Processo n.º 86 931.  
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Aqui chegados pergunta-se: em que medida este regime adjetivo, criado 

pelo nosso legislador processual, se coaduna com o regime substantivo previsto no 

CC? Como vimos, na execução específica o tribunal substitui-se ao promitente 

faltoso (neste caso, vendedor), e através da sentença proferida declara-se 

transmitido o direito de propriedade sobre o imóvel a favor do promitente-

comprador nos termos constantes do contrato-promessa. Já em sede de processo 

executivo, nos termos do preceito legal referido, não há a intervenção do tribunal, 

a substituir-se, na venda, ao promitente-faltoso/vendedor. Estaremos perante uma 

violação do disposto no n.º 1 do artigo 830.º do CC? 

Mais, como funciona nestes casos em termos de prazo contratualmente 

previsto para a celebração do contrato prometido? Aguardam os autos de execução 

pelo decurso do prazo estabelecido entre as partes? Note-se que, a lei é totalmente 

omissa aos termos em que se processa esta venda. Aliás a este propósito é ainda 

questionável como é feita a intervenção do promitente-comprador, ou, melhor 

dizendo, será ele apenas notificado da data da venda? Poderá o promitente-

comprador lançar mão dos embargos de terceiro quando confrontado com uma 

penhora sobre o bem? 

Pois bem, é sobre aquelas problemáticas que iremos versar no próximo 

capítulo. Acima de tudo pretende-se apresentar o problema, levantar a discussão 

sobre as implicações práticas do regime legalmente previsto, e aferir se o direito 

adjetivo se coaduna, como é expectável, com o direito substantivo nesta matéria. 

 

2. A venda direta em processo executivo 

O nosso legislador processual teve consciência que, no âmbito do processo 

executivo, em que são apreendidos bens do devedor/executado para, no limite, 

através deles se lograr a satisfação do crédito exequendo, poder-se-ia dar o caso de 

serem penhorados bens que, por lei, se destinavam a certas e determinadas 

entidades. Razão pela qual previu no artigo 903.º do CPC, na redação dada pelo DL 

n.º 329-A/95, de 12 de dezembro, sobre a epígrafe “Venda Direta”, que “Se os bens 
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houverem, por lei, de ser entregues a determinadas entidades, a venda ser-lhes-á feita 

directamente”. 

Já na sua génese este preceito levantou alguma divergência doutrinal e 

jurisprudencial, havendo, entre outras questões, quem entendesse que este 

preceito deveria entender-se igualmente aplicável nos casos de penhora de bens 

sobre os quais se mostrasse registada promessa com eficácia real a favor de 

determinada pessoa. 

Em face da querela existente, o nosso legislador de 2003, através do DL n.º 

38/2003, de 08 de março, procedeu à alteração do referido preceito legal, passando 

este a dispor que “Se os bens houverem, por lei, de ser entregues a determinada 

entidade, ou tiverem sido prometidos vender, com eficácia real, a quem queira 

exercer o direito de execução específica, a venda ser-lhe-á feita directamente”. Sendo, 

nesta data, aquele mesmo regime que vigora, atento ao disposto no artigo 831.º do 

CPC. 

E, se se pensava que a intervenção de 2003 poderia ter ditado o fim das 

divergências em torno deste regime de venda, a verdade é que o referido preceito, 

e mais ainda a sua aplicabilidade, continua a gerar muita controvérsia e polémica. 

Importa recordar tudo quanto se refere supra a propósito da ação de 

execução específica, enquanto mecanismo ao dispor do promitente-comprador em 

caso de incumprimento do promitente-vendedor. Como vimos, mediante o recurso 

à execução específica o tribunal é chamado a intervir e, em caso de procedência da 

ação, a sentença irá substituir a declaração de vontade em falta do promitente-

vendedor, e deste modo declarará o tribunal o direito transmitido a favor do 

autor/promitente-adquirente. Há, assim, a intervenção do tribunal; sendo com 

base na sentença proferida que se considera transmitido o direito. Sentença aquela 

que resulta da apreciação de mérito feita pelo julgador, garantindo-se que 

intervieram na ação ambas as partes envolvidas no contrato-promessa. Note-se, no 

exemplo, a ação de execução específica é intentada pelo promitente-comprador 

contra o promitente-vendedor que se mostra em falta com o cumprimento da sua 

obrigação. O réu/promitente-vendedor é chamado a defender-se da pretensão 
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formulada pelo autor/promitente-comprador, e, a final, caso proceda o pedido 

formulado pelo autor, então sim, irá o tribunal proferir sentença que declare o 

direito transmitido, em contraposição com a pretensão do réu ou mesmo à sua 

revelia. Acresce, que, como vimos oportunamente, o recurso à execução específica 

depende do incumprimento do promitente-faltoso, da sua constituição em mora. 

Agora pergunta-se: como se coaduna este regime com o disposto no artigo 

831.º do CPC? 

É curioso notar que, inicialmente pouca jurisprudência dos tribunais civis25 

havia sobre esta questão. Era em sede de execuções fiscais que esta questão era 

comummente suscitada e analisada. Porém, na doutrina já muito se escrevia sobre 

esta problemática. Mas, no entretanto, lá foram surgindo decisões de tribunais 

civis superiores relativamente a esta questão. 

Da leitura do artigo 831º do CPC resulta que, em caso de penhora de um bem 

(entenda-se, nesta sede, para facilidade de exposição, bem imóvel), sobre o qual 

incida, previamente à penhora, registo de promessa com eficácia real a favor de 

terceiro, o bem ser-lhe-á vendido diretamente caso queira exercer o direito à 

execução específica. Bem, se não pararmos para questionar, até parece que do 

referido preceito não resulta qualquer problema de aplicabilidade. Mas, temos de 

questionar. 

Em primeiro lugar temos, desde logo, a diferença que existe entre a 

execução específica e a venda em sede de processo executivo. 

Como vimos, a execução específica é caracterizada pela intervenção do 

tribunal, que como que se substitui ao promitente-vendedor/faltoso, e declara 

transmitido a favor do promitente-comprador o direito. Como referido supra, tal 

decisão resulta do mérito da pretensão formulada pelo autor/promitente-

 
25 O que se percebe. Está fácil de ver que poderá esta situação originar constrangimentos para o 
processo executivo, o que não se coaduna com o interesse do Exequente em ver o seu crédito rápida 
e integralmente satisfeito. Razão pela qual a penhora de um bem onerado com uma promessa com 
eficácia real, conhecida a sua eficácia erga omnes e a consequente inoponibilidade da penhora, será 
apenas realizada em última instância, quando não se preveja a existência de qualquer outro bem 
suscetível de penhora. 
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comprador, garantindo-se a possibilidade do promitente-vendedor fazer valer a 

sua pretensão, defendendo-se. 

E na venda executiva? Na venda executiva não há (e muito menos nesta 

modalidade de venda, ao que parece) a intervenção do juiz. A venda, enquanto ato 

material, é realizada sem a intervenção do juiz; sendo nesse caso o Agente de 

Execução que, em representação do promitente-vendedor/executado, transmite o 

direito ao promitente-comprador. 

Esta opção, bastante criticável, é, nas palavras de AMÂNCIO FERREIRA, 

uma “flagrante violação da norma substantiva contida no n.º 1 do art. 830º do CC, a 

declaração negocial do promitente vendedor substituída, não por uma sentença, a 

ultimar uma acção constitutiva, mas por um acto material (a venda)”26. Aliás, este 

autor chega, inclusive, a suscitar uma eventual inconstitucionalidade desta norma, 

por desrespeito da regra da reserva do juiz e por desrespeito do princípio da 

igualdade constante do n.º 1 do art. 13.º da CRP27. 

Por seu turno, e no que toca a decisões dos nossos tribunais civis, há quem 

entenda que esta opção é totalmente aceitável, não se compadecendo de quaisquer 

críticas. Vejam-se os seguintes exemplos: “I – A celebração de um contrato-

promessa com eficácia real validamente constituída e registada confere ao 

promitente comprador a faculdade de adquirir o bem objecto da promessa, 

designadamente desencadeando essa aquisição sem o concurso do promitente 

vendedor e contra os actos de disposição do bem por este realizados. II – A forma 

mais comum de accionar esta faculdade autónoma de aquisição corresponde à 

execução específica, através da chamada acção ex artigo 830º do CC. III – No quadro 

de uma execução instaurada contra o promitente vendedor, na qual tenha sido 

penhorado o bem por este prometido vender, essa mesma faculdade, o direito de 

aquisição do bem pelo promitente comprador, actua através da venda directa, ao 

mesmo promitente, nas condições fixadas no contrato, nos termos previstos no 

 
26 Cfr. FERREIRA, Fernando Amâncio – Curso de Processo de Execução, 13.ª Edição, Coimbra, 
Almedina, 2010, pág. 379. 
27 Mas sobre estas questão da (in)constitucionalidade não nos versaremos neste âmbito. 
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artigo 903º do CPC, que expressamente referiu esse tipo de venda à promessa real na 

redacção nele introduzida pelo Decreto-Lei n.º 38/2003, de 8 de Março”28. No mesmo 

sentido AcTRP de 26/06/2017, relator: Manuel Domingos Fernandes, proferido no 

processo n.º 5619/08.9TBMTS-B.P1, conclusões II, III e IV do sumário. 

Agora note-se, a lei adjetiva não refere, pura e simplesmente, em que moldes 

se processa a referida venda. Apenas diz que é vendido o bem, neste caso, ao 

promitente-comprador. Mas, é vendido em que termos? Nos termos constantes do 

contrato-promessa? Então, será preciso ser junto aos autos de execução esse 

contrato-promessa. E se o contrato-promessa for omisso quanto a alguns pontos 

essenciais do contrato prometido? Mais, e se ainda não tiver decorrido o prazo 

fixado pelas partes para outorga do contrato prometido? Poderão os promitentes 

celebrar o contrato prometido à margem dos autos de execução? Se o não fizerem, 

deverão os autos de execução aguardar pelo decurso do prazo fixado para a outorga 

do contrato? O promitente-comprador, ao conhecer a penhora, pode, deve ou está 

obrigado a deduzir embargos de terceiro para tutela do seu direito? E como deverá 

ser encarado este artigo 831.º do CPC em relação ao artigo 830º do CC, isto é, o 

promitente-comprador que esteja nas condições de instauração ação de execução 

específica tem o ónus de enveredar pelo artigo 831.º do CPC ou pode optar pela 

execução específica? 

Como vemos as questões não terminam quando analisamos o regime. E 

note-se que, deixamos aqui de parte muitas outras questões de índole 

iminentemente processual (por extravasar, em certa medida, o propósito do 

presente trabalho).  

Relativamente à questão colocada quanto aos termos da aquisição pelo 

promitente-comprador no âmbito da execução é largamente entendido que, sim, 

deverá adquirir nos termos constantes do referido contrato-promessa29. Porém, 

caso o contrato-promessa seja omisso quanto a algum(ns) aspeto(s) relevante(s) 

 
28 Cfr. AcTRC de 16/04/2013, Relator: Teles Pereira, Processo n.º 1279/09.8TBCTB-D.C1.  
29 Cfr. AcTRC de 16/04/2013, Relator: Teles Pereira, Processo n.º 1279/09.8TBCTB-D.C1, ponto 2.1.1, 
o promitente-comprador “adquire, porém, os bens nos termos contratualmente acordados. Não 
sendo obrigado a adquirir senão nas condições contratuais”. 
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da outorga do contrato prometido deverão tais faltas ser sanadas, e não se vê outro 

modo para tal que possa excluir a intervenção do tribunal. Ora, numa situação 

destas, em que seja de aplicar o artigo 831.º do CPC, mas em que existam dúvidas 

quanto a contornos do contrato prometido deverá, por questões de certeza e 

segurança jurídica, ser suscitada, no limite pelo próprio Agente de Execução, a 

intervenção do juiz do processo para dirimir as dúvidas. 

Quanto ao prazo, salvo o devido respeito por opinião contrária, não se 

consegue conceber justificação razoável para a hipótese do promitente-comprador 

poder ficar prejudicado no prazo acordado para a realização do contrato 

prometido. Foi celebrado um contrato-promessa entre as partes, ao qual foi 

atribuída eficácia real, tendo sido fixado um determinado prazo para a realização 

do negócio prometido. Porém, por razões alheias ao promitente-comprador, é 

intentada ação executiva contra o promitente-vendedor e registada penhora sobre 

o bem relativamente ao qual versa a promessa. E, em face de tal, por aplicação do 

regime da venda direta, ficará o promitente-comprador obrigado a adquirir no 

prazo que os autos de execução fixarem? Não se concebe tal posição. Entende-se 

que, da mesma forma que é respeitado o contrato-promessa, nos termos 

suprarreferidos, quanto aos termos acordados para o contrato prometido, também 

o deverá ser quanto ao prazo. Donde, poderá resultar uma suspensão da instância 

executiva até que seja atingido tal prazo. 

E quanto à possibilidade de as partes (promitente-comprador e promitente-

vendedor/executado) celebrarem o contrato prometido à margem dos autos de 

execução? Pois bem, nada impede. Razão pela qual se concebe que, após o registo 

daquela penhora irá o Agente de Execução proceder à notificação do promitente-

comprador para efeitos de penhora de crédito/do eventual preço (ou 

remanescente) que falte pagar ao promitente-vendedor/executado, nos termos do 

artigo 773.º do CPC. E, em resposta àquela notificação, nos termos legalmente 

definidos, deverá o promitente-comprador juntar cópia do referido contrato-

promessa aos autos, para que sejam conhecidos os termos do mesmo. 
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E, nesta sede, outro problema se poderá levantar: o que sucede nesse caso 

ao registo de penhora existente sobre o bem, dado que a venda decorre 

extrajudicialmente? A este propósito, “I–O promitente comprador em contrato-

promessa de compra e venda dotado de eficácia real que viu registadas hipoteca legal 

e penhoras depois do registo daquele contrato-promessa, não está impedido de 

outorgar escritura pública com o promitente vendedor referente à compra e venda 

prometida, devendo, após, serem cancelados os registos das penhoras e o da hipoteca 

legal, pois, só com este entendimento se pode dizer que a eficácia real do contrato-

promessa se traduz na possibilidade de o contrato-promessa ser invocado contra 

terceiros que subsequentemente ao registo dessa promessa venham a adquirir 

direitos incompatíveis com o seu cumprimento, quer estes assentem ou não num 

acto de vontade do titular registal. II–Se o promitente comprador não lograr efectuar 

a compra e venda prometida por escritura pública, não está impedido de interpor 

acção de execução especifica contra o promitente vendedor, não sendo obrigado a 

esperar pela venda executiva a que respeite alguma daquelas penhoras para nela 

exercer o direito à execução específica, nos termos do art 831º CPC. III–Tendo 

interposto acção de execução específica que não se mostre julgada em definitivo 

aquando da acima referida venda executiva, esta deverá ser suspensa quanto ao 

imóvel em questão, até àquela decisão definitiva, e, sendo esta a de procedência, 

dever-se-á proceder ao levantamento das penhoras e da hipoteca”30. No mesmo 

sentido, “VI – Todavia, o promitente comprador não está impedido de outorgar 

escritura pública com o promitente vendedor referente à compra e venda prometida 

fora do quadro da execução e, quando assim aconteça, porque o artigo 824.º, n.º 2 do 

CCivil apenas está previsto para a venda executiva, outra solução não restará que 

não seja o levantamento da penhora e consequente cancelamento do respectivo 

registo, a isso não se opondo o estatuído no artigo 819.º do CCivil, pois que, na 

situação de prévio registo de contrato-promessa com eficácia real, tudo se passa no 

 
30 Cfr. AcTRL de 22/09/2016, Relator: Maria Teresa Albuquerque, Processo n.º 26980/15.3T8LSB.L1.-
2.  
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que se refere à prevalência em relação a terceiros, como se a compra e venda 

prometida tivesse sido efectuada na data em que a promessa foi registada”31. 

Temos assim que, a outorga do contrato prometido, entre os promitentes, 

está totalmente na disposição das partes e, em virtude da eficácia real que fora 

atribuída à promessa, tudo se passa como se o contrato prometido houvesse sido 

celebrado na data da promessa, donde resulta, necessariamente, o cancelamento 

dos ónus registados após a data da promessa. 

Já quanto à situação de o promitente-comprador, estando nas condições de 

instaurar ação de execução específica, ter o ónus de enveredar pelo artigo 831.º do 

CPC ou poder optar pela execução específica, entendemos que tal não poderá ser 

um ónus. O promitente-comprador é, à partida, totalmente alheio a toda esta 

situação. Na inexistência de penhora do bem, o mecanismo de que dispõe o 

promitente-comprador para fazer valer o seu direito é a ação de execução 

específica. Garantia que lhe é atribuída pela lei substantiva. Ora, em face de uma 

eventual penhora não se concebe que, em caso de incumprimento por parte do 

promitente-vendedor/executado (falta esta que poderá, claro, ser justificada pela 

pendência da ação executiva) não possa o promitente-comprador recorrer à 

execução específica e, ao invés, ver-se obrigado a aguardar pela venda nos moldes 

do artigo 831.º do CPC. O seu interesse pode não se coadunar com uma eventual 

delonga do processo executivo. Assim, entende-se que poderá lançar, sim, mão da 

sua garantia de execução específica e, caso venha a ser penhorado o imóvel e uma 

vez alcançada a fase da venda, na modalidade de venda direta, deverá esta ser 

suspensa até que seja julgada a ação de execução específica.  

A este propósito lança-se uma outra questão: se, em caso de procedência da 

ação de execução específica, parece ser pacífico o entendimento de que, nesse caso 

e como referido supra, se considera o direito transmitido a favor do promitente-

comprador, sendo cancelados os ónus/encargos registados posteriormente à 

promessa; como sucederá em caso de improcedência da ação? Será que o 

 
31 Cfr. AcTRP de 26/06/2017, Relator: Manuel Domingos Fernandes, Processo n.º 5619/08.9TBMTS-
B.P1.  
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promitente-comprador, nesse caso, poderá (ainda) adquirir o bem em sede de 

processo executivo ou considera-se extinto o seu direito e será, então, o imóvel 

transmitido em sede de processo executivo, sob uma outra qualquer modalidade 

de venda, e livre (e isto é que é relevante) de quaisquer ónus ou encargos (leia-se, 

promessa com eficácia real)? A nosso ver, não fará sentido, nem terá sido essa a 

intenção do legislador, admitir-se, na situação apresentada, que a ação de execução 

específica e a venda direta se tratem de mecanismos sucedâneos. O que vale por 

dizer que, salvo o devido respeito por opinião distinta, em caso de improcedência 

da ação de execução específica não poderá o promitente-comprador adquirir o bem 

prometido através da venda direta em sede de processo executivo, atenta à extinção 

do seu direito. Pois, se assim não fosse, ficaria desprovida de fundamento a posição 

tomada de que, na pendência de ação de execução específica devam os autos de 

execução ficar suspensos, aguardando o desfecho de tal ação. Se improcede o 

pedido do autor/promitente-comprador, em ver transmitido o direito de 

propriedade a seu favor, então considera-se extinto o seu direito em relação ao bem 

prometido e, consequentemente, deixará de aplicar-se o regime da venda direta, 

por falta de verificação de pressupostos, promovendo-se a venda do bem mediante 

uma das demais modalidades de venda previstas no CPC, preferencialmente 

mediante leilão eletrónico, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 837º do CPC.  

Aqui chegados, importa versar sobre a segunda parte da questão, relativa ao 

cancelamento da promessa em consequência da improcedência da ação de 

execução específica. Sobre este aspeto, e sem entrar em considerações de fundo 

sobre o regime aplicável em termos de registo predial, importa chamar à colação o 

n.º 2 do artigo 824º do CC, o qual dispõe que, na venda executiva, “os bens são 

transmitidos livres dos direitos de garantia que os onerarem, bem como dos demais 

direitos reais que não tenham registo anterior ao de qualquer arresto, penhora ou 

garantia, com excepção dos que, constituídos em data anterior, produzam efeitos em 

relação a terceiros independentemente de registo”. Ora, se bem nos recordamos, o 

registo da promessa com eficácia real é anterior ao registo da penhora, e aquela 

não produz os seus efeitos em relação a terceiros independentemente do registo; 
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como tal, não será o registo da promessa cancelado com a venda executiva à luz do 

segundo segmento da norma. Além disso, a promessa com eficácia real, 

salvaguardando-se sempre a admissibilidade da existência de opiniões em sentido 

diverso, não é qualificável como um direito de garantia, outrossim como um direito 

real de aquisição, e, como tal, não cabe no primeiro segmento do preceito em 

análise que prevê o cancelamento “automático” dos direitos de garantia com a 

venda executiva. Donde, em caso de improcedência da ação de execução específica, 

que ditará a inaplicabilidade do regime da venda direta, será necessário (ou pelo 

menos aconselhável32) promover-se pelo cancelamento do registo da promessa 

junto do registo predial, para que o bem/imóvel seja vendido sem o registo daquele 

direito real de aquisição a favor do promitente-comprador, que já viu extinto o seu 

direito. Para tal entende-se que deverá considerar-se como título bastante a Douta 

sentença proferida pelo Tribunal que julgou improcedente a ação de execução 

específica, desde que esta expressamente assim o ordene/condene. Dado que, na 

falta de condenação pelo Douto Tribunal no cancelamento daquele direito real de 

aquisição, apenas se limitando o julgador à declaração de improcedência da ação 

de execução específica, poderá o Exmo(a). Sr.(a) Conservador(a) não considerar a 

sentença como título bastante para o cancelamento daquele facto, porquanto tal 

não se mostra ordenado. A razão de ser é simples: se, para a feitura do registo da 

promessa com eficácia real, foi necessária a vontade expressa das partes 

manifestada no contrato-promessa (título que serviu de base ao pedido de registo); 

para o cancelamento do referido registo será igualmente necessária a vontade 

expressa das partes nesse sentido ou, no caso em apreço, decisão judicial que assim 

o determine, em consequência da improcedência da ação de execução específica33. 

 
32 Se assim não se proceder, a existência daquele registo sobre o bem poderá ditar uma maior 
dificuldade na promoção da venda do imóvel, porquanto os potenciais interessados poderão, e 
certamente irão, apresentar uma certa resistência na aquisição de um bem sobre o qual se mostra 
registada uma promessa com eficácia real, que não irá ser cancelada com a venda executiva. Na 
ótica do comprador em sede de processo executivo, o que se pretende é adquirir um imóvel, pelo 
melhor preço possível, e sem quaisquer ónus ou encargos; sendo um entrave admitir-se que após a 
compra será o novo proprietário que terá de providenciar pelo cancelamento daquela promessa 
com eficácia real. 
33 Devendo tal pedido ser formulado pelo réu/promitente-vendedor, maxime, na contestação. 
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Se assim não for, entende-se que não tem o Agente de Execução legitimidade e 

poderes para promover o cancelamento do referido registo de promessa com 

eficácia real. 

Por fim, relativamente à questão dos embargos de terceiros eventualmente 

deduzidos pelo promitente-comprador, entendemos que importa dividir a questão 

em duas dimensões: por um lado, quanto à legitimidade para o efeito e, por outro 

lado, quanto à sua obrigatoriedade, possibilidade e /ou aplicabilidade. 

Quanto à legitimidade, o artigo 342.º do CPC dispõe que, “se a penhora, ou 

qualquer outro ato judicialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens, ofender 

a posse ou qualquer direito incompatível com a realização ou o âmbito da 

diligência, de que seja titular quem não é parte na causa, pode o lesado fazê-lo valer, 

deduzindo embargos de terceiro”, sublinhado nosso.  

Pois bem, quanto a esta questão há quem entenda que o promitente-

comprador tem, sim, legitimidade para deduzir embargos de terceiro, 

considerando-se que a promessa com eficácia real é incompatível com a penhora 

do imóvel 34; e, por outro lado, há quem defenda que não terá legitimidade com o 

argumento de que o seu direito (ao imóvel) está salvaguardado nos autos de 

execução pelo mecanismo da venda direta35. Defendendo nós a posição que admite 

a possibilidade do promitente-comprador lançar mão de embargos de terceiro, 

precisamente por se entender que a penhora ofenda o seu direito sobre o imóvel, 

atenta à promessa com eficácia real celebrada. 

Já quanto ao interesse em lançar mão deste expediente processual, 

entendemos que este revelará interesse, em particular, precisamente nos casos em 

que ainda não fora atingido o prazo acordado para celebração do contrato 

prometido. Assim se garantindo que a posição do promitente-comprador, e a sua 

 
34 Nesse sentido, temos como exemplo de doutrina, FERREIRA, Fernando Amâncio – Curso de 
Processo de Execução, 13.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2010, pág. 381, e de jurisprudência AcTRE de 
27/06/2019, Relator: Jaime Pestana, Processo n.º 1872/14.7T8SLV-A.E1. 
35 Nesse sentido, temos como exemplo de doutrina, MESQUITA, Miguel – Apreensão de Bens em 
Processo Executivo e Oposição de Terceiro, 2.ª Edição rev., Coimbra, Almedina, 2000.  
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pretensão de beneficiar do prazo acordado, será apreciada pelo juiz do processo. 

Entende-se que não se revelará interesse ou utilidade processual em lançar mão 

deste mecanismo nos casos em que se mostra já pendente ação de execução 

específica. Aí, como referido supra, entende-se que a execução será suspensa até 

que se mostre julgada aquela ação. Igualmente poderá não revestir interesse 

processual em lançar mão deste expediente nos casos em que, uma vez 

ultrapassado o prazo para outorga do contrato prometido ou estando o término do 

mesmo prestes a verificar-se, mantenha o promitente-comprador interesse no 

negócio, e nesse caso fará valer o seu direito em sede de venda. 

Contudo, esta é a nossa posição, e que resulta em larga medida de algum 

conhecimento prático da realidade da ação executiva. Mas não se descarta a 

possibilidade de outras razões se imporem ao promitente-comprador para lançar 

mão deste mecanismo. E entendendo-se que dúvidas não deverão existir quanto à 

sua legitimidade para o efeito. 

Aqui chegados entende-se que se mostra pelo menos explanada a 

problemática existente. A busca de uma solução não é o nosso objetivo nesta sede, 

nem tão pouco rebater cada uma das posições apresentadas em cada um dos 

problemas que esta solução legal levanta. Pretende-se, outrossim, levantar a 

problemática.  

E, claro, entendemos que este regime da venda direta criada pelo nosso 

legislador processual talvez não tenha resultado da ponderação de todos os 

problemas que pudessem dele advir. Porém, também devemos admitir que uma 

qualquer outra solução legal poderia, do mesmo modo, ser alvo de críticas.  

Assim, apesar de admitirmos que se consegue perceber o interesse do 

legislador processual com a criação do regime da venda direta aplicável aos 

promitentes-compradores em contratos-promessa com eficácia real, entendemos 

que não foi regulado da devida forma. Note-se, a questão da possibilidade de o 

produto da venda daquele bem (que, afinal, é o interesse maior do exequente) 

reverter para o exequente era já atingido pela penhora do crédito (mediante a 

notificação ao promitente-comprador).  
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Ora, esta modalidade de venda impunha, à semelhança de outras como a 

venda mediante abertura de propostas, leilão eletrónico ou negociação particular, 

a definição de um regime próprio, não se bastando a regra de que tal venda é 

aplicável nestes casos (possível, mas em que termos, é a questão). 

 

Conclusões 

O contrato-promessa é acolhido no nosso CC como um contrato preliminar 

– no sentido de que antecede outro contrato. Assim, o contrato-promessa 

representa um contrato através do qual as partes se obrigam a celebrar um outro 

contrato, como por exemplo um contrato de compra e venda. Ora, a obrigação 

decorrente do contrato-promessa, em particular na promessa bilateral, é a das 

partes emitirem, no prazo e termos acordados, a declaração de vontade a que se 

obrigaram, isto é, e tomando por base o exemplo supra indicado, uma das partes 

comprar e a outra vender nas condições fixadas. 

Uma vez que a obrigação gerada para as partes é a de vir a proferir 

determinada declaração negocial a posteriori, o contrato-promessa tem, por regra, 

apenas uma eficácia obrigacional, isto é, vincula apenas os seus contraentes. 

Todavia, porque variadas razões podem justificar uma maior proteção de ambas as 

partes (mas em particular, no exemplo, do promitente-comprador), a lei permite 

que, verificadas determinadas condições, possam as partes atribuir à promessa 

uma eficácia em relação a terceiros, designada por eficácia real. Deste modo, tudo 

que possa suceder relativamente, por exemplo, ao imóvel objeto do contrato 

prometido é completa e totalmente inoponível à promessa. Qualquer ato de 

disposição ou de oneração do imóvel, nos casos em que tenha sido atribuída 

eficácia real à promessa, e constando a mesma do registo (tem de constar, para que 

seja oponível a terceiros, é condição de eficácia), não afeta o direito do promitente-

comprador; é como se, na verdade, fosse já proprietário do imóvel desde a 

promessa. 

Acresce que, consciente de que o incumprimento era um cenário possível, 

o nosso legislador teve de precaver essa situação, e fê-lo, atribuindo ao promitente 
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cumpridor o direito ao recurso a uma ação judicial, designada por execução 

específica, que visa substituir a declaração de vontade em falta por parte do 

promitente faltoso. Deste modo, caso o promitente-vendedor incumpra com a sua 

obrigação de, mediante a outorga do contrato de compra e venda, vender o imóvel 

ao promitente-comprador poderá este intentar uma ação judicial, designada por 

execução específica, para que o tribunal declare, mediante sentença, transmitido o 

direito ao promitente-comprador.  

E note-se que, esta garantia protege o promitente-cumpridor quer tenha ou 

não sido atribuída eficácia real ao contrato-promessa. Todavia, esta tutela ganha 

uma maior expressão nos contratos-promessa com eficácia real, dado que, a título 

de exemplo, nos casos de incumprimento de contrato-promessa meramente 

obrigacional e caso o promitente-vendedor/faltoso haja transmitido o imóvel a 

terceiro, o recurso à execução específica não é admissível em face da transmissão 

da titularidade do direito de propriedade sobre o imóvel. 

Certo é ainda que, esta questão do recurso à execução específica levanta 

ainda outras discussões, designadamente quanto à existência de sinal ou cláusula 

penal, entre outras, mas que não foram analisadas nesta sede, por extravasar a 

questão central a analisar neste âmbito. Questão esta que se prende com a 

dicotomia existente entre a ação de execução específica, nos termos supra 

indicados, e o regime da venda direta em sede de processo executivo prevista pelo 

nosso legislador. 

Como vimos, em sede de execução específica temos o tribunal que, após 

intervenção de ambas as partes (ou à revelia do promitente-faltoso, mas tendo sido 

a este dada a oportunidade de defesa/contraditório), aprecia o mérito da pretensão 

formulada pelo autor/promitente-cumpridor e, mediante sentença, substitui-se à 

declaração de vontade em falta, declarando, nos casos de promessa de compra e 

venda, transmitido o direito a favor do autor. 

Pois bem, em sede de processo executivo intentado contra o promitente-

vendedor, nos casos em que haja sido atribuída eficácia real à promessa, sendo 

penhorado o bem imóvel objeto do contrato prometido, a lei processual determina 
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que a venda do imóvel em causa seja efetuada diretamente ao promitente-

comprador. 

A verdade é que é apenas isto que refere a lei processual, não tendo o 

legislador tido o cuidado de regular os termos desta venda, como fez com outras 

modalidades da venda em que criou o seu regime. 

Ora, este “vazio” gera, como facilmente se percebe, divergências doutrinas 

e jurisprudências, bem como em termos de tramitação processual de cada processo 

de execução.  

A primeira grande crítica que se aponta a esta solução reside na sua 

(eventual) violação do regime legal da execução específica, dado que nesta há 

intervenção do juiz ao passo que naquela a transmissão do direito decorre de um 

ato material/a venda. 

Mas esta não é a única questão. Neste caso, mais do que discutir-se sobre 

aquela eventual violação do regime substantivo, muitos problemas se levantam em 

sede de processual. Veja-se: 1) não se mostra claro se o recurso à venda direta é um 

ónus imposto ao promitente-comprador nos casos em que se mostram reunidas as 

condições para lançar mão da execução específica, ou se tal é facultativo; 2) a 

admitir-se que tal é facultativo deverá entender-se que os autos de execução ficam 

suspensos a aguardar pelo desfecho da ação judicial? 3) se sim, em caso de 

improcedência da ação poderá o promitente-comprador, ainda assim, adquirir o 

imóvel em sede de processo executivo através da venda direta ou considera-se 

extinto aquele seu direito e, por consequência, o imóvel é vendido livre de ónus ou 

encargos? 4) em que termos se procederá a venda? nos termos contratualmente 

fixados pelas partes no contrato-promessa? e se for omisso o contrato-promessa 

quanto a certos aspetos essenciais, é chamado o juiz do processo de execução a 

apreciar tal questão? 5) tem o promitente-comprador legitimidade para deduzir 

embargos de terceiro? e, se sim, tem de o fazer? 

Aqui chegados entendemos que dúvidas não podem subsistir quanto ao 

facto de este ser um regime que levanta enormes dificuldades na sua aplicabilidade 

e execução, apenas se justificando a (ainda) pouca jurisprudência sobre esta 
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questão no facto de não ser muito frequente a penhora dos bens nestas condições, 

precisamente por se vislumbrarem dificuldades para o exequente. Contudo, em 

termos doutrinais, é variadíssima a divisão existente. 

A nosso ver, e salvo o devido respeito por entendimento distinto, entende-

se que toda esta questão seria ultrapassada caso o regime da venda direta fosse 

regulado ao pormenor, não se limitando o legislador a dizer que a venda se faz 

diretamente ao promitente-comprador, antes sim, dizendo que se faz nestes e 

naqueles termos. 

Todavia, apesar da crítica às soluções legais com as quais discorda ser uma 

das tarefas que cabe ao jurista, pugnando por alterações legislativas que se 

mostrem prementes, a verdade é que tem este de trabalhar com as ferramentas de 

que dispõe, o mesmo é dizer que tem de trabalhar com o que a lei lhe permite e de 

acordo com os regimes legalmente definidos. 

Assim sendo, em jeito de conclusão própria, e sem prejuízo da necessária 

abordagem (ainda) mais aprofundada sobre a matéria, entendemos que é 

efetivamente discutível a dicotomia existente entre a execução específica e a venda 

direta em sede de processo executivo, mas entende-se qual o propósito do 

legislador e seu fundamento. Todavia, deveria ser criado pelo legislador do regime 

desta modalidade de venda. Entende-se que, uma vez efetuada a penhora do 

imóvel sobre o qual versa a promessa deverá, sim, o Agente de Execução notificar 

o promitente-comprador para, por um lado, considerar penhorado o preço a pagar 

ao promitente-vendedor/executado aquando venda do imóvel e, por outro lado, 

proceder à junção aos autos do contrato-promessa para serem conhecidos os 

termos deste e aferir-se, designadamente, se mantém o exequente o interesse 

naquela penhora. Como se refere, a penhora a existir sobre o montante do preço 

em falta versará apenas nesse quantitativo em falta, e não sobre um eventual sinal 

ou antecipação de pagamento efetuada antes da penhora. Caso não se mostre 

decorrido o prazo acordado para a outorga do contrato prometido, o promitente-

comprador beneficia desse prazo, devendo a execução manter-se suspensa até 

aquela data. E, se no decurso daquele prazo ou mesmo no fim do mesmo e nos 
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termos contratualmente definidos, pretenderem promitente e promissário 

celebrar o negócio prometido à margem do processo de execução, tal mostra-se 

possível, e não poderá obstar à transmissão do bem livre de quaisquer ónus ou 

encargos posteriores à promessa. Nos casos em que ainda não se mostre atingido 

aquele prazo entende-se que deverá o promitente-comprador deduzir embargos 

de terceiro. Ao fazê-lo logrará uma intervenção do juiz do processo, pugnando para 

que este acolha o entendimento que se vem preconizando e determine que, uma 

vez atingido o término do prazo acordado para a celebração do negócio prometido 

se proceda à venda direta. Esta intervenção do juiz do processo como que parece 

assemelhar-se à intervenção do juiz em sede de ação de execução específica.  

Admitindo nós, desta feita, que, num cenário em que seja penhorado o 

imóvel, citado o promitente-comprador para penhora do crédito, caso este proceda 

nos termos ordenados nesta notificação, e nenhuma outra questão se suscite, nem 

o próprio executado venha a suscitar, então, uma vez decorrido o prazo fixado para 

a outorga do contrato prometido, encontrando-se até lá o processo de execução 

suspenso, seja agendada escritura pública ou documento particular autenticado 

para que o Agente de Execução, em representação do executado/promitente-

vendedor transmita o imóvel a favor do promitente-comprador, sem que haja 

qualquer intervenção judicial, como sucede em sede de execução específica. É certo 

que é uma solução legal que poderá em certa medida chocar, pois parece termos 

dois pesos ou duas medidas, conforme haja ou não penhora do imóvel, mas 

entende-se que o legislador processual tentou adaptar o regime substantivo às 

regras processuais e aos fins deste tipo de ação judicial. Mas o principal choque 

reside, de momento, no facto de a lei ser totalmente omissa quanto a esta questão. 

O quadro processual foi criado em que regulasse a questão, e o regime substantivo 

manteve-se intocado. O que não se compreende. Entende-se que a solução passa, 

como se vem referindo, pela criação do regime da venda direta, que à data inexiste. 
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