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Sumário: I. O mútuo é, por definição legal, o contrato pelo qual uma das 

partes (mutuante) empresta a outra (mutuário), determinada quantia em 

dinheiro, ou outra coisa fungível, ficando esta obrigada a restituir-lhe outro 

tanto, do mesmo género ou qualidade (cfr. artigo 1142.° do Código Civil). 

No domínio do mútuo oneroso, o prazo presume-se estipulado a favor de 

ambas as partes, embora o mutuário possa antecipar o pagamento. 

II. Ao contrário do que se passa com o contrato de depósito, as 

coisas mutuadas tornam-se propriedade do mutuário pelo facto da entrega 

(cfr. artigo 1144.º do Código Civil, prestação de dare), havendo sempre 

obrigação de restituir outro tanto do mesmo género e qualidade. O contrato 

de mútuo origina a transferência da propriedade das coisas mutuadas, que 

passam a pertencer ao mutuário, podendo este dispor delas como bem 

entenda. Prevê-se a impossibilidade de restituição: desde que o mútuo 

recaia em coisa que não seja dinheiro e a restituição se torne impossível ou 

extremamente difícil por motivo não imputável ao mutuário, este pagará o 

valor que a coisa tenha na data e lugar do vencimento da obrigação (cfr. 

artigo 1149.º do Código Civil). 

III. A consequência jurídica da preterição da forma legal é a 

nulidade do negócio jurídico (cfr. artigo 220.º do Código Civil). Quando a 

forma é ad substantiam, ela configura um verdadeiro requisito da validade 

do negócio jurídico; e quando o direito exige uma forma particular, fá-lo 

como pressuposto da validade do negócio, isto é, ad substantiam. 

IV. Declarada a nulidade de contrato de mútuo oneroso por falta de 

forma, deve ser restituído tudo o que tiver sido prestado, o que na prática 

se reconduz à devolução do correspondente valor mutuado (in casu, € 9 

000,00), já que importa proceder à reposição da situação anterior das 

partes nos termos do disposto no artigo 289.º do Código Civil, uma vez que 

estamos perante a ocorrência de uma invalidade por vício de forma. 

V. Não subsiste qualquer relação jurídica que legitime o surgimento 
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de frutos civis do dinheiro mutuado, porquanto o contrato é nulo. Atenta, 

porém, a remissão do n.º 3 do artigo 289.º do Código Civil, sobre a quantia a 

restituir podem incidir juros de mora, à taxa legal, a contar da citação, 

enquanto “frutos civis” que a própria quantia poderia gerar. 

 

  

I. Relatório 

 AA intentou a presente ação declarativa de condenação, na forma comum, contra BB, 

peticionando a condenação do Réu no pagamento ao Autor, nos termos seguintes: 

- Por força de mútuo oneroso, da quantia de € 11 984,80 (onze mil, novecentos e oitenta e 

quatro euros e oitenta cêntimos), incluindo capital e juros legais (à taxa de 4 %), acrescendo os 

subsequentes juros legais à mesma taxa de 4 % (cfr. artigos 1145.º, n.º 2, e 559.º, n.º 1, do Código 

Civil, por força da Portaria n.º 291/2003, de 8 de abril), bem como os correspondentes juros de 

mora vencidos e vincendos, até efetivo e integral pagamento, nos termos do disposto nos artigos 

805.º, n.º 1, e 806.º, n.º 1, ambos do Código Civil. 

Subsidiariamente, deve o Réu a final ser condenado a pagar ao Autor a quantia de € 9 

000,00 (nove mil euros), acrescida de juros de mora vencidos, no valor de € 281,10 (duzentos e 

oitenta e um euros e dez cêntimos), bem como os vincendos até efetivo e integral pagamento, 

passando a vencer-se (com a citação a concretizar) juros legais à taxa de 4 % (cfr. artigo 559.º, n.º 

1, do Código Civil e Portaria n.º 291/2003, de 8 de abril), nos termos do disposto no artigo 480.º do 

Código Civil, tudo por enriquecimento sem causa. 

Em qualquer um dos casos (quer venha a ser reconhecido o direito ao recebimento dos 

valores peticionados, em face do mútuo ou por força do instituto do enriquecimento sem causa), o 

Réu deverá, ainda, ser condenado a pagar ao Autor, a título de danos morais, um valor não inferior 

a € 1 000,00 (mil euros), bem como a correspondente sanção pecuniária compulsória a arbitrar, no 

valor de € 2,00 (dois euros) – cfr. artigo 829.º-A do Código Civil – a calcular e a pagar pelo Réu 

desde 5 de agosto de 2015 (o dia em que o Autor tomou conhecimento da resposta daquele à sua 

interpelação) até ao trânsito em julgado da presente sentença. 

Alegou factos tendentes a sustentar o incumprimento, por parte do Réu, de um contrato de 

mútuo celebrado com o Autor em 28 de maio de 2009, altura em que ambos mantinham uma 

relação de amizade, sob solicitação e a pedido prévio do Réu, tendo o demandante transferido para 

a conta bancária do Réu o valor pecuniário de € 9 000,00, que jamais por este foi devolvido. Na 

eventualidade de não ser procedente o pedido formulado com base na alegação de mútuo, sempre 

deverá o demandado ser condenado a restituir tal montante a título de enriquecimento sem causa, 

que abrange tudo quanto for obtido à custa do empobrecido; a que acrescem danos de índole 

imaterial, de € 1 000,00. 
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Pessoal e regularmente citado, o Réu contestou a presente ação, pugnando pela sua 

improcedência, por não provada, e consequente absolvição dos pedidos formulados. 

Alegou factos tendentes a sustentar a existência de uma relação comercial estabelecida 

entre Autor e Réu, fruto da relação de amizade de ambos, tendo por base a atividade desenvolvida 

pelo ora Réu no comércio de automóveis usados; relação essa que levou à aceitação pelo Réu do 

investimento realizado de € 9 000,00, por insistência do Autor, sem juros contratualizados. Não 

obstante, o Réu procedeu à devolução da quantia de € 9 000,00, acrescida de um excesso no 

montante de € 43,73, com o conhecimento do demandante e ao abrigo da referida relação 

comercial, o que se traduziu na extinção do contrato de mútuo. Em todo o caso, verifica-se o 

mecanismo da prescrição em relação ao pedido subsidiário (com base no instituto do 

enriquecimento sem causa), sendo que a indemnização por danos não patrimoniais e a sanção 

pecuniária carecem de fundamento.     

Exercido o contraditório (cfr. despacho de fls. 79), o Autor pronunciou-se pela 

improcedência da matéria excetiva de natureza perentória alegada na contestação, com vista à 

respetiva improcedência, e manteve os pedidos deduzidos na petição inicial.    

Atento o valor da causa, esta prosseguiu os seus trâmites de acordo com o disposto no artigo 

597.º, al. c), do Código de Processo Civil, não se justificando a realização da audiência prévia nem o 

despacho previsto no n.º 1 do artigo 596.º do mesmo código (identificação do objeto do litígio e 

enunciação dos temas da prova). 

Foi proferido o despacho saneador, no âmbito do qual se apreciaram os requerimentos 

probatórios apresentados pelos participantes na lide. 

Após, teve lugar a audiência final com a observância do formalismo legal, numa única 

sessão, conforme da correspondente ata consta.  

A presente instância mantém a sua regularidade formal, nada obstando a que se aprecie do 

mérito da causa. 

Identificação do objeto do litígio:  

A questão essencial a aferir na presente ação prende-se com a eventual obrigação de 

pagamento/restituição ao Autor da quantia por este reclamada junto do Réu, no âmbito de um 

contrato de mútuo oneroso celebrado entre as duas partes e alegadamente incumprido pelo Réu – 

ou, por via subsidiária, a título de enriquecimento sem causa – com a inclusão de eventuais danos de 

natureza não patrimonial a ressarcir; o que passa por saber se o contrato em apreço foi validamente 

estipulado entre as partes. 

Em termos de matéria de exceção perentória suscitada pela defesa, urge aferir: 

- Da alegada relação comercial firmada entre Autor e Réu (“O negócio sub judice”); 
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- Da suposta devolução pelo Réu ao Autor da importância de € 9 000,00, acrescida de um 

excesso no valor de € 43,73, com o conhecimento do aqui demandante e ao abrigo da referida 

relação comercial (“Extinção do contrato de mútuo”); 

- Subsidiariamente, se necessário, da prescrição a que alude o artigo 482.º do Código Civil, 

no âmbito do instituto residual do enriquecimento sem causa.   

 

 II. Fundamentação de facto e sua motivação  

 Discutida a causa, com interesse para a respetiva decisão, o Tribunal considera provados os 

factos seguintes: 

1. Sob solicitação e pedido prévio do Réu, o Autor transferiu para a conta daquele (com o 

número *********************, existente no Banco CC, S.A.) a quantia de € 9 000,00, em 28 de maio de 

2009, por acordo entre ambas as partes (cfr. documento de fls. 12); 

2. Ao invés do acordado entre as mesmas partes, o Réu não devolveu ao Autor a aludida 

quantia emprestada, acrescida da taxa de juros de 4 %; 

3. (…) Apesar de ter sido instado a proceder ao pagamento da aludida quantia, acrescida de 

juros calculados no valor de € 2 215,23, mediante carta registada com aviso de receção datada de 

21 de julho de 2015, que o Réu recebeu logo no dia seguinte, a 22 (cfr. documento de fls. 13 a 16); 

4. Em resposta ao Autor, o Réu procurou justificar/excecionar o não pagamento dos valores 

reclamados invocando o alegado salvamento daquele, por documento escrito, nos termos seguintes 

(transcrição parcial): “(…) Aproveito para e conforme indicação ao Sr. AA, não existir qualquer 

dívida, na medida em que facturas antigas criaram um crédito a meu favor que nunca foi cobrado 

por questões pessoais, fruto do acidente brutal na Namíbia, e que poderei afirmar ter sido mentor 

da sua sobrevivência pois fui o 1.º a encontrá-lo, e inclusive tirá-lo de um período de convulsão por 

asfixia” (cfr. documento de fls. 18 a 20); 

5. Da mencionada resposta do Réu tomou o Autor conhecimento a 5 de agosto de 2015 (cfr. 

documento de fls. 18 a 20); 

6. Tendo o Autor sofrido um acidente na Namíbia (em veículo de todo-o-terreno), onde 

esteve entre a vida e a morte, sentiu-se magoado ao ver o Réu tocar num assunto delicado para a 

sua vida e saúde, trazendo-lhe à memória um episódio marcante e doloroso; 

7. (…) O que também lhe criou alguma tristeza, por o Réu fazer depender o não pagamento 

do débito em causa de uma situação associada ao perigo da sua vida; 

8. O Réu presenciou o acidente sofrido pelo Autor e socorreu-o nessa ocasião; 

9. O Réu e o Autor conhecem-se há mais de vinte anos, fruto da prática e interesse 

profissional de ambos nos desportos motorizados, em especial, na prática de condução fora de 

estrada e competição de todo-o-terreno, sendo que, em 2009, o Réu dedicava-se profissionalmente 

ao comércio de automóveis no stand designado por DD, Lda.; 
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10. Para além do comércio de automóveis, o Réu mantinha várias parcerias com oficinas 

mecânicas de reparação e preparação de veículos automóveis para a prática de condução fora de 

estrada e competição de todo-o-terreno. 

 

Com interesse para a decisão da causa e com exclusão da matéria conclusiva e/ou de 

direito, não se provou qualquer outro facto concreto, mormente, a matéria seguinte: 

I. Em maio de 2009, fruto da relação de amizade então existente, Autor e Réu acordaram 

numa relação comercial tendo por base a atividade desenvolvida pelo Réu no comércio de 

automóveis usados; 

II. Necessitando de capital para investimentos adicionais no seu stand e por insistência do 

próprio Autor, o Réu aceitou o investimento daquele no valor de € 9 000,00, o qual seria 

reembolsado, sem juros, pelo ora Réu logo que os lucros comerciais do stand DD, Lda., o 

permitissem; 

III. (…) Concordando ambas as partes que tal investimento fosse amortizado pelo Réu 

através do pagamento por este de eventuais reparações e preparações mecânicas em veículos do 

Autor e da sua família, nas oficinas com as quais o Réu mantinha parcerias comerciais; 

IV. Foi nesse contexto que o valor de € 9 000,00 foi transferido para o ora Réu; 

V. Conforme acordado entre ambas as partes, o Réu suportou vários pagamentos referentes 

a reparações, manutenções e preparações mecânicas de veículos do Autor e da sua família (em 

concreto, do seu filho), desde 7 de junho de 2009 até 23 de março de 2010, num total de 13, os 

quais ascenderam ao montante global de € 6 043,73: em 7 de junho de 2009, € 1 285,35; em 23 de 

junho de 2009, € 720,00; em 25 de agosto de 2009, € 101,25; em 25 de agosto de 2009, € 536,93; 

em 14 de outubro de 2009, € 1 449,90; em 11 de dezembro de 2009, € 407,15; em 28 de dezembro 

de 2009, € 153,23; em 4 de janeiro de 2010, € 1 157,92; em 21 de janeiro de 2010, € 45,00; em 9 de 

fevereiro de 2010, € 25,85; em 10 de fevereiro de 2010, € 90,11; em 3 de março de 2010, € 14,79; 

e, em 23 de março de 2010, € 56,25;  

VI. No âmbito da atividade comercial desenvolvida no stand DD, Lda., o Réu intermediou, 

em junho de 2009, a compra de um veículo automóvel para o filho do ora Autor, a viatura da marca 

Land Rover Defender, com a matrícula **-**-**; 

 VII. Tal veículo foi adquirido para o filho do Autor, a pedido deste, pelo valor de € 34 

500,00, à empresa EE, S.A., tendo sido solicitadas alterações e introduzidos acessórios, a pedido do 

Autor e do seu filho, no montante de € 1 239,09, sendo o custo final a pagar à dita empresa de € 35 

829,09; 

 VIII. Para a aquisição de tal veículo, o Réu pagou à referida empresa, a título de sinal e 

princípio de pagamento, a quantia de € 3 000,00; 
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 IX. Tendo, posteriormente, o Autor transferido para o Réu a quantia de € 32 829,09, para 

que este pudesse finalizar a compra do automóvel junto da referida empresa, o que o Réu veio a 

fazer, tendo pago à EE, S.A., o mencionado montante; 

 X. O remanescente de € 3 000,00 foi suportado pelo Réu em exclusivo, como forma de 

reembolso da quantia peticionada pelo Autor resultante do acordo de maio de 2009; 

 XI. Todos os indicados pagamentos foram do conhecimento do Autor; 

 XII. Ao socorrer o Autor logo após o acidente, o Réu arriscou a sua própria vida. 

 

A audiência final decorreu com o registo em gravação digital sonora dos vários depoimentos 

testemunhais nela prestados. Tal circunstância, que deve, também nesta fase do processo, revestir-

se de utilidade, dispensa um relato detalhado do que aí se afirmou.  

Assinale-se, de igual sorte, que o Tribunal apenas deve atender aos factos que, tendo sido 

oportunamente alegados pelas partes ou licitamente introduzidos durante a instrução, forem 

relevantes para a resolução do pleito, não lhe cabendo pronunciar-se sobre matéria factual que se 

mostre desnecessária – ou não essencial – a tal desiderato. 

Posto isto, o Tribunal alicerçou a sua convicção na análise crítica e valoração da prova 

produzida, sendo que, quanto à matéria factual inserta nos pontos 1 e 4 (somente na parte: “por 

documento escrito”), foi considerada provada em sede de despacho saneador, por força da 

aceitação específica pela defesa manifestada no artigo 1.º da sua contestação. 

Em relação à sustentação probatória dos pontos de facto 2 a 5, procurando apenas sinalizar 

os aspetos mais importantes, a convicção do Tribunal estribou-se numa análise crítica e ponderação 

conjugada dos elementos probatórios seguintes: 

- A leitura e análise, numa perspetiva crítica e criteriosa, do espólio documental constante 

de fls. 12 (comprovativo da transferência de € 9 000,00, de 28 de maio de 2009), 13 a 16 (cópia de 

carta registada com aviso de receção datada de 21 de julho de 2015, com o talão postal de 

recebimento no dia 22 seguinte) e 18 a 20 (resposta remetida e assinada pelo Réu, datando o 

envelope correspondente de 5 de agosto de 2015);   

- O depoimento testemunhal do filho do Autor, FF (advertido para os termos do artigo 497.º, 

n.º 2, do Código de Processo Civil). 

O mencionado depoimento foi lúcido, objetivo e esclarecedor sobre a matéria em presença, 

confluindo com o sentido e alcance dos indicados documentos oferecidos com a petição inicial. 

Denotando isenção e um conhecimento estruturado dos factos, o filho do Autor, pese embora a 

referida proximidade familiar, soube relatar em sede de audiência os contornos e as vicissitudes 

ocorridas na “relação contratual” descrita no petitório, bem como as várias tentativas do Autor 

para a recuperação do dinheiro emprestado ao Réu, sempre em vão. Confrontada com os elementos 
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documentais constantes de fls. 12 e 18, a testemunha mostrou-se conhecedora do seu teor e 

corroborou a existência do débito. 

Relativamente aos pontos 6 a 8, tivemos em consideração o aludido depoimento 

testemunhal e, bem assim, o da testemunha GG (amigo comum do Autor e do Réu), sendo que esta 

última testemunha assistiu parcialmente ao acidente na Namíbia, confirmou a gravidade do mesmo 

e, ainda, o facto de o Réu ter sido a primeira pessoa a assistir o Autor sinistrado. Em todo o caso, 

quanto às consequências padecidas pelo demandante com o recebimento da resposta, prevaleceu o 

depoimento do seu filho, o qual vivenciou de perto a reação do pai e, ao fim e ao cabo, soube 

transmitir a falta de relação entre o referido acidente e o empréstimo concedido; tal como logrou 

relatar a dolorosa recuperação do Autor depois do sinistro, já em Portugal (um ano em cadeira de 

rodas), com uma rememorização dos factos à luz do teor de fls. 18.  

Quanto aos pontos de facto 9 e 10, valeram todos os depoimentos testemunhais prestados 

em audiência – para além dos indicados, HH, II, JJ e KK – que não tiveram dificuldade, nesta parte, 

em explicitar o contexto em que o Autor e o Réu se conheceram, os seus interesses comuns, a 

relação de amizade existente no passado e a atividade e rede profissional que o Réu mantinha no 

seu stand. Em termos um pouco genéricos, todas as testemunhas revelaram algum conhecimento 

sobre o aludido circunstancialismo pessoal e ambiente profissional vividos pelo ora Réu, tratando-se 

de um grupo de amigos que partilha(va) o gosto pela prática da condução automóvel fora de estrada 

e da competição de todo-o-terreno, como atividades de lazer. 

No que a toda a matéria indemonstrada nos autos concerne (cfr. pontos I a XII), importa 

sublinhar, desde logo, que a defesa não logrou trazer à presente demanda meios de prova 

suficientes para uma sedimentação cabal da factualidade aí descrita, como lhe incumbia, nos 

termos e para os efeitos previstos no artigo 342.º, n.º 2, do Código Civil. 

Em primeiro lugar, o acervo documental apresentado na sequência da contestação, inserto 

de fls. 52 a 67, foi proficientemente impugnado por parte do Autor no articulado de resposta que se 

seguiu, tratando-se – todos – de documentos de natureza particular, à luz do preceituado no artigo 

363.º, n.º 2, segmento final, do Código Civil (em todo o caso, podemos deslindar a expressão escrita 

“pago” nos elementos documentais de fls. 52 e 56). 

De outro lado, nenhuma das testemunhas arroladas pela defesa trouxe à audiência um 

esclarecimento aprofundado sobre a alegada relação comercial firmada entre Autor e Réu, bem 

como quanto à suposta restituição pelo Réu ao Autor da importância de € 9 000,00, acrescida do 

excesso no valor de € 43,73, ao abrigo da referida relação comercial. 

Se é verdade que as testemunhas GG (comum ao Autor), HH, II, JJ e KK revelaram possuir 

uma relação de grande proximidade por referência à pessoa do ora Réu (e também do Autor, pese 

embora mais recente), quer pela existência de fortes laços de amizade, quer pela verificação de um 

relacionamento de índole profissional (através dos serviços laborais prestados pelo Réu); também 
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não deixa de ser relevante que nenhuma dessas pessoas ostentou nos seus depoimentos um 

conhecimento, sequer perfunctório, da pretensa relação comercial estabelecida entre as partes 

litigantes, antes das dissidências verificadas entre ambos os aqui intervenientes. 

Com efeito, os depoimentos em apreço revelaram-se escassos, ou mesmo omissos, no que 

tange ao pretenso relacionamento comercial que, na ótica do Réu, estaria na base da transferência 

do valor de € 9 000,00 para a conta bancária pessoal do ora demandado. 

A testemunha GG denotou pouco saber do empréstimo em causa, não tendo nenhuma 

informação concreta sobre o mesmo. Qualquer eventual negócio entre as duas partes aqui litigantes 

“passou-lhe ao lado”, nunca tendo sido (a testemunha) cliente do Réu, que, tanto quanto sabe, 

é/era detentor de um stand ligado à atividade de todo-o-terreno (como instrutor de condução). No 

respeitante à descrição do desastre na Namíbia, do que foi relatado pela testemunha não se retirou 

que o Réu tivesse arriscado a sua própria vida, ao socorrer de facto o Autor. 

Por seu lado, a testemunha HH, mecânico e gerente de oficina que tem uma relação 

profissional de longa data com o demandado, depôs, essencialmente, sobre os contornos dessa 

mesma relação profissional, na sua confrontação em sede de audiência com o acervo documental 

acompanhante da contestação. Instada, a testemunha afirmou nunca lhe ter sido dito que o Autor 

devesse dinheiro ao Réu. Quanto aos documentos de fls. 54 e seguintes, frisou não se recordar bem, 

mas que é possível que alguns deles titulem “folhas de obra” da oficina onde a testemunha exerce 

as suas funções. 

Relativamente ao depoimento de II (também mecânico de automóveis que prestou serviços 

profissionais ao Réu), questionado acerca da alegada relação firmada entre Autor e Réu, referiu não 

conhecer mais do que a circunstância de ser reparador de alguns veículos do Autor, trazidos através 

do stand do demandado. Tanto quanto sabe, o demandante nunca ficou a dever nada ao aqui 

demandado, a esse nível, e jamais tal lhe foi transmitido pela pessoa deste último, segundo o 

explicitou. 

Já as testemunhas JJ e KK exteriorizaram, nos seus depoimentos, um desconhecimento 

quase completo sobre o putativo relacionamento comercial entre Autor e Réu, bem como da 

existência do empréstimo, ou seja, do fundamento do litígio ocorrido entre ambos. Os depoimentos 

destas duas testemunhas, escusados e não importantes para a descoberta da verdade material e boa 

decisão da causa, centraram-se, sobretudo, nas experiências pessoais das mesmas por referência 

aos serviços desenvolvidos pelo Réu, como mecânico de veículos de todo-o-terreno. Em termos 

práticos, nada acrescentaram de pertinente. 

Em sinal contrário, o filho do Autor – com um discurso congruente e mais sólido dos factos, e 

estando na génese da junção do parco documento de fls. 105 e 106 – mostrou possuir algum 

conhecimento efetivo de trabalhos pontuais levados a efeito pelo ora Réu, afirmando a inexistência 

de qualquer dívida do seu pai, no sentido de este tudo ter pago. 



 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa 
Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 15 

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira, 1098-001 Lisboa 

Telefone: 213846400 Fax: 213812871 Email: lisboa.localcivel@tribunais.org.pt 

 
 

 9 

III. Fundamentação de direito e subsunção jurídica 

Como se enquadrou, a questão essencial a aferir na presente ação prende-se com a eventual 

obrigação de pagamento/restituição ao Autor da quantia por este reclamada junto do Réu, no 

âmbito de um contrato de mútuo oneroso celebrado entre as duas partes e alegadamente 

incumprido pelo Réu – ou, por via subsidiária, a título de enriquecimento sem causa – com a inclusão 

de danos de natureza não patrimonial a ressarcir; o que passa por saber se o contrato em apreço foi 

validamente estipulado entre as partes. 

Em termos de matéria de exceção perentória suscitada pela defesa, urge aferir: da alegada 

relação comercial firmada entre Autor e Réu (“O negócio sub judice”); da suposta devolução pelo 

Réu ao Autor da importância de € 9 000,00, acrescida de um excesso no valor de € 43,73, com o 

conhecimento do aqui demandante e ao abrigo da referida relação comercial (“Extinção do contrato 

de mútuo”); eventualmente, da prescrição a que alude o artigo 482.º do Código Civil, no âmbito – 

subsidiário – do enriquecimento sem causa. 

Identificado o objeto do litígio, passemos à resolução do diferendo das partes, percorrendo 

a normatividade que, a nosso ver, dirime a situação sub judice.          

Desde logo, a factualidade dada como não provada nos presentes autos, que aqui 

consideramos como integrada (cfr., sobretudo, pontos I a XI), evidencia a improcedência das duas 

primeiras exceções perentórias, já que nada de relevante se provou a esse nível. 

Com efeito, a defesa apenas conseguiu provar que o Réu e o Autor se conhecem há mais de 

vinte anos, fruto da prática e interesse profissional de ambos nos desportos motorizados, em 

especial, na prática de condução fora de estrada e competição de todo-o-terreno, sendo que, no 

ano de 2009, o Réu dedicava-se profissionalmente ao comércio de automóveis no stand designado 

por DD, Lda.. Além do comércio de automóveis, mantinha várias parcerias com oficinas mecânicas 

de reparação e preparação de veículos automóveis para a prática de condução fora de estrada e 

competição de todo-o-terreno. 

Afastada a matéria excetiva invocada na contestação, inclusive a não onerosidade do 

empréstimo contraído, deflui da ação que as partes terão celebrado entre si um “contrato de mútuo 

oneroso” (cfr. artigos 1143.º e 1145.º, n.º 1, ambos do Código Civil).  

Nesse contexto, resultou provado que, sob solicitação e pedido prévio do Réu, o Autor 

transferiu para a conta daquele (com o número *********************, existente no Banco CC, S.A.) a 

quantia de € 9 000,00, em 28 de maio de 2009, por acordo entre ambas as partes. Contudo, ao invés 

do que se acordou, o Réu não devolveu ao Autor a quantia emprestada, acrescida da taxa de juros 

de 4 %, apesar de ter sido instado a proceder ao pagamento da aludida quantia, acrescida de juros 

calculados no valor de € 2 215,23, mediante carta registada com aviso de receção datada de 21 de 

julho de 2015, que o Réu recebeu logo no dia seguinte. 
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O mútuo é, por definição legal, o contrato pelo qual uma das partes (mutuante) empresta a 

outra (mutuário), determinada quantia em dinheiro, ou outra coisa fungível, ficando esta obrigada a 

restituir-lhe outro tanto, do mesmo género ou qualidade (cfr. artigo 1142.° do Código Civil). O 

mútuo pode ser oneroso ou gratuito, presumindo-se oneroso em caso de dúvida (cfr. artigo 1145.°, 

n.º 1, do Código Civil). 

No mútuo oneroso, o prazo presume-se estipulado a favor de ambas as partes, embora o 

mutuário possa antecipar o pagamento, satisfazendo os juros por inteiro (cfr. artigo 1147.º do 

Código Civil). No caso de falta de convenção de prazo, vigoram as regras supletivas previstas no 

artigo 1148.º do mesmo código. 

Ao contrário do que se passa com o contrato de depósito, as coisas mutuadas tornam-se 

propriedade do mutuário pelo facto da entrega (cfr. artigo 1144.º do Código Civil), havendo sempre 

obrigação de restituir outro tanto do mesmo género e qualidade. O contrato de mútuo origina a 

transferência da propriedade das coisas mutuadas, que passam a pertencer ao mutuário, podendo 

este dispor delas como bem entenda. 

Prevê-se a impossibilidade de restituição. Desde que o mútuo recaia em coisa que não seja 

dinheiro e a restituição se torne impossível ou extremamente difícil por motivo não imputável ao 

mutuário, este pagará o valor que a coisa tenha na data e lugar do vencimento da obrigação (cfr. 

artigo 1149.º do Código Civil). 

Do mesmo modo que o comodato, traduz-se o mútuo num contrato que apenas se completa 

com a entrega da coisa. Mas distingue-se do comodato pela natureza fungível do seu objeto, a que 

acresce o facto de o comodato ter sempre uma natureza gratuita.   

Elemento fundamental e requisito constitutivo do contrato de mútuo é o da entrega da 

coisa, não bastando a mera formalização para a sua perfeição (neste sentido, cfr. Mário Júlio de 

Almeida Costa, Noções de Direito Civil, 2.ª edição, Almedina, pág. 361). 

Com a redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 163/95, de 13 de julho (diploma que 

atualizou os limites que conferem natureza formal ao mútuo e que entrou em vigor no dia 15 de 

setembro de 1995), o artigo 1143.º do Código Civil passou a prescrever que “O contrato de mútuo 

de valor superior a 3 000 000$00 só é válido se for celebrado por escritura pública e o de valor 

superior a 200 000$00 se o for por documento assinado pelo mutuário”. Tais valores vieram a ser 

objeto de alteração com a publicação do Decreto-Lei n.º 343/98, de 6 de novembro, que os 

atualizou para € 20 000,00 e € 2 000,00, respetivamente; e com a publicação do Decreto-Lei n.º 

116/2008, de 4 de julho, que os atualizou para € 25 000,00 e € 2 500,00, respetivamente, além de 

introduzir outras modificações no texto da norma.  

Trata-se, por conseguinte, de um contrato marcadamente solene, visto que, acima de certo 

montante, se encontra sujeito a forma escrita. 
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No caso dos autos, não consta – e nem sequer foi alegado pelo Autor – que o contrato 

houvesse sido titulado por documento assinado pelo mutuário Réu, indicação essencial, visto que 

reportado a um montante superior a € 2 500,00 e inferior a € 25 000,00.  

Segundo o disposto no artigo 219.º do Código Civil (sob a epígrafe “Liberdade de forma”), a 

validade da declaração negocial não está condicionada à observância de forma especial, salvo 

quando a lei a exigir (a regra da consensualidade ou da liberdade de forma, que já advinha do 

código de 1867). As exigências de forma têm, pois, carácter excecional.  

De harmonia com o preceituado no artigo 220.º do Código Civil (sob a epígrafe 

“Inobservância da forma legal”), “A declaração negocial que careça da forma legalmente prescrita 

é nula, quando outra não seja a sanção especialmente prevista na lei”. 

Este último dispositivo legal consagra explicitamente, como regra, a solução que considera 

as formalidades legais da declaração como formalidades ad substantiam, e não como meras 

formalidades ad probationem. Como é consabido, as formalidades ad substantiam são 

insubstituíveis por outro género de prova, gerando a sua falta a nulidade do negócio; a falta das 

formalidades ad probationem pode ser suprida por outros meios de prova mais difíceis de conseguir. 

O mencionado artigo supõe a exigência de certa forma como elemento do negócio. Se a lei 

exigir a forma apenas para a prova da declaração, já o ato não será nulo, visto poder provar-se por 

confissão, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 364.º do Código Civil – contanto que isso resulte 

claramente da lei (cfr. Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, volume I, 4.ª edição, 

Coimbra Editora, 1987, pág. 210). 

Assim, o negócio ad probationem pode ser provado por confissão, uma vez que a forma da 

declaração respetiva não é tomada pelo direito como pressuposto de validade daquele. Já o negócio 

ad substantiam só pode ser demonstrado através do documento que comprova a satisfação da forma 

legal (ou represente a adoção de uma forma mais solene).   

Na medida em que a descrita atuação violou a disposição imperativa constante do artigo 

1143.º do Código Civil, urge evidenciar que o negócio em causa, celebrado sem a observância da 

mencionada forma legal necessária, foi-o contra legem e, por isso mesmo, é nulo, nos termos e para 

os efeitos do disposto no artigo 220.º do Código Civil – nulidade cuja declaração judicial se impõe 

(cfr. artigos 285.º e seguintes do Código Civil). 

Com efeito, a consequência jurídica da preterição da forma legal é a nulidade do negócio 

jurídico. Quando a forma é ad substantiam, ela é um verdadeiro pressuposto da validade do negócio 

jurídico; e quando o direito exige uma forma particular, fá-lo como pressuposto da validade do 

negócio, isto é, ad substantiam. A nulidade “(…) é igualmente o desvalor jurídico do negócio em 

que houve incumprimento das formalidades legais anteriores ou concomitantes à celebração 

respetiva, salvo se a interpretação da lei impuser no caso uma solução diferente” (cfr. José 

Alberto Vieira, Negócio Jurídico, Coimbra Editora, 2009, pág. 24). 
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Todavia, a declaração de nulidade do negócio jurídico não significa que o Réu deva ser 

absolvido, sem mais. 

É que a declaração de nulidade tem os efeitos previstos no artigo 289.º, n.º 1, do Código 

Civil, isto é, tem eficácia retroativa, devendo ser restituído tudo o que tiver sido prestado ou, se a 

restituição em espécie não for possível, o valor correspondente. Aquela declaração, implicando a 

destruição retroativa dos efeitos do negócio, obriga as partes a restituir reciprocamente tudo 

quanto hajam recebido, ou o respetivo valor quando a restituição em espécie não seja possível. 

O efeito de retroatividade que o preceito postula situa o momento normativo da invalidade 

negocial: o da celebração do negócio jurídico. Uma vez que a invalidade se reporta ao momento da 

celebração do negócio jurídico, tudo o que foi prestado em cumprimento do mesmo deve ser 

devolvido. A obrigação de restituição funda-se no regime próprio da invalidade negocial, não 

representando um qualquer afloramento do enriquecimento sem causa, cuja aplicação, aliás, 

impede (cfr., por todos, José Alberto Vieira, Negócio Jurídico, Coimbra Editora, 2009, pág. 108; aí 

citado, Luís Menezes Leitão, O Enriquecimento sem Causa no Direito Civil, Lisboa, 1996, págs. 457 

e segs.). 

Coloca-se a questão de saber se o Autor cumpriu a sua obrigação resultante do contrato que 

celebrou com o Réu, a fim de se apurar se este tem a obrigação de restituir o que recebeu ou o 

correspondente valor. 

Analisemos. 

Um contrato nulo não o torna inexistente, pois o negócio existe como ato realizado, 

fundando-se, assim, uma “relação de liquidação”. O contrato nulo não configura um “nada 

jurídico”, mas algo de existente (embora de errada perfeição), visto que tal realidade existencial se 

revela pelo instituto da conversão a que alude o artigo 293.º do Código Civil. 

Ora, se uma das partes envolvidas, em virtude de contrato nulo, fez uma prestação ou 

cumpriu aquilo a que se vinculou, em princípio, há lugar a uma “relação de liquidação”, cujo 

objetivo é estabelecer, dentro do possível, uma situação tal como existisse se não se tivesse 

realizado o ato de cumprimento. 

A restituição é devida com fundamento na nulidade – e não com base no princípio do 

enriquecimento sem causa, já que este assume natureza subsidiária a advir de falta de causa numa 

deslocação patrimonial – e abrange tudo o que haja sido prestado, ainda que pelo valor 

correspondente, se não for possível a restituição em espécie, de modo a que as partes sejam 

colocadas na situação objetiva que tinham antes da celebração do contrato ou como se este não 

tivesse sido realizado (por exemplo, a respeito da nulidade do contrato de arrendamento, o 

senhorio deve restituir as rendas recebidas e o inquilino deve o valor objetivo do uso e fruição do 

prédio, compensando-se, nesta medida, os deveres de restituição; ou seja, declarada a nulidade do 

contrato de arrendamento, porventura por falta de forma, o arrendatário fica obrigado, não apenas 



 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa 
Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 15 

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira, 1098-001 Lisboa 

Telefone: 213846400 Fax: 213812871 Email: lisboa.localcivel@tribunais.org.pt 

 
 

 13 

a restituir ao senhorio o locado, como também a pagar-lhe uma indemnização pela utilização do 

mesmo, correspondente, em regra, ao montante das rendas acordadas, enquanto tal utilização se 

mantiver; os dois deveres compensam-se porquanto, em princípio, existe equivalência entre o valor 

da renda estipulado pelas partes e o valor objetivo do uso e fruição do prédio ou parte dele). 

O ajustado, no caso sub judice, será o equivalente àquilo que fora acordado no contrato, 

que é nulo, mas relativamente ao qual as partes, livremente, fixaram como equilibrado no plano do 

sinalagma. Mau grado o vício que afetou a validade do negócio em apreço, este produziu efeitos que 

têm de ser considerados na ulterior composição das relações entre as partes (cfr., em idêntico 

sentido, Ac. Rel. Lisboa de 20.05.2010, relatado por Fátima Galante e com texto disponível em 

www.dgsi.pt). 

Como escreveu, a tal propósito, António Menezes Cordeiro (cfr. Tratado de Direito Civil 

Português, tomo I, 3.ª edição, 2005, Livraria Almedina, pág. 873): 

“A declaração de nulidade e a anulação do negócio têm efeito retroactivo, segundo o artigo 

289.º/1. Desde o momento em que uma e outra sejam decididas, estabelece-se, entre as partes, 

uma relação de liquidação: deve ser restituído tudo o que tiver sido prestado ou, se a restituição 

em espécie não for possível, o valor correspondente, nos termos desse mesmo preceito”. 

Em suma, declarada a nulidade de um contrato de mútuo oneroso, deve ser restituído tudo 

o que tiver sido prestado, o que na prática se reconduz à devolução do correspondente valor 

mutuado (= € 9 000,00), visto que importa proceder à reposição da situação anterior das partes nos 

termos do disposto no artigo 289.º do Código Civil, uma vez que estamos perante a ocorrência de 

uma invalidade por vício de forma.  

E quanto aos juros peticionados? 

O Autor pede a condenação do Réu no pagamento de juros sobre o valor de capital de € 9 

000,00, vencidos entre os dias 29 de maio de 2009 e 2 de maio de 2016 (a data da propositura da 

presente ação), no montante de € 2 495,34, acrescidos dos juros de mora vencidos e vincendos 

posteriores à data da interpelação (verificada a 22 de julho de 2015) até efetivo e integral 

pagamento, os quais, à data da propositura, ascenderiam a € 281,10.  

Salvo o respeito devido, não lhe assiste razão. 

Conforme é hoje entendido praticamente a uma só voz, declarada a nulidade de um 

contrato de mútuo, as partes devem restituir em espécie (ou em valor) o que lhes tiver sido 

prestado; no entanto, a medida dessa restituição nada tem que ver com a medida de restituição nos 

casos de enriquecimento sem causa (cfr. artigos 479.º e 480.º do Código Civil). Facilmente se 

compreende essa diferença de regime: no enriquecimento sem causa, o enriquecido restitui apenas 

aquilo que corresponde ao empobrecimento do lesado (ou seja, só restitui aquilo que o enriqueceu 

mas que também empobreceu a contraparte, já que bem pode suceder que a medida do 

enriquecimento seja superior à medida do empobrecimento); enquanto no regime resultante do 

http://www.dgsi.pt/
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artigo 289.º do Código Civil não há que fazer extrapolações comparativas entre benefícios e perdas, 

mas restituir tão só o que se recebeu por causa que foi invalidada. 

Esta regra, no quadro do regime consignado no n.º 1 do artigo 289.º do Código Civil, 

conhece, porém, um fator mitigador no seu n.º 3. 

Efetivamente, sempre que houver de se restituir seja o que for por força de uma declaração 

de nulidade contratual, deve aplicar-se, direta ou analogicamente, as normas que regulam os 

efeitos da posse, seja esta de boa fé ou de má fé. 

Significa isto, por conseguinte, que o n.º 3 do artigo 289.º do Código Civil não tem aplicação 

apenas aos casos ortodoxos de verdadeira posse, mas também aos restantes casos de 

anulação/nulidade contratual onde, por analogia, se vai pressupor uma situação similar, de modo a 

permitir a aplicação das mesmas regras. 

Dito de outra forma, concluir-se-á que a aplicação do conjunto normativo que regula os 

efeitos da posse se faz genericamente, tanto aos casos de verdadeira posse, como por extensão 

analógica dos seus princípios a situações que, em rigor, o não são. 

O possuidor de má fé tem de restituir os frutos da coisa até ao termo da posse (cfr. artigo 

1271.º do Código Civil), ao passo que o possuidor de boa fé pode fazer seus os frutos naturais e civis 

até ao dia em que souber que está lesando direitos alheios (cfr. artigo 1270.º do Código Civil). A boa 

fé tem, aqui, o conteúdo que lhe confere o artigo 1260.º do Código Civil: a norma do n.º 1 do artigo 

1270.º do Código Civil não é senão uma concretização daquele conteúdo. 

Frutos civis são as rendas ou interesses que, periodicamente, a coisa produza em 

consequência de uma relação jurídica (cfr. artigo 212.º do Código Civil); assim, o carácter periódico 

do interesse produzido a partir de uma relação jurídica é a pedra de toque que nos dá a delimitação 

do conceito de fruto civil. 

No caso dos autos, não há qualquer relação jurídica que legitime o aparecimento ou a 

existência de frutos civis do dinheiro mutuado pelo Autor, porque o contrato é nulo por vício de 

forma. Mas isso não significa que as normas dos artigos 212.º, 1270.º e 1271.º do Código Civil não 

sejam aplicáveis ao caso em apreço; conforme se viu, o artigo 289.º, n.º 3, do Código Civil manda 

aplicá-las também analogicamente, quando a sua aplicação direta não tenha lugar – cfr. Ac. STJ de 

13.05.2004, relatado por Noronha do Nascimento e com texto disponível em www.dgsi.pt. 

Veja-se também o douto Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 1 de outubro de 1996, 

relatado pelo Sr. Conselheiro Pais de Sousa (cfr. Processo n.º 141/96, 1.ª Secção):  

“A partir do momento em que o autor pretendeu se declarasse nulo o negócio e reaver o 

que, ilegalmente, entregara e da não devolução do capital entregue é que passa a haver má fé por 

parte da ré e a responder pelos juros que o capital produziria nas mãos de uma pessoa diligente. 

Ora esse momento só pode considerar-se concretizado a partir da citação da ré para a presente 

acção”. 

http://www.dgsi.pt/
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Ditas as coisas de outra forma, para que dúvidas não subsistam: está visto que a obrigação 

de restituir por parte do Réu não tem como fundamento o enriquecimento sem causa, que reveste 

natureza subsidiária (cfr. artigo 474.º do Código Civil). Essa obrigação decorre da declaração de 

nulidade, conforme o n.º 1 do artigo 289.º do Código Civil. 

Logo, impõe-se extrair dessa mesma declaração de nulidade todas as devidas consequências, 

não sendo legítimo ressalvar algumas delas, pois que, assim, se cercearia injustificadamente os 

efeitos da retroatividade da nulidade. A não ser assim, as coisas já não se passariam como se o 

negócio não tivesse sido realizado. 

Segundo Mota Pinto (cfr. Teoria Geral do Direito Civil, 3.ª edição, Coimbra Editora, págs. 

616 e 617), os efeitos da declaração de nulidade operam retroativamente, “(…) o que está em 

perfeita coerência com a ideia de que a invalidade resulta de um vício intrínseco do negócio e, 

portanto, contemporâneo da sua formação. (…) Em consonância com a retroactividade, haverá 

lugar à repristinação das coisas no estado anterior ao negócio, restituindo-se tudo o que tiver sido 

prestado ou, se a restituição em espécie não for possível, o valor correspondente (art. 289.º, n.º 

1). Tal restituição deve ter lugar, mesmo que não se verifiquem os requisitos do enriquecimento 

sem causa, isto é, cada uma das partes é obrigada a restituir tudo o que recebeu e não apenas 

aquilo com que se locupletou (…)”. 

O regime jurídico da nulidade espelha a intenção, pelo menos de princípio, de fazer 

desaparecer as consequências a que o negócio diretamente tendia. Portanto, uma vez declarado 

nulo o negócio, a produção dos seus efeitos é excluída desde o início, ex tunc, a partir do momento 

da formação do negócio, e não ex nunc, a contar da data da declaração da nulidade. O carácter 

retroativo da nulidade leva à repristinação da situação criada pelo negócio nulo, voltando-se ao 

statu quo ante. 

Quer tudo isto significar que, com a nulidade do negócio e a sua eliminação do ordenamento 

jurídico como contrato de mútuo, deixa o Autor de poder fundamentar o pedido de juros conforme 

o fez, como se o contrato fosse válido.  

Conforme se sumariou no douto Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, datado de 3 de 

julho de 2012 (relatado por Pedro Brighton e com texto disponível em www.dgsi.pt): 

“II. A declaração de nulidade de mútuo, por falta de forma, tem como consequência a 

restituição, pelo mutuário, de tudo o que tiver sido prestado, por força do artigo 289.º, n.º 1, do 

Código Civil, e não por via do enriquecimento sem causa.  

III. Na sequência dessa declaração de nulidade, são, também, devidos juros de mora como 

frutos civis que são”. 

E, no douto Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, datado de 17 de janeiro de 2006 

(relatado por Ferreira de Barros e com texto disponível em www.dgsi.pt): 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/


 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa 
Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 15 

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira, 1098-001 Lisboa 

Telefone: 213846400 Fax: 213812871 Email: lisboa.localcivel@tribunais.org.pt 

 
 

 16 

“1. A nulidade do contrato de mútuo de dinheiro obriga o mutuário a restituir o capital que 

haja recebido do mutuante, e este é obrigado a restituir àquele os juros remuneratórios 

convencionados que haja, entretanto, recebido. 

2. As prestações a restituir não são actualizadas, ou devem ser restituídas sem qualquer 

valorização, porque inaplicável o regime do enriquecimento sem causa. 

3. Atento, porém, o disposto no n.º 3 do artigo 289.º do Código Civil, sobre as quantias a 

restituir podem incidir juros de mora, à taxa legal, a contar da citação, enquanto frutos civis que 

aquelas quantias poderiam produzir”.   

Temos, por conseguinte e em conclusão, que sobre a importância a restituir pelo Réu ao 

Autor são devidos os juros de mora civis desde a sua citação (a 6 de maio de 2016), e apenas esses. 

Tais juros civis serão calculados à taxa de 4 % ao ano, nos termos insertos na Portaria n.º 291/2003, 

de 8 de abril. 

Fica, em consequência, prejudicado o conhecimento da exceção perentória arguida pela 

defesa e atinente à prescrição a que alude o artigo 482.º do Código Civil, no âmbito do instituto 

residual do enriquecimento sem causa, que não se aplica à situação vertente. 

Relativamente à indemnização peticionada a título de danos não patrimoniais (danos 

morais, cujo pedido o ora demandante associou também à sanção pecuniária compulsória prevista 

no artigo 829.º-A do Código Civil), é consabido que estes danos abrangem todos os prejuízos que não 

atingem em si o património, não fazendo diminuir nem frustrando o seu acréscimo. Ofendem-se 

bens de carácter imaterial, bens desprovidos de conteúdo económico e insuscetíveis de avaliação 

em dinheiro. A ofensa objetiva desses bens tem, em regra, um reflexo subjetivo na vítima, 

traduzido na dor ou sofrimento de natureza física ou moral. A indemnização a arbitrar por danos de 

natureza não patrimonial não visa reconstituir a situação que existiria se o evento não tivesse 

ocorrido, mas sim compensar, de alguma forma, as dores físicas e/ou morais sofridas e, de igual 

sorte, sancionar a conduta do lesante. A gravidade do dano há-de aferir-se por um padrão objetivo 

e não à luz de fatores subjetivos. 

O montante indemnizatório correspondente aos danos não patrimoniais deverá ser calculado 

segundo critérios de equidade, em qualquer circunstância, haja dolo ou mera culpa do lesante: 

atender-se-á ao grau de culpabilidade do responsável, à sua situação económica e às do lesado e do 

titular do direito à indemnização, às flutuações do valor da moeda, entre outras condicionantes. E 

deve ser proporcionado à gravidade do dano, considerando-se, na sua fixação, todas as regras de 

boa prudência, de bom senso prático, de justa medida das coisas e de criteriosa ponderação das 

realidades concretas da vida. Somente se terão em conta os danos que, pela sua gravidade, 

mereçam a tutela do direito (cfr. artigo 496.º, n.ºs 1 e 3, do Código Civil). 

A generalidade da mais recente jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores aponta no 

sentido da ressarcibilidade dos danos não patrimoniais (morais) no âmbito da responsabilidade 
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contratual. Isto, apesar da doutrina de Antunes Varela e Pires de Lima ir em sentido contrário: 

“Pela sua localização sistemática, o princípio da ressarcibilidade dos danos não patrimoniais é 

limitado à responsabilidade civil extracontratual (fundada na culpa ou simplesmente no risco). E 

não deve ser ampliado à responsabilidade contratual, por não haver analogia entre os dois tipos de 

situações (…)” – cfr. Código Civil Anotado, volume I, 4.ª edição, Coimbra Editora, 1987, pág. 501. 

Entendemos que o artigo 496.º do Código Civil que, na fixação da indemnização, manda 

atender aos danos não patrimoniais, não é privativo da responsabilidade civil extracontratual, 

sendo, também, extensível à responsabilidade civil contratual.  

Mas o que realmente importa é que os danos sejam de tal gravidade que mereçam a tutela 

do direito, sendo irrelevantes os incómodos e contrariedades, aborrecimentos, perdas de tempo e, 

mesmo, sofrimento e desgostos que resultem de uma sensibilidade mais exigente (cfr. Ac. Rel. 

Porto de 12.10.1992, relatado por Norman de Mascarenhas; cfr., ainda, Acs. Rel. Porto de 

04.02.1992, 21.12.1993 e 01.02.2000, respetivamente relatados por Mário Ribeiro, Gonçalves Vilar 

e Lemos Jorge, todos disponíveis em www.dgsi.pt). 

Na situação em apreço, provou-se que, em resposta ao Autor, o Réu procurou justificar o 

não pagamento dos valores reclamados invocando o alegado salvamento daquele, por documento 

escrito, nos termos constantes de fls. 18, acima parcialmente reproduzidos. Da resposta do Réu 

tomou o Autor conhecimento a 5 de agosto de 2015. 

Tendo o Autor sofrido um acidente na Namíbia (em veículo de todo-o-terreno), onde esteve 

entre a vida e a morte, sentiu-se magoado ao ver o Réu tocar num assunto delicado para a sua vida 

e saúde, trazendo-lhe à memória um episódio marcante e doloroso; o que também lhe criou alguma 

tristeza, por o Réu fazer depender o não pagamento do débito em causa de uma situação associada 

ao perigo da sua vida. 

Note-se que o Réu presenciou o acidente sofrido pelo Autor e socorreu-o nessa ocasião, mas 

não se demonstrou que tivesse arriscado a sua própria vida (cfr. ponto XII). 

De qualquer modo, na medida em que é nula, por vício de forma, a relação contratual 

subjacente ao pedido de indemnização por danos não patrimoniais – e a questão nem sequer se 

coloca no âmbito do instituto residual do enriquecimento sem causa, por preterição deste instituto 

conforme acima se viu – é nosso entendimento que, estando inquinada de antemão a relação 

contratual subjacente à ação, soçobra, de igual sorte, a possibilidade jurídica de o Autor vir a ser 

ressarcido em sede de danos morais (solução naturalmente extensível à – associada – sanção 

pecuniária compulsória). 

Com efeito, a factualidade que resultou demonstrada na lide (cfr. pontos 4 a 8) não 

comporta a virtualidade de, por si só, determinar a procedência dos danos imateriais reclamados: 

haveria de ser precedida/suportada pela indispensável validade do contrato; para além de que os 

alegados danos, ainda que aquele vínculo contratual fosse válido, salvo o respeito devido, seriam 

http://www.dgsi.pt/
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desmerecedores da tutela do direito à luz do preceituado no artigo 496.º, n.º 1, do Código Civil e da 

jurisprudência que acima se convocou. 

No que tange à sanção pecuniária compulsória, prescreve o n.º 1 do artigo 829.º-A do Código 

Civil uma possível sanção pecuniária a aplicar por cada dia de atraso no cumprimento de uma 

obrigação de prestação de facto não fungível, positivo ou negativo.  

Quanto ao n.º 4 do mesmo preceito, a disposição não pode ser aplicada à letra, a todos os 

casos em que haja sido estipulado ou judicialmente determinado qualquer pagamento em dinheiro 

corrente. Se a intenção da lei fosse a de abranger todas as obrigações pecuniárias, como se poderia 

depreender (precipitadamente) do seu texto, a implantação do preceito legal teria sido feita noutro 

lugar do sistema, nomeadamente no artigo 806.º do Código Civil; não na área restrita da execução 

específica da prestação (cfr. artigos 827.º e seguintes do Código Civil).  

Temos, por isso, de entender que a aludida sanção adicional se aplica apenas às cláusulas 

penais fixadas em dinheiro e às sanções penais compulsórias decretadas pelo Tribunal, nos termos 

prescritos no n.º 1 do citado artigo (obrigações de prestação de facto infungível, positivo ou 

negativo) – cfr., nesse sentido, Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, volume II, 

4.ª edição, Coimbra Editora, 1997, pág. 105. 

Destarte, discutindo-se nos presentes autos o pagamento de obrigação pecuniária (obrigação 

fungível), entende o Tribunal ser inaplicável o disposto no artigo 829.º-A do Código Civil à situação 

concreta sub judice, pelo que tal pretensão adicional do Autor seria sempre desatendida ou 

desconsiderada, por ausência manifesta de fundamento legal. 

Em relação à responsabilidade tributária, as custas ficam a cargo do Autor e do Réu na 

proporção dos decaimentos, tendo em consideração a regra geral da causalidade prevista na lei (cfr. 

artigos 527.º, n.ºs 1 e 2, e 607.º, n.º 6, do Código de Processo Civil). 

  

IV. Decisão 

Atento o circunstancialismo factual assente e a fundamentação jurídica invocada, o Tribunal 

decide nos termos seguintes: 

 

1. Julga improcedente, por não provada, a matéria excetiva perentória deduzida em sede 

de contestação, sendo que, em relação à prescrição a que alude o artigo 482.º do 

Código Civil, considera prejudicado o seu conhecimento; 

 

2. Declara a nulidade do contrato de mútuo oneroso subjacente à presente ação, por 

inobservância da forma legal, nos termos e para os efeitos previstos, designadamente, 

nos artigos 220.º, 286.º, 289.º e 1143.º, todos do Código Civil; 
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3. Em consequência da referida declaração de nulidade, condena o Réu a restituir ao Autor 

o montante total de € 9 000,00 (nove mil euros), acrescido de juros de mora calculados 

à taxa legal de 4 %, desde a data da citação (em 6 de maio de 2016) até efetivo e 

integral pagamento;  

 

4. (…) E absolve o Réu do restante peticionado. 

 

Custas a cargo do Autor e do Réu, na proporção dos respetivos decaimentos. 

Registe e notifique. 

 

Lisboa, 08.06.2017 (processado por meios informáticos e revisto pelo signatário), 

O Juiz de Direito, 

Tomás Núncio  

 


