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A nossa vida prática é rica em situações fora do baralho, mas há situações 

de que nem o mais criativo dos académicos numa oral de Direito se 

lembraria. 

Ora vejamos. 

O António e a Berta decidiram comprar um imóvel ao Joaquim, reputado 

construtor e promotor imobiliário, imóvel esse que estava onerado com uma 

hipoteca a favor de uma instituição bancária. 

Para poderem promover a compra, António e Berta celebraram um mútuo 

com outra instituição financeira, tendo esta exigido, como é natural, a 

garantia de ter uma primeira hipoteca sobre o imóvel.  

O Joaquim, além da venda do imóvel a António e Berta, agendou para o 

mesmo dia a venda de mais dois, a Maria e a Dinis. Joaquim agendou o 

Cartório, marcou todas as escrituras ao mesmo tempo com a justificação de 
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que seria mais fácil concentrar tudo no mesmo dia, embora tal não fosse de 

todo necessário. 

No dia combinado, foram feitas as escrituras nas quais se declarou que os 

imóveis eram transmitidos livres de ónus e encargos. A Notária recebeu os 

cheques, o distrate da hipoteca e tudo parecia correr bem. No entanto, sem 

que nada o fizesse prever, o vendedor Joaquim, de forma inusitada, 

agarrou nos cheques e disse para a representante da instituição bancária de 

que era devedor e que tinha entregue o distrate à Notária que não 

concordava com o valor que a referida instituição dizia que estava em 

dívida, tendo abandonado o local na posse dos cheques, apesar da oposição 

da Notária, que o ameaçou de chamar as autoridades policiais. Com o 

sucedido, a Notária devolveu o distrate à instituição financeira, não tendo 

por isso sido cancelada a hipoteca e permanecendo o imóvel transmitido 

onerado. 

Desse modo, ficaram o António e a Berta proprietários de um imóvel 

onerado com a hipoteca que não foi cancelada, a favor da primeira 

instituição bancária perante a qual não tinham qualquer responsabilidade, 

mais tendo agora uma segunda hipoteca em benefício da instituição de 

crédito que lhes financiou a aquisição. 

 

E agora? Quid juris? 

Temos um caso verdadeiramente insólito, que levanta uma série de 

questões e imbróglios jurídicos complicados e pouco habituais. 
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Em primeiro lugar, a actuação do vendedor, é desde logo passível de 

processo criminal por falsas declarações perante a Notária, e de burla em 

relação a António e Berta, podendo a própria instituição financeira que 

celebrou o mútuo com estes, requerer a sua constituição como assistente. 

No âmbito do processo criminal, poderá ser requerido o arresto preventivo 

das contas bancárias do Joaquim, por forma a garantir os valores 

suficientes para promover o pagamento do cancelamento das hipotecas à 

instituição financeira respectiva. 

 

Em segundo lugar, estando o imóvel transmitido onerado com duas 

hipotecas, o contrato de compra e venda foi incumprido de forma clara 

pelo vendedor Joaquim, pois, ao contrário daquilo a que se obrigou, não o 

transmitiu livre de ónus e encargos. 

O referido incumprimento, coloca António e Berta, em face do credor 

hipotecário original, numa posição totalmente desprotegida, dado que este 

poderá, a qualquer momento exercer o seu direito perante o imóvel 

adquirido pelos primeiros, enquanto credor titular de garantia real, 

promovendo a respectiva execução. Por outro lado, o facto de ter sido 

constituída uma nova hipoteca a favor da instituição financeira que 

financiou a aquisição, que ficou com uma segunda hipoteca sobre o imóvel, 

configura também um claro incumprimento contratual perante o credor 

hipotecário originário, pois o imóvel foi onerado, o que poderá levar a que 

este promova a respectiva execução. 

Sublinhe-se que, nos termos do disposto no artigo 54.º, n.º 2 do CPC, a 

execução por dívida provinda de garantia real sobre bens de terceiro segue 
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directamente contra este se o exequente pretender fazer valer a garantia. O 

que significa que António e Berta correm sério risco de virem a ser 

demandados em processo executivo pelo credor hipotecário original, vendo 

o imóvel ora adquirido ser executado em virtude das hipotecas registadas, o 

que lesa gravemente o seu património. 

 

Em terceiro lugar, esta situação afectou, também, seriamente, a relação 

existente entre o António e Berta e a instituição financeira concedente de 

financiamento para aquisição do imóvel em questão. 

Isto porque, como se compreende, essa instituição financeira no momento 

em que se disponibilizou a financiar a aquisição por parte de António e 

Berta, pretendia, obviamente, que fosse constituída uma primeira hipoteca 

sobre o imóvel adquirido, para garantia do pagamento do empréstimo 

concedido, ou seja que o imóvel estivesse  livre de quaisquer ónus ou 

encargos, o que, devido a esta situação, não se verifica. 

Ora, não tendo António e Berta cumprido com a obrigação (ainda que 

inadvertidamente) de dar em garantia um imóvel livre de ónus e encargos, 

pode aquela instituição financeira declarar o vencimento antecipado e 

imediato do financiamento, o que, a acontecer, trará graves e irreparáveis 

prejuízos patrimoniais aos referidos compradores. Ou seja, o incumprimento 

do vendedor, gerou, também e automaticamente, um incumprimento 

contratual dos compradores para com a instituição financeira que os 

financiou, pois a premissa da concessão de crédito consistia em terem um 

imóvel livre de ónus e encargos como garante, o que, na realidade, não 

acontece. 
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Em face disso, António e Berta correm o risco de ver a instituição financeira 

concedente do crédito executar a hipoteca, com base neste incumprimento, 

o que lhes causará um prejuízo patrimonial irreparável, na medida em que, 

em sede de execução, sempre seria graduado também o crédito hipotecário 

do detentor da primeira hipoteca, havendo o risco de o imóvel não ser 

suficiente para pagamento de todas as garantias reais registadas. 

 

Assim sendo, em face do referido, a solução mais imediata para resolver a 

questão, para além da questão criminal já aflorada e de futuras questões de 

responsabilidade civil, consiste em avançar com uma providência cautelar 

não especificada no âmbito da qual António e Berta requeiram que seja 

Joaquim condenado a cancelar efectivamente a hipoteca que ficou a onerar 

indevidamente o imóvel. 

 

Ao contrário do que se poderia pensar, entendemos que não faz sentido 

requerer uma providência cautelar de arresto, pois não estão reunidos os 

pressupostos legais da mesma, desde logo porque António e Berta não 

detêm nenhum crédito sobre Joaquim, e portanto tal providência estaria 

condenada ao fracasso.  

 

 

 

 

 
 

Gonçalo Vaz Osório 
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