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Circular n.º 45/2021 O CONTRATO e as suas cláusulas.  
As cláusulas contratuais e as cláusulas abusivas. 

 

 Parodiando uma canção popular portuguesa  

“Contratos…quem os não tem”! e,  

são aos milhares durante a vida de cada um. A maior parte passam despercebidos. Há quem 

nunca se aperceba da sua importância; muitas vezes descobre-se que estamos “amarrados” 

com um… quando já é tarde! 

Na definição mais simples, CONTRATO 

“…é o acordo porque duas ou mais partes ajustam reciprocamente os seus interesses” 

– Prof. Galvão Teles.  

ou, mais sofisticada, CONTRATO 

“… é o acordo vinculativo, assente em duas ou mais declarações de vontade, 

substancialmente distintas mas correspondentes, que visam estabelecer uma 

regulamentação unitária de interesses contrapostos mas harmónicos entre si” – Prof. 

Antunes Varela.  

Hoje, com a “pressa” da vida moderna,  

E, infelizmente, há cada vez mais “apressados”, aqueles indivíduos que 

correm muito para chegar primeiro a lado nenhum…  

O normal não é sentar-se à mesa e discutir e acordar depois na 

redacção de um contrato, mas,  

“Assinar”, --- quantas vezes de cruz… ---, um CONTRATO DE ADESÃO. 

O que seja isso,  

“ é aquele cujo conteúdo contratual foi pré-fixado, total ou parcialmente, por uma das 

partes a fim de ser utilizado, sem discussão ou sem discussão relevante, de forma 

abstracta e geral, na sua contratação futura” – Prof. Mota Pinto.  

Pelo que, a dita “liberdade contratual”, … já era! Inscrita no n.º 1, 

art.º 405, do Código Civil,  

“ 1 – (…) as partes têm a faculdade de fixar livremente o conteúdo dos contratos (….)” 

é hoje uma “balela”. Se queres… assinas; se não queres… O comércio massificou-se: a regra é 

hoje celebrar contratos não precedidos de qualquer acto de negociação. Uniformizaram-se 

os contratos, de modo a acelerar as operações comerciais. Daí,  

As “cláusulas contratuais gerais” apareceram e reinam nos 

contratos: são elaboradas (e com que minúcia…) modelos negociais a que as pessoas,
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indeterminadas, se limitam a aderir: sem possibilidade de as discutirem ou se quer de 

introduzirem modificações! 

São o lado… sombrio da liberdade contratual! 

Claro, daí ao abuso, foi um passo. Invocando motivo da celeridade da 

vida moderna; a existência de monopólios e outras formas de concertação entre Empresas; a 

falta de conhecimentos dos destinatários sobre o conteúdo das cláusulas, --- se é que as 

lêem… ---, leva ao abuso. Logo, é necessário corrigir essas cláusulas. Restabelecer a 

igualdade entre as partes num CONTRATO: restabelecer a BOA FÉ contratual; a criação dum 

diploma que combate o abuso do poder económico e, consequentemente, a defesa da outra 

parte, dito, o “consumidor”. Que, acabamos por ser todos nós, inclusivé o SR. Industrial.  

Daí, nasceu o DECRETO-LEI N.º 446/85, repare, de 25 Outubro de 

1985. Velhinho, já, e se calhar nunca ouviu falar dele! – Pode crer: é uma lei importante.  

Ora, esse diploma já sofreu algumas alterações, ao longo dos tempos. 

E, recentemente, a 27 Maio 2021, foi feita mais uma, com a LEI N.º 32/2021, --- D.R. n.º 103, 

I Série, Fh. 3 e 4. 

Apenas se introduziu uma alteração: 

⎯ no artigo 21, cujo título é: “Cláusulas absolutamente proibidas”, com o acrescento de 

uma alínea i), nestes termos:  

“ São em absoluto proibidas, designadamente, as cláusulas contratuais gerias que:  

… 

i) – Se encontrem redigidas com um tamanho de letra inferior a 11 ou a 2,5milimetros, 

e com um espaçamento entre linhas inferior a 1,15” 

Importante o Artigo 3.º, desta Lei n.º 32/2001, que vem dizer: 

“ 1 – O Governo regulamenta o presente diploma no prazo de 60 dias” 

e, esclarecendo que a  

“ 2 – A regulamentação a que se refere o número anterior inclui a criação de um 

sistema administrativo de controlo e prevenção de cláusulas abusivas, garantindo que 

as cláusulas, consideradas proibidas por decisão judicial não são aplicadas por, outras 

entidades”.  

Assim, e altura de V.ª Ex.ª ir ver, e se tem contratos de adesão, se a 

letra em que estão escritos está conforme as novas normas. E, no caso de lhe apresentarem 

um contrato com letra minúscula, protestar e exigir uma redacção legível.  

Esta alteração, nova alínea i), art.º 21, só entra em vigor a 27 Agosto 

2021.    


