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O QUE É UM CONTRATO? 

Contrato é um instrumento de formalização de um negócio jurídico, por meio do 
qual se cria direitos e obrigações sobre as partes envolvidas e signatárias do contrato. Trata-
se de uma promessa (ou várias) entre duas ou mais pessoas ou organizações, chamadas de 
“Partes Contratantes”, que concordam em criar uma relação de deveres, direitos e obrigações 
entre si.  

É um instrumento de direito privado, entre pessoas de direito privado, mas que 
possui força e garantia legal. Isto é, uma vez firmado o compromisso do negócio jurídico 
através do contrato, as partes contratantes podem exigir da outra parte o cumprimento das 
cláusulas ali constantes, inclusive sob pena de responsabilização civil em caso de 
descumprimento ou violação. 

No Código Civil Timorense, as disposições gerais sobre os contratos e sobre as suas 
várias espécies, estão previstas na Seção I (Contratos) do Capítulo II (Fontes das obrigações) 
do Código Civil, ao longo dos artigos 340.º a 391.º CC, enquanto os Contratos em Especial 
estão previstos nos artigos 808.º e seguintes. 

 

 

Por que celebrar um Contrato? 

O Contrato é um instrumento formal e legal, que oferece certas garantias às partes 
contratantes. Como existem cláusulas indenizatórias para o caso de descumprimento das 
responsabilidades contratuais, por consequência, há uma redução do risco de 
descumprimento da promessa firmada pelas partes.  

Assim, quando duas pessoas assinam um contrato de compra e venda, por exemplo, 
as garantias legais que contrato oferece diminuem os riscos de descumprimento desse 
contrato. Além disso, em caso de descumprimento das obrigações contratuais, as cláusulas 
podem ser acionadas por uma das partes diante do Tribunal, que vai obrigar aquele que está 
em descumprimento a cumprir com aquilo que prometeu, ou pagar um valor como 
compensação pelo descumprimento do contrato.  
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Logo, a assinatura de um contrato para formalização do negócio jurídico acarreta 
muito mais segurança jurídica para as partes envolvidas. 

 

Como são formados os contratos? 

Existem dois elementos fundamentais para formalização de um contrato: a 
existência de duas (ou mais) partes legítimas exercendo, por liberalidade própria, declarações 
de vontade (artigo 340.º CC)1 para firmar aquele negócio jurídico. 

 

O que acontece quando é formado um contrato? 

O contrato formado ganha eficácia (artigo 341.º CC) perante a lei e para todas as 
partes contratantes, bem como para terceiros, nos casos especiais previstos em lei.2 

                                                             
1 Artigo 340º (Liberdade contratual). 1. Dentro dos limites da lei, as partes têm a faculdade de fixar livremente o conteúdo 
dos contratos, celebrar contratos diferentes dos previstos neste código ou incluir nestes as cláusulas que lhes aprouver. 2. 
As partes podem ainda reunir no mesmo contrato regras de dois ou mais negócios, total ou parcialmente regulados na lei. 
2 Artigo 341º (Eficácia dos contratos). 1. O contrato deve ser pontualmente cumprido, e só pode modificar-se ou extinguir-
se por mútuo consentimento dos contraentes ou nos casos admitidos na lei. 2. Em relação a terceiros, o contrato só produz 
efeitos nos casos e termos especialmente previstos na lei. 
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A partir do reconhecimento da eficácia do contrato, as partes contratantes ficam 
obrigadas a exercer as responsabilidades definidas naquele contrato, ou seja, devem fazer 
cumprir o acordo que foi negociado.  

Via de regra, as partes executam o contrato, isto é, cumprem o que foi acordado. Se 
não o fizerem, podem acionar a justiça para fazer cumprir as obrigações contratuais através 
do litígio civil. 

 

Quem pode formar um contrato? 

Assim, todas as pessoas com capacidade jurídica (artigo 64.º CC) para participar em 
contratos e exercer direitos legais podem formar contrato para formalização de uma 
promessa ou um negócio jurídico com outra pessoa/organização. Lembrando que capacidade 
jurídica significa aptidão para se envolver plenamente em relações jurídicas, e não se 
confunde com personalidade, regulada no artigo 63.º do CC. 
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Deste modo, não tem capacidade jurídica para formar contratos: os menores de idade 
(artigo 119.º CC)3, os interditados (artigo 131.º CC)4 e os inabilitados (artigo 144.º CC)5. Se 
formarem contratos qualquer uma das pessoas que não possuem capacidade jurídica, esse 
contrato será anulável. 

 

OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO/CONTRATO 

Pode ser objeto de um negócio jurídico, isto é, de um contrato, toda coisa ou bem 
que pode ser juridicamente afetada pela realização do contrato. Assim, podem ser objeto as 
“coisas” de modo geral (artigo 193.º, n.1, CC),6 mas não aquelas de domínio público (artigo 
193.º, n.2, CC), aquelas física ou legalmente impossível, contrária à lei ou indeterminável 
(artigo 271.º, n.1, CC),7 e nem aquelas contrárias à ordem pública ou ofensiva aos bons 
costumes (artigo 271.º, n.2, CC). 

                                                             
3 Artigo 119º (Incapacidade dos menores). Salvo disposição em contrário, os menores carecem de capacidade 
para o exercício de direitos. 
4 Artigo 131º (Capacidade do interdito e regime da interdição). Sem prejuízo do disposto nos Artigos seguintes, 
o interdito é equiparado ao menor, sendo-lhe aplicáveis, com as necessárias adaptações, as disposições que 
regulam a incapacidade por menoridade e fixam os meios de suprir o poder paternal.  
5 Artigo 144º (Pessoas sujeitas a inabilitação). Podem ser inabilitados os indivíduos cuja anomalia psíquica, 
surdez-mudez ou cegueira, embora de carácter permanente, não seja de tal modo grave que justifique a sua 
interdição, assim como aqueles que, pela sua habitual prodigalidade ou pelo uso de bebidas alcoólicas ou de 
estupefacientes, se mostrem incapazes de reger convenientemente o seu património.  
6 Artigo 193º (Noção). 1. Diz-se coisa tudo aquilo que pode serobjecto de relações jurídicas. 2. Consideram-se, 
porém, fora do comércio todas as coisas que não podem ser objecto de direitos privados, tais como as que se 
encontram no domínio público e as que são, por sua natureza, insusceptíveis de apropriação individual. 
7 Artigo 271º (Requisitos do objecto negocial). 1. É nulo o negócio jurídico cujo objecto seja física ou legalmente 
impossível, contrário à lei ou indeterminável. 2. É nulo o negócio contrário à ordem pública, ou ofensivo dos 
bons costumes. 



 6 

 

NULIDADE ANULABILIDADE 

Viola um princípio jurídico Contrato activo e vinculativo mas que tem 
problemas e pode ser cancelado nalgumas 
circunstâncias 

“nasceu morto” “nasceu doente” 

Qualquer pessoa pode pedir ao tribunal 
para declarar nulo o contrato e o tribunal 
pode decidir ex officio (art. 277.º CC) 

Só pode solicitar a anulação as partes ou 
terceiros afectados pelo contrato – o 
tribunal não pode anular ex officio (art. 
278.º, n. 1 CC) 

Não importa quanto tempo um contrato 
existiu (art. 277.º CC) 

Pode ser confirmado (artigo 279.º CC) 

Se confirma com o tempo (em regra, um 
ano - (art. 278.º, n. 1 CC)  

 

NULIDADE E ANULABILIDADE 

Um contrato é nulo sempre que violar um princípio jurídico, na medida em que, se 
contrário à lei, já “nasce morto”.  

Qualquer pessoa pode pedir ao tribunal para declarar nulo o contrato, e o tribunal 
pode decidir sobre tal alegação ex officio. Para a nulidade, não importa por quanto tempo um 
contrato existiu. Se ele é nulo, a nulidade pode ser suscitada a qualquer tempo (artigo 277.º 
CC).8 

Já a anulabilidade significa que um contrato é anulável. Isto é, significa que um 
contrato “nasceu doente” e se não reparado, pode perder sua eficácia. Assim, um contrato 
activo e vinculativo, mas que tem problemas, pode ser cancelado em algumas circunstâncias. 

                                                             
8 Artigo 277º (Nulidade). A nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser declarada 
oficiosamente pelo tribunal. 
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Somente as partes contratantes podem solicitar a anulação de um contrato, ou 
terceiros afetados pelo contrato, e o tribunal não pode anular ex officio (artigo 278.º, n.1, 
CC).9 Via de regra, o contrato anulável se confirma com o tempo se a anulação não for 
requerida em até um ano do fim do vício. 

Além disso, se a parte que tem o benefício da anulação quiser manter o contrato, ele 
pode ser confirmado (artigo 279.º, CC).10 

 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

A possibilidade de resolução do contrato, isto é, seu cancelamento, está prevista nos 
artigos 367.º a 371.º do Código Civil Timorense.11 

                                                             
9 Artigo 278º (Anulabilidade). 1. Só têm legitimidade para arguir a anulabilidade as pessoas em cujo interesse a 
lei a estabelece, e só dentro do ano subsequente à cessação do vício que lhe serve de fundamento. 2. Enquanto, 
porém, o negócio não estiver cumprido, pode a anulabilidade ser arguida, sem dependência de prazo, tanto por 
via de acção como por via de excepção. 
10 Artigo 279º (Confirmação). 1. A anulabilidade é sanável mediante confirmação. 2. A confirmação compete à 
pessoa a quem pertencer o direito de anulação, e só é eficaz quando for posterior à cessação do vício que serve 
de fundamento à anulabilidade e o seu autor tiver conhecimento do vício e do direito à anulação. 3. A 
confirmação pode ser expressa ou tácita e não depende de forma especial. 4. A confirmação tem eficácia 
retroactiva, mesmo em relação a terceiro. 
11 Artigo 367.º (Casos em que é admitida). 1. É admitida a resolução do contrato fundada na lei ou em 
convenção. 2. A parte, porém, que, por circunstâncias não imputáveis ao outro contraente, não estiver em 
condições de restituir o que houver recebido não tem o direito de resolver o contrato.  
Artigo 368º (Efeitos entre as partes). Na falta de disposição especial, a resolução é equiparada, quanto aos 
seus efeitos, à nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, com ressalva do disposto nos Artigos seguintes. 
Artigo 369º (Retroactividade). 1. A resolução tem efeito retroactivo, salvo se a retroactividade contrariar a 
vontade das partes ou a finalidade da resolução. 2. Nos contratos de execução continuada ou periódica, a 
resolução não abrange as prestações já efectuadas, excepto se entre estas e a causa de resolução existir um 
vínculo que legitime a resolução de todas elas. 
Artigo 370º (Efeitos em relação a terceiros). 1. A resolução, ainda que expressamente convencionada, não 
prejudica os direitos adquiridos por terceiro. 2. Porém, o registo da acção de resolução que respeite a bens 
imóveis, ou a móveis sujeitos a registo, torna o direito de resolução oponível a terceiro que não tenha registado 
o seu direito antes do registo da acção. 
Artigo 371º (Como e quando se efectiva a resolução). 1. A resolução do contrato pode fazer-se mediante 
declaração à outra parte. 2. Não havendo prazo convencionado para a resolução do contrato, pode a outra parte 
fixar ao titular do direito de resolução um prazo razoável para que o exerça, sob pena de caducidade. 
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É diferente da anulação, pois a anulação é um direito das partes da partir da 
constatação de um vício na formação do contrato. Já a resolução, é uma liberalidade, isto é, 
uma decisão de vontade de uma das partes contratantes, que deve obedecer às cláusulas 
gerais de cancelamento. Ou seja, a resolução pressupõe meramente a intenção da parte de 
rescindir o contrato formado. 

A resolução do contrato somente não poderá ser confirmada se a situação anterior 
ao contrato não puder ser restaurada; isto é, se não se puder devolver o que recebeu. 

  

 

TIPOS DE CONTRATOS: CONTRATOS-PROMESSA (ARTIGOS 345.º A 348.º CC) E PACTOS DE 
PREFERÊNCIA (ARTIGOS 349.º A 358.º) 

O contrato-promessa celebra a vontade das partes de formar um contrato no futuro; 
trata-se de uma promessa bilateral (exemplo: promessa de compra e venda). Por outro lado, 
o pacto de preferência é a celebração de um compromisso de dar preferência, isto é, a 
primeira opção, a alguém na venda de um item. 


