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1. Introdução. Legitimidade do administrador do condomínio para 

instaurar ações de cobrança. 1.  O presente estudo tem por objeto três sub 

pontos que selecionámos no campo da problemática da execução de dívidas do 

condómino. A saber: legitimidade do administrador de condomínio para 

instaurar ações de cobrança, responsabilidade pelas dívidas de condomínio e 

condições de exequibilidade de ata de assembleia de condomínio.   

A abordagem terá franco suporte em jurisprudência. 

 

2. Como é sabido, retira-se da conjugação dos artigos 1436º al. d) 

primeira parte e 1437º nº 1 do Código Civil [CC] que o administrador de 

condomínio tem legitimidade para agir em juízo contra qualquer dos condóminos 

na execução da sua competência de cobrança de receitas. Por seu turno, o artigo 

12º al. e) do Código de Processo Civil [CPC] atribui personalidade judiciária ao 

“condomínio resultante da propriedade horizontal, relativamente às ações que 

se inserem no âmbito dos poderes do administrador”.  
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Afinal, quem é o autor nas ações de cobrança de dívidas dos condóminos? 

O condomínio ou o administrador? 

Na realidade, quem demanda ou é demandado nessas ações é 

sempre o condomínio porquanto a al. e) atribui-lhe personalidade judiciária, 

justamente, delimitada às ações inseridas no âmbito dos poderes do seu 

administrador. Visa-se, assim, dar expressão processual a uma realidade de 

direito material: o credor das despesas e quotas não é o administrador; 

tampouco é o conjunto dos condóminos: o credor das despesas e quotas é a 

propriedade horizontal 1.  

Por isto, nas ações de condomínio nem há uma duplicação de partes ativas 

(condomínio e administrador), nem apenas o administrador é parte, mas há tão 

só uma parte, tal como definida pela al. e) do artigo 12º CPC— o condomínio.  

Neste quadro, torna-se claro que o nº 1 do artigo 1437º procura resolver 

um problema de representação (impropriamente) orgânica do condomínio 2, 

embora use uma expressão algo ampla de “legitimidade”. Como enuncia o ac. 

STJ 4-10-2007/Proc. 07B1875 (SANTOS BERNARDINO), o administrador “age, 

em juízo, enquanto órgão do condomínio e, portanto, em representação 

deste”, pelo que a “parte no processo, relativamente às partes comuns do 

edifício, é o condomínio”. 

Deste modo, se a al. e) é uma norma de personalidade judiciária, o artigo 

1437.º CC contém normas de representação judiciária, à semelhança da regra 

geral do artigo 26.º CPC quanto à representação em juízo das entidades sem 

personalidade jurídica. Por isso, em rigor, aquele artigo não vem atribuir ao 

administrador legitimidade, mas “atribuir (…) legitimação para agir em nome do 

conjunto dos condóminos” (STJ 4-10-2007/Proc. 07B1875 (SANTOS 

BERNARDINO)). Por ex.: numa “acção declarativa em que um credor peça o 

pagamento de dívidas contraídas pelo condomínio, apenas deve estar, como réu, 

o condomínio, a quem a lei atribui, para o efeito, personalidade judiciária nos 

                                                           
1 Justamente, o artigo 6º nº 1 do Decreto-Lei nº 268/94, de 25 de outubro, tem por objeto a ata da reunião 
da assembleia de condóminos que “tiver deliberado o montante das contribuições devidas ao condomínio ou 
quaisquer despesas necessárias à conservação e fruição das partes comuns e ao pagamento de serviços de 
interesse comum, que não devam ser suportadas pelo condomínio” 
2 A designação “representação do condomínio” é, aliás, utilizada expressamente no artigo 1419º nº 2 CC, e o 
artigo 1426º al. i) alude, também, à “representação do conjunto dos condóminos”. O termo “orgânico” é 
coerente com a designação feita no artigo 1430º CC aos “órgãos administrativos”. 
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termos do art. 6.º al. e) — agora artigo 12.º — do Código do Processo Civil” e 

que está “representada pelo administrador” (RC 15-10-2013/Proc. 

379/03.2TBOFR.C1 (JOSÉ AVELINO GONÇALVES) 3. 

Daqui decorre, que “o art. 1437.º não resolve, pois, o problema da 

legitimidade do administrador”, pois ele não é parte: “parte no processo, 

relativamente às partes comuns do edifício, é o condomínio” segundo o ac. STJ 

4-10-2007/Proc. 07B1875 (SANTOS BERNARDINO).  

Será relativamente ao condomínio que a questão da legitimidade deverá 

ser colocada, segundo os critérios do artigo 30º CPC, e não relativamente ao 

administrador, conclui o aresto, pois o condomínio deve apresentar 

legitimidade processual4. Já os condóminos não apresentam, em si mesmos, 

legitimidade para se apresentarem como litisconsortes voluntários, como bem 

notam o ac. RC 15-10-2013/Proc. 379/03.2TBOFR.C1 (JOSÉ AVELINO 

GONÇALVES) e o ac. RL 20-6-2013 / Proc. 6942/04.7TJLSB-B.L1-2 (PEDRO 

MARTINS), pelo que as ações de cobrança condominiais são propostas pelo 

condomínio, representado pelo administrador; não são propostas pelo(s) 

condómino(s).  

 

3. Mas, apesar de ser uma parte meramente judiciária ou formal, o 

condomínio não dispõe de personalidade jurídica material. O condomínio 

não é uma pessoa coletiva. 

Por isso, uma “sentença proferida contra um condomínio vincula os 

condóminos, podendo ser executada contra estes” ((RC 15-10-2013/Proc. 

379/03.2TBOFR.C1 (JOSÉ AVELINO GONÇALVES)), “ou seja, a parte vinculada 

aos efeitos da decisão não é a parte processual — condomínio —, pessoa 

meramente judiciária, mas a pessoa jurídica que não é parte processual — 

condóminos”. Isto, sem prejuízo de o administrador também pode ser 

                                                           
3 No mesmo sentido, o ac. RL 20-6-2013 / Proc. 6942/04.7TJLSB-B.L1-2 (PEDRO MARTINS): “Na acção em 
que um credor peça o pagamento de dívidas contraídas pelo condomínio, apenas deve estar, como réu, o 
condomínio (a quem a lei atribui, para o efeito, personalidade judiciária: art. 6/e do CPC), parte legítima, 
representada pelo administrador, e não também, em litisconsórcio voluntário passivo com o condomínio, cada 
um dos condóminos” 
4 Assim, ac. STJ 4-10-2007/Proc. 07B1875 (SANTOS BERNARDINO). 
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demandado, em representação do condomínio, conforme o artigo 1437º nº 2 

CC. 

Já a sentença condenatória a favor do condomínio pode ser executada 

pelo administrador do condomínio, no exercício das suas, já referidas, 

competências dos artigos 1436º al. d) primeira parte e 1437º nº 1 CC. 

 

4. O administrador não carece de autorização para as ações de 

cobrança de dividas de condóminos já que tem “legitimidade” para agir em 

juízo “na execução das funções que lhe competem”, lê-se no referido nº 1 do 

artigo 1437º CC. Trata-se, aliás, de uma obrigação funcional, como lhe impõe o 

nº 2 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 268/94, de 25 de outubro   5. 

Já as ações cujo objeto se situe fora do âmbito do artigo 1436º CC é que 

carecerão da uma deliberação de autorização por parte da assembleia de 

condomínio.  

Quando seja necessária essa autorização, o artigo 1437º nº1 CC parece 

admitir tanto deliberação de autorização propriamente dita, como deliberação 

de ratificação da atuação processual do administrador. Para tanto, vale o regime 

do artigo 29º CPC: o juiz, por regra no despacho pré saneador (cf. artigo 590º 

nº 2 al. a) CPC), designará prazo para o administrador obter a respetiva  

deliberação de autorização, suspendendo-se entretanto os termos da causa, sob 

pena de absolvição do réu da instância. Se assim suceder os atos processuais 

são considerados ratificados.  

Por ex.: o administrador de condomínio que sem autorização prévia 

instaure ação de condenação na reparação e eliminação de defeitos de 

construção nas partes comuns e no pagamento de indemnização pelos prejuízos 

e desvalorização no prédio, terá que obter deliberação desta que lhe conceda 

essa alteração e ratifique o processado (RP 12-11-2012/ Proc. 

1364/09.6TBPRD.P1 (JOSÉ EUSÉBIO ALMEIDA)) 6. 

 

 

                                                           
5 “O administrador deve instaurar acção judicial destinada a cobrar as quantias referidas no número anterior”. 
6 Em termos muito próximos, RP 25-3-2010/Proc. 3040/08.8TBVCD.P1 (PEDRO LIMA COSTA). 
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2. Responsabilidade pelas dívidas. A) Responsabilidade do proprietário 

da fração. 1. Como é sabido, o proprietário de uma fração — o condómino — é 

titular das obrigações de pagamento das despesas necessárias à conservação e 

fruição das partes comuns e de pagamento dos serviços de interesse comum, 

nos termos dos artigos 1424º nº 1 e 1420º nº2 CC. O seu quantum depende, 

por regra, da proporção do valor da fração, mas, sendo o caso, pode depender 

da concreta fruição daquelas partes e daqueles serviços. Essas obrigações 

costumam ser reunidas num único pagamento periódico — a quota de 

condomínio —, mas também podem ser incorporadas numa contribuição 

extraordinária, nomeadamente, para obras. 

Também as despesas com inovações seguem este regime, conforme o 

artigo 1426º nº 1 CC. 

É ainda importante notar que a obrigação de pagar as despesas de 

condomínio mediante uma quota periódica prescreverá, não em 20 anos (cf. o 

artigo 309º CC), mas em 5 anos, nos termos do artigo 310º al. g) CC 7, 

começando o prazo da prescrição a correr da data em que a prestação pode ser 

exigida, conforme o artigo 306º nº 1 8. Já não se for um pagamento isolado, não 

períodico  — v.g., uma obra extraordinária de conservação ou de reparação do 

edifício —aí vale o prazo ordinário de 20 anos 9. 

 

2. Trata-se de obrigações reais ou propter rem 10: elas oneram não 

um concreto proprietário, mas uma concreta fração; oneram a coisa, seguem a 

coisa, não sendo delas separáveis, como, aliás, está implícito no artigo 1420º 

nº 2 CC. Por isso, quem quer que seja o proprietário da fração está obrigado a 

pagar as dívidas vencidas e não satisfeitas, independentemente da data da sua 

constituição.  Em suma: a obrigação de pagar as dívidas de condomínio constitui 

um ónus real. 

                                                           
7 Assim, RL 21-6-2011 / Proc. 7855/07.6BOER-A.L1-7 (MARIA AMÉLIA RIBEIRO),  RP 27-5-2014 / Proc. 
4393/11.6TBVLG-A.P1  (VIEIRA E CUNHA), RE 14-5-2015 / Proc. 3202/09.0TBLLE-A.E1 (FRANCISCO XAVIER) 
e RP 4-2-2016 / Proc. 2648/13.4TBLLE-A.P1 (ARISTIDES RODRIGUES DE ALMEIDA). 
8 RP 27-5-2014 / Proc.4393/11.6TBVLG-A.P1  (VIEIRA E CUNHA). 
9 RP 4-2-2016 / Proc. 2648/13.4TBLLE-A.P1 (ARISTIDES RODRIGUES DE ALMEIDA). 
10 Assim, MENEZES CORDEIRO Direitos Reais, 1979 (reimp. 1996), 366-367 e   HENRIQUE DE MESQUITA, A 
Propriedade Horizontal no Código Civil Português, Revista de Direito e Estudos Sociais, XXIII, 130. 
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Em consequência, se a propriedade for alienada, o novo proprietário ipso 

facto torna-se o novo responsável pelo pagamento, tanto da quota, como das 

inovações, dada a sequela dos ónus reais: são obrigações reais 

ambulatórias, por conseguinte. Neste sentido, o ac. RL 2-2-2006 / Proc. 

364/2006-6 (PEREIRA RODRIGUES) afirma que “se considera que esta obrigação 

“propter rem”, tem como característica a “ambulatoriedade”, no sentido de que 

a transmissão do direito real de cuja natureza a obrigação emerge implica 

automaticamente a transmissão desta para o novo titular”. 

Deste modo, se aqueles créditos do condomínio estiverem vencidos e não 

pagos, à data da transmissão da fração, os valores devidos devem ser pagos 

pelo novo proprietário. É essa a jurisprudência do ac. RL 20-6-2013 / Proc. 

6942/04.7TJLSB-B.L1-2 (PEDRO MARTINS): “O adquirente da fracção autónoma 

fica obrigado ao pagamento das despesas com a conservação das coisas 

comuns, mesmo que elas se tenham constituído ou vencido em momento 

anterior ao da aquisição: é uma obrigação que faz parte do conteúdo do direito 

real em causa, dele não autonomizável, e que por isso se transmite (é 

ambulatória) com a transmissão do direito real”.  

É por esta razão que frequentemente se lê na escritura de compra e venda 

da fração que esta é alienada “livre de ónus e encargos”. Trata-se, porém, de 

uma cláusula que apenas constitui o vendedor na obrigação de pagar as dívidas 

pendentes, mas que não tem, por si mesma, uma eficácia extintiva da 

titularidade do ónus por parte do adquriente, dada a natureza real das dívidas e 

o princípio da incindibildidade (cf. artigo 1420º nº 2 CC). Portanto, a simples 

vontade das partes não é eficaz para que o alienante reserve para si 

responsabilidade perante o condomínio 11, sendo um acordo interno.  

Por isso, se o comprador constar que, afinal, as dívidas nãio foram 

solvidas, tem de as pagar ao administrador de condomínio e pedir o seu valor 

ao comprador, a título de responsabilidade civil contractual pelo incumprimento 

da estipulação negocial. Se não as pagar tem legitimidade passive para ser 

condenado ou executado 12. 

                                                           
11 Contra, o ac. RL 2-2-2006 / Proc. 364/2006-6 (PEREIRA RODRIGUES) 
12 A questão tem sido colocada em situações de insolvência do vendedor da fração. Suponha-se que A é dono 
da fração X e deve 3 000 ao condomínio. Dois cenários se podem desenvolver a partir daí. 
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3. Este entendimento não é pacífico, porém. 

Na realidade, tem sido produzido significativa jurisprudência que, não 

negando a natureza propter rem destas dívidas, negas-lhe, porém, a 

ambulatoriedade. 

Alguma de entre ela nega a ambulatoriedade a todas as dívidas anteriores 

á aquisição pelo novo proprietário : “[n] ão deve ser imputada ao actual 

proprietário de determinada fracção autónoma a responsabilidade pelas 

despesas de condomínio relativas a um período de tempo anterior à sua 

aquisição, as quais continuam a ser da responsabilidade do anterior 

proprietário”, concluiu o ac. RP 9-7-2007 / Proc. 0753550 (SOUSA LAMEIRA). 

Outra, nega a ambulatoriedade somente quanto às quotas em atraso: 

assim, o citado RL 2-2-2006 / Proc. 364/2006-6 (PEREIRA RODRIGUES) 

distingue entre as dívidas de contribuição extraordinária para obras de 

conservação e fruição das partes comuns e as dividas de das quotas para 

pagamento de despesas (correntes) de condomínio. Somente as primeiras 

seriam ambulatórias, enquanto as segundas não o seriam porquanto o 

comprador pagaria por uma fruição passada do alienante que não teve. Em 

                                                           
Num primeiro cenário, declarada a insolvência e A, o administrador de condomínio apresenta-se  à 

reclamação de créditos, ao abrigo do artigo 128º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
[CIRE].  Se não for pago e se a fração for vendida poderá cobrar os valores ao adquirente? A natureza 
ambulatória permite uma resposta positiva, sendo, porém, discutível se pode usar a decisão judicial que 
reconheceu os créditos (cf. os artigos 130º nº 3 e 140º CIRE) como título executivo. A resposta parece ser 
negativa: apesar do reconhecimento do crédito fazer caso julgado material (assim, RUI PINTO, Manual da 
execução e despejo, 2013, 887), não tem força executiva, porquanto não constitui uma sentença condenatória, 
como exigido pelo artigo 703º nº 1 al. a) CPC. Em suma: a sentença de verificação de créditos poder servir 
de base à pretensão de um credor reclamante, mas não à pretensão de um credor exequente. Como tal, será 
necessária a sua obtenção ou a produção de uma ata que satisfaça o artigo 6º nº 1 do Decreto-Lei nº 268/94, 
de 25 de outubro. 

De todo o modo, cabe perguntar se o ónus real da dívida condominial com data posterior à garantia 
real mais antiga, não terá, na realidade, já caducado com a venda ou adjudicação da fração que integrava a 
massa insolvente, em resultado da conjugação do artigo 164º nº 1º CIRE como os artigos 824º nº 2 segunda 
parte e 825º CC. Se assim fosse, a dívida não terá “passado” para o adquirente. Supondo que o regime do 
artigo 824º CC se pode aplicar à liquidação da massa insolvente, a resposta é negativa: os ónus reais de fonte 
legal são imunes à venda ou adjudicação executivas, independentemente da data da sua constituição (assim, 
RUI PINTO, Manual cit., 953). 

Num segundo cenário, declarada a sua insolvência, o administrador do condomínio não se 
apresentou à reclamação de créditos. Esta omissão processual não constitui causa de extinção do seu crédito, 
mas também não tem um efeito cominatório de extinção do ónus real porquanto este não tem a natureza de 
direito real de garantia (cf., o artigo 824º nº 2 primeira parte CC), antes é um ónus real legal, como se disse. 
Por isso, se a fração for vendida, o administrador poderá executar o adquirente que, por causa daquele ónus, 
sucedeu na dívida. Claro que se fosse classificado como um ónus com função de garantia já se poderia pugnar 
pela sua extinção, ex vi artigo 824º nº 2 primeira parte CC, pelo que o crédito não se transmitiria ao comprador 
e permaneceria na titularidade do vendedor. O ponto é duvidoso, concedemos, mas parece-nos mais curial o 
primeiro entendimento. 
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consequência, seria “a partir do caso concreto que se deve ponderar se a 

obrigação propter rem é ou não ambulatória” (RL 3-3-2014 / Proc. 

17191/07.2YYLSB-B.L1-6 (ANABELA CALAFATE). 

Não concordamos com nem com a primeiraa, nem com a segunda 

jurisprudência, com o devido respeito. Estas decisões postulam algo que não se 

retira da lei: que apenas quem gozou dos efeitos das despesas condominiais tem 

de as pagar; não é isso que se retira do artigo 1420º nº 2 CC. Portanto, não têm 

suporte na lei vigente. 

Por outro lado, e em especial quanto ao segundo entendimento, deve ser 

notado que divisão entre despesas de obras e despesas correntes nem sempre 

distrinsável na prática 13, sendo artificial, como já notaram alguma doutrina e 

jurisprudência14, como o dito RL 20-6-2013 / Proc. 6942/04.7TJLSB-B.L1-2 

(PEDRO MARTINS). 

 

4. Por fim, chama-se a atenção para que as dívidas condominiais são 

dívidas comuns dos cônjuges se a fração estiver em nome de ambos, em 

decorrência do artigo 1691º nº 1 al. a) CC. 

Porém, se a propriedade do imóvel estiver em nome de um deles, a dívida 

é de sua responsabilidade (conforme a regra residual do artigo 1692º al. a) CC), 

nas o administrador pode alegar a comunicabilidade da dívida, por ser um 

encargo normal da vida familiar (cf. o artigo 1691º nº 1 al. b) CC), desde que o 

                                                           
13 Imagine-se que para um dado ano civil, a assembleia aprovou que a quota mensal serve para pagar os 
gastos previstos no plano de atividades: água, eletricidade, limpeza, substituição de lâmpadas, pintura da 
porta de entrada. Como fazer a separação entre as duas pretensas categorias? Veja-se, justamente, este 
argumento na doutrina de MIGUEL RAIMUMNDO que citamos na próxima nota. 
14 Assim, MIGUEL RAIMUNDO, Responsabilidade do adquirente de fracção autónoma por prestações de 
condomínio já vencidas, Cadernos de Direito Privado, nº 26, Abril/Junho 2009, 51-63, em anotação ao ac.  RP 
9-7-2007 / Proc. 0753550, e a que adere o referido ac. RL 20-6-2013 / Proc. 6942/04.7TJLSB-B.L1-2 (PEDRO 
MARTINS), vem apontar ser “questionável a tendência para associar excessivamente a responsabilidade pelos 
encargos de condomínio com o aproveitamento (potencial ou efectivo) que os condóminos fazem das partes 
comuns do prédio, tendência que, mesmo aderindo ao ponto de vista da corrente dominante, é insustentável, 
pois não permite explicar alguns aspectos do regime da contribuição dos condóminos para as despesas 
comuns.  Assim, já se entendeu que há diferenças na transmissão da dívida consoante a prestação de condomí-
nio em dívida seja uma contribuição extraordinária para obras ou corresponda à normal contribuição, fixada 
anualmente - mas a contribuição ordinária pode ser calculada, como muitas vezes é, com parcelas destinadas 
a cobrir previstas ou imprevistas obras, passadas ou futuras. Não é aceitável e praticável este tipo de resultado, 
este tipo de complexidade, que se apresenta como apto, por exemplo, a gerar insuperáveis dificuldades de 
prova e litígios apenas resolúveis com um, mais ou menos assumido, recurso à equidade. O critério de 
distribuição da responsabilidade por prestações de condomínio que assenta na concepção da prestação de 
condomínio como contrapartida de um gozo potencial ou efectivo das partes comuns do edifício conduz a 
resultados inaceitáveis quando dele se procura retirar uma pretensa "autonomia" da obrigação de contribuir 
para os encargos comuns”. 
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imóvel seja a casa de habitação efetiva da família. Pode fazê-lo tanto na ação 

declarativa, ao propô-la contra ambos os cônjuges, como na ação executiva, nos 

termos do artigo 741º CPC 15. 

 

B) Responsabilidade dos locatários da fração. 1. Os arrendatários 

(incluindo locatários financeiros) e titulares de direitos reais de gozo menores — 

usufruto, uso e habitação — não participam da propriedade horizontal, não 

sendo “proprietário[s] exclusivo[s] da fracção que lhe pertence” (artigo 1420º 

nº 1 CC). Tal não impede que fique contratado com o senhorio ou proprietário 

que aqueles pagarão todas ou algumas das despesas de condomínio; ou, até 

mesmo, que essa obrigação decorra da própria lei, no caso do locador financeiro 

ao abrigo do artigo 10º nº b) do Decreto-Lei nº 149/95, de 24 de junho 16.  

Pensamos, que, em princípio, se trata de obrigações contratuais, internas, 

que não deslocalizam para o terceiro a responsabilidade do proprietário perante 

o condomínio. Isto porque o já referido princípio da incindibilidade do artigo 

1420º nº 2, se comina com ilicitude a renúncia à parte comum como meio de o 

condómino se desonerar das despesas necessárias à sua conversão e fruição, 

como se aceitaria que se desonerasse por mera cláusula unilateral, não aprovada 

pelos demais condóminos? Ou seja: se não se pode renunciar à parte comum, 

para se fugir às responsabilidade, também não se pode renunciar ou transmitir 

as obrigações condominiais e, ao mesmo tempo, permanecer-se na propriedade 

horizontal. 

Em consequência, nessas eventualidades, os locatários e titulares de 

direitos reais de gozo menores, tanto podem pagar diretamente ao 

administrador do condomínio, nos termos da regra geral do artigo 767º nº 1 

segunda parte CC, como podem entregar aquele valor ao proprietário para este, 

posteriormente, cumprir com as obrigações condominiais. Se os terceiros 

deixarem de pagar, o locador por muito que possa executar internamente essa 

                                                           
15 Sem prejuízo de o próprio condómino poder provocar a comunicação da dívida seja na ação declarativa (cf. 
o artigo 316º nº 3 al. b) CPC), seja na ação executiva (cf. o artigo 742º CPC). 
16 A alínea prevê que é obrigação do locatário “Pagar, em caso de locação de fracção autónoma, as despesas 
correntes necessárias à fruição das partes comuns de edifício e aos serviços de interesse comum” 
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obrigação da contraparte, não pode deixar de pagar as prestações devidas ao 

condomínio. 

Portanto, os titulares de direitos de gozo sobre a fração, não têm 

legitimidade passiva para serem demandados em ações condenatórias 

ou executivas das obrigações condominiais 17. Eles não são os responsáveis 

por essas dívidas.  

 

2. A exceção a esta regra surgirá quando a responsabilidade do terceiro 

resultar de disposição legal que expressamente o determine e que seja oponível 

ao condomínio.  

É o que sucede com o, já referido, artigo 10º nº 1 al. b) do Decreto-Lei 

nº 149/95, de 24 de junho, para a locação financeira, conjugado com o nº 2 al. 

e) do mesmo artigo 18. Como se lê no ac. STJ 6-11-2008 / Proc. 08B2623 

(SANTOS BERNARDINO) estas são “regras especiais que, sem contrariarem 

substancialmente o regime da propriedade horizontal, o adaptam a uma situação 

particular, cuja especificidade reclama um tratamento jurídico também especial” 

e que “não têm mera eficácia obrigacional, não relevam apenas nas relações 

locador-locatário, antes são de aplicação universal, impondo-se a terceiros e, 

consequentemente, também ao condomínio”.  

Ainda assim, pensamos que o proprietário locador mantém a sua 

responsabilidade e legitimidade passivas, ao lado do locatário, como pugnado 

pelo ac. RP 6-5-2008 / Proc. 0821567 (GUERRA BANHA) 19. 

                                                           
17 Algo diversamente, o ac. RP 6-5-2008 / Proc. 0821567 (GUERRA BANHA) defendeu que “Num quadro em 
que a obrigação de pagar as despesas de condomínio cabe ao locatário, seja por transferência da lei (locação 
financeira), seja por transferência do locador (arrendamento urbano), a Assembleia de Condóminos, se lhe for 
comunicada a transferência dessa obrigação, pode exigir o pagamento quer ao locatário, quer ao locador; 
todavia, o proprietário locador só fica desonerado da dívida se e quando o locatário pagar”. Ora, pensamos 
que quanto ao arrendamento apenas pode se exigir ao locador, pois a transferência da responsabilidade para 
o locatário não tem efeitos externo; já quanto à locação financeira, concordamos com o acórdão porque a 
transferência de responsabilidade é de fonte legal e de natureza real, mas sem que encerre uma assunção das 
dívidas pelo locatário — veja-se a nota seguinte. 
18 O nº 2 al. e) do referido artigo 10º determina que assiste ao locatário financeiro, entre outros direitos, 
“exercer, na locação de fracção autónoma, os direitos próprios do locador, com excepção dos que, pela sua 
natureza, somente por aquele possam ser exercidos”. 
19 É dominante o entendimento de que o proprietário locador não tem legitimidade para ser condenado 
ou executado pelas dívidas do condomínio, cabendo a mesma ao locatário: assim, STJ 10-7-2008 / Proc. 
08A1057 (URBANO DIAS), STJ 6-11-2008 / Proc. 08B2623 (SANTOS BERNARDINO), STJ 2-3-2010 / Proc. 
5662/07.5YYPRT-A.S1 (FONSECA RAMOS), RL 27-2-2014 / Proc. 4347/11.2TBSXL-A.L1-6 (TOMÉ RAMIÃO); 
contra, porém, RL 27-6-2007 / Proc. 4035/2006-7 (PIMENTEL MARCOS). Como paradigmático, o ac. STJ 10-
7-2008 / Proc. 08A1057 (URBANO DIAS), na linha de SANDRA PASSINHAS, A assembleia de condóminos e o 
administrador na propriedade horizontal 2, 2002 (2ª reimp., 2009), 208-209, defendeu que o locatário 
financeiro que pague normalmente as contribuições condominiais e que vá às reuniões de condomínio, tem 
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3. Títulos executivos das dívidas de condomínio. 3.1. Títulos executivos 

comuns. É bom de ver que o administrador pode instaurar ação condenatória 

contra o condómino devedor, ao abrigo dos artigos 1436º al. d) primeira parte 

e 1437º nº 1 CC. Na falta de pagamento voluntário, o administrador obterá uma 

sentença condenatória dotada de força executiva nos termos do artigo 703º nº 

1 al. a) CPC. A execução seguirá a forma sumária, por força do artigo 626 nº 2 

CPC. 

Por outro, naturalmente que o devedor também pode reconhecer a dívida 

com efeitos executivos, desde que em documento autêntico ou autenticado, 

para os efeitos da al. b) do nº 1 do artigo 703º CPC. A situação paradigmática, 

será o reconhecimento da dívida em documento particular a que é aposto termo 

de autenticação por notário ou entidade equiparada. Consoante o valor da dívida 

vencida, assim o título executivo extrajudicial será executado na forma sumária 

ou ordinária, por aplicação do artigo 550 nº 2 al. d) CPC. 

Já a injunção está excluída porquanto as obrigações condominiais não 

emergem de contrato, mas da titularidade da propriedade, nem são pagamentos 

em remuneração de transações comerciais; cf. o artigo 1º do Decreto-Lei nº 

                                                           
legitimidade para ser executado pelas dívidas da fração que utiliza, apesar de o proprietário ser o locador 
financeiro; inversamente, o proprietário locador não a terá.  Para chegar a essa conclusão, o aresto convoca, 
tanto o disposto no artigo 10º nº 1 al. b) do Decreto-Lei nº 149/95, de 24 de junho, como a al. e) do nº 2 do  
mesmo artigo 10º, como o regime que os antecedeu; em particular, o artigo 9º do anterior Decreto-Lei nº 
10/91, de 9 de janeiro, ditava que “Nas situações de propriedade horizontal, o locatário assume, em nome 
próprio, todos os direitos e obrigações do locador relativos às partes comuns do edifício, suportando as 
despesas de administração, participando e votando nas assembleias de condóminos e podendo, nelas ser eleito 
para os diversos cargos”, excetuando-se “do disposto no número anterior tudo aquilo que implique a disposição 
de partes comuns ou alteração do título constitutivo”. Por outro lado, também a ponderação funcional do 
leasing imobiliário conduziria àquela conclusão. Quanto a esta usa-se, amiúde, a conclusão de que o locador 
do imóvel em leasing “não é o “dono económico” do imóvel, nem beneficia de qualquer vantagem directa 
inerente à respectiva fruição” ( STJ 2-3-2010 / Proc. 5662/07.5YYPRT-A.S1 (FONSECA RAMOS)). A ser assim, 
temos naquele artigo 10º nº 2 al. e) uma exceção ao princípio da incindibilidade entre propriedade horizontal 
e obrigação de pagamento dos respetivos encargos, plasmado no artigo 1420º nº 2 CC: aqueles artigos teriam 
efeitos reais, oponíveis aos demais condóminos, como decorre do citado ac. STJ 6-11-2008 / Proc. 08B2623 
(SANTOS BERNARDINO). 
       Porém, e ainda que assim possa ser, não podemos deixar de notar a diferença de letra da lei, entre o 
artigo 10º nº 2 al. e) do Decreto-Lei nº 149/95, de 24 de junho e o anterior artigo 9º nº 1 Decreto-Lei nº 
10/91, de 9 de janeiro: antes, o locatário financeiro assumia em nome próprio os deveres e obrigações do 
locador; será que no regime atual o locatário “assume, em nome próprio” essas posições jurídicas subjetivas? 
Dizemos isto porque a lei atual não deixa de ressalvar que o locatário pode exercer os “direitos próprios do 
locador”, o que não será o mesmo. Ou seja, sempre daqui se retirará que ainda que o locatário possa ter 
legitimidade para ser executado, sempre o locador conservará também a sua responsabilidade: no 
direito anterior havia uma assunção da posição do locador no condomínio e agora há um exercício de direitos, 
não assuntório.  
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269/98, de 1 de setembro e o artigo 2º nº 1 e 3º al. b) do Decreto-Lei nº 

62/2013, de 10 de maio. 

Enfim, chegamos ao artigo 6º nº 1 do Decreto-Lei nº 268/94, de 25 de 

outubro. Trata-se de um documento particular a que, por disposição especial, é 

atribuída força executiva 20 — um título executivo avulso —, cabível na al. d) do 

nº 1 do artigo 703º. 

Vamos analisá-lo em separado, em razão da sua importância prática e das 

suas especialidades. 

 

 

3.2. Título executivo avulso (ata de condomínio). A) Objeto; aspetos 

gerais.  1. O artigo 6º nº 1 do Decreto-Lei nº 268/94, de 25 de outubro 

determina que a “acta da reunião da assembleia de condóminos que tiver 

deliberado o montante das contribuições devidas ao condomínio ou quaisquer 

despesas necessárias à conservação e fruição das partes comuns e ao 

pagamento de serviços de interesse comum, que não devam ser suportadas pelo 

condomínio, constitui título executivo contra o proprietário que deixar de pagar, 

no prazo estabelecido, a sua quota-parte”. 

Portanto, a ata em questão é um título executivo extrajudicial para a 

execução da quota-parte do proprietário devida ao condomínio por 

contribuições, despesas necessárias de conservação e fruição (cf. os artigos 

1424º, incluindo inovações e reparações indispensáveis (cf. os artigos 1425º a 

1427º CC)) e pelo pagamento de serviços comuns (incluindo o seguro 

obrigatório do artigo 1429º CC  21.). Pelo contrário, esta ata não constitui título 

executivo de quaisquer outras obrigações pecuniárias do condómino, como de 

pagamento das penas pecuniárias fixadas pela assembleia de condomínio, nos 

                                                           
20 Assim, o ac. RL 8-7-2007 / Proc. 9276/2007-7 (ARNALDO SILVA). 
21 Incluindo os honorários devidos a advogado: concordamos com o ac. RL 8-7-2007 / Proc. 9276/2007-7 
(ARNALDO SILVA) afirma que na expressão segundo o qual os “honorários devidos a advogado” podem ser 
cobrado pelo condomínio ao condómino que não pagou as contribuições devidas ao condomínio ou os outros 
montantes referidos no art.º 6º, n.º 1 do Dec. Lei n.º 268/94, através da execução que tenha a acta como 
título executivo; mister é, “que se trate de honorários já pagos pelo condomínio a advogado em consequência 
de processo judicial instaurado para cobrança de dívidas aos condóminos e que o seu montante conste da acta 
da reunião da assembleia do condomínio. Mas já o não são os honorários a pagar a advogado na acção a 
intentar, ou em pedidos formulados na acção executiva, mesmo que tenham sido aprovados em assembleia 
de condóminos e constem da respectiva acta, quando tais honorários não tenham sido previamente fixados 
na acta, porque a prestação não exigível, visto que não se encontra ainda vencida”. 
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termos do artigo 1434º CC  22. Esta última conclusão decorre do princípio da 

taxatividade e literalidade das normas que preveem títulos executivos e a que 

voltaremos mais adiante: as penalidades não são nem “contribuições”, nem 

“despesas”, mas obrigações sucedâneas por incumprimento. 

Manifestamente, o legislador quis, assim, proteger a vida financeira mais 

importante dos condomínios dos inconvenientes da mora processual declarativa, 

mas, não, toda a vida financeira condominial. 

 

2. Várias questões têm sido postas quanto ao teor deste preceito. A 

questão de fundo é: qual o sentido de “montante das contribuições devidas ao 

condomínio”? Ou dito de outra forma, em que condições as atas de condomínio 

têm força executiva? 

Esta questão tem-se desdobrado em sub questões como: (i) deve a ata 

constituir as obrigações de pagamento ou deve já declarar / liquidar as dívidas 

incumpridas? E pode a dívida estar determinada / liquidada em documentos 

complementares  à ata? (ii) as irregularidades e invalidades da ata ou da 

deliberação em que medida afetam o título executivo avulso? (iii) deve a ata 

estar assinada pelos condóminos? E por quais?  

A jurisprudência tem-lhes dado resposta, mas supomos, que é necessária 

alguma clarificação na matéria. Pensamos, também, que se impõe alguma 

correção da rota de algumas tendências jurisprudenciais, e que podem ser assim 

sintetizadas: 

 

a. há uma primeira linha de entendimento que, embora com extensão 

variável,  

a. tende a confluir para as duas afirmações seguintes, como bem 

sumariado pelo ac. RP 9-6-2010 / Proc. 3188/09.1YYPRT.P1 

(PINTO DE ALMEIDA): por um lado, para “as actas da 

                                                           
22 A favor de o artigo 6º nº1 também abranger as penalidades, cf. os acs. RL 8-7-2007 / Proc. 9276/2007-7 
(ARNALDO SILVA), RC 21-3-2013 / Proc. 3513/12.8TBVIS.C1 (ALBERTINA PEDROSO), RC 4-6-2013 / Proc. 
607/12.3TBFIG-A.C1 (ARLINDO OLIVEIRA) e RL 1-7-2014 / Proc. 837/12.8YYLSB-A.L1-1 (JOÃO RAMOS DE 
SOUSA), embora este pareça enunciar que o que impede a exequibilidade de uma ata deste teor é a não 
determinação dos prejuízos concretos que justificam a penalização. Também com essa posição, SANDRA 
PASSINHAS, A assembleia cit., 319.  
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assembleia de condóminos assumirem força executiva é 

necessário, desde logo, que fixem os montantes das 

contribuições devidas ao condomínio, o prazo de 

pagamento e a fixação da quota-parte de cada condómino”  
23, e, pelo outro, “a exequibilidade desse título não demanda, 

necessariamente, a menção, na acta, do quantitativo exacto 

relativo à dívida de cada condómino, nomeadamente do 

condómino contra quem o administrador venha a instaurar a 

execução: necessário é que haja sido aprovado o montante 

certo da contribuição ou da despesa global de modo que, pela 

simples aplicação da permilagem relativa a cada fracção da 

propriedade (ou de outro critério que haja sido aprovado), se 

determine o «quantum» devido por cada condómino” 24. Por ex., 

a ata que aprova o orçamento do condomínio pode ter força 

executiva, não sendo necessário que na ata se encontre já 

liquidada a dívida do condómino executado, pois é suficiente a 

mera aprovação do montante certo da contribuição ou da 

despesa global de modo a que, pela simples aplicação da 

permilagem relativa a cada fracção da propriedade, ou de outro 

critério que tenha sido aprovado, se determine o valor devido 

por cada condómino; mas, naturalmente, que se a ata fizer 

menção ao quantitativo exato a pagar pelo condómino terá força 

executiva, pelo que, em suma, “Têm força executiva as actas 

da assembleia de condóminos que documentem [i] deliberação 

onde sejam quantificados os valores em dívida pelo 

                                                           
23 Exprimindo esta doutrina, os acs. RL 29-6-2006 / Proc. 5718/2006-6 (PEREIRA RODRIGUES) e RL 23-3-
2012 / Proc. 524/06.6TCLRS.L1-6 (TOMÉ RAMIÃO). 
24 Nesta linha, os acs. RP 9-6-2010 / Proc. 3188/09.1YYPRT.P1 (PINTO DE ALMEIDA) e RG 14-2-2013 / Proc. 
1415/12.7TBFLG.G1 (MARIA LUÍSA RAMOS), decidiram que é suficiente a “deliberação sobre o montante das 
contribuições ou despesas devidas ao condomínio, a fixação da quota-parte devida por cada condómino e o 
prazo de pagamento”. Esse acórdão afirma, ainda, que “Os requisitos de exequibilidade da acta da assembleia 
de condóminos são os que se encontram expressamente indicados no artº 6º- nº 1 do DL nº 268/94, de 25 
de Outubro, designadamente, a deliberação sobre o montante das contribuições ou despesas devidas ao 
condomínio, a fixação da quota-parte devida por cada condómino e o prazo de pagamento respectivo”; no 
entanto, nada disso está expresso no artigo e resulta, sim, de uma construção do intérprete. 
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condómino devedor 25 e [ii] as actas que contenham 

deliberação de assembleia de condóminos que aprovem 

as despesas que serão suportadas pelo condomínio e a 

quota parte que será suportada por cada condómino, por 

ser a interpretação que melhor se compatibiliza com a 

celeridade e a agilização do processo de cobrança das dívidas 

ao condomínio que o legislador pretendeu introduzir com o DL 

268/94” (ac. RL 7-4-2016 /  Proc. 2816/12.6TBCSC-A.L1-2 

(ONDINA CARMO ALVES)), seguido por RG 21-11-2013 / Proc. 

6017/10.0TBBRG-A.G1  (HELENA MELO) e RC 1-3-2016 / Proc. 

129/14.8TJCBR-A.C1 (FONTE RAMOS). 

b. constituem aplicações deste entendimento,  

i. as decisões que “explicam” que, em consequência, a ata 

não tem de indicar a dívida de cada concreto 

condómino, antes bastando o valor global da obrigação 

e as acessórias operações de liquidação aritmética 26: 

assim, o ac. RP 4-6-2009 / Proc. 1139/06.4TBGDM-A.P1 

(JOSÉ FERRAZ) decidiu que “A força executiva da acta da 

assembleia de condóminos não depende nem da 

assinatura de todos os condóminos (ainda que 

participantes), nem de, nela, se expressar o valor 

determinado e exacto da dívida de cada condómino, mas 

deve permitir, de forma clara e por simples 

aritmética, a determinação desse valor”, i.e., a sua 

distribuição discriminada pelos condóminos; 27 

                                                           
25 Nesta eventualidade, “basta que a ata contenha o montante em dívida pelo condómino e a menção de que 
não foi pago – sem necessidade de tal ata documentar a deliberação de onde nasce a obrigação de pagamento” 
para o ac. RL 1-7-2014 / Proc. 837/12.8YYLSB-A.L1-1 (JOÃO RAMOS DE SOUSA). 
26  Para o que a ata deve “incorpor[ar] os documentos que contêm a indicação dos valores aprovados em 
assembleia anterior referentes a essas mesmas despesas”, preconiza o ac. RL 30-6-2011 / Proc. 
13722/10.9YYLSB.L1-6 (ASCENÇÃO LOPES). 
27  No mesmo sentido, o ac. STJ 14-10-2014 / Proc.  n.º 4852/08.8YYLSB-A.L1.S1 (FERNANDES DO VALE): 
para “constituir título executivo, a acta da assembleia de condóminos tem de permitir, de forma clara e por 
simples aritmética, a determinação do valor exacto da dívida de cada condómino, não dependendo, pois, a 
respectiva força executiva, da assinatura de todos os condóminos (ainda que participantes), nem de, nela, ser 
explicitado aquele valor”. 
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ii. as decisões que negam força executiva às atas que 

não indicam aquele valor global, sendo que algumas 

delas são apresentadas completadas por outros 

documentos: assim, o mesmo ac. RP 4-6-2009 / Proc. 

1139/06.4TBGDM-A.P1 (JOSÉ FERRAZ) julgou que “A 

acta só constitui título executivo enquanto contém a 

deliberação da assembleia que fixa a «obrigação» 

exequenda, não podendo valer como tal se não permitir 

saber qual é essa obrigação” 28.  

 

b. como segunda linha de entendimento, tem sido decidido que a 

aposição das assinaturas dos condóminos não constitui requisito da 

força executiva da ata: o mesmo ac. RP 4-6-2009 / Proc. 

1139/06.4TBGDM-A.P1 (JOSÉ FERRAZ) enuncia que “A força executiva 

da acta da assembleia de condóminos não depende nem da assinatura 

de todos os condóminos (ainda que participantes)” 29, pois que, 

segundo o ac. RL 7-4-2016 /  Proc. 2816/12.6TBCSC-A.L1-2 (ONDINA 

CARMO ALVES) a “falta de assinatura de intervenientes na 

assembleia de condóminos constitui uma irregularidade 30 que 

o tribunal apreciará casuisticamente, com base na análise do 

documento e nos demais elementos pertinentes obtidos, 

nomeadamente outros elementos de prova, para dar ou não como 

                                                           
28 O caso que foi julgado pelo dito acórdão foi o seguinte: certa assembleia de condomínio aprovou a realização 
de obras e um orçamento destinado a custear as mesmas e, mantendo-se a aprovação da despesa com as 
obras de conservação do prédio, o que consta da ata, constituiria esta título executivo segundo acórdão. Na 
dita ata e da proposta B constava uma ideia aproximada dos valores das quotas-partes dos condóminos nas 
obras aprovadas, constando do documento enviado com a convocatória, que os custos reais teriam de respeitar 
a permilagem oficial e, após aprovação das obras, a administração procedeu ao cálculo das comparticipações 
dos condóminos de acordo com a respetiva permilagem que, depois de descontado o valor do fundo de reserva, 
resultou caber aos oponentes uma comparticipação de €3.925,25, bem diferente do anulado judicialmente. O 
aresto concluiu: a) se o teor desse documento não permite saber qual é essa obrigação, não pode valer como 
título executivo; b) a obrigação exequenda é que decorre da deliberação aprovada pela assembleia de 
condóminos, nos termos fixados na ata; c) anulada a forma de imputação da despesa, constante da ata, e não 
constando dela deliberada outra forma de distribuição do encargo global pelos diversos condóminos, a ata não 
permite determinar a obrigação de cada um. 
29 No mesmo sentido, o referido ac. STJ 14-10-2014 / Proc.  n.º 4852/08.8YYLSB-A.L1.S1 (FERNANDES DO 
VALLE). 
30 Identicamente, RL 15-2-2007 / Proc. 9207/2006-2 (JORGE LEAL) e RG 21-11-2013 / Proc. 6017/10.0TBBRG-
A.G1 (HELENA MELO): as “actas das assembleias de condóminos ainda que não assinadas pelos condóminos 
presentes não deixam de ser actas nos termos e para os efeitos do nº 1 do artº 6º e podem constituir títulos 
executivos. A falta de assinatura constitui uma mera irregularidade que terá que ser oportunamente 
reclamada, e, não o tendo sido, mostra-se sanada”. 



17 
 

demonstrada a situação factual que o documento se destina a 

comprovar” 31; 

 

c. finalmente, tem sido decidido que a falta de comunicação da 

deliberação de fixação dos valores aos condóminos ausentes nos 

termos do artigo 1432º nº 6 CC, “ tem como único efeito dilatar para 

mais tarde (quando seja feita por qualquer meio idóneo: carta 

registada com aviso de recepção ou outro mais solene, como a citação) 

o início do prazo de impugnação [da deliberação] e não o início da 

possibilidade de execução” (RG 14-2-2013 / Proc. 1415/12.7TBFLG.G1 

(MARIA LUÍSA RAMOS)). 

 
 

3. Supomos que há que estabelecer, perfunctoriamente, os parâmetros 

que que devem presidir à interpretação do artigo 6º nº 1 do Decreto-Lei nº 

268/94, de 25 de outubro. 

 O princípio parâmetro é o da excecionalidade das normas que preveem 

títulos executivos, em razão do seu caráter restritivo dos direitos patrimoniais 

e, mesmo processuais 32, do devedor. Consequência não despicienda, é de que 

essas normas são taxativas no seu âmbito, não admitem interpretação por 

analogia, embora admitam interpretação extensiva, por força do artigo 11º CC. 

 O segundo parâmetro é o da discricionariedade legislativa na 

conformação do teor e requisitos de um dado título executivo. Ou seja, desde 

que respeitada a Constituição, o legislador pode dosear os elementos que 

constroem a exequibilidade extrínseca da obrigação: pode exigir ou não certa 

forma ao documento, pode exigir ou não assinatura do devedor, pode exigir ou 

não que a obrigação documentada esteja mais ou menos determinada no título 

executivo. Por isso, e nomeadamente, a leitura das als. a), b) e c) do nº 1 do 

artigo 703º não permite profundos juízos de paralelismo interpretativo para os 

                                                           
31 Ainda, segundo o mesmo ac. RL 7-4-2016 /  Proc. 2816/12.6TBCSC-A.L1-2 (ONDINA CARMO ALVES), por 
“maioria de razão […] constituem títulos executivos as actas de condomínio em cujas Assembleias, os 
condóminos aprovam deferir ao Presidente da Mesa ou à pessoa que elegeram para proceder à elaboração da 
Acta, a assinatura da mesma”  
32 Assim quando se prevejam títulos extrajudiciais, i.e., que dispensem a garantia de prévia audição por um 
juiz, antes do nascimento da legitimação executiva por parte do Estado. 
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títulos executivos avulsos, como os do artigo 6º nº 1 do Decreto-Lei nº 268/94, 

de 25 de outubro. 

 O terceiro e último parâmetro não deixa, ainda assim, de ser 

importante: as normas que atribuem força executiva a um dado documento 

devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição. Um desses 

princípios é o da segurança jurídica e da proibição da discricionariedade na 

aplicação da lei: servindo de base à execução (cf. o artigo 10º nº 5 CPC) deve 

poder retirar-se do título executivo, com um grau de segurança razoável, a 

constituição ou o reconhecimento de uma certa obrigação, ainda que não 

vencida em face do título, contra certa pessoa.  

 Em consequência, no estrito plano objetivo, ser a obrigação certa, líquida 

e exigível são carateres que podem ser determinados fora do título, como 

consente o artigo 713º. No plano subjetivo, o título há permitir apurar quem 

são o credor e o devedor, permitindo a legitimidade para a execução, nos 

termos do artigo 53º, o que não significa que os tenha de identificar sempre 33. 

 

 4. Fixadas estas baias interpretativas, estamos aptos a apurar em que 

condições a ata de condomínio pode servir de base à execução de dívidas 

condominiais.  

 

 

B) Condições intrínsecas de exequibilidade. 1. Observámos que a primeira 

questão que a jurisprudência tem procurado resolver é: qual o objeto da 

deliberação documentada na ata? É a constituição da dívida a vencer-se 

no futuro (ata constitutiva da obrigação) ou é o reconhecimento da 

dívida vencida e não paga (ata recognitiva da divida)? 

A resposta é conexa de outra questão: essa obrigação tem de ser 

certa, líquida e exigível em face do título executivo do artigo 6º nº1 do 

                                                           
33  A não identificação concreta de credor e de devedor no título executivo apenas será de admitir quando ela 
mesma deriva dos carateres do próprio facto jurídico ou título material de aquisição do direito à prestação. 
Assim, sucede nos contratos a favor de terceiro (cf. o artigo 443º nº 1CC), nos contratos para pessoa a nomear 
(cf. o artigo 452º nº 1 CC) e nos títulos de crédito ao portador (cf. o artigo 53º nº 2). Ao contrário, se o sujeito 
está identificado no título material, as normas que preveem o título executivo devem ser interpretadas no 
sentido da sua identificação no título executivo; por isso, nesse sentido, acompanha-se o ac. STJ 10-7-2008 / 
Proc. 08A1057 (URBANO DIAS) quando defende que o título deve identificar devedor. 
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Decreto-Lei nº 268/94, de 25 de outubro, caso em que, na sua falta, também 

não haveria título executivo 34? Ou aqueles requisitos tem autonomia pelo 

que podem ser demonstrados na própria execução, nas “diligências, a requerer 

pelo exequente, destinadas a tornar a obrigação certa, exigível e líquida”, 

conforme o artigo 713º CPC? 

Como já se viu, alguma jurisprudência opta por uma interpretação 

ampla do preceito, abrangendo tanto as atas que aprovam certa despesa ou 

contribuição, como as atas que liquidam a responsabilidade de certo condómino 

relapso. Assim, o ac. RE 17-2-2011 / Proc. 4276/07.4TBPTM.E1 (MARIA 

ALEXANDRA MOURA SANTOS) julgou que “A expressão ínsita no artº 6º nº 1 do 

DL 268/94 de 25/10: “contribuições devidas ao condomínio”, abarca tanto as 

“contribuições em dívida ao condomínio” (contribuições já apuradas) como as 

“contribuições que vierem a ser devidas ao condomínio” (contribuições futuras), 

desde que certas, exigíveis e líquidas (artº 802º do CPC)”. Esse entendimento, 

facilitador da exequibilidade da pretensão do condomínio credor, é seguido, 

ainda, pelos acs. RL 7-4-2016 /  Proc. 2816/12.6TBCSC-A.L1-2 (ONDINA CARMO 

ALVES)), RG 21-11-2013 / Proc. 6017/10.0TBBRG-A.G1  (HELENA MELO) e RC 

1-3-2016 / Proc. 129/14.8TJCBR-A.C1 (FONTE RAMOS).  

Mas já outra jurisprudência pugna por uma interpretação 

diferente: só admitem as atas em que se constitui a dívida; não, as atas que 

declaram o exato valor da dívida depois de vencida. Assim, o ac. RL 11-10-2012 

/ Proc. 1515/09.0TBSCR.L1-2 (JORGE LEAL) defendeu que “Só tem força 

executiva, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 6.º do Dec-Lei nº 268/94, de 

25.10, a ata de assembleia de condóminos que documente a deliberação de 

onde nasça a obrigação de pagamento de contribuição por parte do 

condómino, e não a deliberação que declare, dê conta, certifique, a 

existência da dívida e seu montante”. 

O que pensar? 

 

                                                           
34 Justamente, LEBRE DE FREITAS, A ação executiva, 2014, chama a atenção para que, por vezes, os requisitos 
da obrigação exequenda estão consagrados na lei como requisitos de exequibilidade do próprio título executivo. 
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2. Uma leitura da lei, integrada pelos parâmetros atrás postulados, parece 

dar razão ao último acórdão citado.  

Na realidade, o preceito do artigo 6º nº1 é construído na contraposição 

de dois momentos: o momento da deliberação de constituição da 

obrigação (“acta da reunião da assembleia de condóminos que tiver deliberado 

o montante das contribuições devidas ao condomínio ou quaisquer despesas 

necessárias à conservação e fruição das partes comuns e ao pagamento de 

serviços de interesse comum,  que não devam ser suportadas pelo condomínio”) 

e o momento posterior de o condómino ter deixado por pagar a sua parte 

(“o proprietário que deixar de pagar, no prazo estabelecido, a sua quota-parte”). 

A ligação entre ambos é feita pela atribuição de força executiva à ata que 

documenta a deliberação — “constitui título executivo contra” aquele. 

Desdobrada e reduzida à sua essência, a norma é a seguinte: a ata que 

documenta a deliberação da assembleia de condomínio cujo objeto foi o 

estabelecimento do valor das contribuições periódicas ou o valor de despesas 

isoladas, não incorporadas naquele valor 35, e do seu prazo de vencimento, tem 

força executiva contra o condomínio que esteja em mora no pagamento da sua 

quota-parte.  

 

3. Há dois elementos que não estão na letra da norma: a identificação da 

pessoa que ocupa a posição de devedor e a liquidez da obrigação exequenda, 

i.e., de cada concreto proprietário.  

A necessidade de identificação do devedor decorre implicitamente do 

artigo 53º; se assim não fosse, não haveria como cumprir a regra do artigo 53º 

nº1 36.  Por essas mesmas razões, é uma regra que está implícita ao teor dos 

títulos executivos do artigo 703º nº 1.  

Caso a dívida tenha sido transmitida a novo proprietário adquirente da 

fração 37, após a assembleia de estabeleceu o valor das contribuições e 

despesas, a nova legitimidade material permitirá a demanda do adquirente, 

                                                           
35 Pois se fossem incorporadas nas quotas periódicas, estavam a ser “suportadas pelo condomínio”. 
36 STJ 10-7-2008 / Proc. 08A1057 (URBANO DIAS): o devedor deve estar identificado sob pena de não poder 
haver execução. Como dissemos na nota 33, apenas se o negócio causal da dívida dispensar a determinação 
literal e imediata das partes é que o título também as pode dispensar. 
37 Remetemos para o que escrevemos atrás. 
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cumprido o disposto no artigo 54º nº 1 CPC. Assim, o exequente haverá que 

juntar documento comprovativo da aquisição da propriedade. 

 

4. Já quanto à liquidez da dívida de cada condómino, é certo que os 

valores totais das contribuições e das despesas são necessariamente líquidos. 

Porém, o que é levado à execução não são esses montantes globais — que o 

artigo 6º nº 1 impõe que sejam declarados na ata — mas a específica 

responsabilidade de cada proprietário. Mas, uma vez que aqueles são a base 

de cálculo desta, mister é concluir que isso quer dizer que eles devem fixadas 

por referência aos condóminos, seja (i) pelo dito montante total, depois divisível, 

seja (ii) já discriminando cada contribuição, tendo sempre por referência a quota 

parte ou outro modo de imputação previsto no artigo 1424º CC. Portanto, no 

quadro da ata, uma dívida exequenda é sempre um sempre valor que ou já estão 

liquidado na ata ou é passível de vir a ser liquidado. 

Portanto,   a lei não exige que a obrigação do condómino seja líquida em 

face do título — i.e., que discrimine quanto vai ter de pagar cada um — 38, mas 

que, pelo menos, seja liquidável em face do título — i.e., que indique a quota-

parte (permilagem) de cada um. Nesta segunda eventualidade, caberão 

operações de liquidação por simples cálculo aritmético na própria execução nos 

termos do artigo 716º nº 1. Em qualquer caso, só se pode, obviamente, executar 

a obrigação que seja certa, líquida e exigível, como exigido pelo artigo 713º 39. 

Dito de outro modo, tem de ser proferida uma deliberação que aprove 

o valor global que os condóminos ficam obrigados a pagar por contribuições 

                                                           
38 Quando a lei quer que a liquidez seja um elemento do título executivo (para evitar diligências de liquidação 
na própria execução) “di-lo”. No atual elenco do artigo 703º nº 1 a liquidez não integra os requisitos dos títulos 
executivos, mas já no Código de Processo Civil de 1997 o artigo 46º nº 1 al. c) fazia depender a força executiva 
dos “documentos particulares, assinados pelo devedor, que importem constituição ou reconhecimento de 
obrigações pecuniárias” de o seu “montante se[r] determinado ou determinável por simples cálculo aritmético 
de acordo com as cláusulas dele constantes”; se o montante carecesse de quantificação por incidente de 
liquidação, já não tinha força executiva. Manifestamente esta exigência está ausente do artigo 6º nº 1. 
39 Cf. o ac. RL 8-7-2007 / Proc. 9276/2007-7 (ARNALDO SILVA) depois de enunciar que “As contribuições 
devidas ao condomínio ou quaisquer outros montantes referidos no art.º 6º, n.º 1 do Dec. Lei n.º 268/94, têm 
de ser certas, exigíveis e líquidas (art.º 802º do Cód. Proc. Civil), uma vez que estes três requisitos 
condicionam a admissibilidade da acção executiva”, conclui que ”estas características da obrigação exequenda 
devem já constar da acta [com o que discordamos em parti] ou, quando não constarem, necessário se torna 
a demonstração da sua ocorrência posterior. Caso em que constituem requisitos autónomos da acção 
executiva”. 
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ou por despesas e quanto é o quinhão de cada proprietário, seja nas 

contribuições, seja na despesa. 

 

5. Em conclusão: pode servir de base à execução da obrigação de 

pagamento da quota-parte do proprietário nas despesas necessárias à 

conservação e fruição das partes comuns e ao pagamento dos serviços 

de interesse comum, a ata da assembleia de condomínio que aprovou o 

seu montante e estabeleceu o prazo de vencimento e a medida da quota-

parte de cada condómino. Portanto, deve ser a ata que “documente 

deliberação onde nasce obrigação de pagamento de contribuição por parte 

do condómino (fixa a quota-parte de comparticipação de cada condómino nas 

despesas comuns) e estipule o prazo e o modo de pagamento” (ac. RL 27-2-

2014 / Proc. 4852/08.8YYLSB-A.L1-8 (CARLA MENDES)).  

Se da ata não constarem os valores globais das contribuições  e despesas 

e a medida da responsabilidade do proprietário, não constitui título executivo.  

Assim, não constitui título executivo: por ex., se a ata apenas “declare, 

tão só, o valor do orçamento aprovado, desacompanhada dos elementos que 

contenham a fixação da quota-parte devida a título de contribuição de 

condomínio.” (RL 27-2-2014 / Proc. 4852/08.8YYLSB-A.L1-8 (CARLA MENDES)) 
40; é que, a  “acta só constitui título executivo enquanto contém a deliberação 

da assembleia que fixa a «obrigação» exequenda [do condómino], não podendo 

valer como tal se não permitir saber qual é essa obrigação”, segundo o ac., ac. 

RP 4-6-2009 / Proc. 1139/06.4TBGDM-A.P1 (JOSÉ FERRAZ) 1. 

Por outro lado, esses elementos devem constar de uma única ata — pois 

que, in casu, o título executivo é apenas um documento. Como é sabido, a 

suficiência é um dos carateres dos títulos executivos 41. 

                                                           
40 Na mesma linha, o ac. RP 4-2-2016 / Proc. 2648/13.4TBLLE-A.P1 (ARISTIDES RODRIGUES DE ALMEIDA) 
concluiu que “é indispensável [..] que a acta documente que na assembleia os condóminos aprovaram uma 
deliberação da qual resulte uma obrigação pecuniária para o condómino e o respectivo montante (ainda que 
de forma conjunta e haja depois de calcular o valor devido por cada condómino com recurso à permilagem da 
fracção)”.  
41 Ver o nosso Manual cit., 150-151. 
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Por isso, a ata executiva não pode ser completada por documentos anexos 
42, ou por outras atas que aprovaram as despesas 43. Ademais, não se vê como 

se possa sanar a incompletude originária do próprio título executivo, sem se 

violar o princípio da tipicidade dos títulos executivos, ao dar-se força executive 

a um documento que, tomado em si mesmo, não se subsume ao artigo 6º nº1  
44. 

 

6. Uma nota final, ainda quanto às condições de exequibilidade da ata de 

condomínio. 

Como se constata, o ata exequível para o artigo 6º nº 1 do Decreto-Lei 

nº 268/94, de 25 de outubro é acta em que se delibera o montante da quota-

parte das contribuições que cabe a cada condómino pagar. No entanto, já 

indicámos jurisprudência significativa que admite que também serve de título 

executivo a “acta em que, por um condómino não ter pago as contribuições que 

lhe respeitam, se delibera sobre o valor da sua dívida e se encarrega o 

administrador de proceder à sua cobrança judicial” (RC 1-3-2016 / Proc. 

129/14.8TJCBR-A.C1 (FONTE RAMOS) 45.  

A letra da lei parece indiciar, pelas razões que já apontámos, a correção 

da primeira interpretação. Claramente, a deliberação em questão tem por objeto 

a contribuição ou pagamento condominiais, e não a dívida do condómino, em si 

                                                           
42 Negando essa possibilidade, o ac. RL 30-6-2011 / Proc. 13722/10.9YYLSB.L1-6 (ASCENÇÃO LOPES): a “acta 
n.º 34 oferecida como título executivo não comporta, qualquer deliberação quanto aos montantes das 
contribuições devidas pelos condóminos referentes aos anos de 2004 a 2009, uma vez que não contém a 
aprovação de qualquer um dos orçamentos correspondentes e de onde se retire o montante devido por cada 
Condómino a título de comparticipação/quota. […] Por conseguinte, não tem idoneidade para, 
desacompanhada das actas respectivas e referentes àqueles períodos, instruir os presentes autos executivos 
para os fins pretendidos e dentro dos limites admitidos”. 
43 Contra, ac. RL 30-6-2011 / Proc. 13722/10.9YYLSB.L1-6 (ASCENÇÃO LOPES) e ac RP 27-5-2014 / Proc. 
4393/11.6TBVLG-A.P1  (VIEIRA E CUNHA). 
44 Diversamente, o citado acórdão concluiu que “não é caso para indeferimento liminar mas antes para convite 
ao aperfeiçoamento do requerimento executivo com cópia certificada da acta(s) que definiu(ram) a 
comparticipação de cada condómino quer nas despesas de conservação normais quer nas despesas 
extraordinárias com obras de vulto necessárias”. Com o devido respeito discordamos: ou o exequente 
apresentou título executivo ou não apresentou título executivo, caso em que cabe indeferimento liminar, como 
impõe o artigo 726º nº 2 al. a) CPC. Mesmo que se tivesse o título por insuficiente, a conclusão seria a mesma. 
45 Algo no mesmo sentido, o ac. RE 14-5-2015 / Proc. 3202/09.0TBLLE-A.E1 (FRANCISCO XAVIER): 
“Considerando os objectivos da previsão legal expressa no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 268/94, de 25 de 
Outubro, de tornar mais eficaz o regime da propriedade horizontal, e a letra do n.º 1 do seu artigo 6º, em que 
é feita a menção à deliberação sobre o montante das contribuições devidas ao condomínio e não à sua concreta 
fixação, não faz sentido restringir a força executiva apenas à acta em que se delibera o montante da quota-
parte das contribuições que cabe a cada condómino pagar, e não concedê-la à acta em que, por o condómino 
não ter pago, conforme o deliberado em assembleia anterior, se delibera sobre o montante da dívida e sobre 
a sua cobrança judicial”. 
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mesma. Portanto, não é necessária uma ata de liquidação da responsabilidade 

do condómino ou ata de cobrança; se o fosse, por que o legislador não o 

enunciou?  

Na realidade, supomos que a questão não tem sido colocada nos termos 

devidos. É que a prolação de uma deliberação de reconhecimento de dívidas 

contra o condómino tem efeitos materiais não despiciendos. 

 Efetivamente, e desde logo, o condomínio exequente não precisa de 

convocar a assembleia para produzir uma ata de cobrança: basta que na 

execução da ata da aprovação das contribuições e despesas, proceda à 

liquidação dos valores em mora (cf. o artigo 716º). Visto as obrigações e 

encargos serem, normalmente, sujeitos a prazo de pagamento, a sua 

exigibilidade resulta do confronto entre o prazo declarado na ata e a data do 

requerimento executivo: o credor não tem de provar que o devedor não pagou 

no vencimento 46. 

Mas e se o condomínio apresentar à execução uma ata de cobrança? Há 

que distinguir dois cenários: (i) se existir a ata de aprovação das 

contribuições e despesas para a qual aquela remeta, isso não é bastante, 

como sabemos, pelo que, após despacho de indeferimento liminar, o exequente 

poderá instaurar nova execução com a ata correta; mais: se a segunda ata não 

remeter para os efeitos (temporalmente anteriores) da primeira ata, pode ser 

avaliada como uma ata de novação da dívida (cf. o artigo 857º CC), o que, para 

todos os efeitos, é uma nova ata de aprovação das dívidas;  (ii) se não existir, 

sequer, ata a certificar a deliberação de aprovação das contribuições e 

despesas, põe-se, no mínimo, um problema de oponibilidade da deliberação 

não documentada, supondo que ela foi mesmo produzida; nesta eventualidade, 

além o executado se poder opor à falta de título executivo, pode alegar que a 

(putativa) primeira deliberação não lhe é oponível, por não estar consignada em 

ata, como decorre do artigo 1º nº 2 do Decreto-Lei nº 268/94, de 25 de outubro, 

mas, para evitar abuso de direito, não deve ter deixado de impugnar  a própria 

                                                           
46 Se for obrigação sujeita a condição ou dependente de contraprestação por parte do condomínio (v.g., obras 
de reparação da fração do proprietário), ter-se-á de promover a prova complementar da verificação da 
condição ou realização da contraprestação, nos termos do artigo 715º. 
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deliberação (cf. o artigo 1432º nº 1 CC), como garante o artigo 1433º CC 6, 

salvo se esta lhe foi completamente escondida (cf. os artigos 1432º nº 6 e 1433º 

nº 2). 

 

 

C) Relevância das invalidades da ata e da deliberação. 1. Um segundo 

ponto a salientar diz respeito à relevância dos vícios, seja da ata, seja da 

deliberação, sobre a exequibilidade da ata de condomínio. 

 Apesar do princípio da autonomia do título executivo perante a relação 

material respetiva 47, se a ata de condomínio sofrer vícios formais estes 

inquinarão tanto o título material, como a força executiva do título executivo. É 

o caso das nulidades formais ou da falsidade material.  

Diversamente, os vícios materiais não retiram força executiva ao título 

executivo em geral 48, salvo se forem de conhecimento oficioso 49.  É o que 

sucede se a deliberação documentada na ata for ineficaz ou for inválida, 

seja por violação de regras procedimentais — falta de convocação da 

assembleia, a convocação sem observância do artigo 1432º nº1, falta de 

quórum, ausência da maioria legal de deliberação —, seja pelo próprio seu teor 

— por ex., a deliberação  fixa uma taxa de juro moratória contrária à lei. Estes 

vícios afligem a deliberação em si própria, por razões meramente formais ou por 

razões de fundo, mas a execução pode ser instaurada.  

O condómino devedor terá, então, o ónus de propor ação de anulação da 

deliberação social 50 (cf. o artigo 1433º nº 4 CC), sob pena de o vício se sanar. 

Não parece que a simples invocação na oposição à execução da alegada 

anulabilidade, tenha o mesmo efeito de evitar a sanação. Pelo contrário, se o 

                                                           
47 Este garante que o título executivo se mantém, mesmo que a relação material sofra de invalidade ou outros 
vícios. Cf. o nosso Manual cit., 151. 
48 Donde o já referido acórdão de que a falta de comunicação da deliberação de fixação dos valores aos 
condóminos ausentes nos termos do artigo 1432º nº 6 CC, “tem como único efeito dilatar para mais tarde 
(quando seja feita por qualquer meio idóneo: carta registada com aviso de recepção ou outro mais solene, 
como a citação) o início do prazo de impugnação [da deliberação] e não o início da possibilidade de execução” 
(RG 14-2-2013 / Proc. 1415/12.7TBFLG.G1 (MARIA LUÍSA RAMOS)). 
49 Novamente, cf. o nosso Manual cit., 151-152 
50 Assim, RC 6-12-2016 / Proc . 473/13.1TBLMG-A.C1 (MANUEL CAPELO): “Quando os condóminos não tenham 
sido convocados para a assembleia ou não o tenham sido com observância dos requisitos estabelecidos no nº1 
do art. 1432º do C.Civil as deliberações tomadas nessa assembleia são anuláveis a requerimento de qualquer 
condómino que as não tenha aprovado, dentro do prazo a que alude o art. 1433º, nº4, do C.Civil”. 
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devedor não propôs a ação de anulação, a oposição à execução deverá ser 

julgada improcedente 51. 

 Obstada a sanação da anulabilidade, graças à propositura da ação de 

anulação, o devedor deverá invocar a anulabilidade na oposição à execução.  Se 

já obtivera sentença favorável pode valer-se do respetivo caso julgado; se a 

causa ainda não fora decidida, poderá pedir ao juiz a suspensão da instância, 

por dependência de questão prévia (cf. artigo 269º nº 1 al. c)), mas o respetivo 

decretamento não só está na discricionariedade do juiz, como, poderá estar fora 

da economia da oposição à execução 52. Por isso, o juiz de execução deve optar 

por decidir ele mesmo a questão, agasalhado no artigo 91º nº 1 CPC.  

 

2. Já a falta de comunicação das deliberações da assembleia de 

condomínio ao proprietário ausente, imposta pelo artigo 1432º nº 6 CC, não 

constitui causa de invalidade da deliberação social. Todavia, obsta à sua 

oponibilidade ao condómino a quem não enviaram a comunicação.  

Essa inoponibilidade da deliberação há-de poder servir como fundamento 

de oposição à execução, o qual pode ser julgado pelo juiz da execução  

 

 

 

D) Condição extrínseca de exequibilidade —  a exigência de assinaturas 

na ata de condomínio. 1. Como se viu, uma  outra  questão que tem merecido 

apreciação jurisprudencial é a de se a ata de condomínio deve estar assinada 

por todos os condóminos para ter força executiva.  

O que se pode desde já afirmar é que o artigo 6º nº 1 do Decreto-Lei nº 

268/94, de 25 de outubri não exige literalmente essa assinatura, pelo que ela 

não constituiría um requisito de exequibildiade, aparentemente. Supomos, 

porém, que a questão deve ser colocada com outro enquadramento.  

                                                           
51 Ainda, o citado ac. RC 6-12-2016 / Proc. 473/13.1TBLMG-A.C1 (MANUEL CAPELO): se o condómino 
executado “não […] alegou (nem provou) a propositura de qualquer acção de anulação da deliberação, o que 
era necessário para que, na oposição à execução, pudessem os executados vir obter a desvitalização do título 
executivo”, então “não faz improceder a execução com base na anulabilidade da deliberação”. 
52 Efetivamente, tem sido entendido que a oposição à execução, dado o seu curto prazo (cf. o artigo 723º nº1 
al. a)), não admitirá suspensão.  
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Desde logo, é patente que tampouco o artigo 703º nº 1 CPC exige que a 

sentença, o documento autêntico ou atenticado e os títulos de crédito estejam 

assinados; no entanto, a lei processual não tem que o fazer: esses 

documentos, têm de vir assinados nos termos dos respetivos regimes 

materiais, sob pena de não terem autoria. Um título material sem autoria é 

um documento a que não se podem associar efeitos legais e negociais.  

 Deste modo, o problema das assinaturas não é de estrita falta de requisito 

específico de exequibilidade, mas de falta de um requisito material comum de 

eficácia do próprio documento. 

 Por isso, importará enquadrar a questão no que já adiantámos quanto à 

relevância das invalidades do título executivo. Estamos perante um vício formal 

ou perante um vício material? 

 

2. Atente-se ao disposto no artigo 1º nº 1 do Decreto-Lei nº 268/94, de 

25 de outubro: ele determina, de modo expresso e perentório, que ”[s]ão 

obrigatoriamente lavradas actas das assembleias de condóminos, redigidas e 

assinadas por quem nelas tenha servido de presidente e subscritas por 

todos os condóminos que nelas hajam participado”. Portanto, a ata do artigo 6º 

1 nº 1 tem de estar assinadas pelo presidente e pelos condóminos participantes 
53. 

Qual o desvalor decorrente do não cumprimento destes requisitos 

formais?  

Para os já referidos acs. RL 7-4-2016 /  Proc. 2816/12.6TBCSC-A.L1-2 

(ONDINA CARMO ALVES) e RL 15-2-2007 / Proc. 9207/2006-2 (JORGE LEAL) e 

RG 21-11-2013 / Proc. 6017/10.0TBBRG-A.G1  (HELENA MELO), a falta de 

assinaturas consiste numa mera irregularidade.  

Porém, como já dissemos é pela assinatura que se certifica a autoria 

do documento “ata”. Tal não é de somenos: não se pode executar um documento 

que não tem autoria. No caso da ata, passamos a ter um documento que não só 

não pode produzir os efeitos jurídicos próprios de uma ata — certificação do que 

                                                           
53 Neste sentido, o ac. RL 8-7-2007 / Proc. 9276/2007-7 (ARNALDO SILVA). 
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se passou na assembleia e do teor das respetivas deliberações — como não pode 

produzir o efeito processual de servir de base à execução. 

Se um cheque não assinado ou uma sentença não assinada têm força 

executiva, porque o viríamos afirmar em sede de ata de condomínio? Se faltarem 

assinaturas à ata como pode um declaratário da ata ter a certeza de que a 

deliberação foi mesmo proferida com os condóminos que a ata relata terem 

estado presentes e terem votado? 

Estamos, assim, diante de uma verdadeira causa de ineficácia formal, 

por violação do artigo 6º nº 1 do Decreto-Lei nº 268/94, de 25 de outubro54.  

Pela sua gravidade, parece-nos ser um vício de conhecimento oficioso pelo 

tribunal (cf. o artigos 726º nº 2 al. a) e 734º nº 1) e pelo agente de execução 

(cf. o artigo 855º nº 2 al. b)): trata-se de um título executivo que falta ou que, 

pelo menos, é insuficiente 55. 

 

 3. No entanto, este vício pode sanar-se pela aposição superveniente das 

assinaturas ou por algum mecanismo que venha irrelevar a necessidade da 

assinatura. 

Assim, se a recusa de assinatura foi anterior à elaboração da ata “deve 

ser isso consignado na acta, sendo assinada pelos demais que hajam participado 

na assembleia”, como notava ARAÇÃO SEIA 56; naturalmente que o não 

signatário não se pode prevalecer do vício, pois isso redundaria num venire 

contra factum proprio.  

Se a recusa foi posterior à elaboração da ata, a sanação faz-se mediante 

o administrador de condomínio notificar, extrajudicialmente ou por via judicial 

avulsa, o ausente para vir assinar; uma (nova) omissão valerá como recusa de 

                                                           
54 A circunstância de a “lei não comina[r] com qualquer sanção a falta de assinatura, nomeadamente não a 
sanciona com nulidade, anulabilidade ou inexistência” (, RL 15-2-2007 / Proc. 9207/2006-2 (JORGE LEAL), 
nada permite concluir, pois os desvalores dos atos jurídicos não existem somente quando a lei os tipifica e 
qualifica. Por outro lado, o argumento de que se a falta de assinatura fosse caso de nulidade, então,” 
encontrado estava um meio de qualquer condómino obstar continuamente à validade das decisões da 
assembleia” (ARAGÃO SEIA, Propriedade Horizontal 2, 2002, 172 -175), obviamente que não convence 
porquanto esse comportamento é reprovado por configurar um venire contra factum proprio: o sujeito não 
pode invocar a seu favor o vício a que deu causa.  
55 Naturalmente que se fosse uma ineficácia / nulidade material, caberia apenas ao interessado invocá-la, sob 
pena de sanação do vício. Não é o caso. 
56 Propriedade cit., 172 -175. 
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assinatura, ficando sanado o vicio, pois o ausente já não o pode vir invocar 

posteriormente.  

O administrador não pode é chegar à execução sem ter promovido estas 

diligências, pois o juiz não deixará de indeferir liminarmente o requerimento 

executivo, por força do artigo 726º nº 2 al. a).  

Efetivamente, não caberá despacho de aperfeiçoamento, pois este é 

residual como decorre do artigo 726º nº 4. Além do mais, se o administrador 

tinha o dever de promover as diligências de assinatura ou o seu suprimento, por 

que se lhe há-de dar mais tempo para o fazer, quando, ainda assim, não se 

coibiu de instaura a execução? 

Portanto, não pode haver “incidente” de suprimento dessa ineficácia na 

própria execução. Nomeadamente, e, ao contrário do pugnado pelos acs. RL 7-

4-2016 /  Proc. 2816/12.6TBCSC-A.L1-2 (ONDINA CARMO ALVES) e RL 15-2-

2007 / Proc. 9207/2006-2 (JORGE LEAL), não pode haver instrução e apreciação 

de “documento e [...] demais elementos pertinentes obtidos, nomeadamente 

outros elementos de prova, para dar ou não como demonstrada a situação 

factual que o documento se destina a comprovar”. Isso equivaleria a formar um 

título executivo judicial ad hoc e não previsto na lei: a decisão judicial que 

certifica a ocorrência da própria deliberação, em suprimento da ata ineficaz.  

 

 4. Contrariamente à exigência das assinaturas, nem o Código Civil, nem 

o Decreto-Lei nº 268/94, de 25 de outubro exigem que o devedor tenha estado 

presente nessa assembleia de condomínio57 e, muito menos, que ele tenha 

votado favoravelmente a deliberação ou sequer que tenha assinado a ata58. 

Claro que o devedor esteve presente na assembleia de condomínio, 

deverá assinar a ata — se não a assinar, nem por isso a ata deixa de alcançar 

exequibilidade extrínseca 59. Para uma tal presença, deverá ter sido, sim, 

                                                           
57 RL 8-7-2007 / Proc. 9276/2007-7 (ARNALDO SILVA), RL 30-6-2011 / Proc. 13722/10.9YYLSB.L1-6 
(ASCENÇÃO LOPES) e RC 6-12-2016 / Proc . 473/13.1TBLMG-A.C1 (MANUEL CAPELO). 
58 RL 8-7-2007 / Proc. 9276/2007-7 (ARNALDO SILVA) e RL 30-6-2011 / Proc. 13722/10.9YYLSB.L1-6 
(ASCENÇÃO LOPES). 
59 RL 8-7-2007 / Proc. 9276/2007-7 (ARNALDO SILVA) e RL 30-6-2011 / Proc. 13722/10.9YYLSB.L1-6 
(ASCENÇÃO LOPES).  



30 
 

regularmente convocado; mas uma eventual omissão de convocação releva 

como vício material, como dissemos, que não é de conhecimento oficioso. 

Se o devedor não esteve presente na assembleia de condomínio, não pode 

assinar a ata, mas deve receber a comunicação do que foi deliberado, como 

impõe o artigo 1432º nº 6 CC. 

Se o devedor recebeu a comunicação “as deliberações devidamente 

consignadas em acta são vinculativas tanto para os condóminos como para os 

terceiros titulares de direitos relativos às fracções” lê-se no nº 2 do artigo 1º do 

Decreto-Lei nº 268/94, de 25 de outubro 

 

 

4. Conclusões. No final deste breve estudo estamos em condições de reunir os 

resultados que fomos obtendo. 

Em primeiro lugar, nas ações judiciais quem demanda ou é 

demandado é o condomínio, representado pelo administrador judicial. É 

relativamente ao condomínio que deve ser aferida a legitimidade processual, nos 

termos do artigo 30º CPC. Ainda neste âmbito, o administrador não carece de 

autorização para as ações de cobrança de dividas de condóminos já que 

tem “legitimidade” para agir em juízo na execução das funções que lhe 

competem. 

 Em segundo lugar, as dívidas do condómino constituem ónus reais 

ambulatórios: oneram a fração; seguem a coisa, não sendo dela separáveis, 

como implícito no artigo 1420º nº 2 CC. Se a propriedade for alienada, o novo 

proprietário ipso facto torna-se o novo responsável pelo seu pagamento, mesmo 

que o alienante tenha declarado vender a fração livre de ónus e de encargos. 

Em terceiro lugar, as dívidas condominiais são dívidas comuns dos 

cônjuges se a fração estiver em nome de ambos (cf. o artigo 1691º nº 1 al. a) 

CC) e  dívidas próprias do cônjuge proprietário (cf. o artigo 1692º al. a) CC), 

se a propriedade do imóvel estiver apenas em seu nome. No entanto, o 

administrador de condomínio pode alegar a comunicabilidade da dívida, por 

ser um encargo normal da vida familiar (cf. o artigo 1691º nº 1 al. b) CC), desde 

que o imóvel seja a casa de habitação efetiva da família. 



31 
 

Em quarto lugar, por força do princípio da incindibilidade do artigo 1420º 

nº 2 CC, os arrendatários e titulares de direitos reais de gozo menores 

não são responsáveis pelas dívidas à propriedade horizontal, A cláusula 

contratual de que pagarão todas ou algumas das despesas de condomínio é de 

natureza meramente obrigacional. Por isto, aqueles tanto podem pagar 

diretamente ao administrador do condomínio (cf. o artigo 767º nº 1 segunda 

parte CC), como podem entregar os valores ao proprietário. Se os terceiros 

deixarem de pagar as prestações devidas, o locador é o responsável pelo seu 

pagamento, eventualmente em ação executiva. Aqueles não têm legitimidade 

passiva para serem demandados em ações condenatórias ou executivas 

das obrigações condominiais. 

A exceção a esta regra surgirá quando a responsabilidade do terceiro 

resultar de disposição legal que expressamente o determine e que seja oponível 

ao condomínio, como sucede com a locação financeira. Porém, mesmo aí o 

proprietário locador mantém a sua responsabilidade e legitimidade passivas, ao 

lado do locatário, pois este não assumiu em nome próprio a titularidade da 

obrigação de pagamento das contribuições e despesas. 

Em quinto lugar, o que se estabelece  no artigo 6º nº 1 do Decreto-Lei nº 

268/94, de 25 de outubro, é que pode servir de base à execução da 

obrigação de pagamento da quota-parte do proprietário nas despesas 

necessárias à conservação e fruição das partes comuns e ao pagamento 

dos serviços de interesse comum, a ata da assembleia de condomínio 

que aprovou o seu montante e estabeleceu o prazo de vencimento e a 

medida da quota-parte de cada condómino. Se a lei não exige que a 

obrigação do condómino seja líquida em face do título, pelo menos, terá de ser 

liquidável em face do título. 

Em sexto lugar, não constitui título executivo a ata que delibera o 

valor da dívida do condómino e encarrega o administrador de proceder à sua 

cobrança judicial. 

Em sétimo lugar, se a ata de condomínio sofrer vícios formais estes 

inquinarão tanto o título material, como a força executiva do título executivo. Já 



32 
 

os vícios materiais não retiram força executiva ao título executivo em geral, 

podendo a execução instaurada. Caberá ao executar invocá-los na oposição. 

Porém, as anulabilidades da deliberação condominial carecem de prévia 

instauração de ação de anulação respetiva, sob pena de se sanarem. 

 Por último, a ata de condomínio tem de estar assinada, nos exatos 

termos impostos pelo artigo 1º nº 1 do Decreto-Lei nº 268/94, de 25 de outubro, 

sob pena de não ter autoria, sendo desprovida de efeitos. A falta de assinaturas 

pode ser sanada, mas somente antes da instauração da execução. 


