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DÍVIDAS DE CONDOMINIO 

A legislação aplicável ao Condomínio e à sua 
forma de funcionamento é dispersa e 
reduzida, o que, por regra, causa dificuldade 
na resolução dos problemas diários e 
inesperados, os quais surgem numa 
propriedade comum indivisível, 
especialmente, quando o condomínio não 
dispõe de Regulamento de Condomínio. 

Muitas soluções acabam por surgir da resolução de outros casos, 
submetidos a tribunal, por análise da decisão judicial. No entanto, mesmo 
recorrendo à jurisprudência (decisões judiciais), uma situação idêntica pode 
ter interpretações diferentes e assim, podemos ficar perante duas ou mais 
soluções para o mesmo problema. 

1. Devedores 

Discute-se quem deverão ser considerados devedores e por isso, 
responsáveis pelas dívidas, de condomínio. Existem fundamentalmente 2 
orientações. Ambas afirmam que as obrigações contidas no disposto no art. 
1424º do CC são obrigações reais. No entanto, há os que entendem que 
algumas dessas obrigações não terão a característica da ambulatoriedade, e 
aí serão exigíveis ao anterior proprietário que a elas estava vinculado. 
Outros entendem que as obrigações contidas naquele normativo legal são 
obrigações propter rem puras, respondendo por elas o actual proprietário. 
Desde logo, aquela primeira posição gera uma dificuldade: quais as 
obrigações do art. 1424º do CC que, apesar de serem propter rem, não têm 
ambulatoriedade, e quais as que sim? De entre outros motivos, o 
adquirente, novo proprietário, antes de comprar, não deve deixar de 
recolher algumas informações importantes acerca da fracção que pretende 
comprar, que lhe permitam formar a sua decisão de comprar, para além 
das que o alienante estará obrigado a prestar, tais como o teor do 
Regulamento em vigor no Condomínio, despesas já aprovadas para obras 
ainda não executadas, quotas em dívida; junto da Câmara Municipal, dos 
empreendimentos, acessibilidades, expropriações, previstos para o local que 
pretende que venha a ser a área da sua residência. Isto constitui um 
verdadeiro dever, tal como o alienante terá que prestar informações 
essenciais acerca do negócio. 
Em conclusão, a Lei estabelece um só regime para as obrigações do 
condomínio que são tipicamente obrigações propter rem. O seu 
cumprimento pode ser exigido do actual proprietário. Porém, também 
confere os mecanismos necessários para aquele que é chamado a cumprir 
uma obrigação alheia, vir a exigir o reembolso do verdadeiro responsável, 
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por via do direito de regresso; e ainda de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos eventualmente sofridos com a situação. 
 
 
 

2. Ata enquanto Título Executivo 

A ata de condomínio poderá constituir Título executivo, para efeitos de 
interposição de acção executiva, desde que esta, para além das 
formalidades necessárias à sua validade, preencha determinados requisitos, 
que permitam identificar o devedor, a divida e a liquidez da mesma. Assim, 
se a ata estiver em condições de constituir título executivo, será possível e 
bastante aconselhável, executar o devedor, sem ter que recorrer, a 
qualquer acção judicial declarativa prévia, incluindo o procedimento judicial 
de injunção.  

3. Dívida 

À divida de condomínio, resultante da quota parte na comparticipação dos 
custos nas partes comuns do prédio, aprovado em orçamento, serão 
acrescidos os juros de mora, à taxa de juros civis de 4%, bem como 
qualquer penalidade ou clausula penal (comummente designado por 
“multa”) prevista pelo Regulamento de Condomínio ou aprovado na 
assembleia de condomínio, regularmente reunida. 

Aos valores apurados, conforme descriminado, acrescerão ainda as 
despesas judiciais, incluindo custas judiciais, honorários de advogado e de 
agente de execução, desde que tal seja aprovado também na assembleia de 
condóminos que deliberar a cobrança da dívida. 

4. Acção Executiva 

A acção executiva consiste numa cobrança coerciva (involuntária) de 
uma prestação, seja ela em espécie ou em bens. 
A acção executiva inicia-se com a apresentação do requerimento executivo  
(requerimento inicial) no Tribunal competente. O exequente deve formular 
o pedido e requerer que o executado seja citado para, no prazo de 20 dias, 
pagar a dívida ou nomear bens à penhora. O exequente pode opor-se. Ao 
fazê-lo, iniciar-se-à um processo declarativo, apensado ao processo 
executivo principal, onde se discutirá validade dos argumentos constantes 
da oposição, formulada pelo executado. 

5. Penhora e Pagamento da Dívida 

Quando a execução estiver em condições de prosseguir, segue-se a 
apreensão de bens do executado, dado que o património deste constitui a 
garantia real das suas obrigações, mediante a execução da penhora. A 
penhora atribui ao exequente uma preferência no pagamento através do 
produto da venda dos bens penhorados sobre qualquer outro credor que 
não tenha garantia real anterior sobre esses bens  
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Essa penhora pode ser efectuada sobre um imóvel, bens móveis (veículos, 
barcos, aeronaves, mobília, etc), contas bancárias, créditos sobre terceiros, 
títulos bancários.  
 
Desde 1 Setembro 2013, a penhora de contas bancárias de condóminos 
tornou-se um meio efectivo de cobrança das dívidas aos respetivos 
condomínios, pois deixou de ser necessário um despacho judicial específico 
para autorizar a penhora das contas dos devedores. Assim, é possível 
solicitar o bloqueio das contas bancárias, através do Banco de Portugal e 
em seguida, proceder à penhora dos saldos bancários apurados, até ao 
limite da dívida, incluindo despesas judiciais. Caso haja uma conta bancária 
em nome do devedor o processo torna-se mais simples para os credores 

6. Meios alternativos à resolução judicial 

Existem, no entanto, alternativas e modalidades de resolução de conflitos 
que podem evitar a execução, as quais permitem resolver o assunto de 
forma menos dispendiosa. Mas, é preciso que os condóminos, enquanto 
devedores, mostrem bom senso. 

Deverá ser enviada uma carta, denominada, de cobrança extrajudicial, 
registada e com aviso de recepção, pelo advogado, a comunicar a natureza 
e o valor da dívida. Esta carta constituirá um aviso prévio do incumpridor, 
com vista a conceder-lhe um prazo para cumprir ou propor um plano de 
pagamento à administração do condomínio, o qual deverá ser reproduzido 
em acordo escrito, com força executiva e eventualmente, com garantia. 
Esta carta construirá ainda um meio de prova da existência da dívida, se for 
necessário recorrer à acção judicial. 

Verónica Pisco 

21/04/14 

(Advogada) 
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