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RESUMO 

A obra no contrato de empreitada – da liberdade artística à materialização do 

trabalho intelectual 

A amplitude do conceito de obra no contrato de empreitada tem impulsionado 

discussões doutrinais e jurisprudenciais, ao longo das últimas quarenta décadas. De um 

problema conceptual a uma interpretação dúbia do regime, surge uma necessidade 

constante de rever conceitos e adequá-los a uma realidade virtual. 

A apresentação na nossa doutrina de duas correntes acerca do conceito de obra para 

efeitos do contrato de empreitada tem-se revelado precária, não sendo suficiente discutir 

um conceito quando a questão o extravasa, culminando numa qualificação contratual 

incerta, alicerçada por critérios ambíguos e por interpretações que nem sempre se 

mostram ponderadas e coniventes com a vontade das partes contraentes e respetivas 

cláusulas contratuais. 

Numa sociedade de constante criação de obras intelectuais voláteis, mediante 

contratos de informática, o afastamento desse tipo de obra do regime do contrato de 

empreitada ou a sua mera inclusão criam tensões entre os nossos tribunais.  

Destarte, a caracterização do contrato de empreitada, a desmistificação do conceito 

de obra, a ponderação dos preceitos legais, a análise da vontade das partes, a limitação à 

liberdade artística do empreiteiro e uma nova consideração acerca da materialização do 

trabalho intelectual serão os focos de discussão na presente dissertação.  

 

  

 

 

 

Palavras-chave: contrato de empreitada, conceito de obra, liberdade artística, 

materialização da obra incorpórea, incorporação, contratos de informática. 
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ABSTRACT 

The opus in the works contract – from the artistic liberty into the materialization of 

the intellectual work 

The amplitude of the opus concept in the works contract has promoted discussion 

amongst legal scholars and of jurisprudence, for the last fourty decades. From a 

conceptual problem, to a dubious interpretation of the legal regime, arises a constant 

need to review the concepts and adapt them to a virtual reality. 

The presentation in our doctrine of two theses of the opus concept, has revealed 

itself precarious, and discussing a concept has not been sufficient because the matter 

exceeds it, culminating in an uncertain contractual qualification, founded by ambiguous 

criteria and by interpretations that aren't always thought through, and compliant with the 

wills of all contracting parties and respective contractual clauses. 

In a society of constant creation of volatile intellectual opuses through informatic 

contracts, the seclusion of this kind of opus from the legal regime of the works contract, 

or its mere inclusion, builds up tension in our courts. 

The focuses of the present dissertation will be the characterization of the works 

contract, the demystification of the opus concept, the pondering of legal regime, the 

analysis of the parties wills, the limitation of the artistic liberties of the contractor and a 

new consideration of the materialization of intellectual work. 

 

 

 

 

 

Keywords: works contract, opus concept, artistic liberty, materialization, incorporation, 

informatics contracts. 
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INTRODUÇÃO 

Como figura contratual típica e autónoma, a caracterização do contrato de 

empreitada não se tem revelado de forma alguma pacífica na doutrina e na 

jurisprudência portuguesa e internacional. 

Desde uma clara controvérsia em relação à qualificação como contrato de 

empreitada – especialmente quando assente numa obra intelectual – à proximidade com 

outras figuras contratuais, a interpretação do regime do contrato de empreitada não se 

tem mostrado unânime nem eficiente, sendo necessário fornecer uma resposta adequada 

a um problema que tem assombrado os nossos tribunais durante mais de trinta anos. 

Para além de um problema de similitude com outras figuras contratuais, encontra-

se um problema de verdadeira falta de identidade conceptual, tornando-se 

imprescindível fornecer elementos e criar novos critérios com vista a clarificar o 

conceito de obra.  

Não obstante a existência de duas correntes dominantes na doutrina portuguesa 

acerca de tal conceito, as mesmas não se têm demonstrado eficazes na resolução do 

problema que nos propusemos analisar – conhecer qual a amplitude do conceito de obra 

e clarificar a problemática inerente à materialização do trabalho intelectual, numa 

sociedade que cada vez mais se expande a um plano informático e virtual e, por 

conseguinte, coadjuvante com a realização de obras incorpóreas. 

Assim, cumpre-nos ao longo do capítulo I da presente dissertação elaborar uma 

breve resenha histórica, mediante a qual é demonstrada a autonomia do contrato de 

empreitada com o Código de Seabra. Ainda que autónomo em relação a outras figuras 

contratuais, noutros ordenamentos jurídicos, a empreitada permanece associada à 

realização de obras ou à prestação de serviços, provocando a fusão de dois contratos 

que, no nosso direito, se apresentam dotados de autonomia. 

A relevância de uma definição de obra erradicada por critérios assertivos é 

evidenciada ao longo do capítulo II, na medida em que as correntes dominantes na 

doutrina não se têm revelado capazes de estabelecer elementos que permitam 
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desvanecer a similitude entre o contrato de empreitada e outras figuras contratuais. Em 

consequência, o desentendimento jurisprudencial sobre este tema é cada vez mais 

evidente.   

Por último, e dada a constante celebração de contratos sob a égide informática, ao 

longo do capítulo III debruçamo-nos sobre a necessidade de rever conceitos e adequá-

los a uma sociedade em rede, de introduzir novos critérios (quer em relação aos 

problemas conceptuais, quer relativamente a uma interpretação ponderada do regime) e 

de proceder a uma análise casuística, afastando critérios inflexíveis. Afinal, a vontade 

das partes contraentes, aliada às concretas cláusulas contratuais, estabelecem o ponto de 

partida para uma qualificação contratual idónea. 
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 CAPÍTULO I  

O CONTRATO DE EMPREITADA - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1. A empreitada no Código Civil Português 

1.1. Resenha histórica 

A origem histórica do contrato de empreitada - pese embora a escassez de 

referências - remonta ao auge do Império Romano (o qual data entre os finais do século 

I e o início do século II)
1
, sendo o mesmo visto como modalidade do contrato de 

locação e não como contrato autónomo
2
.  

Até então, e dado o sentido que outrora lhe fora atribuído, o contrato de empreitada 

não se distanciava de outras figuras contratuais, sendo esta uma discussão doutrinal e 

jurisprudencial que, decorridos vinte séculos, ainda hoje permanece. A locatio-

conductio
3
, traduzida num acordo entre as partes interessadas e tendo como único 

objetivo a atribuição do gozo temporário de certo bem, compreendia três modalidades, 

consoante o objeto que a constituía.  

Deste modo, se aquele bem coincidisse com o uso da res, falaríamos da locatio-

conductio rei, isto é, a locação de uma coisa, a qual corresponde ao contrato de locação 

atual
4
; por outro lado, a locatio-conductio operarum prender-se-ia com a prestação de 

algum serviço ou a realização de certa atividade laboral; por último, o objeto da locatio-

conductio traduzir-se-ia numa res que o locator (dono da obra) forneceria ao conductor 

(empreiteiro) para que este pudesse realizar a obra que ambos teriam acordado – é a 

                                                
1
 Acerca da origem do contrato de empreitada, vide PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito das Obrigações (Parte Especial), 2ª 

edição, Coimbra, Almedina, 2010, pp. 345 a 354.  

2
 Sobre a empreitada e o Direito Romano, vide PEDRO ROMANO MARTINEZ, “O contrato de empreitada no Direito Romano e 

no antigo Direito Português. Contributo para o estudo do conceito de obra na empreitada”, in Direito e Justiça, VII, 1993, pp. 19 e 

ss.. 

3
 Segundo A. SANTOS JUSTO, “A locação (locatio-conductio) é um contrato consensual em que uma pessoa se obriga para com 

outra a proporcionar-lhe o gozo temporário duma res ou a prestar determinados serviços ou a realizar uma obra, mediante o 

pagamento de uma remuneração (merces).” - “Direito Privado Romano – II (Direito das Obrigações)”, in Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, 2ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2006, pp. 63 e 64. 

4
 Sobre a noção atual do contrato, veja-se o vertido no art. 1022º, do C. Civ. 
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chamada locatio-conductio operis, uma figura que influenciou, indubitavelmente, a 

criação de algumas das características do contrato de empreitada hoje conhecidas
5
. A 

par com estas ideias está o Código do Comércio de 1833, o qual se refere aos contratos 

de empreitada e de prestação de serviços como uma “locação-condução”
6
. 

Todavia, a ideia de que a empreitada estaria intrinsecamente associada à locação, 

dada esta forte conexão histórica, a qual permaneceu desde o Império Romano até 

meados do século XIX, foi abandonada com o Código de Seabra
7
. A qualificação do 

contrato de empreitada encontrou, finalmente, um novo rumo, procedendo-se à 

desassociação deste com a locação e, por seu turno, a uma regulamentação própria
8
. 

Perante o sentido dado por esse novo preceito legal, a similitude entre o contrato de 

empreitada e, essencialmente, o contrato de trabalho, começa a desvanecer, uma vez que 

seria clara a inexistência de qualquer vínculo de subordinação do empreiteiro para com 

o dono da obra
9
.   

Com a redação atribuída aos artigos 1396º e ss. do Código Civil de 1867, as 

diferenças que sobressaíam relativamente à empreitada e à compra e venda passaram a 

ser mais ténues, uma vez que se ditava que os materiais necessários à realização da obra 

acordada entre as partes poderiam ser ou não fornecidos pelo dono da obra (tal como 

sucede atualmente). Caso não o fossem (sendo, assim, fornecidos pelo próprio 

empreiteiro), e contrariamente ao que se dizia nos tempos que precederam o Código de 

                                                
5
 A divisão tripartida do contrato de locação terá sido atribuída a VOET, o qual se destacou no século XVII, aquando do 

aparecimento da Jurisprudência Elegante, na Holanda. A este propósito, vide PEDRO DE ALBUQUERQUE, “ O contrato de 

empreitada nas Siete Partidas”, in RIDB, Ano 2, n.º 10, 2013, pp. 10603 a 10608. 

6
 A figura da “locação-condução” encontra-se na Parte I, do Livro II, no Título XI, nos arts. I a XIV do Código Commercial 

Portuguez de 1833, por influência do direito francês, como defende PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito das Obrigações (...), 

op. cit., p.356. 

7
 Cf. MÁRIO FROTA, Contrato de Trabalho, volume I, Coimbra, Coimbra Editora, 1978, p. 19, que defende que o Código de 

Seabra impulsionou uma rutura conceptual, na medida em que o contrato de prestação de serviços se autonomizou em relação ao 

contrato de locação. Em sentido diverso, veja-se PEDRO ROMANO MARTINEZ, Contrato de Empreitada, op. cit., p. 61, o qual 

sustenta que a “(...) autonomização não se verificou nem se justificava, (...) [uma vez que] os dois contratos (...) nunca estiveram 

interligados. (...)”. 

8
 Cf. art. 1396º, do C.Civ. de 1867, o qual apresenta algumas semelhanças com a noção atual de empreitada, a qual é regulada agora 

no art. 1207º do C.Civ. vigente – as partes no contrato e a realização de certa obra, mediante o pagamento de um preço.  

9
 Tema desenvolvido infra - Capítulo II, em 2.2.. 
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Seabra, estaríamos perante um contrato de compra e venda e não de um contrato de 

empreitada
10

.  

Volvidos dois séculos, a controvérsia inerente à diferenciação entre o contrato de 

empreitada e outras figuras contratuais de direito privado continua a mostrar-se atual. 

Em suma, da breve resenha histórica que se acaba de apresentar, não será ousado 

afirmar que a passagem do tempo não pacificou as dúvidas que este tipo contratual 

suscita, principalmente quando confrontado com outras figuras de direito privado. Da 

qualificação como contrato de empreitada a todas as discrepâncias relacionadas com o 

seu regime, emergem as discussões doutrinais e jurisprudenciais assentes no tipo de 

obra que o integra
11

. 

 

1.2.  Enquadramento jurídico 

Como contrato autónomo e típico, o contrato de empreitada encontra-se nos artigos 

1207º
12

 e ss., do C. Civ., de onde se infere, desde logo, a noção de empreitada, a qual se 

mostra bastante distante da noção prevista nos vários diplomas legais de ordenamentos 

jurídicos estrangeiros
13

. 

Para além da tipificação deste contrato ao longo da secção I, do capítulo XII, do C. 

Civ. português
14

, existem outros diplomas legais que se referem à empreitada de direito 

                                                
10

 Sobre este assunto, vide JOSÉ MANUEL VILALONGA, “Compra e venda e empreitada – contributo para a distinção entre os 

dois contratos”, in ROA, ano 57, 1997, pp. 190 e 191. 

11
 Vejam-se as dúvidas relacionadas com o conteúdo deste tipo contratual, as quais se prendem com a seguinte dualidade – por 

influência do Direito Romano e, consequentemente, do Direito Francês, o contrato de empreitada é enquadrado nos contratos de 

prestação de serviços, mas culmina com a regulamentação do contrato de locação; por outro lado, e contrariamente ao que sucede na 

maioria dos ordenamentos jurídicos estrangeiros, “(...) o legislador português manda aplicar a tais negócios jurídicos o regime do 

mandato (art.º 1156º), o que nem sempre se mostra como adequado à realidade. (...) O actual Código Civil restringiu, e parece que 

bem, o mandato à prática de actos jurídicos, (art. 1157º), mas, inexplicavelmente, no art.º 1156º, manteve este negócio jurídico 

como figura paradigmática dos contratos de prestação de serviços. (...)” – PEDRO ROMANO MARTINEZ, Contrato de 

Empreitada, op. cit., p. 63.. 

12
 Sob a epígrafe “Noção”, a empreitada traduz-se “[n]o contrato pelo qual uma das partes se obriga em relação à outra a realizar 

certa obra, mediante um preço.” 

13
 Desenvolvido infra – ponto 2., do capítulo I. 

14
 Não obstante a indicação da possibilidade de denúncia de defeitos, prevista no art. 916º, do C. Civ., saliente-se que tal não deverá 

ser aplicado ao contrato de empreitada, uma vez que apenas diz respeito ao contrato de compra e venda, tal como defende VAZ 

SERRA – anotação apresentada por ABÍLIO NETO, Código Civil Anotado, 19ª edição, Lisboa, Ediforum, 2016, p. 1099. 
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privado. Salientamos o DL n.º 12/2004, de 09 de Janeiro
15

, onde é definido o regime 

jurídico referente à admissão e duração de atividades de construção. Atribuindo especial 

enfoque aos artigos 29º e 30º do diploma em apreço, poder-se-á concluir pela 

importância que o mesmo reveste, uma vez que o vertido no artigo 29º prevalecerá 

sobre o regime do contrato de empreitada do C. Civ., sempre que surjam incongruências 

entre ambos. 

Cumpre-nos referir ainda o DL n.º 67/2003, de 08 de Abril
16

, onde é estabelecido o 

regime da venda de bens de consumo e respetivas garantias, fazendo-se referência à 

empreitada de consumo
17

. Ora, sempre que a parte contratual designada por “dono da 

obra” seja um consumidor, falamos em empreitada de consumo, a qual surge, assim, 

como um subtipo da empreitada civil
18

. Ainda que não seja nosso propósito analisar o 

conceito de consumidor, ex vi n.º 1 do art. 1º da Lei 24/96, de 31 de Julho
19

, cumpre-nos 

referir que é discutido na doutrina e na jurisprudência se o mesmo deverá ser pessoa 

singular ou se poderá tal conceito ser estendido a pessoas coletivas
20

. 

A despeito de não contrastarmos de forma meticulosa a empreitada de direito 

privado e a de direito público
21

, importa referir que são alvo de regimes jurídicos 

díspares, contrariamente ao que sucede, v.g., no Brasil, na Bélgica e na Itália. Sucede 

                                                
15

 Com as alterações introduzidas pelo DL n.º 69/2011, de 15 de Junho. 

16
 Com as alterações introduzidas pelo DL n.º84/2008, de 21 de Maio. 

17
 In casu, veja-se HERNANI LÚCIO ANDRÉ CAMBINDA, Empreitada para consumo, Lisboa, Universidade Católica Editora, 

2015, pp. 43 a 91. 

18
 Idem, pp. 61 e 62. 

19
 Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 47/2014, de 28/07 e comummente designada por Lei da Defesa do Consumidor, 

“Considera-se consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, 

destinados a uso não profissional, por pessoa que exerça com carácter profissional uma actividade que vise a obtenção de 

benefícios.” 

20
 No sentido de que o consumidor é pessoa singular, veja-se a decisão do STJ, referente ao Acórdão de 11/09/2014, sob o processo 

n.º 2817/09 (Relator: Tavares de Paiva), disponível em www.stj.pt e consultado em 31/01/2017 – Um consumidor “(...) é sempre 

uma pessoa singular, uma vez que as pessoas colectivas só existem em função da prossecução de um determinado objectivo, seja ele 

económico, político, social, filantrópico ou recreativo, não tendo outra finalidade para além daquela que é a razão da sua existência. 

(...)” Em sentido contrário, vide JORGE MORAIS CARVALHO, Os contratos de consumo. Reflexão sobre a autonomia privada no 

direito do consumo, Lisboa: UNL, 2011, p. 30, o qual afirma que "Neste sentido, parece-nos que a melhor solução, de iure 

constituendo, passa por não restringir a noção de consumidor às pessoas físicas, abrangendo também os profissionais – pessoas 

físicas ou jurídicas – que, na relação jurídica em concreto, não tenham conhecimentos especiais no que respeita ao seu objecto." -

disponível em https://run.unl.pt/bitstream/10362/6196/1/Carvalho_2011.pdf e consultado em 31/01/2017. 

21
 Sobre a empreitada civil e a empreitada de direito público, vide PEDRO ROMANO MARTINEZ, Contrato de Empreitada, op. 

cit., pp. 17 a 22.     

https://run.unl.pt/bitstream/10362/6196/1/Carvalho_2011.pdf
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que as empreitadas de obras públicas em Portugal gozam de regimes específicos, 

dispersos em vários diplomas legais, tais como o DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 

posteriormente alterado pelo DL n.º 214-G/2015, de 02 de Outubro (o comummente 

designado Código dos Contratos Públicos) e o DL n.º 6/2004, de 06 de Janeiro, 

mediante o qual é fixado o regime dos preços das empreitadas de obras públicas, 

particulares, e dos bens e serviços.  

Traduzindo-se numa modalidade do contrato de prestação de serviços
22

,a 

empreitada de Direito Civil constitui um contrato típico e autónomo, sendo possível, por 

essa razão, diferenciá-la de outros tipos contratuais
23

. Apesar das normas especiais que 

subjazem ao contrato de empreitada, poder-se-ão aplicar as normas gerais do C. Civ., se 

estivermos face a matérias coniventes com o cumprimento/incumprimento das 

obrigações, desde que não se mostrem contraditórias com as especiais
24

. Como tal, será 

de aplicar o vertido nos arts. 762º a 836º daquele diploma legal
25

. 

 

1.3.  A natureza da empreitada de direito privado 

No período precedente à elaboração do atual C. Civ. português, emergiu a 

discussão inerente à natureza comercial ou civil que o contrato de empreitada haveria de 

revestir
26

. Não obstante a tipificação no atual Código Civil, a empreitada poderá revestir 

uma natureza comercial “(...) sempre que se realizar através de uma organização 

empresarial (art. 230º, n.º6 Ccom), adquirindo, pelo contrário, natureza civil, se o 

                                                
22

 Cf. art. 1155º, do C. Civ.. 

23
 Neste sentido, veja-se a decisão do STJ (Acórdão de 05/03/2013, processo n.º 575/10, cujo Relator é Mário Mendes), disponível 

em www.stj.pt e consultado em 31/01/2017 – “(...) O que individualiza a empreitada (enquanto contrato típico) de outras 

modalidades de contratos de prestação de serviços é a finalidade/resultado desse contrato, o carácter particular do serviço que ali é 

prestado, que consiste numa obra, num resultado material (...)”. 

24
 Numa só expressão, lex specialis derrogat lex generalis. 

25
 Sobre a aplicação das normas gerais, vide JOSÉ ANTÓNIO DE FRANÇA PITÃO, Contrato de Empreitada, 2ª edição, revista e 

actualizada, Coimbra, Almedina, 2011, pp. 7 a 22. 

26
 Segundo o entendimento de INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, se o contrato assentasse numa organização comercial, traduzindo-

se num contrato economicamente produtivo, deveria estar previsto no Código Comercial e não no Código Civil – Manual dos 

Contratos em Geral, revisto e actualizado, Coimbra, Coimbra Editora, 2002. Segue a mesma linha de reflexão VAZ SERRA, 

defendendo que a empreitada é um contrato de produção económica – “Empreitada”, in BMJ, n.º 145, 1965, pp. 20 e 21. 

http://www.stj.pt/
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contrato for realizado no âmbito de uma actividade artesanal (art. 230º, n.º1 Ccom). 

(...)”
27

. 

Uma vez estabelecido o seu regime nos artigos 1207º e ss. do C. Civ., o contrato de 

empreitada é nominado e típico. Sendo-lhe aplicável a normal geral que impende sobre 

a liberdade de forma em relação às declarações negociais (cf. art. 219º, do C. Civ.), a 

empreitada é, ainda, um contrato consensual, dependendo exclusivamente da vontade 

das partes contraentes
28

, salvo duas exceções, as quais apenas iremos enunciar. Por um 

lado, temos as empreitadas de obras públicas e, por outro, todas aquelas que tenham por 

objeto a construção de navios. 

Do vertido no art. 1207º, do C. Civ., infere-se a onerosidade deste tipo contratual, 

contando que o pagamento do preço é um dos requisitos para a verificação da conclusão 

do contrato, isto é, do resultado contratual final e não da celebração propriamente dita 

do contrato, na medida em que não existe qualquer disposição legal que exija o 

pagamento prévio acordado, sendo-lhe, pelo contrário, aplicado o disposto no art. 1211º, 

do C. Civ.
29

. Consequentemente, trata-se de um contrato sinalagmático e bilateral, 

porquanto dele emergem obrigações para ambas as partes – o empreiteiro obriga-se a 

realizar determinada obra, enquanto que o dono da obra encontra-se obrigado a pagar o 

preço convencionado. Em tais obrigações assiste-se a um nexo de correspondência. 

Relativamente à duração do contrato, e não obstante a possibilidade do mesmo se 

protelar ao longo de um grande período de tempo (considerem-se, v.g., aquelas 

empreitadas que recaem sobre a construção ou reparação de imóveis), é de qualificar o 

mesmo, no entendimento de MENEZES LEITÃO, como um contrato de execução 

instantânea, ainda que prolongada
30

. Acresce que a execução visa somente a obtenção 

de um único resultado - a obra acordada pelas partes. 

                                                
27

 LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações – Contratos em especial, volume III, 7ª edição, 

Coimbra, Almedina, 2010, p. 514. 

28
 Sobre a forma do contrato, Idem, p. 519. 

29
 Na mesma razão, veja-se a decisão do TRP – “O art. 1207º do CC não faz depender a perfeição do contrato de empreitada da 

prévia fixação por acordo do preço, podendo este ser determinado em momento posterior, (...)” – Ac. de 14/02/2011 (Soares de 

Oliveira), sob o processo n.º 299061/09.4YIPRT.P1, disponível em www.dgsi.pt e consultado em 02/02/2017. 

30
 Direito das Obrigações – Contratos (...), op. cit., p. 517 – “(...)Mesmo que essa execução se possa prolongar no tempo, este nunca 

é visto como relevante (...), sendo apenas um prazo de execução da obrigação (...), que é assim considerada de execução instantânea, 

ainda que prolongada. (...)”.  

http://www.dgsi.pt/
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Defende ROMANO MARTINEZ, no entanto, a possibilidade das prestações do 

contrato serem permanentes, mas não a possibilidade de um verdadeiro contrato de 

execução continuada ou periódica
31

. Por outro lado, VAZ SERRA sustenta que, de 

facto, a maioria das situações culminam em contratos de execução instantânea, mas isso 

não impede que a empreitada se revele um contrato de execução periódica ou até 

mesmo de execução continuada, sempre que estivermos perante empreitadas de 

manutenção, na medida em que se protelam no tempo
32

.  

Salvo melhor opinião, cremos que a posição sustentada por MENEZES LEITÃO 

será a mais exequível, na medida em que não consideramos o tempo como fator 

primordial e determinante para efeitos do contrato de empreitada, mas sim o resultado 

material final, que coincidirá com a obra realizada pelo empreiteiro.  

No entanto, ressalve-se que o tempo é sempre relevante, uma vez que o interesse 

do credor insere-se em determinado lapso temporal para além de outros efeitos como o 

da resolução do contrato
33

. A obrigação do empreiteiro esgota-se com a realização da 

obra (tenha esta maior ou menor duração) e, por essa razão, cremos que as prestações no 

contrato de empreitada são instantâneas e nunca permanentes, contrariamente ao que 

defende ROMANO MARTINEZ. Por último, o objeto das empreitadas de manutenção 

(referidas por VAZ SERRA) reportar-se-á a sucessivas obras, cumprindo-se a obrigação 

à medida que se conclua cada uma das delas (até porque pela conclusão de cada uma há 

uma contraprestação a pagar). Ora, tal não retira o carácter instantâneo ao contrato, uma 

vez que a obrigação de reparação só surge quando haja algo a reparar. 

Tratando-se de um contrato oneroso, enraizado por atribuições patrimoniais das 

partes envolvidas, coloca-se a questão da empreitada se traduzir num contrato 

comutativo ou aleatório
34

. Apesar de se encontrarem associados certos riscos a qualquer 

tipo contratual, é-nos conveniente ponderar se haverá algum risco que exceda os limites 

                                                
31

 Contrato de Empreitada, op. cit., p. 67. 

32
 Em RLJ, Ano 110, p. 377. 

33
 Vide art. 434º, do C. Civ.. 

34
 Acerca deste tema, veja-se CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, Teoria Geral do Direito Civil, 4ª edição por ANTÓNIO 

PINTO MONTEIRO e PAULO MOTA PINTO, Coimbra, Coimbra Editora, 2005, pp. 403 a 405. 
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do que, eventualmente, consideraríamos como riscos normais, aquando da celebração 

de um contrato
35

.  

Os contratos aleatórios implicam o desconhecimento das atribuições patrimoniais 

pelas partes, ficando estas submetidas a uma álea – poderão desconhecê-las em relação 

à sua existência ou relativamente ao seu quantum
36

. Embora nas empreitadas (com 

especial enfoque para aquelas que integram prestações instantâneas proteladas num 

espaço temporal considerável) hajam riscos contratuais, não nos parece, contudo, que 

sejam tão extraordinários e incertos que os possamos incluir na natureza de um contrato 

aleatório. Como tal, e uma vez que ambas as partes têm conhecimento (ainda que 

parcial) das atribuições patrimoniais a que se encontram adstritas, deveremos considerar 

o contrato de empreitada como comutativo e não como aleatório
37

.  

 Por último, e sobre os efeitos decorrentes do contrato, assiste-se a uma grande 

discussão doutrinal, questionando-se os efeitos obrigacionais e/ou reais quoad effectum 

produzidos, mediante a celebração de uma empreitada civil.  

Tratando-se de um contrato consensual, de onde emergem obrigações para ambas 

as partes e visando uma única finalidade – a realização da obra - é de considerar este 

tipo contratual única e exclusivamente como obrigacional. Consubstancia, assim, uma 

exceção à regra geral estabelecida no artigo 408º, do C. Civ.
38

, porquanto a empreitada 

assenta na obrigação de realizar determinada obra e não na transmissão de uma coisa ou 

de um direito, tal como acontece na compra e venda
39

.  

Porém, de tal temática surge um ponto de discórdia que deriva, essencialmente, do 

preceituado no n.º1 do artigo 1212º, do C. Civ., de onde decorre que, tratando-se de 

                                                
35

 Sobre os riscos associados, veja-se JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «Onerosidade excessiva por “alterações das 

circunstâncias”», in ROA, Ano 65, volume III, Dez. 2005, disponível em 

http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31559&idsc=44561&ida=44649 e consultado em 03/02/2017. 

36
 Tal como adverte ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, volume I, 3ª edição, Coimbra, Almedina, 2005, 

p. 477. 

37
 Neste sentido, LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações – Contratos (...), op. cit., p. 516. 

38
 Sob a epígrafe “Contratos com eficácia real”, sendo estabelecido no n.º2 os desvios à regra geral do n.º1 e nele fazendo-se 

referência à empreitada. 

39
 “(…) Flui igualmente da tipicidade legal da compra e venda a sua natureza de contrato real quoad effectum, na medida em que 

determina a produção imediata do efeito real de transmissão do direito de propriedade (...)” – Ac. do STJ, de 18/09/2003 (Lucas 

Coelho) sob o processo n.º 03B1568, disponível em www.dgsi.pt e consultado em 08/02/2017. 

http://www.dgsi.pt/
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coisa móvel e sendo fornecidos os materiais necessários à realização daquela pelo 

próprio empreiteiro (como, aliás, será regra geral, salvo acordo em sentido contrário
40

), 

“(...) a aceitação da coisa importa a transferência da propriedade para o dono da obra; 

(...)”.  

Contudo, o princípio consensus parit proprietatem
41

, estabelecido pelo artigo 408º, 

do C. Civ., não será de aplicar ao contrato de empreitada, mesmo que impenda sobre o 

empreiteiro o fornecimento dos materiais, uma vez que os efeitos reais quoad effectum 

prendem-se com a natureza do contrato de compra e venda. Acrescente-se ainda que, no 

caso de ser o empreiteiro a fornecer os materiais para a realização da obra que lhe foi 

incumbida, poderemos falar de empreitada de lavor e materiais. Por outro lado, e no 

caso de o empreiteiro fornecer apenas a sua mão-de-obra, estaremos perante uma 

empreitada de lavor
42

. 

Em suma, para que haja produção imediata de efeitos reais, é imprescindível a 

existência de uma coisa sobre a qual recaia o direito de propriedade, e no contrato de 

empreitada a coisa raramente se revela, desde logo, existente. A transferência da 

propriedade no contrato de empreitada dá-se, assim, não por mero efeito do contrato, 

mas sim com a aceitação e entrega da obra ou da sua incorporação no solo, tal como 

resulta do vertido no artigo 1212º, do C. Civ.
43

.  

 

                                                
40

 Cf. art. 1210º, do C. Civ.. 

41
 Sobre os contratos com eficácia real e a aquisição derivada do direito de propriedade, veja-se A. SANTOS JUSTO, Direitos Reais, 

2ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2010, pp. 275 e 276. 

42
 Sobre estas duas modalidades de empreitada, vide JOSÉ MANUEL VILALONGA, “Compra e Venda e Empreitada. (...)”, op. cit., 

pp. 192 e 193. 

43
 Neste sentido, PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, volume II, 4ª edição revista e actualizada, 

Coimbra, Coimbra Editora, 2010, pp. 865 e 866.  
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2. Aspetos de Direito Comparado 

2.1.  A realização de obras e a prestação de serviços nos ordenamentos 

jurídicos italiano e espanhol 

O contrato de empreitada em Portugal visa a realização de uma obra, culminando 

num ato material. Contudo, a noção obtida do vertido no art. 1207º do C.Civ português 

em muito se distancia da noção contemplada em diplomas legais estrangeiros. 

É de conhecimento geral e pacífico que a empreitada civil consubstancia uma das 

três modalidades do contrato de prestação de serviços, conforme resulta do art. 1155º do 

C. Civ.
44

. Todavia, noutros ordenamentos jurídicos, o objeto da empreitada não coincide 

estritamente com a realização de uma obra, havendo a possibilidade de se traduzir, 

igualmente, numa prestação de certo serviço. 

Deste modo, o art. 1655º do Codice Civile (C. Civ. italiano) dá-nos a noção de 

contrato de appalto (empreitada), o qual se poderá traduzir tanto na realização de uma 

opera (obra), como na prestação de um servizio (serviço), e, tal como no C. Civ. 

português, implica uma contrapartida monetária
45

. É possível, ainda, retirar do art. 

2222º do Codice Civile um sentido idêntico ao do art. 1655º deste diploma, o qual se 

refere ao contrato de opera
46

.  

Apesar da similitude, as diferenças entre os dois preceitos legais prendem-se com o 

tipo de atividade desenvolvida pelo prestatore d’opera e pelo appaltatore e não com a 

estrutura das obrigações. No caso de se tratar do contrato de opera referido no art. 

2222º, do Codice Civile, a obra ou o serviço desenvolvido pelo empreiteiro, como 

pessoa singular, assentará num trabalho exclusivamente próprio. Quanto ao contrato de 

appalto, consagrado no art. 1655º, do Codice Civile, incumbe ao appaltore o 

                                                
44

 São também modalidades do contrato de prestação de serviços o mandato e o depósito. 

45
 Sob a epígrafe “Nozion” (Noção), l’appalto (empreitada) é o “contrato através do qual uma das partes assume, mediante a 

organização dos meios necessários e com a gestão destes meios por sua conta e risco, a obrigação de realizar uma obra ou prestar 

um serviço, contra um correspetivo monetário.”  

46
 Acerca deste ponto, veja-se ALBERTO TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, 33ª edição, Pádua, CEDAM, 1992, pp. 715 a 

717 e DOMENICO RUBINO/FILIPO VASSALI (org.), L’appalto, 4ª edição, Turim, Unione Tipografico, 1980, pp. 137 e ss.. 
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cumprimento daquelas obrigações assente numa prévia organização de meios
47

. Tal 

distinção assemelha-se à dicotomia existente entre a empreitada de natureza comercial e 

a empreitada de natureza civil no direito português. 

Não obstante o vínculo de subordinação do trabalhador para com a entidade 

empregadora e a autonomia do empreiteiro para com o dono da obra (o que facilita a 

distinção entre o contrato de trabalho e o contrato de empreitada), um grande ponto de 

discussão na doutrina italiana assenta, precisamente, na distinção entre o contrato de 

appalto e no contrato de opera. O objeto do contrato de empreitada, o qual se revela 

bastante alargado, provoca no ordenamento jurídico italiano uma confluência entre as 

normas reguladoras do contrato de empreitada e as disposições referentes ao contrato de 

trabalho
48

.  

Em suma, e uma vez deparados com a alcance do objeto do contrato de appalto, a 

maior consequência dessa amplitude é a confusão entre o contrato de empreitada e 

outras figuras contratuais, nomeadamente o contrato de trabalho e, sobretudo, o contrato 

de prestação de serviços
49

.  

Ora, o mesmo sucede no ordenamento jurídico espanhol, dado que o preceituado 

no art. 1544º, do C. Civ. espanhol também se refere à prestação de uma coisa ou de um 

serviço
50

. Conjugado com o vertido no art. 1542º do mesmo diploma legal, aquele 

arrendamento poderá ser “de coisas, de obras ou serviços”.  

Apesar das claras semelhanças, quer a um nível conceptual, quer a um nível de 

regime entre os ordenamentos jurídicos italiano e espanhol, certo é que a grande 

diferença entre ambos reside na consciência de que a coexistência entre a prestação de 

                                                
47

 Sobre as duas modalidades do contrato de empreitada no direito italiano vide PEDRO ROMANO MARTINEZ, Contrato de 

Empreitada, op. cit., p. 24. 

48
 Não nos cumprindo desenvolver este tema, veja-se, contudo, JORGE DE BRITO PEREIRA, “Do conceito de obra no contrato de 

empreitada”, in ROA, n.º 54, volume II, Julho de 1994, pp. 576 e 577 e DOMENICO RUBINO/FILIPPO VASSALI (org.), 

L’appalto, op. cit., pp. 17 e ss..  

49
 Neste sentido, PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, op. cit., p. 865. 

50
 Veja-se a este propósito o vertido no art. em análise, o qual se encontra integrado no capítulo referente aos contratos de 

arrendamento, os quais poderão incidir sobre prédios, obras ou serviços – “En el arrendamiento de obras o servicios, una de las 

partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto.” –leia-se, na língua portuguesa que “No 

arrendamento de obras ou serviços, uma das partes obriga-se a realizar uma obra ou a prestar um serviço por um preço certo.” O 

contrato de empreitada é vistos, nestes termos, como um arrendamiento de obras e servicios. 
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uma coisa e a prestação de um serviço, traduzida um único contrato, incita graves 

problemas ao nível da jurisprudência
51

. Como tal, a tentativa de autonomizar a 

realização de uma obra da prestação de serviços tem sido um assunto debatido no 

ordenamento jurídico espanhol
52

. 

Tal discussão apresenta-se a um nível diferente da discussão que se assiste no 

direito português e que nos debruçaremos infra, uma vez que nele se encontram 

associadas questões conceptuais, as quais levantam inevitavelmente problemas acerca 

do regime da empreitada. Porém, a pertinência da análise deste contrato nos 

ordenamentos jurídicos italiano e espanhol assenta, igualmente, na necessidade de 

revisão de conceitos e de regimes, dada a grande proximidade (ou mesmo fusão) de 

várias figuras contratuais.  

 

2.2.  As werke aller art 
53

 no ordenamento jurídico alemão  

Designado por werkvertrag, a figura do contrato de empreitada surge no BGB (C. 

Civ. Alemão) como sendo aquele contrato em que “o empreiteiro se obriga à realização 

da obra prometida e a contraparte ao pagamento do preço convencionado. O objeto do 

contrato tanto pode consistir na criação ou modificação de uma coisa, como em 

qualquer outro resultado a obter pelo trabalho ou pela prestação de um serviço.”
54

. 

Uma vez mais, assiste-se à união de dois tipos contratuais – um que assenta na 

realização de uma obra e outro na prestação de um serviço – o que, nos termos do 

direito português, tal não será, aparentemente, possível
55

. As disposições referentes ao 

contrato de empreitada, tal como nos ordenamentos jurídicos italiano e espanhol, 

revelam-se, aqui, bastante amplos, quando comparados com o direito português
56

.  

                                                
51

 Vide JORGE DE BRITO PEREIRA, “Do conceito (...)”, op. cit., loc. cit. 

52
 Neste sentido, vide MANUEL GARCÍA ALBALADEJO, Compendio de Derecho Civil, 8ª edição, Madrid, Edisofer, 1991, pp. 

247 e 248, o qual se refere a dois tipos contratuais distintos – o “contrato de obra” e o “contrato de empresa”. 

53
 São as obras de qualquer espécie, sejam elas corpóreas ou incorpóreas. 

54
 Cf. art. 631º, do BGB. 

55
 Tema desenvolvido em 2.1., no capítulo II. 

56
 Neste sentido, A. FERRER CORREIA/M. HENRIQUE MESQUITA, “ A obra intelectual como objecto do contrato de 

empreitada. Direito de o dono da obra desistir do contrato e efeitos da desistência”, in ROA, ano 45, 1985, p. 135 a 137. 
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A despeito da fusão de dois tipos de contrato que no nosso direito são dotados de 

autonomia, o que se mostra relevante e, de alguma forma, coincidente com o que nos 

propomos desenvolver é a amplitude do conceito de obra. Neste sentido, afirma-se no 

direito alemão que a obra para efeitos do contrato de empreitada tanto se poderá traduzir 

numa coisa corpórea, como numa criação de cariz intelectual, com a ressalva da 

verificação (obrigatória) de um processo de corporização, isto é, da integração da obra 

intelectual num qualquer suporte material
57

. 

  

                                                
57

 Tema desenvolvido no ponto 1.2., do capítulo III. 
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CAPÍTULO II 

A OBRA NO CONTRATO DE EMPREITADA – O (DES)ENTENDIMENTO 

DOUTRINAL E JURISPRUDENCIAL 

 

1. A relevância de uma definição clara de obra para efeitos da empreitada 

civil 

Tal como temos vindo a analisar, o objeto do contrato de empreitada em Portugal 

encontra-se bastante restrito, comparativamente a outros ordenamentos jurídicos, 

coincidindo única e exclusivamente com a realização de determinada obra, ficando dele 

excluída a prestação de serviços, o que, teoricamente, não levanta quaisquer 

divergências.  

Comummente associada à construção civil, o contrato de empreitada tende, 

todavia, a passar essa barreira de domínio ordinário, discutindo-se qual o tipo contratual 

que revestirá uma tradução de um livro ou a criação de um romance; a instalação de um 

elevador ou o fornecimento do mesmo e dos respetivos acessórios; a criação de um site; 

a produção de uma música ou a transcrição da mesma para uma pauta musical; a 

construção de uma mesa com especificidades muito próprias ou com uma mera seleção 

do material principal; a reparação de uma obra de arte ou a criação de uma obra de arte; 

a reparação da caixa de velocidades de um automóvel ou a reparação de estofos com 

certo design
58

. 

Não obstante a adoção de duas correntes no nosso sistema jurídico
59

, é dúbia a 

qualificação dos contratos que coincidam com as situações exemplificadas supra . É, 

pois, controversa a qualificação de um contrato como empreitada, como prestação de 

serviços, como compra e venda ou compra e venda de bens futuros, como contrato de 

trabalho ou até mesmo como contrato de depósito, quando está em causa a criação de 

uma obra.  

                                                
58

 Vejam-se alguns exemplos em Casos Práticos- Contratos Civis, de MARIA OLINDA GARCIA e SANDRA PASSINHAS, 

Coimbra, Almedina, 2011, pp. 169 a 196. 

59
 Tema desenvolvido no ponto 3, do capítulo II da presente dissertação. 
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A implicância deste desentendimento doutrinal e jurisprudencial extravasa um 

mero problema conceptual, dadas as cominações que decorrem de cada um daqueles 

tipos contratuais, nomeadamente a observação de casos de incumprimento, questões 

referentes à transmissão do risco, prazos para denúncia de defeitos e, por último, a 

admissão de cláusulas contratuais, as quais nem sempre se mostram compatíveis com a 

natureza do contrato.  

Como tal, cumpre-nos referir de seguida as características das figuras contratuais 

que se mostram afins com o contrato de empreitada, de forma a evidenciar os pontos 

diferenciadores entre cada uma delas, analisando de forma breve o objeto que cada um 

desses contratos integra. 

 

2. O problema da distinção entre a empreitada e outras figuras contratuais 

2.1.  O contrato de prestação de serviços e suas modalidades 

Do vertido no artigo 1155º, do C. Civ., a empreitada, tal como o mandato e o 

depósito, são modalidades do contrato de prestação de serviços. Como tal, nem sempre 

será fácil delimitar estes tipos contratuais dada a sua grande proximidade estrutural
60

. 

Contudo, face à sua natureza, é possível construir uma barreira diferenciadora. Ora, 

se na empreitada e no depósito é exigida a realização de atos materiais, já no mandato 

visa-se a realização de atos jurídicos. Por outro lado, se a empreitada assenta na 

realização de uma obra, os atos materiais a que o depositário se encontra vinculado 

prendem-se com a guarda e consequente restituição de coisa alheia
61

. 

                                                
60

 Acerca das diferenças entre as várias modalidades do contrato de prestação de serviços, vide JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ, 

Código Civil Anotado, volume III - Contratos em Especial, Lisboa, Quid Juris, 2014, pp. 344 e 345. 

61
 Cf. decisão do STJ, em 21/11/2006 (Sebastião Póvoas), proferida no processo n.º 06A3716, sobre a realização de um estudo para 

a elaboração de projetos, com vista ao licenciamento municipal – “Tipicamente jurídicos são actos de alienação, de aquisição, de 

outorga de contratos, de celebração de negócios jurídicos (...), esses sim podendo ser objecto de mandato, independentemente da 

qualidade de jurista do mandatário. (...)” e ainda “O contrato de empreitada tem por objecto a criação ou produção de obra, no 

sentido material do termo, que não pode confundir-se com a coisa sobre a qual incide o acto de criação ou produção, que é o seu 

mero suporte material. (...)” – acórdão disponível em www.dgsi.pt e consultado em 22/04/2017.  

http://www.dgsi.pt/
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Relativamente à distinção entre o contrato de empreitada e a figura mais vasta do 

contrato de prestação de serviços
62

, a mesma prende-se com o resultado obtido, 

mediante a atividade a que o prestador do serviço se encontra adstrito ou a realização da 

obra que incumbe ao empreiteiro. In casu, o prestador do serviço promete a execução de 

certa atividade, a qual culmina, inevitavelmente, no resultado do seu trabalho, ao passo 

que ao empreiteiro incumbe a execução de uma obra, isto é, releva essencialmente o 

resultado do seu trabalho.  

Ora, a fixação da retribuição por aquele resultado é determinado, no contrato de 

prestação de serviços, segundo o tempo despendido, perante a atividade que o prestador 

visa prosseguir; já na empreitada, o fator tempo não pesa em relação à fixação 

remuneratória, uma vez que no contrato de empreitada o que releva (essencial mas não 

unicamente) é o resultado da atividade desenvolvida pelo empreiteiro, ou seja, a 

concretização da obra estabelecida pelas partes ab initio, tal como temos vindo a 

defender
63

. Assim, no contrato de empreitada, o preço não fica dependente do tempo 

despendido, mas antes da obra realizada pelo empreiteiro. 

Ainda neste sentido, e perante a questão da responsabilidade civil, as diferenças são 

bastante visíveis (veja-se a grande necessidade de qualificar devidamente o tipo 

contratual) – se no contrato de prestação de serviços o risco corre por conta do 

beneficiário da atividade desenvolvida pelo prestador do serviço, já na empreitada o 

mesmo corre por conta do empreiteiro
64

.  

Teoricamente, os aspetos diferenciadores entre a prestação de serviços e as suas 

modalidades (em especial, a empreitada) não nos parecem suscitar grandes dúvidas, 

uma vez que é contrato de empreitada todo aquele que visa a realização de uma obra. 

Todavia, a questão que se coloca é a de saber em que é que se traduz a obra para efeitos 

de empreitada, ou seja, pretende-se saber como poderemos afirmar que o resultado 

                                                
62

 Relembre-se que o contrato de empreitada é uma das modalidades do contrato de prestação de serviços, ex vi art. 1155º, do C. 

Civ.. 

63
 Relembre-se o ponto 1.3., do capítulo I, da presente dissertação, acerca da classificação das prestações no contrato de empreitada. 

Reitere-se que os contratos de empreitada têm obrigatoriamente uma duração. Logo, o tempo é um fator importante, mas não 

determinante (determinante é a realização da obra), na medida em que a obrigação a que o empreiteiro se encontra vinculado esgota-

se na concretização da obra que se propôs realizar. 

64
 Sobre a responsabilidade civil no contrato de empreitada, vide JOÃO CURA MARIANO, Responsabilidade contratual do 

empreiteiro pelos defeitos da obra, 6ª edição, revista e aumentada, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 109 a 111. 
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daquela atividade se encontra compreendido na realização de uma obra e não na 

prestação de um serviço. 

Segundo o entendimento de CARLOS FEREIRA DE ALMEIDA, a obra terá de 

obedecer, cumulativamente, a três requisitos, o que irá auxiliar na distinção entre o 

contrato de empreitada e o contrato de prestação de serviços (em relação aos dois 

primeiros requisitos) e também entre o contrato de empreitada e o contrato de compra e 

venda (quanto ao último requisito). Deste modo, o resultado terá de se “(...) materializar 

numa coisa concreta susceptível de entrega e de aceitação; (...)” terá, ainda, de se 

traduzir num resultado “(...) específico e discreto (isto é, separado em relação ao 

processo produtivo e em relação a outros resultados obtidos no interesse de quem 

realiza a actividade ou no interesse de outrem);” e, por último, o resultado terá de “(...) 

ser concebido em conformidade (...) com um projecto (encomenda, caderno de encargos 

ou plano, cfr. artigo 1214º) entregue ou aprovado pelo beneficiário. (...)”
65

. 

Um outro ponto de interesse e de discussão jurisprudencial prende-se com o ato 

médico e a sua respetiva qualificação contratual
66

. A jurisprudência maioritária tem 

defendido que o mesmo se traduz num contrato de prestação de serviços, uma vez que o 

médico está vinculado a uma obrigação de meios e não de resultado, tendo como 

objetivo fulcral o cumprimento da leges artis. É exemplo disso a decisão proferida no 

acórdão do TRL, em 09/03/2010, sob o processo n.º 1384/08.8TVLSB.L1-7 (Rosário 

Morgado), onde se justifica a vinculação do médico a uma obrigação de meios, 

mediante o seguinte argumento - “(...) o médico estará (apenas) adstrito a prestar ao 

doente os melhores cuidados, em conformidade com a leges artis e os conhecimentos 

científicos actualizados e comprovados à data da intervenção, mas não a cura. (...)”
67

. 

Em sentido contrário, veja-se a decisão do STJ, em 23/03/2017, sob o processo n.º 

296/07.7TBMCN.P1.S1 (Tomé Gomes) a qual converge com a possibilidade do médico 

assumir uma obrigação de resultado, sempre que o ato médico tenha uma “margem de 

risco ínfima”
68

.  

                                                
65 Em Contratos II, 3ª edição, Coimbra, Almedina, 2012, p. 152. 

66
 Veja-se sobre este tema JOÃO CARLOS GRALHEIRO, “O ato médico é uma empreitada?”, in ROA, Ano 74, 2014, pp. 855 a 

877. 

67
 O presente acórdão encontra-se disponível em www.dgsi.pt e foi consultado em 27/04/2017. 

68
 Acórdão disponível em www.dgsi.pt e consultado em 18/05/2017. 

http://www.dgsi.pt/
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Não nos parece que seja de aceitar tal fundamentação, uma vez que incumbe ao 

médico diligenciar da melhor forma possível, sendo este o propósito principal da sua 

intervenção, enquanto prestador do serviço. A dita “margem de risco ínfima” encontra-

se evidente na esmagadora maioria dos atos médicos e não cremos que esta seja a razão 

para que determinado ato médico cumpra a natureza de obrigação de resultado. Afinal, 

nenhum médico pode garantir a obtenção de certo resultado, na medida em que a 

própria ciência não consegue dar-nos respostas assertivas nesse sentido, ainda que haja 

uma margem de risco bastante reduzida. Tal argumento de que se socorreu o STJ, em 

23/03/2017, acaba por desvirtuar o que distingue uma obrigação de meios de uma 

obrigação de resultados.  

Em contraposição com as características do contrato de empreitada, pense-se na 

álea inerente ao contrato celebrado entre o médico e o respetivo paciente, a qual se 

traduz numa eficiência incerta das técnicas terapêuticas a utilizar e na reação das 

mesmas, consoante o organismo de cada um. A individualidade e a incerteza são, pois, 

características que subjazem a este tipo contratual, o qual, mediante os argumentos 

apresentados, parece-nos traduzir-se num contrato de prestação de serviços e nunca 

numa empreitada. 

Todavia, é do nosso interesse colocar uma questão ainda mais específica – a de 

sabermos qual o contrato celebrado entre o médico e o paciente, no caso do último 

necessitar de uma prótese dentária. Não obstante a jurisprudência maioritária entender 

que os atos médicos se encontram enraizados no contrato de prestação de serviços, 

cumpre-nos fazer uma referência a uma sentença dos Julgados de Paz de Sintra, de 

13/12/2010, proferida no processo n.º 745/2010-JP e relatada por Sofia Campos Coelho, 

onde se afirma que o contrato segundo o qual é estabelecida a criação de uma prótese 

dentária, mediante uma contrapartida monetária, será de qualificar como contrato de 

empreitada, desde que se venha a verificar um suporte material
69

.  

A afirmação não será de todo descabida, uma vez que a empreitada poderá assentar 

na criação de algo, mediante um preço, originando um resultado material. No entanto, 

perguntamos, neste caso, em que se traduzirá esse resultado; melhor, qual será a obra 

                                                
69

 Disponível em www.dgsi.pt e consultada em 01/05/2017. 

http://www.dgsi.pt/
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que o médico dentista realizou. Não nos parece que a resposta seja outra que não uma 

transformação no corpo do paciente, assente na incorporação de uma coisa nova. Ora, 

caso subsumíssemos esta relação contratual no contrato de empreitada, iríamos 

descaracterizar o complexo moral e ético que nos envolve. Afinal, se assim fosse e se 

qualificássemos este contrato como sendo de empreitada, o corpo humano passaria a ser 

um simples suporte material, onde se incorporou aquela obra (a prótese dentária) e tal 

não será de admitir, uma vez que o ser humano jamais estará incluído na definição de 

res. 

Ainda neste sentido, acrescente-se que a colocação de uma prótese dentária 

depende da aprovação do médico em relação às características (desde o material às 

técnicas a utilizar aquando da sua inserção), retirando-se, naquela relação médico-

paciente, a essência do contrato de empreitada, cujo resultado final depende dos 

critérios exigidos pelo dono de obra e acordados aquando da celebração do contrato. 

Apesar do conhecimento técnico do empreiteiro, certo é que o mesmo deverá cumprir 

pontualmente o que tiver sido acordado entre as partes. 

Por fim, e ressalvando-se melhores opiniões, a única hipótese de tal situação se 

coadunar com a natureza do contrato de empreitada seria a relação contratual 

estabelecida entre o protésico, a quem incumbe criar a prótese (o qual seria, portanto, 

designado por empreiteiro) e o médico dentista, que ditará os critérios que a prótese 

deverá cumprir (sendo, naquela relação, o dono da obra)
70

. 

 

2.2. O contrato de trabalho e a prossecução de uma obrigação de meios  

Previsto nos artigos 1152º e 1153º do C. Civ., o contrato de trabalho encontra-se 

sujeito a legislação especial
71

, caracterizando-se, essencialmente, pelo vínculo de 

subordinação do trabalhador para com a entidade empregadora e, ainda, pela 

prossecução de uma obrigação de meios. 

                                                
70

 Neste sentido, JOÃO CARLOS GRALHEIRO, “O ato médico (...)”, op. cit., p. 868 e RUI TORRES VOUGA, “A 

Responsabilidade Médica (Uma imprescindível mudança de paradigma na Jurisprudência)”, in CEJ, Responsabilidade Civil 

Profissional, Coleção Formação Contínua, Março de 2017, pp. 73 a75, disponível em www.cej.mj.pt, consultado em 03/05/2017. 

71
 Comummente designado por Código do Trabalho, veja-se a Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 28/2016, de 23 de Agosto. 

http://www.cej.mj.pt/
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Tal como temos vindo a referir, do contrato de empreitada resultam obrigações de 

resultado, uma vez que o empreiteiro encontra-se adstrito à apresentação de um 

resultado material, correspondente à obra contratualmente estabelecida entre este e o 

dono da mesma. Por outro lado, o trabalhador obriga-se a diligenciar da melhor forma 

uma atividade. Certo é que ambos os contratos nem sempre se mostram de fácil 

distinção, na medida em que o contrato de trabalho, apesar de assentar na prossecução 

de uma obrigação de meios, concretiza-se, na prática, num resultado e numa 

finalidade
72

. 

Um outro grande ponto de distinção prende-se com a autonomia do empreiteiro em 

relação ao dono da obra, ainda que sujeita a certas limitações
73

. Ora, tal autonomia não 

integra os pressupostos inerentes à celebração de um contrato entre o trabalhador e a 

entidade empregadora. Não obstante a possibilidade do dono da obra fiscalizar a 

mesma, não existe qualquer vínculo de subordinação entre as partes que celebraram um 

contrato de empreitada, ao passo que, no contrato de trabalho, incumbe ao trabalhador 

realizar certa atividade sob a autoridade e direção da respetiva entidade patronal
74

. 

Releva a distinção entre estas figuras contratuais, aquando, essencialmente, da 

figura da responsabilidade civil. Veja-se, a título exemplificativo, a decisão do Supremo 

Tribunal de Justiça, em 29/10/2003, proferida no processo n.º 03S282 (Pedro Silvestre 

Nazário Emérico Soares)
75

, que se debruçou sobre uma ação emergente de acidente de 

trabalho, vindo a concluir pela não indemnização do “trabalhador”, uma vez que o 

contrato consistia na obrigação de pintar uma parede com materiais, cores e dimensões 

bastante específicas, mediante o pagamento de um preço, sustentando que o mesmo 

caracterizar-se-ia como um contrato de empreitada. 

Este é um dos muitos casos em que é notória a confusão entre as várias figuras 

contratuais, com especial enfoque para os contratos de prestação de serviços, de 

trabalho e de empreitada. Nesta situação em particular, concordamos com a decisão do 

                                                
72

 Cf. PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito das Obrigações (Parte Especial), op. cit., p. 330 e ADRIANO PAES DA SILVA 

VAZ SERRA, “Empreitada”, op. cit., pp. 34 a 36. 

73
 Tema desenvolvido infra – ponto 1.1., do capítulo III. 

74
 Sobre este ponto, vide LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, op. cit., p. 510. 

75
 O sumário do acórdão em análise encontra-se disponível em Contrato (...), de JOSÉ ANTÓNIO DE FRANÇA PITÃO, op. cit., p. 

147. 
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STJ, na medida em que o contrato celebrado entre as partes não se coaduna com a 

natureza do contrato de trabalho, dado que o acento crucial desta relação contratual 

refere-se à obtenção de um resultado (a parede pintada) e não a uma atividade (o ato de 

pintar a parede).  

Afastado o contrato de trabalho do caso em apreço, cumpre-nos apreciar se se 

tratará de uma empreitada, tal como defendeu o tribunal, ou se se tratará de um contrato 

de prestação de serviços.  

Mediante tudo o que foi referido, e uma vez que a fixação da quantia remuneratória 

não ficou dependente do tempo despendido pelo empreiteiro até à apresentação da obra 

que lhe foi imputada e dada a autonomia, ainda que limitada, do sujeito obrigado a 

pintar a parede, parece-nos que também se deva excluir da situação apresentada o 

contrato de prestação de serviços. Como tal, não nos restam dúvidas que, perante esta 

concreta relação contratual, e salvo melhor opinião, temos presente um verdadeiro 

contrato de empreitada.   

A diferenciação entre os vários tipos contratuais terá de ser ponderada 

casuisticamente, tendo por base a vontade das partes. Ora, apesar da denominação dada 

a um documento exarado pelas partes, o contrato será o que resultar das suas cláusulas, 

sendo este o ponto de partida para a sua qualificação e subsunção num dos tipos 

contratuais existentes no nosso C. Civ. ou, na impossibilidade de tal subsunção, a 

celebração de contratos atípicos, permitida à luz do princípio da liberdade contratual, ex 

vi art. 405.º do C.Civ..  

Reitere-se, assim, que nem todos os contratos em que alguém se obriga a pintar 

uma parede - apresentando um resultado e excluindo-se o fator tempo como 

determinante para a qualificação do contrato – são de empreitada. Note-se que foi 

vontade das partes celebrarem um contrato em que o empreiteiro ficaria incumbido de 

pintar uma parede, mediante as instruções do dono da obra (v.g., pintar a parede de 

branco com materiais específicos). Diferente será aquele contrato, através do qual 

alguém se compromete a pintar uma qualquer paisagem natural numa parede (mediante 

uma contrapartida em dinheiro), sem quaisquer indicações do dono da obra.  
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Não se trata de saber se a obra é uma coisa corpórea ou incorpórea; se a obra 

reveste ou não um cariz intelectual; trata-se, sim, de perceber qual o grau de liberdade 

artística concedida pelo dono da obra ao empreiteiro, desde que, claro, se assista à 

materialização do trabalho realizado. 

 

2.3. Sobre os contratos de instalação e de fornecimento – a união de 

contratos 

Tal como a empreitada, o contrato de compra e venda é típico e nominado
76

, 

sinalagmático, oneroso e consensual
77

. Os efeitos que decorrem da celebração deste 

contrato são obrigacionais, em contraposição aos efeitos reais quoad constitutionem 

(típicos do contrato de mútuo ou de depósito). Todavia, transferindo-se o direito real 

sobre a coisa objeto do contrato, são produzidos efeitos reais quoad effectum
78

, ficando 

ressalvadas as situações a que alude o vertido no n.º 2, do art. 408º, do C. Civ. (coisas 

futuras ou indeterminadas, frutos naturais e partes integrantes ou componentes). 

Não sendo nosso propósito analisar os pontos diferenciadores entre aqueles 

contratos de forma exaustiva, analisem-se, em termos práticos, as situações que 

suscitam mais dúvidas aquando da respetiva qualificação contratual, tais como as de 

fornecimento e instalação de certos equipamentos, havendo tribunais que se pronunciam 

no sentido de que se trata de uma compra e venda, outros de uma empreitada, outros 

fazem ainda referência à união de ambos
79

 e, por último, dependendo da situação em 

concreto, confunde-se a empreitada com o contrato de depósito.   

Os contratos de fornecimento com obrigação de montagem
80

 revelam-se de uma 

qualificação dúbia. A título meramente exemplificativo, pense-se naquele contrato em 

                                                
76

 Cf. arts. 874º e ss., do C. Civ.. 

77
 Ressalvando-se as situações que decorrem do vertido no art. 875º, do C. Civ.. 

78
 Note-se que os efeitos reais subdividem-se em duas categorias – quoad effectum e quoad constitutionem. Os primeiros prendem-se 

com a constituição, modificação ou extinção de direitos reais, enquanto que os segundos referem-se à exigência da entrega da coisa 

para que certo contrato seja devidamente celebrado e constituído, cf. PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito das Obrigações 

(Parte Especial), op. cit., p. 25. 

79
 Sobre a união de contratos e contratos mistos, vide PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Contratos Atípicos, Colecção Teses, 

Coimbra, Almedina, 1995, pp. 215 a 217. 

80
 Cf. designa JOSÉ MANUEL VILALONGA, in “Compra e venda e empreitada. (...)”, op. cit., p. 207. 
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que se pretende adquirir e instalar uma caldeira elétrica, um elevador ou uma peça para 

certo automóvel. Todas estas situações apresentam mecanismos ou dispositivos com 

uma função muito específica, que, apesar de se integrarem numa coisa principal, são 

coisas físicas e autónomas antes de tal incorporação. Ora, uma qualificação contratual 

bem sucedida assenta na vontade das partes e nos efeitos decorrentes da mesma, 

devendo ser rejeitados critérios inflexíveis, procedendo-se, consequentemente, a uma 

análise casuística
81

. 

Reflita-se agora sobre os casos em que é celebrado um contrato, mediante o qual é 

pretendida a reparação, a revisão ou a reconstrução de um veículo. A dubiedade inerente 

a esta questão, em particular, compreende várias figuras contratuais, desde o contrato de 

empreitada ao contrato de depósito
82

 ou ao contrato misto ou, ainda, o amplo contrato 

de prestação de serviços
83

. 

A jurisprudência maioritária tem decidido no sentido de que a entrega de um 

veículo numa oficina com vista à sua reparação constitui um contrato de empreitada
84

. 

Todavia, existem vários acórdãos onde é questionada a possibilidade de se tratar de um 

contrato misto de empreitada e depósito
85

. 

Dos vários deveres secundários do empreiteiro (inferidos das características da 

própria empreitada), decorre a conservação da obra
86

, na medida em que o contrato 

apenas se mostra concluído com a entrega e aceitação daquela. Não nos parece idóneo 

                                                
81

 Idem, pp. 210 e 211. 

82
 Sobre as características do contrato de depósito, vide PEDRO ROMANO MARTINEZ, Da Cessação do Contrato, 2ª edição, 

Coimbra, Almedina, 2005, pp. 543 a 549. 

83
 Veja-se a decisão e o argumento pertinente utilizado pelo TRC, em 19/05/2015, sob o processo n.º 4337/12.8TJCBR.C1 

(Barateiro Martins) – «Deve ser qualificado como de empreitada aquele em que está em causa a reparação de um equipamento (...); 

uma vez que na modalidade atípica de prestação de serviço é “apenas” a actividade através da utilização do trabalho que se promete, 

enquanto na empreitada é o próprio resultado desse trabalho que se promete.» – acórdão disponível em www.dgsi.pt e consultado em 

07/06/2017. 

84
 Vejam-se, a título de exemplo, os Acórdãos do STJ, de 10/10/2002, sob o processo n.º 02B2601 (Nascimento Costa) e de 

06/04/2017, com o processo n.º 1161/14.7T2AVR.P1.S1 (António da Silva Gonçalves), ambos disponíveis em www.dgsi.pt e 

consultados em 07/06/2017. Ainda neste sentido, o Acórdão do TRC, de 17/12/1985, cujo sumário encontra-se disponível em JOSÉ 

ANTÓNIO DE FRANÇA PITÃO, Contrato de Empreitada, op. cit., p. 125. 

85
 Neste sentido, vide Ac. do TRC, de 20/06/2017, proferido no processo n.º 96/14.8TBSRE.C1 (Vítor Amaral), disponível em 

www.dgsi.pt e consultado em 26/08/2017, onde se considera que a entrega na oficina de um carro com vista à sua reparação 

consubstancia um contrato de depósito, ainda que “(...) com natureza instrumental/preliminar relativamente ao eventual contra to de 

empreitada de reparação.” 

86
 Cf. designa PEDRO ROMANO MARTINEZ, Contrato de Empreitada, op. cit., pp. 93 94. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/


 

38 

 

qualificar o contrato mediante o qual é entregue uma viatura numa oficina, com vista à 

sua reparação, como um contrato misto de empreitada e depósito, uma vez que é dever 

do mecânico/empreiteiro preservar aquela obra até à respetiva entrega ao dono da 

mesma
87

. Do mesmo modo, não nos parece que, de uma análise total do acordo entre as 

partes, surjam vários conteúdos que nos obriguem a estabelecer a união dos dois 

contratos. Assim, o contrato supra exposto, na nossa opinião, deverá estar 

compreendido única e exclusivamente no regime do contrato de empreitada
88

.  

Havendo incumprimento contratual por causa imputável ao empreiteiro, e tendo 

este o dever de preservar a obra realizada até à entrega, é responsável pelos danos 

causados, devendo indemnizar o dono da obra pelo incumprimento, mas na parte que se 

refere apenas ao dever acessório da preservação da obra.  

In casu, diz-nos ROMANO MARTINEZ que deverão ser aplicadas as regras do 

contrato de depósito
89

. Porém, não se nos afigura conveniente estender o regime da 

responsabilidade previsto no contrato de depósito à empreitada, uma vez que o dever de 

guarda do depositário é um dever principal e bem mais preciso e rigoroso, enquanto que 

o empreiteiro apenas incorre num dever acessório de conservação da obra realizada. 

Existindo um regime de responsabilidade próprio do contrato de empreitada, a 

responsabilidade por eventuais danos deverá, portanto, seguir os trâmites deste regime 

(o qual, por vezes, poderá remeter para os termos gerais
90

), e não do regime do contrato 

de depósito. 

Por último, e embora a jurisprudência maioritária defenda que a reparação de um 

veículo numa oficina consubstancie um contrato de empreitada, há quem defenda que o 

mesmo é um contrato de prestação de serviços, quando o dono do veículo “(...) 

acompanha constantemente a actividade da oficina, dá parecer sobre os materiais a 

                                                
87

 Neste sentido, veja-se a decisão do STJ (Acórdão de 24/10/1995, sob o processo n.º 087094), cujo relator é Fernandes Magalhães, 

na qual se refere que «(...) o empreiteiro [fica] obrigado a restituir o carro “revisto” e com a obrigação acessória de guarda do 

mesmo até à restituição. (...)». E ainda o Ac. do TRL (Ondina Carmo Alves), sob o processo n.º 7875/05.5TBCS.L1-2, de 

29/11/2012, onde se defende que “(...) à obrigação principal de realização de certa obra, emergem obrigações acessórias, sendo a 

conservação (da viatura) exemplo de uma delas.” Ambos os acórdãos encontram-se disponíveis em www.dgsi.pt, tendo sido 

consultados em 07/08/2017. 

88
 Note-se que ficam ressalvadas cláusulas contratuais específicas que possam indicar o contrário. 

89
 Em Contrato de Empreitada, op. cit., p. 93. 

90
 Cf. art. 1223º, do C. Civ.. 

http://www.dgsi.pt/
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aplicar, manda refazer parte do serviço já feito e adaptá-lo ao seu sucessivo gosto 

pessoal, (...)”
91

. Parece-nos uma qualificação contratual incorrecta, alicerçada por 

argumentos inadequados.  

A obra no contrato de empreitada deve ser estabelecida em conformidade com o 

pretendido pelo dono da obra, culminando sempre num resultado material, de acordo 

com o convencionado (sublinhe-se), tendo a possibilidade de fiscalizar a mesma, desde 

que não perturbe o andamento da obra
92

. Deste modo, parece-nos que o caso em apreço 

traduz um claro exemplo de contrato de empreitada e não de prestação de serviços lato 

sensu. 

Posto isto, diferente será aquele contrato em que se pretende a instalação de um 

elevador em certo imóvel, o qual se enquadra na discussão da união dos contratos de 

compra e venda e empreitada ou na singularidade dos mesmos. 

Suponhamos que em causa está a qualificação de um contrato, mediante o qual se 

pretende a aquisição e a consequente montagem e integração de um elevador em 

determinado prédio. Ora, não existirão dúvidas de que a aquisição do elevador cumpre 

todos os requisitos do regime da compra e venda. No entanto, não nos parece correto 

inserir a montagem/integração naquele contrato, por uma razão de responsabilidade, na 

medida em que não deverá ser confundida a venda de coisa defeituosa com a obra 

defeituosa
93

. 

Em consequência da nossa posição relativa à qualificação contratual neste tipo de 

situações, caso um elevador ou até mesmo um aparelho de ar condicionado não 

funcionem devidamente, deverão ser apuradas as causas desse mau funcionamento, de 

forma a averiguar se os vícios decorrem do contrato de alienação (que serão, à partida, 

salvaguardados pelo fabricante dos aparelhos) ou do contrato de empreitada (cujo 

                                                
91

 Parágrafo único do sumário do Ac. do TRP, de 10/12/2012 (José Eusébio Almeida), sob o processo n.º 2234/08.0TJVNF.P1, 

disponível em www.dgsi.pt e consultado em 07/08/2017. 

92
 Cf. arts. 1208 e 1209º, do C. Civ.. 

93
 Neste sentido, vide JOSÉ MANUEL VILALONGA, “Compra e venda e empreitada. (...)”, op. cit., pp. 208 e 209. 

http://www.dgsi.pt/
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empreiteiro, encarregue da instalação do aparelho, responderá pelos vícios nos termos 

do regime da empreitada)
94

.  

Assim, cumpre-nos concluir pela união dos contratos de compra e venda e de 

empreitada (em princípio), ao depararmo-nos com situações de alienação e com a 

concomitante instalação/montagem de equipamentos como elevadores, aparelhos de ar 

condicionado, entre outros, os quais desempenham uma função específica quando 

integrados e devidamente instalados.  

Neste tipo de situações (em que a união dos contratos é mais ou menos evidente
95

), 

será de aplicar o regime da empreitada, caso os vícios da obra decorram de uma 

instalação mal realizada; por outro lado, se os vícios assentarem no aparelho 

propriamente dito (imagine-se que certo aparelho não funciona, não por uma instalação 

defeituosa, mas sim porque o aparelho alienado apresenta vícios), estamos perante uma 

venda de coisa defeituosa, aplicando-se, por conseguinte, o regime da compra e venda. 

Sublinhe-se, por último, que a qualificação das situações acima referidas deverá ser 

ponderada e ter sempre em consideração a vontade e a intenção das partes
96

. 

 

3. As correntes dominantes no sistema jurídico português 

Uma vez que o legislador português não especifica qual o tipo de obra que 

integrará um contrato de empreitada
97

, a discussão sobre a mesma divide-se em duas 

correntes – por um lado, a doutrina defende que aquela obra deverá corresponder 

apenas a obras corpóreas; por outro, interpreta-se no sentido de que a obra deverá 

                                                
94

 Segundo o ponto IV do Ac. do TRL, de 18/01/1990, “(...) importa saber se o objectivo foi o de encontrar alguém que instale no  

prédio um elevador ou o de adquirir determinado elevador com instalação pelo fornecedor. (...)” – sumário disponível em JOSÉ 

ANTÓNIO DE FRANÇA PITÃO, Contrato de Empreitada, op. cit., p. 128. 

95
 Note-se que a fusão de ambos os contratos nem sempre é totalmente percetível. Por vezes, tal fusão acaba por ser acidental. Por 

essa razão, reitere-se que a vontade das partes deverá ser tida em consideração na aplicação de um regime ou de outro. 

96
 A título exemplificativo, veja-se a decisão do STJ, em 07/12/2016 (Processo n.º 1348/10.1TVLSB.L1.S1, relator Silva 

Gonçalves), assente na intenção das partes quanto à celebração de um contrato para instalação de um sinal publicitário luminoso – 

“(...) Analisando a vontade (...) no acordo que estes demandados celebraram, havemos de reconhecer (...), que o contrato que 

firmaram se confina, essencial e exclusivamente, a um contrato de empreitada, (...)” – sublinhado nosso. 

97
 Cf. art. 1207º, do C. Civ.. 
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abranger também as coisas incorpóreas, desde que se verifique a materialização daquele 

trabalho de cariz intelectual. 

Não obstante a existência destas duas correntes, nem sempre surge uma resposta 

clara e eficaz quanto ao tipo de obra com que nos deparamos e, consequentemente, 

quanto à qualificação do contrato, culminando em diferentes interpretações quanto 

àquela qualificação, quando estão em causa situações bastante similares. Tais 

interpretações diferentes levam à aplicação de regimes contratuais díspares a situações 

idênticas, comprometendo assim o princípio da unidade do sistema jurídico. Pense-se, a 

este propósito, nos casos de incumprimento contratual – sabemos que questões como o 

risco, indemnizações e presunções legais variam em função do contrato celebrado entre 

as partes. 

Ora, foi essencialmente em 1983 que a discussão ganhou uma nova dimensão, com 

a decisão do STJ, em 03/11/1983 (José dos Santos Silveira)
98

, sobre a qualificação do 

contrato celebrado entre a Filmform e a RTP, cuja “obra” pretendida assentava na 

realização de doze programas. Discutia-se se tal situação seria confluente com a 

natureza do contrato de empreitada ou com a do contrato de prestação de serviços. 

Defendendo-se, todavia, uma corrente mais restrita, mas argumentando no sentido de 

que a obra foi materializada nas imagens do próprio programa, o STJ decidiu que tal 

seria bastante para que se qualificasse este contrato como empreitada
99

. Alvo de grandes 

críticas, a decisão deste tribunal evidenciou a necessidade de se reverem os alicerces 

utilizados até então. 

A idoneidade dos critérios, outrora determinada pela nossa doutrina, encontra-se 

hoje inadequada a uma era em que se ultrapassa, v.g., uma mera construção de um 

imóvel, seguindo o projeto indicado. A world wide web
100

 veio mostrar que é 

imprescindível a fomentação dos critérios já existentes e a imposição de novos critérios 

quanto à noção de obra no contrato de empreitada, uma vez que inverteu paradigmas e 

impôs grandes mudanças no mundo tal como o conhecíamos. Para isso, cumpre-nos 

analisar o quadro legislativo vigente, bem como as correntes dominantes no nosso 

                                                
98

 Acórdão disponível em https://portal.oa.pt/upl/%7B03f9ffee-5f16-472f-9ff7-9799b53c33b5%7D.pdf e consultado em 15/08/2017. 

99
 Assunto desenvolvido e criticado no ponto infra. 

100
 Comummente designado por www, significa “rede de alcance mundial”. 
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sistema jurídico e aferir da sua idoneidade para solucionar os problemas inerentes à 

realidade em que hoje vivemos. 

 

3.1.  A obra em sentido restrito 

Segundo o entendimento maioritário, e uma vez que o legislador não especifica o 

tipo de obra no art. 1207º do C. Civ., são de considerar, para efeitos do contrato de 

empreitada, única e exclusivamente as coisas corpóreas, quer as materiais, quer as 

imateriais (são exemplo destas últimas os contratos de instalação e de fornecimento), 

excluindo-se, portanto, as coisas incorpóreas ou de cariz intelectual ou criações de 

espírito do regime da empreitada, ainda que as mesmas sejam suscetíveis de 

materialização
101

.  

Defende-se, nesta corrente, que o regime jurídico do contrato de empreitada terá 

sido moldado apenas para obras que assentem em coisas corpóreas, na medida em que o 

vertido nos arts. 1209º (fiscalização da obra), 1212º (transferência da propriedade da 

obra) e 1221º (eliminação de defeitos ou nova construção), todos do C. Civ., não se 

mostra de forma alguma compatível com obras de cariz intelectual.  

Na verdade, a forma como é exposto o regime da empreitada leva-nos a crer, por 

vezes, que a mesma encontra-se somente direcionada para coisas corpóreas; melhor, tal 

qual como está apresentado o regime, e ressalvando-se melhores opiniões, parece-nos 

que o legislador apenas se debruçou sobre casos bastante específicos, tais como a 

construção ou a modificação de edifícios, deixando todos os outros toldados pela 

traditio, não acompanhando a evolução da sociedade e, consequentemente, revelando-se 

inadequado, por essa razão, aos tempos de hoje. 

                                                
101

 Neste sentido, ANTUNES VARELA, “Parecer sobre a prestação de obra intelectual”, in ROA, ano 45, 1985, pp. 171 e 172; 

JOÃO CALVÃO DA SILVA, “Direitos de Autor, Cláusula Penal e Sanção Pecuniária Compulsória, in ROA, ano 47, 1987, pp. 139 

a 146.; ADRIANO PAES DA SILVA VAZ SERRA, “Empreitada”, op. cit., pp. 38 e ss; PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito 

das Obrigações (Parte Especial) (...,) op. cit., pp. 391 e ss.; LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Direito das 

Obrigações, vol. III, 2ª edição, Coimbra, Almedina, 2004, p. 518; MARIA OLINDA GARCIA/SANDRA PASSINHAS, Casos 

Práticos (...), op. cit., pp. 169 a 196. 



 

43 

 

Ora, o art. 1209º não é imperativo
102

, dele resultando uma mera faculdade – o dono 

da obra pode fiscalizá-la
103

. Tal não evoca em exclusivo que a obra fique assente em 

algo corpóreo. Por outro lado, a aplicabilidade tanto do art. 1212º, como do art. 1221º 

não mostra uma plena compatibilidade com empreitadas que tenham por objeto coisas 

incorpóreas, o que corrobora o supra exposto, na medida em que o legislador revela 

uma associação maioritária (por vezes, exclusiva) aos contratos de empreitada de onde 

decorra a construção ou a modificação de edifícios. 

É certo que nem todas as relações contratuais deste género se harmonizam com o 

regime jurídico da empreitada, mas também não se encontram em uníssono com o 

regime do mandato
104

. Defensores desta corrente argumentam que os contratos, cuja 

obra seja de cariz intelectual, devem ser qualificados como contratos de prestação de 

serviços atípicos, sendo-lhes aplicáveis as regras do regime do mandato, ex vi art. 1156º 

[ficando ressalvados, todavia, os casos que merecem a proteção conferida pelas 

disposições legais do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos (doravante, 

CDADC)]105
.  

A jurisprudência tem seguido, igualmente, tal entendimento. A título 

exemplificativo, veja-se a decisão do STJ, referente ao acórdão de 14/12/2016, 

proferido no processo n.º 492/10.0TBPTL.G2.S1 (Tomé Gomes)
106

, onde se considerou 

que o contrato que visa a elaboração de um projeto de construção de uma habitação é 

um contrato de prestação de serviços atípico, uma vez que se trata da realização de uma 

obra incorpórea e o regime da empreitada harmoniza-se unicamente com coisas 

corpóreas. Por isso, deverão ser aplicáveis, subsidiariamente, as regras do mandato. 

                                                
102

 PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA consideram, no entanto, que o preceito normativo reveste uma natureza imperativa, 

ainda que sem justificação aparente – Código Civil Anotado, op. cit., p. 870. 

103
 “(...) A faculdade de fiscalização, que o artigo 1209º do Código Civil concede ao dono da obra, é meramente facultativa e sempre 

encargo deste, ainda que venha a ser exercitada apenas numa fase de incumprimento contratual do empreiteiro. (...)” – Ponto n.º2 do 

sumário do Ac. do TRL, de 23/10/2010 (Luís Filipe Lameiras), sob o processo n.º 2753/08.9TJLSB.L1-7, disponível em 

www.dgsi.pt e consultado em 15/08/2017. 

104
 Neste sentido, PEDRO ROMANO MARTINEZ, Contrato de Empreitada, op. cit., p. 102 – “(...) as normas reguladoras do 

contrato de mandato, (...), nem sempre se adaptam à resolução de problemas derivados da criação de obras intelectuais. (...)”. 

105
Tal como defende LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, fazendo referência ao vertido no art. 14º, do CDADC, isto 

é, à titularidade da obra outrora encomendada - Direito das Obrigações, vol. III, op. cit., p. 518. 

106
 O acórdão em análise encontra-se disponível em www.dgsi.pt e foi consultado em 16/08/2017. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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Contudo, surge uma verdadeira miscelânea que só vem confirmar a necessidade de 

analisar este tipo de contratos casuisticamente, independentemente de se tratar de uma 

obra corpórea ou intelectual, na medida em que se refere no ponto III do acórdão em 

discussão que “(...) não obsta, porém, a que, (...), se possa aplicar disposições do regime 

do contrato de empreitada mais conformes, quando as do contrato de mandato se 

mostrem inadequadas ao caso. (...)”. Ora, no entendimento do aludido acórdão do STJ, 

trata-se, pois, de um contrato de prestações de serviços atípico, regulado pelo regime de 

dois contratos – mandato e empreitada – em virtude de se afastar, desde logo, uma obra 

que implique certo esforço intelectual do regime do contrato de empreitada.  

Sendo o regime deste último mais adequado às características do contrato 

outorgado pelas partes e à resolução do caso em apreço, não percebemos por que razão 

não haverão de ser aplicadas tão-só as regras da empreitada, somente por se considerar 

que não são objeto do contrato de empreitada coisas incorpóreas, quando tal não resulta 

da letra da lei, não sendo admissível, sem prejuízo de melhor opinião, vir a 

jurisprudência, em violação do princípio da separação de poderes, criar requisitos legais 

que o poder legislativo não impõe. As disposições previstas no regime da empreitada 

são distintamente mais apropriadas às particularidades do caso concreto. Apesar da não 

especificação do tipo de obra, aquando da leitura e da análise dos arts. 1207º e ss., do 

C.Civ., refira-se ainda que a constituição de direitos de propriedade de uma obra 

incorpórea, via contrato de empreitada (com a aceitação da obra)
107

, parece ser possível 

à luz do vertido no n.º 2 do art. 1302º, do C. Civ.
108

. 

A discricionariedade das soluções que hoje nos são apresentadas culmina numa 

clara perturbação dos nossos tribunais, confundindo-se atos materiais (típicos da 

empreitada) com os atos jurídicos (típicos do mandato) e levando à possibilidade de ser 

aplicado um prazo prescricional de vinte anos, no caso de se verificarem defeitos 

naquele projeto
109

.  

                                                
107

 Cf. art. 1212º, do C. Civ.. 

108
 “São, todavia, subsidiariamente aplicáveis aos direitos de autor e à propriedade industrial as disposições deste código, quando se 

harmonizem com a natureza daqueles direitos e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido”.  

109
 Cf. art. 309º, do C. Civ.. 
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A par com a exclusividade de obras corpóreas para efeitos do contrato de 

empreitada, os defensores desta corrente referem que a obra não se deve confundir com 

o respetivo suporte material
110

. Na verdade, e tal como temos vindo a defender, a obra 

deve, por um lado, materializar-se em algo que seja suscetível quer de aceitação, quer 

de entrega e, por outro, deve traduzir-se no resultado pretendido ab initio pelo dono da 

obra, dotado de certa autonomia e sendo possível separá-lo de todo o processo 

produtivo que lhe deu origem, incluindo o próprio indivíduo que o realizou. Neste 

segmento, uma obra criada mediante um esforço intelectual nunca se irá converter em 

algo corpóreo, sendo distinta a obra incorpórea do seu corpus mechanicum.  

Ainda assim, em tal argumento não há nada que obste à inclusão de obras 

incorpóreas no regime da empreitada, desde que, reitere-se, seja verificada a 

materialização daquele esforço intelectual e que a obra preencha os requisitos acima 

descritos. Uma vez mais, deverá ser feita uma análise ponderada sempre que estejam em 

causa criações de espírito. Caso contrário, corre-se o risco de se qualificar um 

verdadeiro contrato de prestação de serviços como um contrato de empreitada ou vice-

versa. Por essa razão, debrucemo-nos sobre a decisão do STJ, em 1983
111

, onde se 

discute a qualificação de um contrato assente na criação de programas televisivos.  

Por ele, ficou decidido que a materialização daquele trabalho seria suficiente para 

classificarmos o contrato em questão como contrato de empreitada, argumentando-se 

ainda que as cassetes com a reprodução dos sons e das imagens seriam o corpus 

mechanicum dos ditos programas
112

. No entendimento de PIRES DE LIMA/ANTUNES 

VARELA, “(...) Pouco faltaria, por este critério inaceitável (...), para se considerar que 

os actores da TV (...), não são artistas contratados para prestação de serviços... mas sim 

empreiteiros da Televisão Portuguesa, (...)”
113

.  

                                                
110

 Este tema é abordado por PEDRO MIGUEL DA COSTA PEREIRA, “Natureza Jurídica do Contrato de Empreitada. Contributo 

para uma mudança de paradigma”, Dissertação de Mestrado em Direito Privado, pela Escola de Direito – Campus da Foz da 

Universidade Católica do Porto, 2014, p. 27. 

111
 Relembre-se o já citado acórdão de 03/11/1983 (José dos Santos Silveira). 

112
 Neste sentido, FERRER CORREIA e HENRIQUE MESQUITA. Em sentido contrário, ANTUNES VARELA e CALVÃO DA 

SILVA. 

113
 Código Civil Anotado, op. cit., p. 865. 
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Por outro lado, é defendido pelos seguidores da corrente restrita da noção de obra 

que, ao inserirmos as obras intelectuais no regime do contrato de empreitada, estamos, 

consequentemente, a descaracterizar o contrato de prestação de serviços, na medida em 

que tudo seria empreitada
114

.  

Porém, ao subtrairmos da empreitada as obras incorpóreas e acolhendo, portanto, 

uma corrente mais restrita, as situações que à partida se enquadrarão no preceituado no 

art. 1156º iriam extravasar em absoluto o sentido do mesmo. Esta não será, assim, a 

solução mais viável, na medida em que não só iríamos restringir o âmbito do contrato 

da empreitada para ampliar o espectro de aplicação do art. 1156º, como também o 

problema de qualificação dos contratos coniventes com coisas incorpóreas não iria, de 

maneira alguma, desvanecer, continuando a confundir-se contrato de empreitada com o 

de prestação de serviços e/ou de prestação de serviços inominado. 

Um outro argumento utilizado prende-se com uma faculdade que é apenas atribuída 

ao dono da obra – a da desistência, conforme o vertido no art. 1229º, do C. Civ.. Ora, o 

criador deveria exercer o seu direito de desistir da criação intelectual que lhe foi 

incumbida, a qualquer momento, mas tal não é possível, caso se incluam as obras 

incorpóreas no âmbito do contrato de empreitada
115

.  

Contudo, e para que seja possível referirmo-nos às criações de espírito como 

verdadeiras obras do contrato de empreitada, o grau de liberdade concedido pelo dono 

da obra ao empreiteiro terá de ser reduzido ao que contratualmente se estabeleceu, isto 

é, o criador não poderá afastar-se das instruções prestadas pelo dono da obra, aquando 

da celebração do contrato, devendo, portanto, seguir aquele plano. Como tal, não faz 

sentido algum afirmar que as obras intelectuais não se coadunam com o regime legal da 

empreitada, com o fundamento de que ao empreiteiro/criador não é atribuída a 

faculdade de desistir da obra, uma vez que sobre aquele impende a obrigação de realizar 

a obra que lhe foi incumbida, nos termos contratualmente estabelecidos.   

                                                
114

 Neste sentido, ADRIANO PAES DA SILVA VAZ SERRA, “Empreitada”, op. cit., pp. 43 e 44. 

115
 Cf. referido por PEDRO ROMANO MARTINEZ, Contrato de Empreitada, op. cit., p. 101 e JOÃO CALVÃO DA SILVA, 

“Direitos de Autor (...)”, op. cit., p. 133. 
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No caso da verificação de defeitos
116

, sendo os mesmos denunciados pelo dono da 

obra e havendo a impossibilidade de serem suprimidos, poderá ser exigida ao 

empreiteiro uma nova construção, desde que não haja uma desproporção entre as 

despesas e o respetivo proveito, tal como é estabelecido pelo art. 1221º, do C. Civ.
117

. 

Ainda em relação ao cumprimento defeituoso
118

 e não se tornando possível nem a 

eliminação dos defeitos, nem a construção de uma obra nova, integram ainda os direitos 

do dono da obra a exigência da redução do preço ou até mesmo a resolução do contrato. 

Aqui, a resolução só deverá operar se os defeitos tornarem a obra inadequada ao fim a 

que se destinava
119

.  

Realce-se, porém, que não é exigida “(...) a instauração da acção para eliminação 

dos defeitos por forma a obviar à caducidade do direito, quando o empreiteiro se 

compromete a eliminar os defeitos procedendo a intervenções nesse sentido, ainda que 

sem sucesso. (...)”
120

. Neste caso, deverá ser ponderada a viabilidade das ações do 

empreiteiro, com vista ao suprimento dos defeitos. 

 

3.1.1. Sobre os direitos de autor – a tese da aplicação primordial 

Por último, e a par com o argumento anteriormente exposto, é ainda referido que as 

obras de cariz intelectual têm já proteção num regime legal próprio – o regime dos 

                                                
116

 Sobre este tema, vide ANA PRATA, Dicionário Jurídico, volume I, 5ª edição actualizada e aumentada, Coimbra, Almedina, 

2009, pp. 590 e 591.  

117
 Acerca desta desproporcionalidade e a consequente impossibilidade do empreiteiro eliminar os defeitos, veja-se a decisão do 

TRC, em 14/03/2017 (Luís Cravo). O Ac., proferido sob o processo n.º 179/11.8TBPBL.C1, foi consultado em 26/08/2017 e 

encontra-se disponível em www.dgsi.pt. 

118
 Sobre o ónus da prova em relação à existência de defeitos, veja-se o Ac. do TRP, de 20/11/2007 (Cristina Coelho), proferido no 

processo n.º 0725175 e consultado em 26/08/2017. Ainda sobre o cumprimento defeituoso e a consequente responsabilidade, veja -se 

o Ac. do TRL, de 13/07/2017, sob o processo n.º 1411/09.1TBTVD.L1-2 (Vaz Gomes), consultado em 12/09/2017. Ambos os 

acórdãos encontram-se disponíveis em www.dgsi.pt. 

119
 Cf. decisão do TRP, de 12/09/2016 (Carlos Querido) – acórdão sob o processo n.º 45675/15.1YIPRT.P1, consultado em 

22/08/2017 e disponível em www.dgsi.pt. 

120
 Ponto n.º VII do sumário do Ac. do TRP, de 16/05/2017 (Márcia Portela), com o processo n.º 1614/13.4TJPRT.P1, consultado 

em 22/08/2017 e disponível em www.dgsi.pt.  

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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direitos de autor
121

. Por isso, caso o contrato verse sobre uma obra de índole intelectual, 

deverá ser aplicado, primordialmente, aquele regime
122

.   

Entende, assim, CALVÃO DA SILVA que a aplicação da regulamentação 

conivente com o contrato de prestação de serviços e as suas modalidades deverá, porém, 

ser bastante ponderada, apenas a título subsidiário e aquando da integração de possíveis 

lacunas, uma vez que, caso assim não fosse, estaríamos a “inverter a ordem natural das 

coisas”
123

.  

Na verdade, em muitos casos assentes em obras provenientes de criações 

intelectuais, a proteção daquelas estará direcionada para um diploma próprio e bastante 

restrito – o CDADC. Não obstante a proteção conferida por tal diploma legal, e 

ressalvando-se melhores opiniões, uma obra incorpórea, para efeitos do contrato de 

empreitada, e uma obra incorpórea, que se coaduna com a esfera dos direitos de autor, 

de forma alguma deverão ser confundidas. Se assim não fosse, iríamos afastar-nos, 

consequentemente, do grande problema que nos ocupa, o qual ultrapassa qualquer 

barreira conceptual
124

.  

Assim, não nos parece que a solução apresentada seja a mais exequível
125

, não se 

devendo aplicar primordialmente as regras adstritas aos direitos de autor à obra 

intelectual, em relação às regras constantes do regime da empreitada, ou vice-versa
126

. 

As razões apresentam-se sob várias perspetivas, as quais passamos a enunciar. 

Em primeiro lugar, cumpre-nos sublinhar a típica autonomia do criador, perante 

qualquer indivíduo, na realização da sua obra, uma vez que todo o processo criativo não 

                                                
121

 Cf. DL n.º 68/85, de 14 de Março, com as alterações introduzidas, por último, pela Lei n.º 36/2017, de 02 de Junho e 

comummente designado por Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos (doravante, CDADC). 

122
 Note-se que, mediante uma breve análise do art. 14º, do CDADC, nada obsta à realização de empreitadas que versem sobre obras 

incorpóreas. 

123
 In “Direitos de Autor (...)”, op. cit., p. 143. Ainda neste sentido, vide Ac. TRP, de 03/10/1995, sob o processo n.º 9420987 

(Rapazote Fernandes), disponível em www.dgsi.pt e consultado em 27/08/2017, onde foi discutida a qualificação do contrato 

mediante o qual se pretendia a realização de um projeto de arquitetura. 

124
 Neste sentido, vide JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil – Direitos de Autor e Direitos Conexos, Coimbra, 

Almedina, 1992, p. 421 e ss. 

125
 Relembre-se, tal como referido anteriormente, que o CDADC não impossibilita a realização de contratos de empreitada sobre 

algo incorpóreo, ex vi art. 14º do diploma legal em apreço. 

126
 Neste sentido, JORGE DE BRITO PEREIRA, “Do conceito de obra(...)”, op. cit., pp. 586 a 589. 

http://www.dgsi.pt/
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terá saído da sua esfera, seguindo um plano estritamente unilateral. Ora, a situação 

exposta, desde que verificados os requisitos do art. 1º, do CDADC
127

, insere-se no 

âmbito da proteção dos direitos de autor
128

. O problema com que nos deparamos não se 

encontra a este nível, mas sim ao nível de uma relação contratual, em que uma das 

partes é obrigada a realizar certa obra, mediante uma contrapartida monetária e em 

conformidade com que fora convencionado ab initio
129

.  

Apesar do processo criativo não se encontrar protegido pelo CDADC, certo é que o 

mesmo poderá relevar para a realização da obra, mas o que se encontra aqui protegido é 

única e exclusivamente a obra exteriorizada e nunca o processo que a criou
130

. Por essa 

razão, têm entendido a doutrina e a jurisprudência estender àquele processo criativo as 

regras de diferentes regimes, sob várias hipóteses
131

. 

Em primeiro lugar, surge a possibilidade de qualificar o contrato como prestação de 

serviços inominado, com a aplicação das regras do mandato, ex vi art. 1156º, do C. 

Civ.
132

 ou, ainda, todo o exposto conjugado com as regras da empreitada. É ainda 

apresentada uma outra solução que se cinge à qualificação do contrato como sendo 

exclusivamente de empreitada
133

. E, por último, é defendida uma qualificação do 

contrato como prestação de serviços inominado, mas excluída da aplicação do vertido 

no art. 1156º, do C. Civ., com a imposição imediata das regras do contrato de 

empreitada.  

Por seu turno, no contrato de empreitada, existe regulamentação própria em relação 

ao processo criativo. De acordo com o vertido no art. 1208º, do C. Civ., o empreiteiro 

                                                
127

 Serão abrangidas por este diploma as obras intelectuais que se prendam com o domínio artístico, literário ou científico, desde que 

se encontrem exteriorizadas. 

128
 Evidencie-se que este problema, que é colocado quanto às obras em geral, ganha particular relevância pela proteção concedida no 

art. 3.º, do CDADC às obras equiparadas a originais, as quais são completamente desprovidas de autonomia do seu autor. 

129
 Neste sentido, JORGE DE BRITO PEREIRA, “Do conceito de obra (...)”, op. cit., p. 587.  

130
 Cf. n.º2 do art. 1º, do CDADC. 

131
 Sobre este aspeto, vide JORGE DE BRITO PEREIRA, “Do conceito de obra (...)”, op. cit., p. 589. 

132
 Cf. decisão do STJ, em 11/07/2006, integrada no processo n.º 06A1434 (Sebastião Póvoas) – “O regime da empreitada prende-se 

com a realização de obras materiais” e “O contrato de edição supõe uma criação intelectual (...), aplicam-se as regras do contrato de 

prestação de serviço e subsidiariamente as do mandato.” O presente acórdão encontra-se disponível em www.dgsi.pt, tendo sido 

consultado em 25/08/2017. 

133
 A título exemplificativo, veja-se a decisão do STJ – acórdão de 26/09/1999 (Afonso de Melo) - sob o processo n.º 99A227 – “O 

contrato de edição é uma espécie de contrato de empreitada, aplicando-se-lhe as regras deste que não estejam em contraste com as 

suas próprias regras.” O acórdão foi consultado em 25/08/2017 e encontra-se disponível em www.fd.unl.pt.  

http://www.dgsi.pt/
http://www.fd.unl.pt/
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encontra-se obrigado a seguir o plano indicado para todo o processo, que culminará na 

realização da obra pretendida pelo dono daquela e, caso tal não esteja conforme o 

contratualmente estabelecido, aplicar-se-ão as regras constantes deste regime
134

.  

Por outro lado, o que se evidencia no regime dos direitos de autor é a proteção do 

autor, a exteriorização da obra e a individualidade que a caracteriza
135

. Porventura, no 

contrato de empreitada, o que se pretende é a realização de uma obra (neste caso, 

incorpórea), suscetível de materialização, protegendo-se os interesses do dono da 

mesma, se aquele contrato não for cumprido. Os interesses protegidos não são, de forma 

alguma, análogos. 

Cumpre-nos concluir que a proteção conferida pelos direitos de autor restringe-se à 

obra realizada, não existindo qualquer regulamentação neste âmbito que impenda sobre 

todo o processo criativo. Assim, a aplicação de outras regras é possível, mas apenas a 

título incidental. Basta pensarmos num contrato segundo o qual é estipulado que uma 

das partes se encontra obrigada a pintar um retrato, o qual deve cumprir as dimensões 

estabelecidas pela outra parte, o tipo de materiais utilizados, as cores, et cætera, contra o 

pagamento de um preço.  

Fazendo-se uma ressalva a melhores opiniões, não obstante o cariz intelectual da 

obra em análise (que, tal como temos vindo a defender, existe compatibilidade entre 

este tipo de obras e a aplicação das regras da empreitada), será de qualificar tal contrato 

como contrato de empreitada, na medida em que, em primeiro lugar, a mesma é 

suscetível de materialização e de uma posterior entrega ao dono da obra e, em segundo, 

o empreiteiro goza de certa autonomia na realização daquela, podendo, v.g., escolher o 

tipo de linhas ou contornos a utilizar. 

Por outro lado, aquele resultado, por todos os argumentos até então apresentados, 

poderá integrar um outro nível de proteção, em relação a quem o criou – o dos direitos 

                                                
134

 Tal como desenvolvido no ponto supra. 

135
 Veja-se, neste sentido, o Ac. do STJ, de 05/07/2012, proferido no processo n.º 855/07.8TVPRT.P1.S1 (Gabriel Catarino) – “Para 

que uma obra possa ser protegida pelo direito autoral, é imprescindível que ela assuma e se expresse com um traço distintivo de 

outras obras que já tenham adquirido o poder de ser conhecidas pelo comum das pessoas.”  
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de autor, desde que traduza a sua individualidade
136

. Apesar de uma natureza bastante 

díspar, é possível a confluência das duas figuras. 

Em sentido contrário, veja-se a decisão do STJ, em 07/07/2010, proferida no 

processo n.º 4865/07.7TVLSB.L1.S1 (Barreto Nunes)
137

. Nele está em discussão a 

qualificação de um contrato, segundo o qual é pretendida a elaboração de “duas 

rubricas, devidamente intituladas, para determinado jornal, consistindo tais rubricas na 

elaboração de páginas com texto e imagens sobre beleza, cosmética e consumo, (...)”. 

Segundo o Tribunal, tal contrato será de qualificar como contrato de prestação de 

serviços inominado, aplicando-se-lhe, com as necessárias adaptações e por força do 

vertido no art. 1154º, as disposições do mandato.  

Porém, no mesmo acórdão é dito ainda que “(...) embora deixando à contratada 

liberdade e criatividade para a respectiva elaboração, apresenta balizas bem definidas, 

pré-determinadas pelos títulos e pelas matérias a tratar nas duas rubricas nele 

contempladas (....)”. Por esta mesma razão, parece-nos que existe um contra-senso, uma 

vez que esta deverá ser uma das justificações para que tal contrato, assente numa obra 

incorpórea, seja qualificado como empreitada. Existe, ainda, a possibilidade de tais 

rubricas merecerem, aqui, a proteção dos direitos de autor, se preenchidos os requisitos 

a que faz referência o CDADC, nomeadamente no art. 1º, conjugado com o art. 2º (o 

âmbito de proteção e a necessidade de obras originais). 

 

                                                
136

 Decidiu, porém, o TRG, em 05/03/2015 (sob o processo n.º 2203/12.6YIPRT.G1 e cuja relatora é Maria da Purificação 

Carvalho), acerca de um projeto de arquitetura, que o resultado material, típico do contrato de empreitada, aduzido pela realização 

de uma obra intelectual, configura, por essa razão, um contrato de prestação de serviços inominado e não se coaduna com a proteção 

conferida pelos direitos de autor (ainda que sem desenvolvimento de tal argumentação). Meses depois, escrito pela mesma relatora e 

decidido pelo mesmo Tribunal, foi considerado que um projeto de arquitetura apresenta uma maior afinidade com o regime da 

empreitada, quando comparado, por exemplo, com projectos de especialidade, em virtude da prévia definição da obra a realizar, a 

qual se irá materializar no edifício que se pretende construir – Ac. de 29/10/2015, proferido no processo n.º 492/10.0TBPTL.G1. 

Ambos foram consultados em 25/08/2017 e encontram-se disponíveis para consulta em www.dgsi.pt.  

137
 O texto integral está disponível em www.dgsi.pt e foi consultado em 26/08/2017. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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3.2.  A obra em sentido amplo 

Desde uma interpretação literal do vertido no art. 1207º, do C. Civ. a argumentos 

de ordem histórica e sistemática, os defensores desta corrente
138

 admitem a extensão da 

obra, não só às coisas corpóreas materiais e às corpóreas imateriais, como também a 

todas aquelas com carácter intelectual, desde que suscetíveis de materialização
139

. 

Não obstante uma clara minoria jurisprudencial em relação, nomeadamente, à 

qualificação de contratos com vista à obtenção de projetos de arquitetura como 

contratos de empreitada e não como contratos de prestação de serviço inominado, certo 

é que nem sempre são apresentados os argumentos mais convincentes e adequados. 

Senão, vejamos. 

De acordo com a corrente jurisprudencial dominante, um contrato cuja obra assente 

na realização de um projeto de arquitetura, traduzindo-se, portanto, numa obra 

incorpórea, deverá ser qualificado como contrato de prestação de serviço atípico, sem 

prejuízo da aplicação das regras do mandato
140

. No seguimento desta corrente, o regime 

da empreitada mostra-se incompatível com a intelectualidade inerente a este tipo de 

obras, uma vez que aquele regime, quando interpretado de forma literal, jamais se 

mostra confluente com obras incorpóreas. 

Não obstante a tendencial restrição do conceito de obra, a questão envolta dos ditos 

projetos reflete a necessidade de consolidação, de uma análise mais cuidada e 

ponderada e uma consequente interpretação para além dos preceitos normativos. Apesar 

da decisão ser proferida por tribunais diferentes, no mesmo dia assistiu-se a duas 

qualificações contratuais distintas sobre os ditos “contratos de arquitetura”. Em 

05/11/2013, o STJ (acórdão proferido no processo n.º 4498/04.0TVPRT.P1.S1 - 

Azevedo Ramos) considerou aquele como contrato de prestação de serviços inominado, 

                                                
138

 FERRER CORRIEIA, HENRIQUE MESQUITA, JORGE DE BRITO PEREIRA, entre outros. 

139
 Neste sentido, vide MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA – a obra no contrato de empreitada “(...) abrange a criação ou 

construção, reparação, modificação ou demolição de coisas móveis ou imóveis, assim como a produção de um resultado científico, 

literário ou artístico. (...)” – Noções Fundamentais de Direito Civil, 6ª edição, Coimbra, Almedina, 2013, p. 301.  

140
 Neste sentido, o já mencionado Ac. do STJ, de 14/12/2016; Ac. do STJ, de 24/04/2012, proferido no processo n.º683/1997.L1.S1 

(Moreira Alves); Ac. do TRL, de 04/06/2015, processo n.º1239/13.4TVLSB.L1-2 (Ondina Carmo Alves); Ac. TRL, de 05/03/2015, 

sob o processo n.º 190247/11.9YIPRT.L1-2 (Ondina Carmo Alves). Os acórdãos referidos foram consultados em 28/08/2017 e 

encontram-se disponíveis em www.dgsi.pt, excetuando o último, o qual está disponível em www.lexpoint.pt. 

http://www.dgsi.pt/
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com o argumento de que as obras intelectuais não devem estar abrangidas pelo regime 

da empreitada, ao passo que o TRC (acórdão sob o processo n.º 113799/12.6YIPRT.C1 

- Henrique Antunes), no mesmo dia, considerou-o como um verdadeiro contrato de 

empreitada
141

.  

Foi desde logo afastado o regime da empreitada, segundo o STJ, em virtude da 

natureza intelectual subjacente a este tipo de contrato, acrescentando-se que “ (...) A 

execução material desse projecto arquitectónico, concretizado por terceiro, é que 

constitui uma empreitada. (...)”
142

. Em sentido completamente oposto, o TRC 

considerou que o contrato com vista à realização de projetos de arquitetura ou 

engenharia “(...), é um contrato de empreitada ou a que devem aplicar-se, na medida 

possível, as regras da empreitada. (...)”
143

.  

Todavia, e sendo certo que a jurisprudência maioritária envereda pela 

incompatibilidade e pela inadequação do regime da empreitada para a regulamentação 

do litígio em causa, o mesmo concluiu (muitas vezes) pela aplicação das disposições da 

empreitada, sempre que se mostrarem conformes e sempre que as do mandato não sejam 

suficientes e capazes de dar resposta às questões colocadas. Poderão acrescentar, ainda, 

que “(...) Nessas adaptações, por via analógica, afigura-se mais segura uma metodologia 

de ponderação casuística que permita aferir a melhor adequação de determinado 

segmente normativo do regime típico da empreitada à natureza concreta da obra 

incorpórea e imaterial que estiver em causa.(...)”
144

.  

O argumento aqui aduzido não nos parece justificar devidamente a razão do 

suposto desvio do regime da empreitada em relação a obras incorpóreas. Afinal, aquele 

regime é, regra geral, mais adequado a este tipo de obras do que o do mandato, tal como 

defendido e explicado no ponto supra.  

Por outro lado, cumpre-nos fazer referência a outros argumentos, mediante os quais 

é possível incluir na noção de obra, para efeitos do contrato de empreitada, as criações 

de espírito ou obras intelectuais. Numa interpretação mais literal, a “certa obra”, a que o 

                                                
141

 Ambos os acórdãos encontram-se disponíveis em www.dgsi.pt e foram consultados em 28/08/2017. 

142
 Ponto n.º 4 do sumário. 

143
 Alínea d) do sumário. 

144
 Ponto IV do sumário do Ac. do STJ, de 14/12/2016, outrora analisado. 

http://www.dgsi.pt/
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legislador faz referência no vertido no art. 1207º, do C. Civ., não se restringe a obras 

corpóreas, traduzindo-se num conceito amplo e, diríamos até, bastante vago.  

Neste sentido, evidencie-se novamente o vertido no art. 1303º, n.º2, do C. Civ., o 

qual também nos parece ser compatível com a celebração de contratos de empreitada 

sobre uma obra de cariz intelectual, uma vez que o mesmo se refere às obras 

incorpóreas, aplicando-se subsidiariamente as regras do C. Civ.. Apesar da produção de 

efeitos obrigacionais no contrato de empreitada (cuja finalidade consiste na realização 

de uma obra) e não de efeitos reais quoad effectum, certo é que se transmite o direito de 

propriedade da obra no momento em que o dono daquela a aceita
145

. Uma vez que o 

vertido no art. 14º, do CDADC em nada proíbe a celebração de empreitadas de obras 

intelectuais e dada a inexistência de obstáculos, com vista à celebração desse tipo de 

contratos, mediante a análise do preceituado no n.º 2, do art. 1303º, do C. Civ., parece-

nos não existirem quaisquer tipos de impedimento relativamente à celebração de 

contratos de empreitada assentes em obras incorpóreas. 

Ainda nesta linha de pensamento, sendo o contrato de prestação de serviços aquele 

mediante o qual “uma das partes de obriga a proporcionar à outra certo resultado do seu 

trabalho intelectual ou manual
146

”, e sendo o contrato de empreitada uma das 

modalidades daquele contrato, deverão ser refletidas as características do primeiro no 

segundo, podendo, assim, incluir-se certa obra intelectual no regime da empreitada. 

Atendendo, agora, a um argumento moldado pela história do nosso C. Civ., os 

seguidores desta corrente crêem que com a alteração de coisa para obra, aquando da 

segunda revisão do Anteprojeto do C. Civ., e uma vez que a coisa implica sempre uma 

qualidade de materialização, não existem quaisquer razões para que tal fique restringida 

a coisas corpóreas materiais e/ou imateriais. Deste modo, o regime da empreitada 

deverá estender a sua aplicação às obras incorpóreas
147

. 

                                                
145

 Relembre-se o tema desenvolvido em 1.3, do capítulo I, da presente dissertação. 

146
 Cf. art. 1154º, do C. Civ.. 

147
 Sobre este tema, vide JORGE DE BRITO PEREIRA, “Do conceito (...)”, op. cit., pp. 580 a 582. 



 

55 

 

Por fim, dada a inadequação do vertido no art. 1212º, do C. Civ., argumenta-se no 

sentido de que o legislador descurou esta hipótese relativamente às obras intelectuais, 

cabendo ao intérprete perceber, casuisticamente, qual o regime que melhor se adequa
148

.  

 

3.3.  Considerações finais sobre a noção de obra 

Pelos argumentos supra expostos, cremos que a noção de obra no contrato de 

empreitada deverá estender o seu alcance às obras incorpóreas, desde que a obra seja 

suscetível de materialização
149

.  

Contudo, não nos parece correto afirmar que todos os resultados imateriais ou 

incorpóreos, ainda que materializados em certo suporte, devam ser regulados pelo 

regime da empreitada
150

. Afinal, a vontade das partes, o princípio da liberdade 

contratual e as cláusulas que integram o contrato deverão ser fatores determinantes na 

sua qualificação. Uma análise ponderada de todos estes aspetos deverá ser o ponto de 

partida para a subsunção em certo regime. 

A ineficácia das respostas ao problema apresentado tem-se tornado bastante 

evidente. Não obstante um conceito amplo de obra, o qual nos parece o mais adequado, 

o mesmo não se mostra suficiente para a resolução de um problema que se desenvolve a 

dois níveis – de identidade conceptual e de regime. 

Deste modo, é necessário fornecer mais elementos e clarificar conceitos. Só assim 

será possível acompanhar a evolução de uma sociedade que se revela, cada vez mais, no 

plano de uma realidade virtual. 

                                                
148

 Neste sentido, A. FERRER CORREIA/M. MHENRIQUE MESQUITA, “A obra intelectual (...)”, op. cit.,  p. 146. 

149
 Tema desenvolvido infra em 1.2., do capítulo III. 

150
 “Tal como nem todas as obras intelectuais deverão ser reguladas pelo Direito Industrial. A natureza da obra não pode definir uma 

unidade jurídica.” - LUÍS COUTO GONÇALVES, Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal, 

5ª edição revista e actualizada, Coimbra, Almedina, 2014, p. 19. 



 

56 

 

CAPÍTULO III 

DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA À PRODUÇÃO DE UM RESULTADO 

MATERIAL 

 

1. A possibilidade de realização de obras incorpóreas 

Tal como exposto, a doutrina e a jurisprudência têm-se vindo a pronunciar, 

maioritariamente, no sentido de que o regime do contrato de empreitada deverá 

restringir-se às obras corpóreas (v.g., a construção de um imóvel) com a nuance da 

inclusão das corpóreas imateriais (são exemplo disso os contratos de instalação e de 

fornecimento, apresentados anteriormente
151

). 

A questão e a consequente argumentação, porém, não se podem cingir ao 

paradigma intrínseco à empreitada – o da construção de imóveis – nem se devem 

circunscrever às duas correntes que, desde 1983 e até à presente data, vigoram no nosso 

sistema jurídico, descurando contratos celebrados constante e diariamente, como são o 

caso dos contratos ligados à área informática. A atualidade do problema reporta-se, em 

grande parte, aos contratos que revestem uma componente informática, não se 

conseguindo responder adequadamente às problemáticas suscitadas se a base de tal 

solução assentar apenas no que a doutrina desenhou até hoje. 

A delimitação do objeto da empreitada não deve, pois, tornar-se estática. Contudo, 

afirma-se na doutrina e pela jurisprudência dominante, sem recurso a qualquer 

aprofundamento interpretativo, que aquele contrato, apesar de reunir todos os elementos 

relativos às obrigações principais da empreitada, não pode ser qualificado como tal, uma 

vez que se trata de algo incorpóreo. Ora, percorrendo os regimes dos contratos com os 

quais se mostra certa afinidade, a verdade é que nenhum deles, na nossa opinião, se 

adequa devidamente. E a solução culmina, quase sempre, na aplicação das regras da 

empreitada.  

                                                
151

 Relembre-se o ponto 2.3., do capítulo II, da presente dissertação. 
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O que é proposto, no fundo, pelos defensores da corrente restrita do conceito de 

obra é que sejam qualificados aqueles contratos segundo os quais se pretende a 

realização de uma obra incorpórea, mediante uma contraprestação monetária, como 

contratos inominados, aos quais se aplicarão as regras do mandato e, no que for mais 

adequado, as da empreitada.  

Constatou-se, até aqui, que o nosso Código Civil em nada proíbe a qualificação de 

um contrato que vise a realização de uma obra intelectual como empreitada. Não se trata 

apenas de um problema de similitude entre várias figuras contratuais, mas de uma 

verdadeira identidade conceptual, a qual nunca foi eficazmente esclarecida. A 

descoberta de critérios mais exequíveis e compatíveis com o problema em análise tem-

se mostrado, cada vez mais, toldada pela dicotomia das duas correntes que a doutrina 

dominante apresenta. 

Por último, entendemos que os traços distintivos do contrato de empreitada
152

, 

reunidos por um conjunto de elementos inerentes às obrigações principais e ainda à 

execução propriamente dita, em nada obstam à inclusão de obras intelectuais no seu 

regime
153

. Ora, por um lado, pretende-se obter um resultado suscetível de 

materialização, mediante uma contrapartida monetária; por outro, não há um vínculo de 

subordinação entre o empreiteiro e o dono da obra, ainda que seja conferido ao último o 

direito de fiscalização
154

. 

 

1.1.  Sobre as limitações à autonomia do empreiteiro 

A essencialidade normativa do contrato de empreitada não nos parece esmorecer ao 

defendermos que algumas criações de espírito podem (e devem) ser consideradas obras 

para efeitos daquele contrato. Porém, há uma necessidade de interpretar, numa análise 

do direito positivo, as características que se prendem com este contrato.  

                                                
152

 Acerca da tipificação normativa do contrato de empreitada, vide CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, Cessão da Posição 

Contratual, Coimbra, Almedina, 1982, p. 336. 

153
 Ficam ressalvadas as situações analisadas em 3.1.1., referentes à proteção conferida pelos Direitos de Autor, e ainda todas 

aquelas que se mostrem totalmente incompatíveis com o regime da empreitada, desde logo pela falta de materialização da obra 

incorpórea. 

154
 Cf. art. 1209º, do C. Civ.. 
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O ponto central do problema que nos ocupa refere-se à adequação ou inadequação 

do regime da empreitada perante os contratos que assentam na realização de obras 

incorpóreas
155

. Desde logo, questiona-se o grau de liberdade/autonomia do empreiteiro, 

caso a este tenha sido incumbida a realização de uma obra, que seja fruto do seu 

intelecto. 

Do estabelecido contratualmente e mediante o tipo de obra que se pretende 

concretizar, surgem mais ou menos limites àquela liberdade. Tratando-se de obras 

intelectuais, certo é que os termos do contrato, em relação à execução da obra 

pretendida, acabam por ser mais indeterminados, quando comparados com a execução 

de obras corpóreas, dado o processo criativo que lhe possa estar subjacente
156

. 

Consequentemente, o preceito normativo que versa sobre a execução da obra e a 

conformidade daquela com o estabelecido contratualmente
157

 não devem ser 

interpretados ipsis verbis. 

Um outro ponto de relevo prende-se com a faculdade atribuída ao dono da obra de 

a fiscalizar (não obstante o confronto entre a imperatividade ou a faculdade de tal 

direito), conforme o já supra referido. Assim, analise-se agora tal preceito no plano das 

obras intelectuais, conjugado com a autonomia do empreiteiro, a qual merece a nossa 

atenção. 

Segundo JORGE DE BRITO PEREIRA, existem dois tipos de poder – um poder de 

fiscalização fraco e um poder de fiscalização forte
158

. Este direito pode ou não ser 

exercido pelo dono da obra, com a ressalva de que, caso não o seja, aquele poderá 

exigir, a final, o cumprimento do que fora convencionado relativamente à execução da 

obra, nos termos do art. 1209º, do C. Civ.. 

Às obras intelectuais, dado o grande nível de abstração que se lhe impõe, associa-se 

um poder de fiscalização fraco, uma vez que o dono da obra apenas conseguirá 

                                                
155

 Sobre este tema, vide JORGE DE BRITO PEREIRA, “Do conceito de obra (...)”, op. cit., pp. 592 a 597. 

156
 Idem. 

157
 Cf. art. 1208º, do C. Civ.. 

158
 In “Do conceito de obra (...)”, op. cit., pp. 595 a 597. Leia-se, ainda, na p. 595 que “A maior autonomia de que, em princípio, 

goza o empreiteiro intelectual, não afasta as normas referentes à fiscalização dos trabalhos. Provoca apenas a sua especial 

interpretação.” 
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fiscalizar até certo limite, isto é, apenas nos contornos gerais daquele e não na 

minuciosidade da execução da obra, a qual partirá do espírito criativo do empreiteiro, 

ainda que seguindo o plano convencionado para a criação da obra definido ab initio
159

.  

O mesmo autor defende, porém, que um poder de fiscalização forte, o qual se 

prende com o conteúdo propriamente dito da obra a realizar, é possível e adequado a 

este tipo de obras, desde que estipulado previamente entre as partes
160

. Contrariamente a 

este entendimento, cremos que apenas o designado poder de fiscalização fraco é 

compatível com a empreitada de obras incorpóreas. Apesar de fraco, certo é que existe 

um poder de fiscalização no contrato de empreitada assente na realização de uma obra 

incorpórea, pelo que este aspeto de regime não obstaculiza a classificação deste tipo de 

contratos como sendo de empreitada.  

O regime da empreitada, apesar de permanecer desenhado, na maioria das vezes, 

para questões relacionadas com a construção ou modificação de imóveis, adapta-se à 

realização de obras incorpóreas, incumbindo ao intérprete uma análise mais cuidada, 

quer dos preceitos normativos, quer da própria vontade das partes contraentes e tudo o 

que fora contratualmente estabelecido. Aquela análise mais ponderada deverá coincidir 

com critérios balizadores relativamente à liberdade artística do empreiteiro. 

Neste sentido, e consoante o grau de liberdade atribuído ao empreiteiro, podemos 

ou não qualificar um contrato de base intelectual como sendo de empreitada. Tudo 

dependerá dos limites impostos àquela criação de espírito. Se estipulados critérios 

bastante específicos e coniventes com limitações à liberdade artística (e desde, claro, 

que sejam observados os requisitos de que já nos ocupámos anteriormente), parece-nos 

que nada impede que se qualifique aquele contrato como um verdadeiro contrato de 

empreitada. 

Nestes termos, a liberdade artística, conjugada com a materialização da obra 

intelectual, deverá conferir a este tipo de obras uma nova interpretação para efeitos do 

                                                
159

 Ainda que sem desenvolvimento da sua fundamentação, decidiu o STJ, em 17/06/1998 (Torres Paulo), que ao contrato de 

empreitada apenas se encontravam associadas obras corpóreas, uma vez que “(...) o direito de fiscalizar a obra não se coaduna com a 

realização de obras intelectuais, o mesmo acontecendo com o de exigir a eliminação dos defeitos, (...)” – ac. sob o processo n.º 

565/98, disponível no BMJ, n.º 478, pp. 351 a 359. 

160
 In “Do conceito de obra (...)”, op. cit., p. 597. 
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contrato de empreitada. Só assim será possível dar uma resposta consistente às questões 

que desde 1983 são colocadas pela nossa doutrina e na jurisprudência. 

Em causa, não está a anulação do contrato de prestação de serviços com a 

afirmação da empreitada solidificada numa nova dinâmica, quer a nível conceptual, 

quer a nível normativo; ou o desvio das regras do mandato; ou, ainda, a irrelevância da 

proteção dos direitos de autor, em sede do resultado criativo e individual que se obteve; 

ou, por último, uma unidade de regimes para colmatar as falhas existentes no regime do 

contrato de empreitada. Ao invés, encontra-se em causa a evidência da desconformidade 

doutrinária e jurisprudencial e a ineficácia do conjunto argumentativo empregue nas 

últimas décadas, que se mostra cada vez mais incapaz de resolver um problema que 

ultrapassa um mero conceito de obra.  

 

1.2.  A materialização do trabalho intelectual 

Tendo-se demonstrado que o regime da empreitada é compatível com a realização 

de obras incorpóreas, acolhendo, deste modo, a tese ampla do conceito de obra, cumpre-

nos, agora, analisar um dos requisitos para que tal seja possível, num plano mais 

prático. A materialização do trabalho intelectual revela-se uma condição necessária para 

qualificarmos certo contrato como sendo de empreitada
161

. 

Com vista à obtenção de um resultado, não se pode prescindir que o mesmo se 

materialize em certo suporte
162

, tal como não se pode afirmar que qualquer contrato que 

vise determinado resultado material deva ser considerado tão-só um contrato de 

empreitada
163

. A dificuldade deste tema não se prende com a ilação de que todas as 

obras incorpóreas poderão materializar-se, mas sim com a necessidade de incorporação 

da obra em algo físico
164

, sendo este processo imprescindível para a verificação de um 

                                                
161

 Sobre este tema, vide CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos II, op. cit., loc. cit.. 

162
 Neste sentido, PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, op. cit., p. 865 e A. FERRER COREIA E M. 

HENRIQUE MESQUITA, “A obra intelectual (...)”, op. cit., pp. 143 a 145, ainda que os primeiros excluam as obras intelectuais 

(mesmo que materializáveis) do âmbito do contrato de empreitada, contrariamente aos segundos autores. 

163
 Conceção debatida no já citado Ac. do STJ, de 03/11/1983. 

164
 Relembre-se, neste sentido, o ponto 2.2., do capítulo I, da presente dissertação, sobre o contrato de empreitada no ordenamento 

jurídico alemão e a necessidade de um processo de corporização da obra intelectual. 
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resultado material – seja numa tela (no caso de se tratar de um quadro), seja em folhas 

(tratando-se de um livro) ou seja em cassetes (relembrando o litígio de 1983 que deu 

azo a toda esta discussão). 

Segundo os defensores de uma corrente mais restrita do conceito de obra, a obra 

incorpórea deverá ser subtraída do regime do contrato de empreitada, dada a 

inadequação deste em regular obras deste tipo, por um lado, e, por outro, pela 

impossibilidade de uma criação de espírito ser transformada em algo corpóreo, não se 

devendo, por conseguinte, confundir-se a obra realizada com o respetivo corpus 

mechanicum
165

. 

Não nos parece que a segunda parte de tal entendimento seja descabida, uma vez 

que o processo que originou aquele resultado e o suporte material não devem ser, de 

facto, confundidos
166

, apesar de, inevitavelmente, o resultado material ser o reflexo de 

todo o processo produtivo. Só assim será obtido um resultado específico e discreto
167

 

(conivente com uma entrega e aceitação pelo dono da obra), integrado no âmbito do 

contrato de empreitada. 

Embora a enunciação de um critério bastante sólido que nos auxilia na perceção do 

que deverá ser traduzido um certo resultado material, o foco do problema em análise 

reveste, agora, um cariz predominantemente conceptual, sendo necessário desmistificar 

conceitos como a exteriorização e o corpus mechanicum ou a corporização de um 

trabalho intelectual. Pergunta-se, assim, em que é que consistirá a materialização do 

trabalho intelectual. 

Enveredando pelo pensamento de FERRER CORREIA e HENRIQUE 

MESQUITA, as obras incorpóreas carecem sempre de um corpus mechanicum, tendo, 

obrigatoriamente, de se corporizar
168

. Na realidade, a obra intelectual tem que ser 

exteriorizada para que possa, consequentemente, ser materializada. Não obstante a 

separação da obra produzida do respetivo suporte material e, como tal, a sua 

                                                
165

 Neste sentido, J. CALVÃO DA SILVA, A. VARELA, VAZ SERRA, ROMANO MARTINEZ, SANDRA PASSINHAS, entre 

outros. Em sentido diverso, FERRER CORREIA, HENRIQUE MESQUITA e JORGE DE BRITO PEREIRA. 

166
 Cf. FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos II, op. cit., loc. cit. 

167
 Ibidem. 

168
 In “A Obra Intelectual (...)”, op. cit., p. 157. 
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diferenciação, certo é que “(...) mal se concebe (se porventura se concebe) que alguém 

se obrigue a produzir determinada obra intelectual, sem ao mesmo tempo se obrigar a 

incorporar ou verter essa criação num qualquer suporte material adequado (...)”
169

. 

Diferentemente das obras corpóreas imateriais, em que a coisa a instalar ou a 

fornecer é dotada de (alguma) autonomia, ainda que necessite de um outro corpo para 

exercer as funções específicas e adstritas à sua natureza, a obra incorpórea, para efeitos 

do contrato de empreitada, é aquela que será suscetível de exteriorização e inerente 

incorporação para que se concretize o resultado material convencionado ab initio entre o 

dono da obra e o empreiteiro. Esta será assim a verdadeira essência da materialização de 

uma obra incorpórea – desde a incorporação no dito corpus mechanicum à sua 

exteriorização, a culminar num resultado material
170

. 

 

2. A celebração de um contrato de empreitada sob a égide informática 

A doutrina e a jurisprudência, tal como se encontram hoje desenhadas para o 

contrato de empreitada, não respondem de forma viável aos problemas suscitados por 

uma sociedade em rede, que tão bem caracteriza o nosso século
171

. Deste modo, muitos 

contratos cujo objeto incide sobre a área informática carecem de regulamentação. 

Afirmar que apenas as obras corpóreas poderão integrar o regime da empreitada, 

dada a suposta inadequação daquele em relação às incorpóreas ou afirmar, por seu 

turno, que o conceito de obra deve ser mais amplo e abranger as últimas, não resolveu, 

de forma alguma, as questões colocadas durante mais de trinta anos. Aliás, tornou ainda 

mais evidente a necessidade de se estabelecerem novos critérios e de se realizarem 

novas interpretações, as quais extravasam qualquer análise literal.  

                                                
169

 Idem., p. 144.  

170
 Relembre-se o ponto 2.2., do capítulo I, o qual versa sobre a inevitável incorporação da obra intelectual, segundo a doutrina 

alemã. 

171
 Sobre a sociedade em rede, leia-se MANUEL CASTELLS, A Sociedade em Rede, volume I, 8ª edição totalmente revista e 

ampliada, tradução por Roneide Venancio Majer, colab. de Klauss Brandini Gerhardt, Califórnia, 2000, p. 69 - “(....) O que 

caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação desses 

conhecimentos e dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação da 

informação, (...).” 
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A era informática e toda a revolução tecnológica que a evidencia é a nova 

realidade, comum a qualquer indivíduo e presente nos nossos tribunais. Segundo tudo o 

supra exposto, nada obsta à qualificação dos ditos contratos de informática como 

contratos de empreitada. Senão, vejamos. 

A elaboração de aplicações informáticas, a implementação e a criação de 

programas de computador e de plataformas online constituem obras incorpóreas. De 

acordo com a posição tomada na presente dissertação, as obras intelectuais são 

compatíveis com o regime da empreitada, devendo, contudo, proceder-se a uma análise 

casuística, ponderando aspetos como a materialização da obra, isto é, a verificação, em 

primeiro lugar, da incorporação em algo físico que permita a posterior exteriorização, 

culminando numa materialização em algo físico suscetível de entrega e de aceitação e, 

por outro lado, a análise da liberdade que o dono da obra concedeu ao empreiteiro na 

realização daquela. 

Existindo um caderno de encargos, isto é, um plano elaborado pelo dono da obra e 

que ao empreiteiro incumbe seguir, observando-se, deste modo, um grau de liberdade 

artística limitado pelo estabelecido em tal plano, e assistindo-se à exteriorização de certa 

aplicação informática num site e a sua incorporação num qualquer dispositivo físico, 

cremos estar perante um verdadeiro contrato de empreitada, ainda que 

predominantemente intelectual
172

.   

Ora, o que carece de uma análise mais aprofundada é o processo que leva a um 

resultado material, uma vez que, caso não haja incorporação em suporte físico não 

haverá, por conseguinte, materialização, isto é, não existirá obra nem o resultado que se 

pretendia alcançar e que fora convencionado pelas partes. Inevitavelmente incorporadas, 

                                                
172

 Neste sentido, o Ac. do STJ, de 10/12/2013 (Gregório Silva Jesus), sob o processo n.º 12865/02.7TVLSB.L1.S1, o qual refere (e 

muito bem) que “(...) É de qualificar como sendo um contrato de empreitada aquele em que, (...) a prestação desenvolvida pela  ré, 

(...) se traduziu na transformação da realidade material, (...), corporizada naquela aplicação informática.” Em sentido contrário, os 

acórdãos do TRL, de 28/01/2014 (Maria do Rosário Morgado), proferido no processo n.º 1951/10.0TBOER.L1-7, e de 08/09/2015 

(Maria do Rosário Morgado), sob o processo n.º 89359/10.7YIPRT.L1-7. Considerou também o TRL que a realização “(...) de um 

programa informático traduz-se na execução de uma obra intelectual embora se destine a ser materializada em suporte físico 

destinado a ser aplicado em hardware a fim de serem dela retiradas as respectivas utilidades. Distingue-se por isso de um contrato 

de empreitada pois este tem por objecto a realização de uma obra física (...)” – Ac. de 21/04/2009, processo n.º 530/06.-TVLSB.L1-

1, relatora Anabela Calafate (sublinhado nosso). Ainda neste sentido o Ac. do TRP, de 19/09/2005 (Fernandes do Vale), processo 

n.º 0553291. O texto integral de todos os acórdãos está disponível para consulta em www.dgsi.pt, e foi consultado em 03/09/2017. 

http://www.dgsi.pt/
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as criações que tenham por base programas informáticos prendem-se com informações 

que serão necessariamente armazenadas num dado suporte, seja ele uma pen drive
173

, 

um disco rígido
174

 ou um outro qualquer dispositivo físico de hardware. Deste modo, as 

componentes físicas de um computador, as quais constituem o dito hardware, permitem 

que o software (relativo, v.g., a aplicações e programas) seja devidamente exteriorizado 

e incorporado num computador ou num outro qualquer dispositivo eletrónico. 

Certo é que as informações reproduzidas num documento informático não são 

físicas, mas encontram-se fisicamente armazenadas em determinado dispositivo 

eletrónico. Afinal, é possível recuperar ficheiros, programas, aplicações, et cætera, uma 

vez que se encontram materializados. Apesar da incorporação num suporte material 

volátil suscetível de ser alterado e multiplicado de forma quase instantânea, esse suporte 

é físico e a obra será sempre a mesma, isto é, o hardware pode variar, mas o software, 

transmitido entre os diferentes tipos de hardware, manter-se-á igual ao que 

contratualmente foi estabelecido entre o dono da obra e o empreiteiro (pense-se, v.g., na 

entrega de uma obra informática através de uma pen drive, mas que é verificada e aceite 

quando a mesma já se encontra num disco rígido). 

Como outrora exposto, relembre-se que concluímos pela possibilidade de 

harmonização da proteção conferida pelos direitos de autor e o regime da empreitada, na 

medida em que o CDADC visa proteger a exteriorização da obra do autor
175

. Apesar de 

um desenvolvimento breve, cumpre-nos referir que, de acordo com a doutrina e 

jurisprudência dominantes, os programas de computador apenas merecem proteção 

enquanto obras literárias
176

 e, por isso, ao abrigo do CDADC
177

. Contrariamente ao que 

sucede no Japão e nos E.U.A., em que a patenteabilidade dos programas de computador 

não apresenta quaisquer restrições, na Europa não é possível patentear programas de 
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 Dispositivo móvel de armazenamento de informação. 

174
 Dispositivo estático de armazenamento de informação. 

175
 Ponto 3.1.1., do capítulo II, da presente dissertação.  

176
 Cf. art. 10º do Acordo sobre os aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o comércio (comummente 

designado por Acordo TRIPS). 

177
 Sobre as limitações à proteção dos programas de computador, vide LUÍS COUTO GONÇALVES, Manual (...), op. cit., pp. 41 a 

52. 
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computador enquanto tais
178

. Ora, a solução legal europeia assenta, por essa razão, na 

proteção daqueles pelos Direitos de Autor
179

. 

Sendo, portanto, possível a qualificação dos contratos de informática como 

contratos de empreitada e mostrando-se, consequentemente, a insuficiência do regime 

do mandato para regular os litígios relativos a obras incorpóreas na maioria dos casos, 

cremos que aos conceitos de obra e de materialização deve ser atribuída uma nova 

visão, dado o crescente número de contratos com tal essência. Ainda que o corpus 

mechanicum seja cada vez mais volúvel, a verificação e a aceitação da obra permanece 

igual.  

 

3. Conclusões 

O problema que se coloca há mais de trinta anos coincide com a ausência de uma 

identidade conceptual e com uma interpretação incoerente do regime da empreitada.  

De uma associação a este tipo contratual da construção ou modificação de imóveis, 

a doutrina e a jurisprudência têm-se socorrido da ilação de que a obra para efeitos do 

contrato de empreitada tem necessariamente de ser corpórea. Todavia, o nosso Código 

Civil em nada proíbe a celebração deste tipo contratual assente na realização de obras 

incorpóreas. 

Embora prosseguindo um conceito restrito de obra, a doutrina e a jurisprudência 

apresenta, na maioria das vezes, uma solução que nos parece bastante vaga, na medida 

em que aquela termina no universo dos contratos inominados, chegando-se, porém, à 

conclusão final de que a aplicação das regras da empreitada será a via mais adequada. 

A resposta às questões inerentes ao conceito de obra para efeitos do contrato de 

empreitada, a qual se divide em duas correntes dominantes, não se tem revelado idónea, 
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tendo, pelo contrário, fomentado as dificuldades de distinção com outras figuras 

contratuais, originando qualificações contratuais dúbias e interpretações do regime 

desprovidas de critérios uniformes.  

Com a celebração crescente de contratos assentes em criações intelectuais (tais 

como os contratos que versam sobre a informática), numa sociedade caracterizada por 

uma rede virtual e global, assiste-se a uma rápida necessidade de clarificar conceitos e 

interpretar ponderadamente o regime da empreitada.  

Como tal, propusemo-nos responder, essencialmente, a duas questões – quão amplo 

deverá ser o conceito de obra para efeitos do contrato de empreitada e em que consiste a 

materialização da obra incorpórea. Deste modo, propusemo-nos fornecer novos 

elementos e critérios, com vista a clarificar conceitos e a interpretar preceitos, 

colmatando as falhas que derivam das correntes sobre o conceito de obra, dominantes na 

doutrina.  

Concluindo-se por um conceito amplo de obra no contrato de empreitada, e sendo 

também possível a sua coexistência com a matéria dos direitos de autor, cumpriu-nos 

questionar qual seria o grau de liberdade do empreiteiro, aquando da realização da obra 

criativa convencionada pelas partes. Ainda que a abstração seja uma das características 

principais de uma obra intelectual, a liberdade do empreiteiro deverá apresentar certos 

limites, na medida em que fica obrigado a seguir o plano elaborado pelo dono da obra. 

A inclusão das obras incorpóreas no contrato de empreitada e o panorama de uma 

sociedade virtual levou-nos, por último, a uma nova perspetiva quanto ao conceito de 

materialização, o qual extravasa qualquer corpus mechanicum. A incorporação da obra 

intelectual em coisa física é condição necessária e imprescindível para que a obra exista, 

ainda que tal existência se reporte cada vez mais a dispositivos fisicamente dotados de 

uma mobilidade fugaz. 

Em suma, a subsunção das obras incorpóreas no contrato de empreitada será o 

ponto de partida para uma melhor qualificação contratual, afastando-se, por 

conseguinte, o problema de similitude do contrato de empreitada com outras figuras e 

resolvendo-se, acima de tudo, um problema de identidade conceptual. Uma liberdade 

artística delimitada pelos planos do dono da obra e uma materialização da obra 
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intelectual assente na incorporação em certo suporte físico traduzem-se nos elementos 

fulcrais não só para a clarificação do conceito de obra e uma interpretação dos preceitos 

legais mais bem sucedida, mas também para uma qualificação contratual adequada e a 

consequente evidência de pontos diferenciadores em relação a outras figuras 

contratuais. 
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