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1. I   
 
O presente texto tem por finalidade a breve aná-
lise de um tipo específico do contrato de swap: 
interessa-nos apenas a forma simples do contra-
to de swap, o swap de taxas de juro, também 
conhecido por plain vanilla swap. 
 
Importa ter em consideração que vivemos numa 
época de permanentes alterações económicas 
que determinam a adoção de mecanismos de 
adaptação contínua. Na verdade, assistimos a 
um progresso técnico e económico muito maior 
nas últimas décadas do que em qualquer  
período anterior da História, sendo este período 
denominado por muitos como revolução  
financeira 1.  
 
Os instrumentos financeiros, com especial acer-
vo para os derivados – nos quais se enquadram 
os contratos de swap –  são vetores da econo-
mia e, com momentos mais ou menos felizes, 
como o que nos traz aqui este tema, estes ins-
trumentos são, indubitavelmente, impulsionado-
res de negócio e gestores de risco indispensá-
veis ao mercado.  

Aliás, nas últimas décadas foi possível assistir a 
uma crescente generalização do recurso aos 
instrumentos financeiros derivados em setores, 
que se diria, estarem tradicionalmente alheios a 
estes2. Assistimos, ainda, à celebração destes 
contratos com contrapartes pouco familiariza-
das com a lógica complexa de negociação asso-
ciada, desconhecendo os efeitos negativos que 
possam advir na gestão daquele risco.  
 
Nesta análise tomamos fundamentalmente por 
observação que a crise económica e financeira 
de 2007-2014, na perceção de que esta modifi-
cou a realidade vivida pelos mercados financei-
ros e, consequentemente, produziu efeitos nos 
contratos financeiros, nomeadamente nos con-
tratos de swap de taxas de juro.  
 
Desse modo, em virtude da crise económica e 
financeira suscitar uma especial apetência e 
discussão, como se verificou nos últimos anos, 
da aplicação do instituto da alteração das cir-
cunstâncias a este tipo contratual, propomo-nos 
à análise do mencionado instituto, bem como a 

* O presente artigo corresponde, no essencial, à dissertação de mestrado em Direito Empresarial apresentada em outubro de 2017 na  
Faculdade de Direito, Escola de Lisboa, da Universidade Católica Portuguesa, ressalvando-se que o capítulo 6. beneficiou de reflexões 
adicionais e posteriores. O referido trabalho foi orientado pela Senhora Professora Doutora Fátima Gomes, atual Juiz Conselheira do  
Supremo Tribunal de Justiça.  
 
** Mestre em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. Advogada na CTSU – Sociedade de Advogados SP, RL, S.A.  
sarsenio@ctsu.pt.  
 

1– Refere M  C  C  que «A criatividade e rapidez com que o sistema financeiro, nomeadamente a banca, encontrou solu-
ções para ultrapassar o clima de incerteza gerado pela volatilidade das taxas de juro e de câmbio, à época, justificou plenamente a gene-
ralização da expressão “revolução financeira” que os economistas utilizam para designar um processo de inovação do sistema financeiro  
nunca antes registado», cfr. M  C  C , O contrato de swap, Coimbra, Coimbra Editora, 2000, p. 7.  
 
2– Tal como refere P  M  P , «Desde os anos 80 do século passado, os contratos de swap impuseram-se de forma imparável no 
mercado», cfr. P  M  P , “Contrato de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias que fundaram a  
decisão de contratar”, Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 143.º, n.º 3987, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, p. 391. 
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outras formas de resolução deste contrato, equa-
cionado a sua aplicação ao contrato de swap de 
taxas de juro, compreendendo-se, designada-
mente, se a crise económica e financeira é causa 
bastante para a resolução do contrato.  
 
2. O     

     
 

 
2.1. Enquadramento  
 
O instituto da alteração das circunstâncias, ci-
tando V  S , «satisfaz uma exigência de 
justiça e, contida dentro de certos limites, não 
tem inconvenientes que superem as suas vanta-
gens»3. Nesse âmbito, carateriza A   
M  C , que «diz-se alteração das 
circunstâncias a situação na qual um contrato 
regulamente celebrado venha a ser colocado 
numa situação superveniente de grave desequi-
líbrio, por se ter modificado o circunstancialis-
mo existente à data da sua conclusão»4.  
 
Importa conhecer as raízes do atual artigo 
437.º do CC. Assim, importa atender ao ante-
projeto do CC de V  S  onde se previa o 
seguinte:  
 

1. Se se alterarem as circunstâncias em que 
as partes fundaram a sua decisão de con-
tratar, e daí resulta o desaparecimento 
da base do contrato, em tais condições 
que seria gravemente contrário à boa fé, 
vista, no seu conjunto, a situação do caso 
e tidos em conta os usos de negócios, 
exigir o cumprimento dele, pode a parte, 
que é vítima da alteração das circunstân-
cias, obter a resolução ou modificação 
do mesmo contrato. 

2. A parte, contra a qual se pretende a re-
solução do contrato, pode requerer que, 
em vez dela, o contrato seja modificado. 

3. A modificação do contrato só é admissí-
vel quando for conforme com a presumí-
vel intenção das partes ou com a boa fé. 

4. O disposto neste artigo não se aplica se 
o devedor estava em mora quando a alte-
ração se produziu, mas sim se o cumpri-
mento foi retardado devido a impossibili-
dade temporária da prestação, não im-
putável ao devedor. No caso de prorro-
gação do prazo por decisão das partes, 
depende da finalidade dessa prorroga-
ção a aplicação do preceituado no pre-
sente artigo às alterações posteriores a 
ela. 

5. Se a alteração das circunstâncias estiver 
compreendida nas flutuações normais do 
contrato ou for abrangida pela finali-
dade dele, não se admite a resolução 
ou modificação, de que trata o presente 
artigo. Os contratos aleatórios podem 
ser resolvidos ou modificados quando a 
alteração das circunstâncias exceder 
apreciavelmente todas as flutuações pre-
visíveis na data do contrato; mas a reso-
lução ou modificação não se admitem 
por uma causa quando as partes sujeita-
rem a efeitos análogos aos desta, resul-
tantes de outras causas. O contrato de 
seguro de vida pode ser resolvido ou mo-
dificado de acordo com legislação espe-
cial. (sublinhado nosso) 

6. À alteração superveniente das circuns-
tâncias equipara-se, para os efeitos de-
clarados neste artigo, a inexistência, na 
data do contrato, das circunstâncias que 
lhe serviram de base, se essa inexistência 
só mais tarde se tornou conhecida e a 

3- V  S , “Resolução ou Modificação dos Contratos por alteração das circunstâncias”, BMJ, n.º 68, 1957, p. 296.  
 
4- A  M  C , “A crise e a alteração das circunstâncias”, Revista de Direito Civil, n.º 1, Coimbra, Almedina, 2016,  
p. 11. 
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parte, que dela quer prevalecer-se, não era 
obrigada a conhecê-la na data do mesmo 
contrato.5 

 

A proposta de V  S  não vingou no senti-
do de consagrar a previsão legal supra citada 
relativamente aos contratos aleatórios no artigo 
437.º do CC. – «Os contratos aleatórios podem 
ser resolvidos ou modificados quando a altera-
ção das circunstâncias exceder apreciavelmen-
te todas as flutuações previsíveis na data do 
contrato». Não obstante, entendemos que daqui 
não se deverá depreender que se optou por ne-
gar a possibilidade de verificação de uma modi-
ficação ou resolução por alteração das circuns-
tâncias nos contratos aleatórios6.  
 
Atualmente, o instituto da alteração das cir-
cunstâncias encontra-se previsto no n.º 1, do 
artigo 437.º, do CC7, sob a epígrafe Condições 
de admissibilidade. O legislador nacional aco-
lheu o denominado instituto seguindo a doutri-
na da base do negócio, ou seja, «sendo sensível 
a uma exigência de justiça, que aponta no sen-
tido de às partes ser facultada a possibilidade 

de extinção ou modificação das suas vincula-
ções em certos casos de alteração das circuns-
tâncias, a nossa lei civil, em nome da estabili-
dade contratual, pôs a possibilidade de resolu-
ção ou modificação do contrato (…)»8. 
 
Por outras palavas, «o legislador nacional  
estabeleceu no artigo 437.º do Código Civil as 
condições de admissibilidade da resolução ou 
modificação do contrato por alteração das  
circunstâncias»9, sendo, também, notória a  
tentativa de conciliação do legislador entre a 
autonomia privada10 e o princípio pacta sunt 
servanda. 
 
 A possibilidade de aplicação do artigo 437.º do 
CC tem por necessária verificação os seguintes 
pressupostos legais:  
 

i) Que em causa estejam as circunstâncias 
em que as partes fundaram a decisão de 
contratar, i.e. as bases do negócio11 (em 
que as partes fundaram a decisão de 
contratar, vide o citado artigo)12; 

ii) Que as referidas circunstâncias tenham 
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5– Em nota refira-se que V  S  colocou no mesmo articulado duas hipóteses distintas: a alteração das circunstâncias e a sua  
inexistência ab initio. A esse respeito a nossa lei prevê no artigo n.º 2, do 252.º, do CC, que «Se, porém, recair sobre as circunstâncias que 
constituem a base do negócio, é aplicável ao erro do declarante o disposto sobre a resolução ou modificação do contrato por alteração 
das circunstâncias vigentes no momento e que o negócio foi concluído». 
 
6- Relativamente ao contributo de V  S , refere A  M  C  que «De relevo foi, em especial, a posição de Vaz 
Serra. Este autor está sabiamente na origem de boa parte os anteprojetos relativos ao Direito das Obrigações, tenho acompanhado a 
apresentação dos diversos articulados por estudos e política legislativa, de teor monográfico, que, em conjunto, constituem uma obra 
considerável. O pensamento de Vaz Serra, fortemente apoiado no de Antunes Varela, foi, de algum modo, favorável à ideia da base do 
negócio. Tal pensamento transitaria para o projecto, onde não deixou de ser criticado e, daí para o Código Civil.», cfr. “Da alteração das 
circunstâncias”, AA.VV., Estudos em Memória do Professor Doutor Paulo Cunha, Lisboa, AAFDL, 1989, cit., p. 312.  
 
7- () Refira-se ainda, quanto à evolução legislativa, que o Código de Seabra, acompanhando os seus códigos contemporâneos, não continha 
uma regulamentação geral quanto ao tema, sendo este uma novidade do Código Civil de 1966.  
 
8– P  M  P , “Contrato de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias que fundaram a decisão de  
contratar (Cont. do n.º 3987, p. 413)”, Revista de Legislação e de Jurisprudência, Ano 144.º, n.º 3988, Coimbra, Coimbra Editora, 2014,  
p. 32.  
 
9– H  S  A , “A alteração das circunstâncias no direito europeu dos contratos, Cadernos de Direito Privado, n.º 47, 
Braga, Centro de Estudos Jurídicos do Minho (CEJUR), 2014, p. 4.  
 
10– Cfr. artigo 405.º do CC.   
 

11– Seguindo J   O  A , note-se que «Apesar da diferença de formulação “base do negócio” e “circunstâncias em que 
as partes fundaram a decisão de contratar” (ou de negociar) são exactamente o mesmo. Ambas correspondem à expressão alemã  
Geschaftsgrundlage. São aquelas circunstâncias que comummente levaram as partes a contratar, e a contratar assim. Fazem com que o 
contrato seja o que é, de modo que seria injusto manter as partes vinculadas se essas circunstâncias sofressem uma modificação essenci-
al», Cfr. J   O  A , “Alteração das Circunstâncias e justiça contratual no novo código civil”, disponível em 
www.fd.ulisboa.pt e em www.oa.pt, cit., p. 2-3.  
 
12– Registe-se ainda que tais circunstâncias têm de ser por um lado, exteriores e, por outro, comuns às partes. 
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sofrido uma alteração anormal após con-
clusão do contrato. Note-se que esta exi-
gência – alteração anormal – respeita à 
imprevisibilidade e não à dimensão da 
mesma; 

iii) Que se verifique a lesão grave para uma 
das partes, uma vez que, ainda que verifi-
cada a alteração anormal das circunstân-
cias, a não verificação desse dano, culmi-
naria no não interesse em despoletar a 
aplicação do instituto. Evidenciando-se, 
como explica A  M   
C , «que o dano deve ter certa 
envergadura»13; 

iv) Que a alteração verificada não esteja co-
berta pelos riscos próprios do contrato. 
Ou seja, a alteração não pode incluir-se 
na álea de risco presente no contrato; 

v) Que a alteração assumida afete grave-
mente os princípios da boa fé; 

vi)  Que o devedor não se encontre em mora, 
nos termos do disposto no artigo 438.º do 
CC.  

 
Ora, para desencadear a aplicação do instituto 
da alteração das circunstâncias em que as partes 
fundaram a decisão de contratar ter-se-á por 
necessário «uma alteração anormal e com  
consequências tais que a exigência do cumpri-
mento inalterado implicaria, cumulativamente, 
ofensa aos princípios da boa fé, sem estar  
coberta pelos riscos próprios do contrato»14. 
Pergunta-se, não deverá a crise económico-
financeira ser assim equacionada?  
 
Por último, deverá ainda ter-se em consideração 

que o próprio instituto da alteração das circuns-
tâncias reconhece a sua natureza supletiva.  
 
Concretizando, o referido instituto não é mais 
senão a resposta do ordenamento jurídico à re-
flexão e ponderação entre a força obrigatória do 
contrato e da justiça contatual15. No fundo é a 
consideração de que a «vontade contatual não 
existe em estado puro nem é uma enteléquia 
abstrata. Ela constitui-se e está invariavelmen-
te associada a um determinado contexto social, 
económico, político, etc., no qual surgem os 
diversos interesses e motivações contratuais e 
com base no qual as partes se determinam em 
certo sentido»16.  
 
Desse modo, da leitura e análise do referido 
regime jurídico, verificamos que caem na pre-
visão do artigo 437.º do CC «os casos de alte-
ração das circunstâncias que, fora da base ne-
gocial, impõem ao devedor um sacrifício que 
exceda a razoabilidade da manutenção da sua 
vinculação nos termos acordados».17 Por con-
seguinte, citando A  J  F , «face 
aos requisitos enunciados, por um lado, e aos 
riscos próprios do contrato, por outro, sem es-
quecer a eventual afectação dos princípios da 
boa-fé com a manutenção do contrato ou dos 
seus termos, perguntar-se-á se o contrato de 
swap que as partes celebraram se poderá in-
cluir no n.º 1 do artigo 437.º»18.  
 
Embora requeria especial cuidado equacionar a 
aplicação deste instituto de direito civil ao caso 
em análise como adiante melhor trataremos, 
podemos, desde já, concluir com as palavras de 

13- A  M  C , “Da alteração das circunstâncias”, cit., p. 355.   
 

14– P  M  P , “Contrato de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias que fundaram a decisão de  
contratar (Cont. do n.º 3987, p. 413)”, cit., p. 29-30.  
 
15– Para melhor desenvolvimento relativamente aos requisitos de aplicação do artigo 437.º do CC vide, A  M  C ,  
“Da alteração das circunstâncias”, cit., p. 353-359.  
 
16– M  C   F , “Crise financeira Mundial e Alteração das Circunstâncias: Contratos de Depósito vs. Contratos de  
Gestão de Carteiras”, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 69.º, Vol. III/IV, 2009, p. 92.  
 
17– H  S  A , A alteração das circunstâncias no direito europeu dos contratos, Cadernos de Direito Privado, n.º 47, 
Braga, Centro de Estudos Jurídicos do Minho (CEJUR), 2014, p. 7. 
 
18– A  J  F , “Instrumentos financeiros derivados. Notas mínimas sobre o seu regime jurídico”, Direito Bancário, Centro 
de Estudos Judiciários, E-book, 2015, p. 39, disponível em http://www.cej.mj.pt.    
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A  M  C  que a «alteração 
das circunstâncias (…) é um remédio de  
equidade, de concretização difícil e de saída 
imprevisível»19.  
 
2.2. A jurisprudência da alteração  
das circunstâncias: paralelismo  
de ciclos históricos e as denominadas  
grandes alterações das circunstâncias  
 
Uma análise quanto à forma como os nossos 
tribunais têm aplicado o instituto da alteração 
das circunstâncias, desde a sua consagração em 
1966, revela que estes têm preferido uma apli-
cação assumidamente cautelosa e criteriosa.  
 
Explica a esse respeito, P  M  P , 
que tal «aplicação cautelosa tem-se feito sentir, 
sobretudo, perante a invocação de “grandes 
alterações das circunstâncias”», realçando que 
«nos primeiros anos após a entrada em vigor 
do Código Civil quase não se encontram casos 
em que os tribunais tenham feito aplicação  
do artigo 437.º para resolver ou modificar  
contratos»20.   
 
Após a revolução de 25 de abril de 1974, pode-
mos equacionar distintos momentos históricos 
que poderão ser classificados como grandes 
alterações das circunstâncias. Para além destas, 
outras situações, tais como a acentuada queda 
do preço da cortiça, foram anteriormente anali-
sadas pelo Supremo Tribunal de Justiça sob a 
perspetiva de aplicação do instituto da alteração 
das circunstâncias.  
 
Chegados a este ponto, será nosso desiderato 
analisar, ainda que sucintamente, algumas das 
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal de 
Justiça face aos termos supra enunciados: (i) 

Fecho da bolsa; (ii) «Saneamentos» e 
«Ocupações»; (iii) Nacionalizações; (iv) Des-
colonização; e (v) Outras situações.  
 

2.2.1. Fecho da bolsa  
 

No acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 
13.05.198021, relativo à exigibilidade do paga-
mento de letra de câmbio emitida para regulari-
zar dívidas a instituição bancária, o tribunal 
decidiu pela não aplicação do artigo 437.º do 
CC. Cite-se, aliás, o seguinte trecho, «Alude-se, 
também, à alteração anormal das circunstân-
cias resultantes dos acontecimentos de 25 de 
Abril de 1974, com encerramento da bolsa e 
diminuição acentuada das cotações dos títulos 
adquiridos. (…) Para poder funcionar o artigo 
437.º do Código Civil é necessário que as cir-
cunstâncias que estiveram na base do negócio 
tenham sofrido uma alteração anormal e que a 
exigência das obrigações assumidas pela parte 
lesada afecte gravemente os princípios da boa 
fé e não esteja coberta pelos riscos específicos 
do contrato. Esses requisitos não se verificam 
no caso dos autos».  
 

Veja-se também o acórdão do Supremo Tribu-
nal de Justiça de 20.04.1982,22 onde fora deci-
dido rever a decisão recorrida «que assentava 
no pressuposto de que a nacionalização dos 
títulos projetara os seus efeitos no contrato de 
abertura de crédito, alterando as respetivas 
circunstâncias de base negocial; ora, como se 
mostrou, a aquisição de títulos foi negócio dife-
rente do de abertura de crédito e só as circuns-
tâncias relativas a este podiam ser atendidas 
para os efeitos do artigo 437.º, n.º 1 do Código 
Civil».  
  
Ainda relativo à não resolução ou modificação 
do contrato são várias as decisões dos nossos 
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19- A  M  C , “Da alteração das circunstâncias”, cit., p. 332.  
 
20– P  M  P , “Contrato de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias que fundaram a decisão de  
contratar (Cont. do n.º 3987, p. 413)”, cit., p. 47. 
 
21– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 68 534, de 13.05.1980, Relator O  C , in BMJ n.º 297, junho, 
1980, p. 302-309. 
 

22– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 69 468, de 20.04.1982, Relator Augusto V  C , in BMJ n.º 316, 
maio, 1982, p. 255-259. 
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tribunais superiores em que a decisão proferida 
fundamenta-se pelo não preenchimento dos  
requisitos do artigo 437.º do CC, não sendo, 
nomeadamente, causa bastante para a sua  
aplicação o encerramento da Bolsa de Valores, 
com a consequente proibição de transações no 
mercado, após a revolução do 25 de abril de 
197423.  
 
2.2.2. «Saneamentos» e «Ocupações» 
 
A título de exemplo note-se o proferido no 
acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 
13.12.197724, no qual se refere que a «alteração 
da ordem política, jurídica, social e económica, 
com usurpação de administração pelos empre-
gados, não constitui causa liberatória da res-
ponsabilidade do devedor». Ora, sobre os 
«saneamentos» e «ocupações» ocorridos, tam-
bém aqui o Supremo Tribunal de Justiça nega a 
verificação dos requisitos exigidos para a rele-
vância da alteração das circunstâncias25. 
 
2.2.3. Nacionalizações 
 
Quanto ao evento em epígrafe, decisões idênti-
cas foram proferidas, fundamentando-se, nome-
adamente, nos seguintes termos, «a anormali-
dade que se invoca para a não exigibilidade 
por ora da aforada obrigação, é a da naciona-

lização de empresas de que os recorrentes 
eram accionistas, no curso de um processo po-
lítico revolucionário (…) Não adianta ladear a 
questão transferindo para o auto, recorrido, 
uma violação dos princípios da boa fé por acto, 
as nacionalizações que lhe não é imputável e a 
que toda a defesa se reconduz»26.  
 
2.2.4. Descolonização  
 
Outro tanto sucedeu com a descolonização. 
Nesse sentido, o acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 13.02.198627, «O facto de o con-
trato ter sido celebrado em Moçambique, onde 
ao tempo as partes viviam, sendo as prestações 
realizadas em escudos moçambicanos – moeda 
que deixou de ter curso legal após a descoloni-
zação – não significa, em temos económicos ou 
outros, maior onerosidade para os réus». 
 
Ainda, e também referente à independência de 
Angola e impossibilidade de exploração de uma 
fazenda em virtude desse acontecimento, refe-
riu o Supremo Tribunal de Justiça, em 
29.03.197928 que «a fazenda onde a sociedade 
em causa explorava a cultura de bananas e que 
era, como atrás se disse, o escopo da socieda-
de, na altura da independência de Angola, em 
11 de Novembro de 1975, foi ocupada e, assim, 
perdeu-se qualquer futura possibilidade de  

23– Quanto ao fecho da bolsa, veja-se, os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, recurso n.º 175/76, de 10.03.1977, Relator M  
B  D   F , in BMJ n.º 268, julho, 1977, p. 276-277; recurso n.º 174/76, de 14.04.1977, Relator J  A  S  
M  P , in BMJ n.º 269, outubro, 1977, p. 218-219; proc. n.º 67 768, de 10.05.1979 Relator M  C , in BMJ n.º 287, junho, 
1979, p. 262-269; proc. n.º 68 310, de 17.01.1980, Relator J  R  B , in BMJ n.º 293, fevereiro, 1980, p. 323-326; e 
acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 21.01.1982, Relator J  S , in CJ, Ano VII, Tomo I, 1982, p. 261-264. 
 
24– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 66 907, de 13.12.1977, Relator O  C , in BMJ n.º 272, janeiro, 
1978, p. 193-195. 
 
25– Ainda sobre os «saneamentos» e «ocupações», veja-se os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 67 164, de 06.06.1978, 
Relator Manuel dos Santos Vítor, in BMJ n.º 278, julho, 1978, p. 110-114 e proc. n.º 70 073, de 25.01.1983, Relator A  A  
R , in BMJ n.º 323, fevereiro, 1983, p. 415-420. 
 
26- Cfr. acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 67 934, de 19.06.1979, Relator H   L , in BMJ n.º 288, julho, 
1979, p. 369-372. Ainda sobre o mesmo tema, veja-se o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 67 334, de 08.02.1979, Relator 
C  S , in BMJ n.º 284, março, 1979, p. 221-229. 
 
27– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 72 777, de 13.02.1986, Relator S  M , in BMJ n.º 354, março, 
1986, p. 514-520. 
 

28- Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 67 609, de 29.03.1979, Relator C  S , in BMJ n.º 285, abril, 1979,  
p. 262-268. 
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exploração pelos sócios da referida socieda-
de».  
 
2.2.5. Outras situações  
 
Para além dos acontecimentos históricos supra 
referidos, outras situações onde se discutia a 
aplicação do artigo 437.º do CC passaram pelo 
crivo da análise do nosso tribunal superior.  
 
Entendeu o Supremo Tribunal de Justiça que a 
baixa de 34% no preço da cortiça é um evento 
insuficiente para desencadear a aplicação do 
instituto em análise29. 
 
Relativamente à desvalorização do escudo e 
agravação do imposto de transações30, também 
tal situação não mereceu acolhimento.    
 
Por outro lado, o acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 06.04.197831, tendo por base a 
resolução de um contrato promessa de compra e 
venda de um prédio para demolição e constru-
ção posterior, tendo nesse período sobrevindo 
uma lei que suspendia a ocorrência de demoli-
ções, entendeu o Tribunal que «é resolúvel nos 
termos do artigos 437.º do Código Civil por 
alteração anormal das circunstâncias em que 
as partes fundaram a decisão de contratar, 
constituída pela publicação ulterior e imprevis-
ta de uma lei que declarou suspenso o exercício 
do direito de demolição, assim ficando os pro-
mitentes compradores impossibilitados de da-
rem concretização a fum a que obedeceu a rea-
lização do contrato».  

Também decidindo pela aplicação do artigo 
437.º do CC, veja-se o acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça, de 20.01.197732, em que na 
sequência de encerramento de uma fábrica e 
falta de matéria prima para a laboração, se pe-
dia a resolução do contrato de fornecimento e 
restituição à então autora da «quantia que vier a 
ser apurada em execução de sentença como 
correspondente às aquisições de «vazio» nos 
anos a que respeita o contrato que a mesma ré 
deixou de fazer por falta anormal de peixe e 
consequente cessão da actividade (…)».  
 
Podemos assim concluir que o Supremo Tribu-
nal de Justiça evitou aplicar o instituto da alte-
ração das circunstâncias previsto no artigo 437.º 
do CC àquelas situações denominadas pela dou-
trina como grandes alterações das circunstân-
cias (tais como acontecimentos ocorridos du-
rante a revolução de 1974 ou desta derivados), 
apenas concedendo a sua aplicação, após a veri-
ficação dos critérios objetivos exigidos, verifi-
cando-se que a opção pela aplicação do instituto 
reserva-se para «circunstâncias próximas do 
contrato»33 que afetem a «a base do negócio 
subjetiva»34, que dificultem, ou até impossibili-
tem, a concretização do negócio jurídico ideali-
zado pelas partes. 
 
2.3. A jurisprudência da alteração  
das circunstâncias e do contrato  
de swap de taxas de juro 
 
Nos últimos anos, a nossa jurisprudência  
tem sido largamente confrontada com a  
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29- fr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 65 588, de 18.03.1975, Relator J  A  F , in BMJ n.º 245, abril, 
1975, p. 490-494. 
 
30– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 70 271, de 22.02.1983. Relator J  F  L  N , in BMJ, n.º 324, 
março, 1983, p. 545-551. 
 
31– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 66 996, de 06.04.1978, Relator C  S , in BMJ, n.º 276, maio, 1978, p. 
253-264. 
 
32– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 66 462, de 20.01.1977, Relator E  A  C , in BMJ n.º 263, 
fevereiro, 1977, p. 257-264. 
 
33– Expressão de P  M  P , “Contrato de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias que fundaram a 
decisão de contratar (Cont. do n.º 3987, p. 413)”, cit., p. 48.  
 
34- Cfr. Idem ibidem.   
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problemática da resolução do contrato de swap 
de taxas de juro em razão, nomeadamente, mas 
não só, pelo suscitar da problemática da aplica-
ção do instituto da alteração das circunstâncias 
em que as partes fundaram a decisão de contra-
tar, verificando-se, assim, uma crescente litigio-
sidade que, em larga medida, fora despertada 
pela crise económica e financeira iniciada em 
2007 e respetivas consequências associadas. 
 
Identificamos infra alguns dos acórdãos proferi-
dos em Portugal35 que tiveram por análise a 
figura do contrato de swap de taxas de juro e 
nos quais a discussão de Direito teve por base a 
aplicação do instituto da alteração das circuns-
tâncias.   
 
2.3.1 Acórdãos que decidiram pela a resolução 
do contrato por alteração das circunstâncias  
 

 Acórdão do Tribunal da Relação de  
Guimarães, de 31.01.2013, proc. n.º 
1387/11.5TBBCL-B.G1 (Relatora Con-
ceição Bucho) – resolvido o contrato  
por alteração anormal das circunstâncias. 
Aplicação do artigo 437.º do CC. 

 Acórdão do Supremo Tribunal de  
Justiça, de 10.10.2013, proc. n.º 
1387/11.5TBBCL.G1.S1 (Relator Granja 
da Fonseca) – resolvido o contrato por 
alteração anormal das circunstâncias. 
Aplicação do artigo 437.º do CC. 

 Acórdão do Tribunal da Relação de  
Lisboa, de 08.05.2014, de 
531/11.7TVLSB.L1-8 (Relator Ilídio  
Sacarrão Martins) – resolvido o contrato 
por alteração anormal das circunstâncias. 

Aplicação do artigo 437.º do CC. 

 Acórdão do Tribunal da Relação de  
Lisboa, de 28.04.2015, proc. n.º 
540/11.6TVLSB.L2-1 (Relator João  
Ramos de Sousa) – a ação foi julgada 
parcialmente procedente. Decidiu-se pela 
resolução do contrato nos termos do arti-
go 437.º do CC.  

 
2.3.2 Acórdãos que decidiram pela não  
resolução do contrato por alteração  
das circunstâncias  
 

 Acórdão do Tribunal da Relação de  
Lisboa, de 15.01.2015, proc. n.º 
876/12.9TVLSB.L1-6 (Relatora Maria 
Manuela Gomes) – julgada não verifica-
da a alteração anormal das circunstâncias 
que justificasse resolução ou modificação 
do contrato. 

 Acórdão do Tribunal da Relação de  
Lisboa, de 28.04.2015, proc. n.º 
540/11.6TVLSB.L2-1 (Relator João Ra-
mos de Sousa) – a ação foi julgada parci-
almente procedente. Decidiu-se pela re-
solução do contrato nos termos do artigo 
437.º do CC. 

 Acórdão do Tribunal da Relação de  
Lisboa, de 02.07.2015, proc. n.º 2118-
10.2TVLSB.L1.-2 (Relatora Maria José 
Mouro) – ação foi julgada improcedente, 
tendo sido julgada não verificada a alte-
ração anormal das circunstâncias. 

 Acórdão do Supremo Tribunal de  
Justiça, de 26.01.2016, proc. n.º 
876/12.9TVLSB.L1.S1(Relator Gabriel 
Catarino) – a ação foi julgada  

35– Para melhor aprofundamento da jurisprudência dos swaps veja-se J  C   S , “Swap de taxa de juro: sua legalidade e 
autonomia e inaplicabilidade da excepção do jogo e aposta”, Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 142.º, n.º 3979, Coimbra,  
Coimbra Editora, 2013, p. 238-269; P  G  e J  V  “Contrato de Swap e Alteração de Circunstâncias - Anotação ao 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, processo n.º 1387/11.5TBBCL.G1.S1”, Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, n.º 48, 
2014, p. 63-87; T  M  S  F   C , “Resolução do contrato de swap de taxa de juro – anotação jurisprudencial”,  
O Direito, Ano 146.º, n.º 2, Lisboa, 2014, p. 515-542; Hugo Luz dos Santos, “O contrato swap de taxas de juro e os instrumentos derivados 
financeiros à luz do recente acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 10 de Outubro, de 2013: a “alteração anormal das circunstâncias” 
e as categorias doutrinais norte-americanas da “unconscionability” e da “bounded rationality”: um “estranho caso” de aliança  
luso-americana?”, Revista de Direito das Sociedades, Ano VI, n.º 2, Coimbra, Almedina, 2014, p. 411-443; D  P  D ,  
“A regulação contratual do risco e a alteração das circunstâncias, a propósito dos swaps”, Revista de Direito das Sociedades, Ano VII,  
n.º 1, Coimbra, Almedina, 2015, p. 189-235; A  M  C , “A crise e a alteração das circunstâncias”, cit., p. 39-44;  
e H  O  C , “O contrato de swap de taxa de juro – Cinco anos na jurisprudência portuguesa”, Julgar Online, 2016,  
disponível em www.julgar.pt.  
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improcedente, tendo sido julgada não 
verificada a alteração anormal das  
circunstâncias. 

 Acórdão do Tribunal da Relação de  
Lisboa, de 10.05.2016, proc. n.º 
1246/14.0T8PDL.L1-7 (Relator Luís Es-
pírito Santo) – a ação foi julgada impro-
cedente, tendo sido julgada não verifica-
da a alteração anormal das circunstân-
cias. 

 Acórdão do Supremo Tribunal de  
Justiça, de 22.06.2017, proc. n.º 
540/11.6TVLSB.L2.S1 (Relator Tomé 
Gomes) – embora equacionada a aplica-
ção do artigo 437.º o mesmo não se veri-
ficou por se entende que o Autor não ale-
gou em juízo os factos essenciais para 
demonstrar o prejuízo grave de que so-
freu, pelo que a pretensão não mereceu 
procedência36.  

3. A  -   
    

    
  

 
Importa-nos saber se a crise económica e finan-
ceira de 2007-2014 e a oscilação da Euribor, 
enquanto efeito da crise, são suficientes para 
caracterizar uma alteração anormal das circuns-
tâncias. Neste ponto, questionamo-nos: terá a 
crise económica e financeira consubstancia-
do um evento imprevisível? 
 
Os anos que precederam à crise mundial, que 
teve início em 2007, «caracterizaram-se por 
um forte crescimento mundial e uma inflação 
relativamente estável e baixa, na maioria dos 
países»37e 38. Por tais circunstâncias, e ainda 
que argumentando que a economia é  
uma realidade cíclica, temos dúvidas em  
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36- Note-se que no citado acórdão é referido que “Os contratos de swap, nas suas diversas variantes, não estão imunes aos efeitos que 
podem emergir da aplicação do art.º 437.º do CC, embora o fator aleatório seja neles mais visível do que noutras operações financeiras, 
atenta a maior dificuldade de prever os fenómenos suscetíveis de se repercutirem nos efeitos decorrentes da sua execução, nem assim se 
justifica que sejam excluídos do âmbito de proteção dessa norma, como se se tratasse de um contrato puramente aleatório como é o  
contrato de jogo.” 
 
37- Conferência sobre Crise Financeira e Económica Mundial e seu Impacto no Desenvolvimento Conferência das Nações Unidas sobre a 
Crise Financeira e Económica Mundial e o seu Impacto no Desenvolvimento Anatomia da Crise, publicado pelo Departamento de  
Informação das Nações Unidas – DPI/2635B – maio de 2008, disponível em www.unric.org.  
 
38– Na referida conferência sobre Crise Financeira e Económica Mundial e seu Impacto no Desenvolvimento Conferência das Nações 
Unidas sobre a Crise Financeira e Económica Mundial e o seu Impacto no Desenvolvimento, é ainda explicado que «As taxas de juro  
persistentemente baixas levaram os investidores a tentar obter rendimentos cada vez mais elevados das acções, do sector imobiliário e dos 
produtos de base bem como de instrumentos financeiros de risco acrescido. Os preços dos activos subiram num amplo conjunto de países 
industrializados e de economias emergentes e muitos países em desenvolvimento beneficiaram dos custos elevados dos produtos de base. 
Em publicações como World Economic Situation and Prospects e Trade and Development Report, a ONU expressou a sua preocupação 
com o crescente endividamento das famílias, do sector público e do sector financeiro nos Estados Unidos e noutras partes do mundo». 
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considerar que o despoletar da crise econó-
mica e financeira possa ser caracterizado 
como previsível, não obstante alguma doutri-
na o entender39. Vejamos os seguintes argu-
mentos da nossa doutrina e jurisprudência.  
 
Em análise ao acórdão do Supremo Tribunal  
de Justiça, de 10.10.2013, refere A   
F  que «importará realçar que a descida 
da taxa de juros nos mercados internacionais, 
em consequência da crise económica e finan-
ceira, que se instalou a partir de Setembro de 
2008, que não era de algum modo previsível, 
não foi uma qualquer descida. Foi uma descida 
repentina e acentuada (…)»40.  
 
Adverte M  C   F  que «a 
forma inopinada e profunda, como a actual 
crise eclodiu, com a surpresa de muitos ou de 
quase todos, mesmo especialistas, parece apon-
tar nesse sentido. Entre os factores a ponderar, 
há que considerar a dimensão da sua ocorrên-
cia, a sua não antecipabilidade generalizada e 
o facto de radicar em causas interdependentes 
múltiplas que ultrapassam o poder de actuação 
e influência dos actores económicos singulares 
(…).» Seguidamente, afirma o mesmo autor 
que «é já opinião comum, largamente difundida 
em diversíssimos meios, que a crise económica 
e financeira que actualmente se vive constitui 
um acidente anormal, estrutural e grave na 
evolução que a economia mundial vinha experi-

mentando»41.  
 

Entendeu-se, aliás, no acórdão do Tribunal da 
Relação de Lisboa, de 19.02.2015, «que a crise 
financeira constituiu também para o nosso pa-
ís, as nossas empresas, e as nossas famílias 
uma imprevisível e anormal alteração de cir-
cunstâncias o que leva a concluir pela aplicabi-
lidade em concreto aos contratos dos autos do 
regime constante do art.º 437.º do CC»42.   
 
Ora, não obstante os entendimentos diversos, 
cremos que a crise económica e financeira que 
eclodiu, fundamentalmente desencadeada pela 
aplicação de políticas de correção monetária na 
Europa, foi um evento imprevisível e suficiente 
para representar uma grande alteração das  
circunstâncias43.  
 

4. A     
     
         

 

Na celebração de um negócio jurídico, a discre-
pância entre o equacionado e pretendido pelas 
partes com a realidade poderá ser originária ou 
subsequente. No primeiro, estarão em causa os 
vícios da vontade e a problemática do erro so-
bre o negócio. No segundo – as alterações sub-
sequentes – é onde se poderá verificar a altera-
ção da base do negócio e a consequente aplica-
ção do instituto em apreço.  

39– Contrariamente, a respeito da não impressibilidade da ocorrência da crise económica e financeira, refere J  C   S , 
“Contratos Bancários e Alteração das Circunstâncias”, Contratos Bancários e Alteração das Circunstâncias”, Direito Bancário, Centro de 
Estudos Judiciários, E-book, 2015, p. 179-203, disponível em www.cej.mj.pt, p. 198, que «Acresce que numa economia de mercado – 
lugar de encontro da oferta e da procura –, como é a economia capitalista, a subida e a descida da taxa de juros são o pão nosso de cada 
dia. E as crises do capitalismo são sistemáticas e sistémicas, com ciclos económicos de contracção (stop) e expansão (go). Nos ciclos de 
contracção da economia, com destruição de riqueza e desemprego em massa, os governos e os Bancos Centrais usam a política monetária 
em ordem a aumentar o investimento e o consumo, baixando as taxas de juro para favorecer o crédito e relançar a economia; nos ciclos 
de expansão e sobreaquecimento da economia, sobem as taxas de juro e dificultam o crédito, para controlar a inflação e prevenir a  
hiperinflacção. Não são, pois, de todo imprevisíveis as crises financeiras, dada a sua natureza cíclica na dinâmica do capitalismo, sendo 
visível o encurtamento dos ciclos nos últimos anos, com recessões sucessivas: nos EUA em Outubro de 1987 (a New York Stock Exchange 
caiu numa segunda feira negra cerca de 22%, mais do que em 1929); na Asia em 1997 (crise financeira asiática); na União Europeia em 
2001/02; nos EUA em 2002/03». 
 
40– A  J  F , “Instrumentos financeiros derivados. Notas mínimas sobre o seu regime jurídico”, cit., p. 94. 
 

41– M  C   F , op. cit., p. 683. 
 

42– Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, processo n.º 1320/11.4TVLSB.L1-8, de 19.02.2015, disponível em www.dgsi.pt.  
 

43– Seguimos aqui o entendimento de M  C   F , op. cit., p. 682 e ss.  
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Face às finalidades subjacentes a um contrato 
de swap de taxas de juro e aos interesses das 
partes envolvidas, estamos em posição de con-
cretizar se a verificação da crise económica e 
financeira poderá consubstanciar um evento 
perante uma situação concreta (que sempre 
carecia de análise ao caso concreto, a fim de 
estabelecer qual a base do negócio) que torne 
inexigível, à parte lesada, que continue a supor-
tar as obrigações resultantes desse vínculo con-
tratual, após a verificação desse evento não 
equacionado por nenhuma das partes aquando a 
celebração do contrato44. Aliás, e ainda que tal 
seja referido por muitos, a descida das taxas de 
juros não resultou de um comportamento nor-
mal, ou natural, da taxa Euribor, nem tão-pouco 
de um comportamento cíclico do mercado. A 
oscilação das taxas de juro teve causa direta na 
intervenção estatal, à escala Europeia, concreti-
zada pelo Banco Central Europeu.  
 
Sabemos já que o contrato de swap se caracteri-
za por, ao abrigo deste, as partes se obrigarem 
ao pagamento de determinadas quantias. Essas 
quantias devidas definem-se pela aplicação da
(s) taxa(s) de juro acordada(s) sob determinado 
montante nocional.  
 
Ainda relativamente às taxas de juro, considera-
mos que a evolução desta(s) taxa(s) caracteriza-
se por uma circunstância exógena ao contrato e, 
é essa exclusiva circunstância, que poderá des-
poletar a resolução ou modificação do contrato, 

se consideramos a mesma enquanto alteração 
suficiente quando ultrapasse o chamado risco 
tolerável e seja desencadeado por um evento 
anormal cuja previsão do mesmo não se afigu-
rasse possível às partes.  
 

Consequentemente, cremos que, analisados os 
pressupostos e atenta as considerações acima 
mencionadas, podemos equacionar a resolução 
o contrato de swap de taxas de juro por altera-
ção de circunstâncias.  
 

Seguindo a orientação de M  C  
 F , «a possibilidade de resolver ou mo-

dificar um contrato por alteração de circuns-
tâncias abrange, segundo o art. 437.º/ 1 do CC, 
qualquer tipo de contrato. Inclusivamente 
aqueles, por conseguinte, que apresentam uma 
forte exposição a riscos ou, mesmo, os que têm 
o risco por objecto, podem estar sujeitos a à 
resolução ou à modificação previstas nesse 
preceito. Os próprios contratos aleatórios são 
revisíveis ex vi do art. 437.º/ 1, se se ultrapassa 
a margem da álea em causa»45. Esclarecendo 
ainda que «nada legitima que se exclua aprio-
risticamente qualquer classe de contratos da 
incidência do art. 437.º/1»46.  Além disso, sob 
esse pressuposto, defende o mesmo autor que 
«o cumprimento exacto do contrato – que, nor-
malmente corresponderia a um acto de justiça 
(desde logo na medida em que o devedor, ao 
cumprir a prestação, atribui ao credor aquilo 
que lhe é devido) – poderá revelar-se uma 
grande injustiça (para o devedor)»47.  
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44– Quanto à situação que possa ser suficiente para preencher o critério de inexigibilidade, explica F  A. F  P  que «só 
satisfaz quele critério uma situação que, tendo em conta as características e finalidades dessa relação e ponderando os interesses por ela 
envolvidos, possua dignidade suficiente para, em face da sua ocorrência, não se poder reclamar do contraente afectado que continue a 
cumprir as respetivas obrigações pelo período remanescente da duração convencionada (…)», F  A. F  P  – Contratos 
de Distribuição - Da tutela do distribuidor integrado em face da cessação do vínculo, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, 2013,  
p. 396.  
   
45– M  C   F , op. cit., p. 668.   
 

46– Cfr. Idem ibidem.  
 

47– Note-se que M  C   F  esclarece ainda que “Com os pós-glossadores, a fundamentação procurada conheceu uma 
síntese na fórmula que se segue e que ainda hoje marca o espaço do instituto da alteração das circunstâncias: contractus qui habent  
tractum sucessivum et dependentiam de futuro, rebus sic statibus eintelliguntur. Ou seja, naqueles contratos de execução diferida ou  
continuada deve considerar-se que se encontra compreendido um entendimento – ainda que não expressamente formulado – segundo o 
qual as partes apenas se vinculam àquele contrato enquanto persista a realidade objectiva vigente ao tempo da sua celebração”, cfr.  
M  C   F , op. cit., p. 670.  
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A nossa doutrina e jurisprudência48 divergem 
nesta análise, sendo por mais esta uma discus-
são especialmente acesa, uma vez que nos últi-
mos anos muitas foram as decisões proferidas 
nos nossos tribunais tendo por análise os con-
tratos de swap.  
 
Tomaremos de seguida algumas das posições 
defendidas na nossa doutrina, procedendo-se a 
uma divisão em dois grupos: (i) pela exclusão 
da aplicação do regime de alteração das  
circunstâncias e, (ii) pela admissão excecional, 
(ainda que) sob determinadas reservas e condi-
cionalismos, do regime de alteração das  
circunstâncias. 
 
4.1. Pela exclusão da aplicação  
do regime da alteração das circunstâncias 
 
Defende M  C  C  que «(…) 
não deverá ser considerada como alteração de 
circunstâncias para efeitos do artigo 437.º do 
Código Civil uma qualquer e inesperada revi-
ravolta nas taxas de juro ou de câmbio do mer-
cado, pois neste caso a alteração verificada 
encontra-se abrangida pelo risco inerente e 
pela própria finalidade do negócio»49. 
 
 Mais tarde, em 2013, a referida autora apresen-
ta o seguinte entendimento, «não é o facto do 
contrato ser aleatório que preclude a possibili-
dade de se lhe aplicar o art. 437.º do CC. Ima-
ginemos que, no decurso da execução de um 
contrato de swap entre uma empresa portugue-

sa e uma instituição financeira, Portugal sai do 
Euro, adotando-se nova moeda altamente des-
valorizada em relação àquela. Esta circunstân-
cia – a saída do Euro – não se poderia configu-
rar como algo previsível, ou como risco pró-
prio do contrato (…)50. 
 

Com todo o devido respeito, entende a autora 
que a saída de Portugal do Euro seria algo im-
previsível, em contrapartida, a crise económica 
e financeira verificada, com os efeitos nefastos 
conhecidos, já seria um evento previsível. A 
primeira não caberia no que são os riscos pró-
prios do contrato, a segunda, independentemen-
te da imprevisibilidade apontada pelos especia-
listas económicos, caberia nesses riscos. Tal 
entendimento não nos se afigura razoável. Se 
nesse risco não cabem decisões económico-
políticas, como seria a saída de um país do  
Euro, também não poderá sustentar-se que no 
mesmo cabe a verificação de uma crise finan-
ceira com todas as consequências que da sua 
imprevisibilidade advêm. 
 

Cabe aqui esclarecer que a descida abruta das 
taxas de juros não resultou de um comporta-
mento normal, ou natural, da taxa Euribor, mas 
antes da intervenção estatal, à escala Europeia, 
cite-se, «os reflexos internacionais da crise le-
varam o Banco Central Europeu a modificar a 
política de juros, aproximando-os das baixas 
cifras praticadas pela Reserva Federal Norte-
Americana»51, ou seja, uma intervenção de ca-
ráter económico e político direta, o que seria 
impossível de perspetivar. 

48– Nos últimos anos a nossa jurisprudência tem sido largamente confrontada com a problemática da resolução do contrato de swap de 
taxas de juro em razão da alteração das circunstâncias que fundaram a decisão de contratar das partes, verificando-se, assim, uma crescente 
litigiosidade que, em larga medida, fora despertada pela crise financeira iniciada 200-2014 e respetivas consequências associadas. Como 
refere H  M. M , «só a partir do momento em que se começou a observar um certo fenómeno de “popularização” dos  
contratos de swap, e em particular do swap de taxa de juro, é que este deixou de ser um contrato feliz: os problemas começam agora a 
surgir e os tribunais são chamados a intervir, um pouco por toda a parte», cfr. H  M. M  “Swap de Taxa de Juro: A Primeira 
Jurisprudência”, Cadernos de Mercado de Valores Mobiliários, n.º 44, 2013, p. 29.  
 
49– M  C  C , O contrato de swap, cit., p. 189.   
 

50– M  C  C , “O contrato de swap no contexto da actual crise financeira global”, Cadernos de Direito Privado, n.º 42, 
Braga, Centro de Estudos Jurídicos do Minho (CEJUR), 2013, p. 12-13. 
 
51– A  M  C , “A crise e a alteração das circunstâncias”, cit., p. 39.  
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Face ao supra exposto, somos levados aqui a 
equacionar que o modo como se tendo vindo a 
analisar a aplicação do artigo 437.º do CC ao 
contrato swap de taxas de juro não tem, salvo o 
devido respeito, sido completa. Por outras pala-
vras, entendemos que a “grande alteração das 
circunstâncias” não foi, em si, a crise financeira 
e a oscilação das taxas de juro, mas antes a in-
tervenção estatal, à escala Europeia, com a apli-
cação de políticas de correção monetária toma-
das em reação face ao cenário económico que 
se vinha a conhecer.  
 
Neste âmbito, A  M  C  
conclui que «nos contratos de risco, que exem-
plificamos com os swap (…) a alteração das 
circunstâncias é inaplicável. Na verdade, as 
partes contrataram tendo justamente em vista a 
gestão das alterações»52. 
 
Ainda, J  C   S , entende que 
«tendo as partes aceitado de modo inequívoco 
correr o risco de oscilação das taxas de juro e 
a sua repartição nos termos concretos por elas 
acordados, não pode considerar-se o contrato 
resolúvel por excessiva onerosidade decorrente 
da alteração superveniente das circunstâncias. 
É que o risco da apreciação ou da depreciação 
futura (durante o prazo do contrato) das taxas 
de juro, tendo por referência a Euribor (a três 
meses), constitui a medula do swap (…)»53. 

Também no sentido de não admitir a aplicação 
deste instituto, C  M  P  rela-
cionando que «(…) a natureza dos contratos de 
swap de taxa de juro54, bem como o fundamento 
e os requisitos do art. 437.º do CC levantam 
dificuldades na aplicação deste instituto  
àqueles contratos nas situações em que a cir-
cunstância que se alterou diga respeito a varia-
ções da taxa de juro semelhantes às verificadas 
no caso julgado pelo Supremo Tribunal de  
Justiça»55. 
 
4.2. Pela admissão excecional,  
sob determinadas reservas  
e condicionalismos, do regime  
de alteração das circunstâncias 
 
Em análise, M  C   F  ad-
mite que «Os próprios contratos aleatórios são 
revisíveis ex vi do art. 437.º/1, se se ultrapassa 
a margem da álea em causa (…) nada legitima 
que se exclua aprioristicamente qualquer clas-
se de contratos da incidência do art. 437.º/1»56. 
 
Defende P  M  P  que «Não colhe, 
assim a ideia de que crise económica financei-
ra constitui, sempre, alteração anormal das 
“circunstâncias em que as partes fundaram a 
decisão de contratar”. Antes é necessário, para 
determinar, quais são estas circunstâncias,  
alegar e provar em concreto, perante cada  
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52– Cfr. Idem, p. 63. 
 
53– J  C   S , “Contratos Bancários e Alteração das Circunstâncias”, cit., p. 190.  
 
54– Explicando melhor o pensamento de C  M  P , «(…) se não temos objeções de princípio à possibilidade de  
aplicação do art. 437.º do CC a contratos aleatórios, nem, em abstrato, ao swap, suscita-nos alguma dúvida a resolução de um contrato 
de swap de taxa de juro com fundamento na imprevisibilidade da evolução da taxa de juro. O motivo essencial que preside à contratação 
de contratos de swap, é precisamente, a cobertura de gestão do risco associado à volatilidade das taxas de juro. (…) Será, porém,  
de considerar que a descida da taxa de juro se verificou além do risco contratualmente assumido e da álea intrínseca a este negócio  
a justificar a intervenção corretiva do art. 437.º do CC?», cfr. C  M  P , “Entre um modelo corretivo e um modelo  
informacional do direito bancário e financeiro”, Cadernos de Direito Privado, n.º 44, Braga, Centro de Estudos Jurídicos do Minho 
(CEJUR), 2013, p. 13.  
  
55– O acórdão a que a autora se refere é o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 1387/11.5TBBCL.G1.S1, de 10.10.2013, em 
que a taxa de juro ficou abaixo dos 3,95% com grande divergência da taxa superior que as partes representaram como possível e que o 
contrato pretendia assegurar (in casu 5,15%), cfr. C  M  P , op. cit., p. 14. 
 
56– M  C   F , op. cit., p. 668.  
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contrato, quais eram as representações comuns 
às partes – ou de uma delas, mas notórias ou 
conhecidas da outra –, sobre a base das quais 
edificariam a sua vontade comum de celebrar o 
contrato, ou, pelo menos, qual era concreta-
mente a base do negócio objetiva em que este 
assentou, que é afetada pela crise económica e 
financeira»57. 
 
De um modo bastante restrito, S  M  

 S  referindo que «Para que seja válido o 
recurso ao instituto da alteração anormal das 
circunstâncias é necessário que exista uma al-
teração anormal do quadro factual existente à 
data da celebração, que se situe fora dos riscos 
próprios do contrato, de forma contrária à boa 
fé (…)»58.  
 
Num sentido diferente dos entendimentos ante-
riores, aplicando o instituto também nos casos 
em que a alteração se encontra dentro dos  
riscos próprios do contrato, J  L   
F , referindo que ainda na própria álea do 
contrato se podem verificar «variações de cir-
cunstâncias tal modo consideráveis que exce-
dem a margem razoável de risco próprio do 
contrato, em medida que as partes não repre-
sentaram e ponha gravemente em causa o equi-
líbrio contratual»59. 

5. A    
 

5.1. Os riscos próprios do contrato de swap 
de taxas de juro  
 

Antes de avançarmos, importa ainda ter em 
consideração que subjacente a toda discussão, 
está ainda a análise do que são os riscos pró-
prios do contrato. Quanto a este aspeto é neces-
sário considerar que o contrato de swap tem por 
subjacente à sua conclusão o risco de variação 
das taxas de juro.  
 

Sucede que, por circunstância do despoletar da 
crise económica e financeira, nos últimos anos, 
o contrato de swap que até então havia sido um 
contrato feliz60,  tem vindo a ser alvo de uma 
desenfreada litigiosidade, com especial relevân-
cia para a invocação da aplicação do instituto 
da alteração das circunstâncias na finalidade de 
resolver este contrato. Ora, importa aqui com-
preender duas questões que consideramos es-
senciais à nossa análise: (i) se o risco de varia-
ção das taxas de juro está compreendido nos 
ricos próprios do contrato e (ii) se, em qualquer 
medida, a oscilação das taxas de juro esta com-
preendida nos riscos próprios do contrato.  
 

Sobre os riscos próprios do contrato entende 
parte da nossa doutrina, porventura maioritária, 

57– P  M  P , “Contrato de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias que fundaram a decisão de  
contratar (Cont. do n.º 3987, pág. 413)”, op. cit., p. 51.  
 
58– Para melhor compreensão, refere ainda S  M   S  que «Não se entenda, das nossas palavras, que somos favoráveis a 
um recurso constante à alteração das circunstâncias em todo e qualquer caso de variação da taxa de juro, porque esse entendimento não 
corresponde à verdade, aliás, a própria legalidade de tal recurso é bastante duvidosa. Entendemos, isso, sim, que o recurso deve ser feito, 
apenas em casos excecionais, mediante a verificação de todos os requisitos legais e de um último teste, concernente a uma modificação da 
base negocial em que as partes assentaram.», Cfr. S  M   S , “Contrato de Swap de Taxa de Juro: validade ou invalidade 
do contrato no ordenamento jurídico nacional”, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 75, Vol. III/IV, Lisboa, 2015, pp. 697-744, p. 742.  
  
59– J  L   F , O contrato de swap meramente especulativo. Regimes de validade e de alteração das circunstâncias”, Revista 
da Ordem dos Advogados, Ano 72.º, Vol. IV, 2012, p. 962.  
  
60– M  C  C , O contrato de swap, cit., p. 207.  
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que o risco de variação das taxas de juro corres-
ponde a um risco próprio do contrato de swap 
de taxas de juro e, como tal, a sua verificação 
não será suscetível de desencadear a aplicação 
do artigo 437.º do CC. Seguindo-se este enten-
dimento, não será possível recorrer ao instituto 
da alteração das circunstâncias quando o risco 
em causa, concretizado na alteração é, justa-
mente, aquele a que a álea intencional se repor-
ta. Por outras palavras, se entendermos que a 
alteração verificada – que é a variação da taxa 
de juro – está coberta pelos riscos próprios do 
contrato de swap, essa referida alteração torna-
se irrelevante. Este é o entendimento prolifera-
do por parte da nossa doutrina e jurisprudência. 
 
Em sentido diverso, defende J  L   
F  que independentemente do evento 
compreender a álea contratada, caso a alteração 
seja de tal ordem que imponha a qualificação de 
anormal, o instituto deve ser aplicado61.  Neste 
âmbito, acresce ainda o argumento de que «o 
facto de as taxas de juro terem descido tão 
drástica e brutalmente não resultou de um com-
portamento normal, ou natural, da taxa Euri-
bor, mas, como é sabido, da intervenção esta-
tal, à escala Europeia, nomeadamente através 
das políticas de correcção monetária tomadas 
em reacção à crise consubstanciada na desci-
da, igualmente "drástica e brutal" das taxas de 
referência do Banco Central Europeu que op-
tou, para salvar os Bancos, como o recorrente, 
por "embaratecer' o dinheiro que emprestam 
aos bancos dele necessitados, e, consequente-
mente, o preço que o dinheiro que os bancos 
cobram uns aos outros (expresso precisamente 
pela na Euribor) igualmente desceu»62. 
 

Contrariamente, alguma doutrina defende ainda 
que a descida das taxas de juros não poderá ser 
entendida como uma alteração com que as  
partes não tenham contado ou não pudessem 
contar63. Não podemos deixar de discordar. Pa-
ra melhor entendimento, veja-se o voto de ven-
cida da Juiz Conselheira M  C  S -

, do Supremo Tribunal  de Justiça, no 
acórdão datado de 26.01.201664, pautando que 
«O facto de o contrato dos autos ter sido assi-
nado em Abril de 2008 e confirmado em Julho 
de 2008, e de nestas datas haver já alguns si-
nais de instabilidade das instituições financei-
ras, não significa que fosse previsível a dimen-
são da crise e o seu impacto global, que muitos 
autores identificam com a falência do Lehman 
Brothers, em Setembro de 2008. Deve ainda ter
-se em conta, no contexto económico-social 
português, que os empresários não dispõem, 
nos seus quadros, de profissionais especializa-
dos em questões financeiras, tal como dispõem 
os bancos, e portanto, de acordo com regras de 
experiência, não é razoável nem justo imputar-
lhes auto-responsabilidade na previsão da crise 
e do seu impacto nas taxas de juro, a qual, mes-
mo para muitos especialistas foi imprevisível. A 
ser previsível a crise para estes pequenos em-
presários, então teria, por maioria de razão, de 
ser previsível para os bancos, o que dada a 
enorme assimetria informativa e o facto de es-
tes contratos serem redigidos unilateralmente 
pelo Banco, através da técnica do contrato de 
adesão, teria que ser considerado dolo ou má 
fé do Banco… Julgamos, no entanto, que antes 
de Setembro de 2008, mesmo para muitos espe-
cialistas, não foi previsível esta crise com a 
dimensão e o impacto global que veio a ter, 
pelo que estão preenchidos os requisitos do art. 
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61– É necessário que a alteração exceda a margem razoável do risco próprio do contrato, colocando as partes numa situação que nunca 
representaram, pondo gravemente e causa o equilíbrio contratual. Este raciocínio aplica-se ao caso contrato dos swaps de taxas de juro, 
pois, segundo J  L   F , as partes não representaram, no inicio do ano de 2008, a possibilidade da taxa Euribor descer tão 
significativamente. Cfr. J  L   F , op.cit., p. 959.  
 
62– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 876/12.9TVLSB.L1.S1, cit.   
 

63– Nesse sentido, nomeadamente, J  C   S , “Swap de taxa de juro: inaplicabilidade do regime da alteração das  
circunstâncias,” Resista de Legislação e Jurisprudência, Ano 143.º, n.º 3986, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, p, p. 348-373 e M  
C  C , “O contrato de swap no contexto da actual crise financeira global”, cit., p. 3-13. 
 
64– Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 876/12.9TVLSB.L1.S1, cit.  
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437.º: a alteração diz respeito às circunstân-
cias em que as partes fundaram a decisão de 
contratar; essas circunstâncias sofreram uma 
alteração anormal; a manutenção do contrato 
afeta gravemente o princípio da boa fé e provo-
ca um desequilíbrio agravado entre as presta-
ções das partes; esta situação não está abran-
gida pelos riscos próprios do contrato».   
 
Por sua vez, na opinião de J  C   
S , «a oscilação da Euribor a 3 meses, na 
sua pequena história de vida, apresenta volati-
lidade significativa (cerca de 3,4% de 24 de 
Julho de 2003 a 9 de Outubro de 2008, um ano 
depois da crise do sub-prime). Não pode, pois, 
ter-se por anormal e imprevisível a descida da 
Euribor verificada desde 9 de Outubro de 2008, 
olhando à experiência da Libor – 1,01% em  
24 de Junho de 2004, sem crise financeira  
global»65.  
 
Entendemos que a variação das taxas de juro é 
um risco compreendido pelo contrato, até por-
que a própria natureza de swap de taxas de juro 
o impõe. Consideração diversa será entender-
mos que toda e qualquer variação da taxa de 
juro aplicável ao contrato, por consequência de 
um evento exterior às partes, estará invariavel-

mente compreendida nesse risco. Cremos, as-
sim, que o risco projetado pelas partes na cele-
bração do contrato, bem como que o risco que-
rido pelo Direito é o risco tolerável66 e não o 
desmesurável risco para uma das partes. 
 
Acresce ainda que, na nossa humilde opinião, 
não logra o argumento de que «tem, pois, de ser 
vista como normal e previsível – e não anormal 
e imprevisível – a volatilidade dos juros no 
capitalismo»67. Por mais, não concordamos ain-
da com o argumento de que a descida da Euri-
bor também deveria ser facto suficiente para os 
bancos resolverem os contratos de credito à 
habitação a taxa variável (e.g. Euribor a 3 me-
ses e um spread reduzido)68, por duas ordens de 
razão, senão vejamos. 
 
 Primeiro, caso a crise económica e financeira 
fosse um evento previsível e, assim previsível 
para os pequenos empresários que se viram le-
sados, então também esta seria inteiramente 
previsível para os bancos, o que dada a enorme 
assimetria informativa, obrigaria os bancos a 
informar o cliente dessa factualidade e, faria, 
certamente, com que não tivessem celebrado 
contratos em que antevissem a ocorrência de 
perdas69. 

65- J  C   S , “Swap de taxa de juro: inaplicabilidade do regime da alteração das circunstâncias,” cit., p. 371. 
 
66– Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, proc. n.º 531/11.7TVLSB.L1-8, cit., «O risco previsto é o risco tolerável, isto é, o 
risco razoável e de algum modo previsível na conjuntura económica e financeira vigente à data da celebração do contrato, altura em que 
a autora e também o réu podiam valorar, como conhecimento de causa, se a proposta do banco satisfazia ou não os seus interesses.» 
 
67– Nesse sentido, nomeadamente, J  C   S , “Swap de taxa de juro: inaplicabilidade do regime da alteração das circunstân-
cias”, cit., p. 371. 
 
68– Cfr. Idem Ibidem.  
 
69– Embora sendo uma questão com pressupostos de análise distintos, veja-se, a respeito da alteração unilateral das taxas de juro, a Carta-
Circular n.º 32/2011/DSC do Banco de Portugal, onde, nomeadamente se prevê o seguinte: «1. Apenas os factos externos ou alheios à 
instituição de crédito que sejam relevantes, excepcionais e tenham subjacente um motivo ponderoso fundado em juízo ou critério objectivo 
devem ser considerados “razão atendível”, ou ser indicados como correspondendo a “variações de mercado”, para os efeitos previstos na 
alínea c) do n.º 1 e na alínea a) do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro, devendo os mesmos ser convenientemente 
detalhados nas cláusulas; 2. Os consumidores devem dispor de pelo menos 90 dias para, após a comunicação das alterações por parte da 
instituição de crédito, ponderar o exercício do seu direito de resolução do contrato; 3. Deve ser especificado o momento a partir do qual 
as alterações introduzidas unilateralmente pela instituição de crédito produzem efeitos, entendendo este Banco que essas alterações  
apenas deverão produzir efeitos no período de contagem de juro imediatamente seguinte ao termo do prazo de exercício do direito de 
resolução do consumidor; 4. Deve ser prevista a reversão das alterações introduzidas quando e na medida em que os factos que as tenham 
justificado deixem de se verificar e estabelecidos os procedimentos necessários para a respectiva produção de efeitos», disponível em 
www.dgsi.pt.  
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Segundo, os bancos realizam diversas opera-
ções bancárias, de natureza diversa, sendo estas 
classificadas como operações bancárias ativas 
quando o banco surge como credor (sendo a 
este tipo de posição jurídica a que nos reporta-
mos, não obstante o banco poder assumir uma 
posição neutral, ou seja, quando a operação não 
implique a concessão de crédito). Os bancos, 
pela sua natureza, assumem uma posição jurídi-
ca forte na relação contratual, sendo dotados de 
mecanismos, conhecimentos e informação su-
periores aos clientes que consigo celebram este 
tipo de contratos – os swaps de taxas de juro – 
(maioritariamente, pequenas e médias empre-
sas).  
 
Por último, e no que respeita aos contratos de 
crédito à habitação, importa referir que estes 
são contratos de empréstimo celebrados com 
instituições financeiras, por um período de tem-
po previamente estabelecido, com a finalidade 
de aquisição, construção e ou realização de 
obras num imóvel que se destine à habitação 
própria permanente ou secundária, para arren-
damento, ou ainda para a aquisição de terrenos 
para construção de habitação própria.  
 
Caracterizando-se, muito brevemente, este con-
trato, diga-se que o mútuo bancário é definido 
como sendo o contrato pelo qual o banco 
(designado como mutuante) entrega uma deter-
minada quantia, em dinheiro, ao cliente 
(designado como mutuário), ficando este obri-
gado a restituir, por um determinado prazo, a 
quantia mutuada (no mesmo género e quantida-
de), acrescida dos correspondentes juros calcu-
lados à taxa convencionada pelas partes70. Este 
contrato em nada se confunde com a natureza 
jurídica do contrato de swap de taxas de juro: 
não está aqui em causa a gestão do risco, nem 
tão pouco a especulação, mas tão-só a conces-

são de crédito. Caso o contrário se entendesse, 
todos os contratos em que quantias mutuadas 
estivessem associados à Euribor, independente 
do seu escopo contratual, poderiam ser resolvi-
dos em virtude da oscilação das taxas de juro.  
 
5.2 O princípio da boa fé 
 
A boa fé enquanto princípio basilar do nosso 
ordenamento jurídico, é um conceito polissémi-
co, ou seja, várias são as formulações em que 
este princípio se concretiza. O referido princí-
pio poderá, nomeadamente, ser apreciado como 
um padrão de conduta, num sentido objetivo, 
vide os artigos 227.º, 239.º, 334.º, 437.º e 762.º, 
n.º 2 todos do CC71. 
 
Para o que nos interessa, verificando-se uma 
alteração das circunstâncias que justifique a 
resolução ou a modificação do contrato, tere-
mos que apreciar não só as expectativas da par-
te lesada, mas também a confiança da contra-
parte no que se concretiza a solidez das obriga-
ções assumidas pelas partes na negociação do 
contrato.  
 
A boa fé preconiza o princípio orientador do 
ordenamento jurídico de chegar a uma solução 
justa que permita alcançar a harmonia e o equi-
líbrio do contrato celebrado. Também aqui, na 
nossa análise, este princípio toma um lugar de 
relevo. Seguindo-se M  C   
F , entendemos que «a boa fé a que apela o 
artigo 437.º/1 opera assim uma forma de sindi-
cância intra-sistemática sobe as instituições de 
facto contratuais objetivamente injustas. Há-de 
ser, portanto, à concepção material de justiça – 
ao suum cuique tibuere – que o intérprete-
aplicador deve recorrer para concretizar o cri-
tério apontado pelo legislador quando manda 
atender aos princípios da boa fé»72. 
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70- J  E  A , Direito dos Contratos Comerciais, Coimbra, Almedina, 2017, pp. 497-501. 
 
71- Existem muitas outras formulações e concretizações do princípio da boa fé a título de exemplo refira-se que o princípio da boa fé, 
poderá ainda ser concretizado como o desconhecimento ou ignorância de qualquer vício ou circunstância anterior, isto é num sentido subje-
tivo, vide o artigo 243.º do CC. Verificando-se a presença deste princípio em vários institutos de Direito, tais como no instituto do abuso de 
direito, vide artigo 334.º do CC, nos prazos de usucapião, vide os artigos 1294.º a 1296.º, 1298.º e 1299.º todos do CC, e ainda na formação, 
integração e execução do negócio jurídico, vide os artigos 227.º, 239.º e 762.º, n.º 2 todos do CC.  
 
72- M  C   F , op. cit., p. 680.  
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Também para a problemática em análise, a apli-
cação do princípio da boa fé assume relevância 
para a concretização de uma solução que se 
quer equitativa, uma vez que a admissibilidade 
da resolução ou modificação do contrato por 
alteração das circunstâncias encontra-se condi-
cionada a este princípio, vide o n.º 1, do 437.º, 
do CC.  
 
5.3. Consequências da aplicação   
 
A questão em estudo radica em saber se a crise 
financeira e económica corresponde a uma alte-
ração anormal e imprevisível das circunstâncias 
suficiente para (i) resolver o contrato através do 
instituto da alteração das circunstâncias ou (ii) 
para dar corpo a uma causa justificativa para 
resolver o contrato de swap de taxas de juro. 
 
Chegados a este ponto, conhecidas que estão as 
orientações da nossa jurisprudência e as posi-
ções da doutrina, cumpre-nos ainda conhecer as 
consequências da sua aplicação. 
 
Ora, verificados os requisitos do artigo 437.º do 
CC supra descritos, a parte lesada tem direito à 
resolução do contrato segundo juízos de equida-
de. Pelo que, quanto aos seus efeitos, importa 
sumariar o seguinte:  
vii) Resolvido o contrato, serão aplicáveis à 

resolução as disposições previstas nos arti-
gos 432.º a 436.º do CC, de acordo com os 
termos no disposto no artigo 439.º do CC; 

viii) Note-se que o contrato swap de taxas de 
juro é um contrato a prazo, onde as presta-
ções das partes são, em regra, diferidas 
para futuro, podendo existir momentos 
regulares de troca de fluxos financeiros ou 
apenas o pagamento do diferencial no ter-
mo do prazo. É, assim, aqui de referir que 
não se aplica a este contrato o disposto no 
artigo 432.º do CC.  

6. A      
    –   

  
 

A resolução, de um modo abstrato, é o remédio 
e solução necessária para as situações de crise 
no relacionamento sinalagmático, apresentando 
particularidades e limitações no caso de contra-
tos duradouros, ora, entre os contratos de exe-
cução duradora enquadram-se, também, os con-
tratos de swap de taxas de juro.  
 
Como demonstrado no Acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça de 18.11.199973, “a resolu-
ção é uma declaração de vontade motivada por 
incumprimento ou alteração anormal da base 
negocial que atinge o equilíbrio das presta-
ções”. Acrescentado ainda o citado acórdão que 
“a resolução ocorre nos contratos bilaterais 
quando uma das partes o não cumpre, justifi-
cando-se, assim, que a contraparte o rompa 
(art. 432 do C. Civil) ou quando há uma altera-
ção anormal da base negocial que atinge o 
equilíbrio das prestações (art. 437 do C. Civil 
que traz uma nova visão da antiga teoria da 
imprevisão elaborada na sequência das profun-
das mutações sócio-económicas ocorridas após 
a guerra de 1914-1918)”. 
 
Ora, verifica-se assim uma especial qualifica-
ção do contrato a tomar em consideração:  
o contrato de swap é um contrato duradouro. 
Assim, no caso particular do contrato de swap 
de taxas de juro, importa atender que este é um 
contrato de natureza duradoura, característica 
especialmente relevante para esta análise. Es-
clarece F  F  P , pese embo-
ra pensando nos contratos de distribuição e nas 
respetivas características de relacionamento 
global74 e de negócio de confiança75 que estes 
tipos contratuais apresentam, que «(…) a reso-
lução de um contrato duradouro implica um 

73- Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proc. n.º 99B852, de 16.03.1999, disponível em  www.dgsi.pt.   
 
74- F  A. F  P , op. cit., p. 397. 
 
75- Cfr. Idem, p. 399. 
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juízo mais global, que atenda à inteira relação 
existente entre as partes e aos interesses de am-
bos os contraentes, postulando, além disso, a 
realização de um prognóstico sobre a viabilida-
de futura dessa mesma relação».  
 
A resolução de um contrato duradouro terá ne-
cessariamente por pressuposto uma razão séria, 
ao que a doutrina apelida de justa causa.  Quan-
to a este conceito – a justa causa – explica tam-
bém o autor supra citado que «A justa causa 
constitui, por conseguinte, uma cláusula geral 
que remete para o juiz a questão de determinar, 
em cada situação concreta, até que ponto a 
prossecução da relação em curso é exigível. E 
isso transforma o conceito de inexigibilidade 
na pedra-de-toque de todo o sistema de resolu-
ção entre as partes o ponto focal do juízo impli-
cado por aquele conceito»76. 
 
Quanto ao conceito de resolução cumpre referir 
que este «traduz antes um “querer vinculado” 
à vinculação de um fundamento, legal ou con-
vencional (art. 432/1 do Código Civil). Consti-
tui assim, requisito essencial da resolução a 
existência de um motivo que, aos olhos da lei 
ou do negócio em curso, seja considerado ra-
zão suficiente para justificar a atribuição de um 
poder exoneratório a quem a profere»77. 
 
Entendemos que também aqui – no contrato 
swap de taxas de juro –  se verifica uma relação 
de confiança78, uma vez que o contrato é cele-
brado no seio de uma relação bancária79, deven-
do considerar-se que existe um relacionamento 
global entre as partes80.  

Ora, se até então equacionámos a resolução do 
contrato de swap de taxas de juro por aplicação 
do instituto de direito civil de alteração das cir-
cunstâncias, consideramos também que não se 
poderá não equacionar e analisar a possibilida-
de de a parte resolver o contrato de swap de 
taxas de juro por justa causa, tendo por análise 
as considerações que infra se enunciam.   
 
Este tipo de relacionamento contratual – uma 
relação duradora – implica uma forma de com-
promisso particularmente sensível a contingên-
cias futuras, até mesmo incertas, em consequên-
cia do contrato celebrado ficar exposto a riscos 
exógenos suficientes para perturbar o equilíbrio 
sinalagmático original do contrato. 
 
Ora, o equilíbrio sinalagmático original deverá 
ter como limite a inexigibilidade do cumpri-
mento da parte lesada.  Desse modo, a parte 
lesada no contrato de swap de taxa de juro de-
verá encontrar-se vinculada ao cumprimento 
das prestações até que tal se torne um cumpri-
mento desmesurável, contrário ao equilíbrio 
contratual e ao princípio da boa fé, tornando-se 
a mesma inexigível.  
 
Como acima referido, a resolução do contrato 
assim compreendida, deverá fundamentar-se na 
verificação de justa causa. Este entendimento 
tem por subjacente a seguinte razão: se tais  
contratos dão origem a um relacionamento en-
tre as partes de duração prolongada no tempo,  
caraterizando-se esse relacionamento na assun-
ção e cumprimento de obrigações diversas  
que se protelam no tempo e, sendo que o  
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76- Cfr. Idem, p. 397. 
 
77- Cfr. Idem, p. 393.   
 
78- Sabemos que o contrato de swap se caracteriza ainda por existirem deveres acrescidos de informação e de lealdade por parte do  
intermediário financeiro, tanto na fase pré-contratual como durante a execução do contrato. Porém, a nossa análise não irá debruçar-se 
sobre a referida matéria.  
 
79- Quanto a esse aspeto, refere J -P  M  que as operações bancárias, nomeadamente as operações de crédito são marcadas 
por pelas mesmas se estabelecer uma relação intuitu personae. Cfr. J -P  M , Droit Bancaire International, Paris, Banque 
Editeur, 1998, p. 350. 
 
80- F  A. F  P , op. cit., p. 397. 
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desvirtuamento do equilíbrio contratual não 
extingue, por si só, a relação contratual, a or-
dem jurídica deverá promover a possibilidade 
de se por termo a tal relação contratual quando 
ocorram circunstâncias – como a crise econó-
mica financeira – que tornem inexigível a conti-
nuidade da sua vinculação.  
 
Cremos, assim, que o principal critério para esta 
discussão é o critério da inexigibilidade. Note-
se que, se por um lado o artigo 437.º do CC se 
concretiza mediante o preenchimento dos diver-
sos requisitos aí previstos (já analisados no pon-
to 2.1. supra) que, invariavelmente, se conside-
ra não suscetível de aplicação ao caso concreto, 
seja por se considerar que não estão em causa 
“as bases do negócio”, que a alteração não era 
“imprevisível” ou, por sua vez, que a alteração 
se inclui na álea do contrato. Por outro, o crité-
rio da inexigibilidade que enunciámos, deverá 
ser o critério essencial a ser tomado em consi-
deração na verificação da possibilidade de reso-
lução destes contratos, sendo este avaliado e 
verificado através de um exercício de pondera-
ção, prudencial e casuística que terá por neces-
sário a análise da proporcionalidade e adequa-
ção da consequência pretendida pelo resolvente. 
Ademais, tal pretensão só poderá ser atendida 
se, e quando, de acordo com o princípio da boa 
fé se torne insustentável – um esforço desmesu-
rável –, face ao impacto e abalo sentido na rela-
ção contratual concreta, continuar a exigir-se o 
cumprimento do programa negocial.  
  
Ou seja, por um lado consideramos que os re-
quisitos de aplicação previstos no artigo 437.º 
do CC são, em demasia, limitativos nas preten-
sões jurídicas reais que emergem no quotidiano 
contratual, por outro, consideramos ainda que a 
nossa jurisprudência, como anteriormente refe-
rido, prefere assumir uma análise criteriosa e 
extremamente limitativa no preenchimento de 
tais requisitos, o que mais dificulta o sucesso 
das pretensões dos resolventes. Na nossa opini-
ão, se tal atitude numa primeira análise parece 
assumir um caráter protetor na estabilização da 
relação contratual, máxime do mercado dos 

negócios, num segundo momento de análise 
consideramos que esta atitude desprotege nos 
tempos de crise da relação contratual aqueles 
que, nomeadamente por fatores exógenos, so-
frem a consequência do extremo desequilíbrio 
contratual com que nunca poderiam ter contado. 
Assim, face às características e finalidades do 
contrato de swap, ponderados os interesses en-
volvidos, considerando à partida que a crise 
económica e financeira é um evento com digni-
dade suficiente para o efeito em análise, não se 
poderá, sem a devida análise do contrato e da 
sua base subjetiva, bem como das alterações 
verificadas e respetivo impacto, reclamar da 
parte lesada o cumprimento das obrigações as-
sumidas no âmbito desse contrato pelo período 
remanescente da respetiva relação.  
 

7. C   
 
Da nossa análise releva em grande medida que 
a crise financeira de 2007-2014, analisadas as 
suas respetivas causas, induziu a uma profunda 
crise económica e financeira de cariz global e 
com grande foco na Europa e, como tivemos já 
oportunidade de referir, entendemos que o mo-
do como se tem vindo a analisar a aplicação do 
artigo 437.º do CC ao contrato swap de taxas de 
juro não tem, salvo o devido respeito, sido com-
pleta.  
 
Consideramos que a grande alteração das cir-
cunstâncias não foi, em si, a crise financeira e a 
oscilação das taxas de juro, mas antes a inter-
venção estatal, à escala Europeia, com a aplica-
ção de políticas de correção monetária tomadas 
em reação ao cenário económico que se vinha a 
conhecer. Face a tal, entendemos, antes de 
mais, que o pressuposto objetivo de análise da 
aplicação do instituto da alteração das circuns-
tâncias não se encontrou devidamente concreti-
zado. 
 
Por conseguinte, considerando os efeitos da 
crise económica e financeira, em concreto a 
oscilação abruta das taxas de juro, atento um 
contrato de swap de taxas de juro, diremos que 
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ao desvirtuamento da realidade equacionada 
pelas partes e a produção de danos gravosos 
para uma destas, continuar a exigir-se as presta-
ções assumidas, será um total desmembramento 
da realidade ao Direito. Ter-se-á sempre como 
necessidade, e assim o entendemos, que o  
Direito acompanha a realidade e, afinal, o negó-
cio jurídico tem pés de terra.  
 
Somos assim levados a considerar a análise do 
instituto da alteração das circunstâncias consa-
grado no nosso ordenamento jurídico para a 
resolução ou modificação deste tipo contratual.  
Atento o fundamento axiológico do instituto da 
alteração das circunstâncias em que as partes 
fundaram a decisão de contratar, bem como a 
natureza do direito potestativo de resolução, 
consideramos que o evento verificado – a apli-
cação de políticas de correção monetária e con-
sequente oscilação abruta das taxas de juro – 
não tendo sido previsível nem equacionado pe-
las partes, este evento, na nossa humilde opini-
ão, não será inserível naquilo que foram as  
bases do negócio que despoletou a vontade de 
contratar e, de assim contratar, sendo alheio à 
vontade das partes. Este é um facto superveni-
ente, de natureza objetiva, que afeta o equilíbrio 
contratual de modo não querido pelo contrato 
celebrado, nem pelo Direito. Esse evento, na 
nossa opinião, analisado o caso em concreto, 
poderá revelar-se suficiente para provocar a 
destruição da relação contratual tomando sem-
pre por referência um juízo de inexigibilidade.  
 
Porém, irrealista seria se considerássemos sem-
pre que a crise económica e financeira, valendo 
por si só, enquanto facto, culminaria numa alte-
ração anormal das circunstâncias em que as 
partes fundaram a decisão de contratar. Consi-
deramos que uma análise casuística será sempre 
a base de qualquer juízo, porém, a aplicação de 
políticas de correção monetária tal como se ve-
rificou, corresponde, na nossa humilde opinião, 
a uma grande alteração das circunstâncias.  
 
Não podemos deixar de referir, que o nosso 
tribunal superior desde a década de 70 evita 

aplicar o instituto da alteração das circunstân-
cias previsto no artigo 437.º do CC às situações 
denominadas como grandes alterações das cir-
cunstâncias. Nessa aceção cabem os aconteci-
mentos ocorridos durante a revolução de 1974 e 
desta derivados como os «saneamentos» e 
«ocupações», as nacionalizações e a descoloni-
zação.   
 
Dessa análise resulta que a prática do Supremo 
Tribunal de Justiça tem sido a de apenas conce-
der a aplicação do instituto da alteração das cir-
cunstâncias, após a verificação dos critérios 
objetivos exigidos pelo mesmo, relevando que a 
opção pela aplicação do instituto reserva-se pa-
ra aquilo que serão as circunstâncias próximas 
do contrato que afetem a base do negócio sub-
jetiva e não circunstâncias alteradoras, embora 
profundas, de caráter genérico, ou seja, que afe-
tem uma realidade contratual tão vasta como o 
verificado nos contratos de swap de taxas de 
juro.   
 
Deverá aqui realçar-se que o Supremo Tribunal 
de Justiça começou por se pronunciar em 2013 
(em 10 de outubro de 2013), que a crise de 
2007-2014 consubstancia uma alteração rele-
vante das circunstâncias, fundamentadora do 
direito do lesado à extinção do contrato de 
swap.  
 
O referido acórdão tratou-se de uma decisão 
revolucionária face à tradicional postura juris-
prudencial de cautela em matéria de força vin-
culativa dos contratos, advinda, como anterior-
mente dito, de um percurso histórico desde a 
revolução de 1974, tornando-se o mote para a 
discussão doutrinal e jurisprudencial a que as-
sistimos ao longo dos últimos anos.  
 
Tal entendimento do Supremo Tribunal e Justi-
ça foi posteriormente reafirmando, em 2015, no 
sentido de considerar que os efeitos da crise 
económica e financeira consubstanciavam uma 
alteração superveniente e anormal das circuns-
tâncias, sendo esta suficiente para fundamentar 
a resolução do contrato de swap de taxas de 
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juro. Nessa argumentação é, nomeadamente, 
realçado a importância de existir um equilíbrio 
contratual entre as partes contratantes desse 
instrumento financeiro. 
 
Podemos assim concretizar que face ao circuns-
tancialismo objetivo de cada contrato de swap 
de taxas de juros, com especial relevância para 
quais eram as representações das partes – a ba-
se do negócio –  ou seja, a motivação das partes 
subjacente à celebração do contrato, sendo esta 
imprevisivelmente afetada pela crise económica 
e financeira e efeitos daí resultantes (primeiro 
requisito), causando uma alteração anormal 
(segundo requisito) e produzindo danos graves 
para uma das partes (terceiro requisito). Por sua 
vez, entendendo que a queda de um indexante 
em três ou quatro pontos percentuais, tal como 
se verificou, poderá não estar coberta pelos ris-
cos próprios do contrato (quarto requisito), de 
modo a que, provando-se que as obrigações 
assumidas, assumiriam um caráter verdadeira-
mente penoso para a parte lesada, capazes de 
afetar o princípio de direito da boa fé (quinto 
requisito), entendemos que a aplicação de polí-
ticas de correção monetária na Europa e conse-
quente indução na profunda crise económica e 
financeira de 2007-2014 deverá ser equaciona-
da como uma grande alteração das circunstân-
cias, suficiente para desencadear a aplicação do 
instituto previsto no artigo 437.º do CC.  
 
Não obstante, e caso assim não se entenda pela 
aplicação do instituto da alteração das circuns-
tâncias, deverá ser equacionada também na nos-
sa opinião a resolução do contrato por justa 

causa. Aliás, cremos até que esta análise deverá 
anteceder a análise que comporta aplicação do 
instituto da alteração das circunstâncias, por 
este ter natureza supletiva.  
 
Desse modo e salvaguardando a análise do caso 
concreto deverá ser feito um juízo de inexigibi-
lidade cuja finalidade é a aferição da resolução 
do contrato por justa causa, devendo o mesmo 
ter por subjacente o seguinte: (i) a verificação 
de um motivo importante ou de uma razão séria 
(uma justa causa) que justifique a resolução do 
contrato; (ii) verificação da violação do princí-
pio da boa fé em virtude da parte lesada  
continuar adstrita ao cumprimento de obriga-
ções resultantes de um evento exógeno, (iii) a 
inexigibilidade da manutenção do vínculo con-
tratual81.  
 
Considerando o risco projetado pelas partes na 
celebração do contrato, bem como o risco que-
rido pelo Direito é um risco tolerável, cremos, 
assim, que na resolução do contrato de swap de 
taxas de juro estes conceitos deverão ser apreci-
ados para alcançar uma justa e equitativa reso-
lução do contrato. 
 
Face a todo o supra exposto, julgamos que o 
desmesurável risco a suportar por uma das par-
tes num exemplo de um contrato de swap que 
tenha chegado aos nossos tribunais, face às con-
sequências associadas, após os efeitos, diretos e 
indiretos, da crise económica e financeira, de-
verão ser considerados enquanto critérios obje-
tivos neste tipo contratual, uma vez que tais 
circunstâncias modificam violentamente a base 
subjetiva do contrato. 

81- Face a esta análise e conclusões avançadas, veja-se as considerações que tivemos oportunidade de enunciar no capítulo 6 supra.    


