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1. Introdução:  

 

Com esta exposição pretendemos em primeiro lugar tornar claro o conceito de contrato 

de swap, visto que este é um tipo de contrato muito recente e como tal, todo o seu 

regime está ainda em desenvolvimento. De igual modo, pretendemos demonstrar o seu 

regime e as suas características, traçando uma evolução desde o momento da sua 

celebração até à sua conclusão. 

 

À medida que formos avançando no artigo, confrontaremos o problema da 

aplicabilidade ou não neste contrato do instituto da alteração das circunstâncias previsto 

no artigo 437º do Código Civil. Aqui procuraremos perceber a configuração de uma 

eventual aplicação deste instituto, tomando posição sobre a aplicação do mesmo 

ao contrato de swap. 

 

 

 

 

                                                           
1 O presente artigo resulta de um trabalho por nós realizado no âmbito da Cadeira de Contratos II  no  ano  

lectivo 2014/2015, sob a regência do Professor Doutor Pedro de Albuquerque, com a assistência da 

Mestre Joana Pereira Dias. 
2 Aluna de 3.º ano da Licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 



2. Evolução histórica: 

 

De uma forma sumária, uma vez que a economia do presente texto não permite mais, os 

contratos de swap surgem ao lado de uma concepção de vantagens comparativas 

teorizada no início do século XIX por David Ricardo, sendo este o seu fundamento 

económico. Segundo este conceito, cada país produz aquilo onde apresenta uma 

vantagem relativa, procedendo, posteriormente, à troca de produtos, satisfazendo as suas 

necessidades3. 

 

O primeiro contrato de swap é celebrado em 1981, entre o Banco Mundial e a IBM4, 

neste caso estamos perante um contrato de swap de divisas. A IBM, para além de 

pretender celebrar empréstimos em dólares americanos, sentia dificuldade em obter 

financiamento em francos suíços e marcos alemães devido às divisas europeias. Para 

solucionar este problema, foram emitidas obrigações em francos e em marcos pela IBM, 

sendo cada uma das partes o beneficiário último do empréstimo. Desta forma, cada uma 

suportava os custos decorrentes do contrato de financiamento da contraparte5. 

 

A partir de então, a figura dos contratos de swap evoluiu significativamente, havendo 

um maior envolvimento das instituições financeiras. 

 

3. O contrato de swap. O que é? 

 

Tal como enuncia o Professor Pedro de Albuquerque “A tarefa de fornecer um conceito 

unitário de swap não se apresenta, sem embargo das inúmeras propostas e tentativas 

nesse sentido, tarefa fácil”.6 Desta forma, e expondo algumas definições alheias, um 

contrato de swap designa-se por, o contrato pelo qual as partes se obrigam ao pagamento 

recíproco e futuro de quantias pecuniárias, na mesma moeda ou em moedas diferentes, 

numa ou várias datas predeterminadas, calculadas por referência a fluxos financeiros 

associados a um ativo monetário subjacente, geralmente uma determinada taxa de 

                                                           
3 Maria Clara Calheiros, «O contrato de swap», in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, 2000, págs. 52 e ss. 
4 International Business Machines. 
5 António Menezes Cordeiro, in Direito Bancário, 5ª.edição, Almeida, 2015, págs. 867 e ss. 
6 Pedro de Albuquerque, «O contrato de swap, a imputação de direitos de voto e o regime das acções 

próprias», in Estudos em Homenagem ao Prof. Martim de Albuquerque, Coimbra, vol. II, pág. 620. 



câmbio ou de juro7, ou ainda um contrato por força do qual se cria ou modifica uma 

posição financeira entre as partes envolvidas e baseada na temporária e/ou periódica 

troca de fluxos de pagamento determinados ou determináveis, com uma ou mais 

características financeiras diferentes ao nível da moeda, do tipo de taxa de juro, da 

estrutura de calendário, de vencimento, etc8.  

 

Resumindo e simplificando, o contrato de swap resulta de um acordo contratual, 

celebrado entre duas partes que trocam fluxos financeiros em períodos temporais futuros 

e definidos, contando todos com um denominador comum: o facto de o interesse na sua 

negociação estabelecer sobre o modo como a economia do contrato se vai reflectir, com 

activos ou posições contratuais detidas pelas partes, ou que estas admitem vir a 

adquirir9, assim, este tipo de contrato é essencialmente um instrumento de gestão de 

risco. 

 

4. Funções dos contratos de swap: 

 

4.1. Função de cobertura do Risco: 

Em primeiro lugar, os contratos de swap surgem com uma função principal: a cobertura 

do risco, denominada por “hedging”. Por exemplo: Uma empresa contrai um 

empréstimo bancário, mas receia que a taxa de juro indexada se torne insuportável. Com 

efeito, a empresa troca a taxa de juro ou de câmbio variável por uma taxa fixa, evitando 

assim as flutuações de mercado que receia10. 

 

Assim permite-se desta forma aos principais interessados, nomeadamente, às empresas, 

protegerem-se das flutuações desfavoráveis das taxas de câmbio e de juro, mitigando o 

risco. 

 

 

 

 

                                                           
7 José Engrácia Antunes, in Os instrumentos financeiros, Almedina, 2014, pág. 156. 
8 Maria Clara Calheiros, «O contrato de swap», ob.cit., pág. 12. 
9 Maria Clara Calheiros, «O contrato de swap no contexto da actual crise financeira global», in Cadernos 

de Direito Privado, nº42, 2013, págs. 4 e ss. 
10 José Lebre de Freitas, «O contrato de swap meramente especulativo», in Revista da Ordem dos 

Advogados, Ano.º72,n.º4, Outubro-Dezembro de 2012, pag.948 



4.2.  Função especulativa 

Os contratos de swap podem ainda assumir uma função especulativa, denominada por 

“trading”, que serve de base para a antecipação do sentido da evolução do valor dos 

ativos subjacentes servindo assim como instrumento de cobertura do risco 

 

4.3.  Funções arbitragistas e contabilísticas 

Há autores que referem ainda outras funções, nomeadamente, arbitragistas, 

denominadas por “mispricing”11, permitindo o conhecimento das diferenças de preços 

que existem entre dois ou mais mercados semelhantes, e ainda, funções puramente 

contabilísticas. 

 

5. Tipos de contratos de swap: 

 

As primeiras operações de swap começaram a surgir nos fins da década de setenta e início 

da década de oitenta. Apesar dos primeiros e originários contratos de swap serem de 

divisas, os contratos de taxa de juro ultrapassaram os primeiros no que diz respeito à sua 

utilização e aplicação12.  

 

Para distinguir os dois grandes tipos de contratos de swap utilizaremos as palavras do 

Professor José Engrácia Antunes, sendo que, no contrato de swap de divisas 

(“currency swap”), as partes acordam permutar ou trocar entre si quantias pecuniárias 

expressas em duas moedas diferentes, calculadas mediante a aplicação de uma taxa de 

câmbio predeterminadas, podendo assim envolver a troca de capital ou apenas a troca 

de taxas de juro periódicas, podendo ainda assumir uma forma especulativa quando é 

contraída com o intuito de adquirir moeda que prevê que venha a valorizar-se, 

entregando a moeda que prevê desvalorizar-se13. Quanto à modalidade dos contratos de 

swap das taxas de juros, as partes contratantes acordam trocar entre si quantias 

pecuniárias expressas numa mesma moeda, representativas de juros vencidos sobre um 

                                                           
11 Acerca desta função de arbitragem dos contratos de swap, vide ROLDÁN, S. Zamorano, in El contrato 

de Swap como instrumento financiero derivado, págs. 223 e ss. 
12 Patrícia Magalhães de Andrade Lima, in A Qualificação do Swap, Faculdade de Direito de Lisboa, 

Setembro de 2009, (inédito), pág. 3. 
13 Maria Clara Calheiros, «O contrato de swap no contexto da actual crise financeira global», ob. cit., pág. 

4. 



determinado capital hipotético14, sendo esta última modalidade aquela que 

aprofundaremos ao longo da nossa exposição. 

 

Para além destes dois tipos de contratos de swap temos a figura dos equity swaps, pelo 

qual as partes pretendem trocar fluxos financeiros de instrumentos com rendimento 

variável, por fluxos de outros instrumentos existentes com rendimentos fixos ou com 

uma diferente estrutura15. 

 

Por fim, temos ainda uma última figura, os comodity swaps. Neste tipo de contrato as 

partes acordam trocar fluxos financeiros enquanto resultado dos diferenciais entre o 

preço fixo e um preço flutuante de mercado, tendo suporte num montante nocional de 

determinada mercadoria16. 

 

6. Partes intervenientes: 

 

Nos contratos de swap intervêm sempre duas partes, entre estas, investidores, empresas 

ou até entidades públicas, onde normalmente na sua celebração têm um intermediário 

financeiro (na sua maioria bancos). Pode ainda dar-se o caso de uma das partes ser um 

banco, que mais tarde será substituído por um interessado17. 

 

7. Forma e Regime: 

 

Quanto à forma dos contratos de swap, estes afiguram-se como contratos consensuais 

seguindo o regime do artigo 222º do Código Civil, sendo normalmente redigidos pela 

forma escrita18, prevalecendo aqui o princípio da autonomia privada previsto no artigo 

405º do Código Civil. 

 

Importa ainda referir que o papel do International Swaps and Derivatives Association 

(doravante ISDA) tem sido fundamental na prossecução da criação de condições de 

                                                           
14 José Engrácia Antunes, in Os instrumentos financeiros, ob.cit. págs. 162 e 163. 
15 António Pereira de Almeida, in Sociedades Comerciais: Valores mobiliários, Instrumentos Financeiros 

e Mercado, Vol.II, 7ª edição, Coimbra Editora, 2013, pág. 88. 
16 António Menezes Cordeiro, in Direito Bancário, ob. cit., págs. 873 e ss. 
17 José Engrácia Antunes, in Os instrumentos financeiros, ob.cit, pág. 159. 
18 José Engrácia Antunes, in Os instrumentos financeiros, ob.cit., pág.164. 



segurança e meios mais simples de contratação, criando os “Master Agreements” que 

vieram regular os diferentes contratos que têm surgido neste âmbito. 

 

Em relação ao regime dos contratos de swap, este aparece previsto no nosso sistema 

jurídico, no artigo 2º, n.º1, do Código dos Valores Mobiliários: 

 

“Artigo2.º 

Âmbito de aplicação material 

 

O presente Código regula: 

a) Os valores mobiliários e as ofertas públicas a estes respeitantes; 

b) Os instrumentos do mercado monetário, com excepção dos meios de pagamento; 

c) Os instrumentos derivados para a transferência do risco de crédito; 

d) Os contratos diferenciais; 

e) As opções, os futuros, os swaps, os contratos a prazo e quaisquer outros contratos derivados relativos 

a: 

i) Valores mobiliários, divisas, taxas de juro ou de rendibilidades ou relativos a outros 

instrumentos derivados, índices financeiros ou indicadores financeiros, com liquidação 

física ou financeira; 

ii) Mercadorias, variáveis climáticas, tarifas de fretes, licenças de emissão, taxas de inflação ou 

quaisquer outras estatísticas económicas oficiais, com liquidação financeira ainda que por opção de uma 

das partes; 

iii) Mercadorias, com liquidação física, desde que sejam transacionados em mercado regulamentado ou 

em sistema de negociação multilateral ou, não se destinando a finalidade comercial, tenham 

características análogas às de outros instrumentos financeiros derivados nos termos do artigo 38.º do 

Regulamento (CE) n.º 1287/2006, da Comissão, de 10 de Agosto”. 

 

8. Diferenças entre os Contratos de Swap e outros Contratos semelhantes 

 

8.1. Mútuo 

Segundo artigo 1142º do Código Civil, mútuo é “o contrato pelo qual uma das partes 

empresta à outra dinheiro ou outra coisa fungível, ficando a segunda obrigada a 

restituir outro montante do mesmo género e qualidade”. A grande diferença entre estas 

figuras reside no facto de no contrato de swap a bilateralidade manter-se até ao 

momento da conclusão do contrato, ao inverso do que acontece no contrato de mútuo 

em que assim que a se dá a realização da primeira prestação, ainda se mantém uma 

prestação unilateral. 



 

8.2. Jogo e Aposta19: 

O grande traço de distinção entre estes dois contratos reside logo à partida no facto de o 

contrato de jogo e aposta não ser válido no nosso ordenamento jurídico, apesar de se 

admitir que estes possam ser fonte de obrigações naturais quando considerados lícitos 

(artigo 1245º do Código Civil). A finalidade prosseguida por um e pelo outro contrato 

é também diferente. No contrato de swap quer-se obter lucros de acordo com as 

variações de mercado, e nos contratos de jogo e aposta não há controlo algum sobre os 

riscos inerentes ao contrato. 

 

8.3.  Compra e venda20: 

No contrato de compra e venda, uma das partes transfere a propriedade de um bem, 

mediante o pagamento, já no caso de se tratar de um contrato de swap as partes são ao 

simultaneamente compradoras e vendedoras. 

 

9. Características jurídicas dos contratos de swap: 

 

9.1. Contrato nominado: 

Como ficou já expresso em cima, o contrato de swap encontra-se presente no Código 

dos Valores Mobiliário, no artigo 2º, n.º 1, não implicando assim a tipicidade deste. 

Apesar de ser socialmente típico, este contrato é legalmente atípico, pois prevalece 

nele a autonomia privada das partes21. 

 

9.2.  Contrato sinalagmático: 

Destes contratos resultam obrigações para ambas as partes, havendo prestações e 

contraprestações para ambos, unidas por um nexo de reciprocidade ou de 

interdependência. 

 

9.3.  Contrato de execução diferida e sucessiva: 

Com isto quer-se dizer que a execução deste contrato deve ser cumprida no futuro, 

desta forma a execução é diferida. Ainda quanto a este ponto, o contrato pode ser 

                                                           
19 Patrícia Magalhães de Andrade Lima, in A qualificação do Swap, ob.cit., pág. 24. 
20 Patrícia Magalhães de Andrade Lima, in A qualificação do Swap, ob.cit., pág. 23. 
21 António Macedo Vitorino, «Estudos sobre a permuta de divisas e de taxas de juro», in Revista da 

Banca, nº40, Outubro-Dezembro 1996, pág. 118. 



executado por prestações sucessivas, estando as partes liberadas assim que cumpridas 

as suas prestações22. 

 

9.4. Contrato consensual: 

Como já ficou explicado, o contrato de swap é um contrato que deriva e resulta da 

vontade das partes, havendo liberdade de forma tendo apenas de ser reduzido a escrito 

para servir como meio de prova. 

 

9.5. Contrato oneroso: 

Este contrato pressupõe para ambas as partes, a realização de esforços financeiros 

através dos pagamentos. Desta forma, a onerosidade decorre do sacrifício feito por uma 

das partes para em contraposição haver um ganho da outra parte. 

 

9.6. Contrato aleatório: 

Por um contrato aleatório entende-se um contrato no qual as vantagens que vêm a ser 

obtidas pelas partes, dependem de um facto futuro e indeterminado, não sendo assim 

determináveis no momento da conclusão do contrato. No caso destes precisos 

contratos, dependem da influência das taxas de juro que não são possíveis de ser 

determinadas pelas partes. 

 

9.7. Contrato intuito personae: 

Tal como na maioria dos contratos, a fiabilidade e a credibilidade das partes são 

factores decisivos para a decisão de contratar, de forma a transmitir uma ideia de 

confiança entre as partes e só com o conhecimento de certas qualidades pessoais como 

é o caso da solvabilidade da pessoa em causa isto se torna possível. Para finalizar, é 

ainda sustentado por alguns autores o facto de estes contratos serem intransmissíveis23 

o que diz muito sobre o carácter pessoal deste contrato. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Patrícia Magalhães de Andrade Lima, in «A qualificação do swap», ob.cit., pág. 18. 
23 Maria Clara Calheiros, «O contrato de swap», ob.cit., pág..83. 



10. O contrato de swap e a alteração das circunstâncias: 

 

O instituto da alteração das circunstâncias encontra-se previsto no artigo 437º do 

Código Civil. Para que as partes constituam o direito à modificação do contrato com 

apoio neste instituto têm de estar preenchidos os seguintes pressupostos24: 

 

 1. As partes têm de ter sofrido uma alteração anormal (seja ela previsível ou 

 imprevisível) das circunstâncias; 

 

 2. O equilíbrio contratual que resulte dessa alteração esteja de tal modo 

 perturbado que o cumprimento do contrato nos termos estipulados se torne 

 injusto para uma das partes e seja completamente contrário à boa fé que a outra 

 exija (princípios previstos no artigo 437º, n.º 1, do Código Civil); 

 

 3. O desequilíbrio gerado não esteja coberto pelos riscos próprios do contrato, 

 para o que há que saber se e em que medida se está perante a álea normal dos 

 contratos não aleatórios ou perante um contrato aleatório; 

 

 4. A parte lesada não esteja em mora no momento em que se verifica a alteração 

 das circunstâncias25; 

 

 5. Não pode estar em causa uma das circunstâncias que fundaram a decisão de 

 contratar: requisito este revelador da incidência da doutrina da base do 

 negócio26. 

 

10.1. A base do negócio e a alteração das circunstâncias 

É unânime quanto à base do negócio que o que a constitui está relacionado com o 

conjunto de circunstâncias que fundaram a decisão de contratar das partes. Conquanto, 

na doutrina sobre a “base do negócio” conduzida por Paul Oertmann, é defendido que a 

base do negócio consiste na representação manifestada por uma das partes em relação à 

                                                           
24 José Lebre de Freiras, in «O contrato de swap meramente especulativo», ob.cit., pág. 958. 
25 Cabe referir que este último requisito vem enunciado no Acórdão do STJ, de 28 de outubro de 1993 

(processo nº 083981). 
26 Tânia Cardoso Fernandes, in Alteração das circunstâncias nos contratos de swap de taxas de juro, 

Lisboa, Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, Universidade Católica Portuguesa, 2014, 

pág.48. 



mesma não oposta à outra parte, nomeadamente, das circunstâncias cuja base constrói a 

vontade negocial27 28. Ainda uma outra visão presente na doutrina alemã de 

WINDSCHEID defende a doutrina da “pressuposição”, pois para o autor existe uma 

convicção, consciente ou subconsciente de que uma determinada circunstância se torna 

fundamental para a realização do contrato. Quanto à matéria da “base do negócio” a 

jurisprudência portuguesa, nomeadamente o Supremo Tribunal de Justiça tem vindo a 

pronunciar-se no sentido de que se trata das “circunstâncias que determinaram as partes 

a negociar, de modo que, se fossem outras, não teriam contratado, ou tê-lo-iam feito ou 

pretendido fazer, em termos diferentes”29. 

 

10.2 A alteração anormal das circunstâncias 

Quanto ao primeiro ponto cabe referir aqui que não se pode tratar de uma alteração 

anormal qualquer, devendo obedecer a moldes rígidos, como o facto de o objecto do 

contrato se tornar impossível e não uma alteração baseada em meras frustrações 

das expectativas. Estas alterações devem ainda ter-se dado posteriormente ao momento 

da celebração do contrato. Assim sendo, é importante referir que a outra parte tem de 

conhecer das circunstâncias que originaram a decisão de contratar no momento da 

conclusão do negócio. 

 

10.3 A aleatoriedade e os riscos próprios do contrato30 

No que diz respeito ao terceiro ponto, convém definir o conceito de álea, tratando-se 

esta de um facto incerto quanto à sua verificação, distanciando-se do risco que se 

resume na possibilidade de verificação de um evento incerto. Por norma, as relações 

jurídicas contratuais, estão sujeitas de certa forma a factos cuja sua verificação é 

incerta. Desta forma, estaremos perante uma álea normal do contrato.  

 

O contrato aleatório é caracterizado por, uma vez executado por inteiro, apenas uma 

parte prestou e outra não, ou então, uma das partes prestou algo de valor 

substancialmente mais alto ao valor da prestação da outra parte e nesta medida o 

                                                           
27 Paulo Mota Pinto, «Contratos de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias que 

fundaram a decisão de contratar», in Revista de Legislação e jurisprudência, Ano 144º,  nº 3988, setembro-

outubro 2014, pág. 31. 
28 Pedro Pais de Vasconcelos, in Teoria Geral do Direito Civil, Almedina, 2007, pág. 360. 
29 Acórdão do STJ, de 6de junho de 2013 (processo nº2960/09). 
30 Paulo Mota Pinto, in «Contratos de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias 

que fundaram a decisão de contratar», ob.cit., págs. 39 e ss. 



preceito do artigo 437º do Código Civil, quanto aos “riscos próprios do contrato” 

estabelece que estes não cobrem as obrigações assumidas pelas partes e não cobrem as 

obrigações assumidas pela parte lesada em consequência da alteração das 

circunstâncias. Como já foi referido estamos obviamente perante uma álea dos 

contratos normais, ou seja, não aleatórios; nos contratos aleatórios há que definir uma 

esfera de risco assumida pelas partes e não excluir logo à partida, a aplicação deste 

instituto e desta forma, podem registar-se oscilações das circunstâncias de tal maneira 

relevantes que excedem mesmo a margem razoável do risco, fazendo assim um enorme 

desequilíbrio contratual, ou seja, a determinação do risco do próprio contrato. 

 

Voltando ao raciocínio anterior, a maioria dos contratos incluem uma álea que lhe é 

inerente. Consoante a vontade e estipulação das partes, estas fixam o tipo contratual, os 

prazos a estabelecer, entre outros. O que significa que, é no momento da celebração do 

contrato que as partes criam “a esfera de risco”. Assim, torna-se fulcral perceber 

quando é que o risco verificado é ainda conforme o contrato, e ainda no que concerne 

“aos riscos próprios do contrato” se entra aqui o instituto da alteração de 

circunstâncias, e desta forma se este se aplica ou não aos contratos aleatórios. 

 

Estes contratos denominados aleatórios, diferenciam-se dos outros justamente pelo 

facto de as partes se submeterem a uma álea jurídica31, estando assim as partes a 

exporem-se voluntariamente ao risco de “ganhar ou perder” dependente de factores que 

não são por elas possíveis de ser controlados. 

 

Uma parte da doutrina portuguesa tem vindo a excluir a aplicação deste instituto nestes 

contratos, com o argumento de que a álea assumida pelas partes asseguraria os riscos 

inerentes desse contrato, como é o caso dos Professores Pires de Lima e Antunes e 

Varela, Menezes Cordeiro e ainda, o Professor Cunha Gonçalves. Outra parte da 

doutrina admite a utilização deste instituto em casos muito excepcionais, apenas 

podendo ser aplicado na medida em que a alteração exceda “todos os limites 

previsíveis”32. De todo o modo, é unânime na generalidade da doutrina que não se 

poderá aplicar este instituto quando o risco em causa é aquele a que a finalidade da álea 

do contrato aleatório se reporta. 

                                                           
31 José Lebre de Freitas, in «O contrato de swap meramente especulativo», ob.cit., pág. 42. 
32 Inocêncio Galvão Teles, in Manual dos contratos em geral, Almedina, 2002, pág. 347. 



11. Crise económica e financeira de 2008 

 

Quanto a este tema, é imperioso dizer que defendemos que cabe às partes a prova de 

que sabendo da crise não teriam celebrado aquele contrato em concreto. Cabe assim 

averiguar se a existência de uma crise se insere numa das alterações anormais do 

instituto, ligando-se aqui o argumento da imprevisibilidade. É necessário reforçar assim 

a nossa ideia da excepcionalidade da alteração anormal, sendo que numa economia de 

mercado os períodos de subida e de descida, neste momento são previsíveis e normais 

pois a economia capitalista é cíclica, e por isso previsível33. 

 

Para sustentar esta nossa posição, demonstramos uma afirmação retirada de uma 

decisão por um dos nossos tribunais nesta matéria, presente no Acórdão do Tribunal da 

Relação de Coimbra de 5 de Novembro de 2013 decidiu que “(…)não ocorreu qualquer 

alteração anormal das circunstâncias, uma vez que as crises financeiras não podem ser 

consideradas anormais, que escapam à regra, totalmente imprevisíveis, mas antes 

situações cíclicas e repetidas no tempo”. Apesar de por vezes, surgirem decisões 

dispares nesta matéria34.  

 

Temos também uma decisão recente35 que vem negar a aplicação do instituto com o 

argumento da crise de 2008. Neste caso, os autores vêm até discutir a licitude dos 

contratos de permuta de taxa de juro, alegando que pelo artigo 280º, nº 2, do Código 

Civil estes ofenderiam a Ordem Pública Nacional apelando-os de contratos leoninos. 

Em resposta, o tribunal refere que este instrumento financeiro é reconhecido nacional e 

internacionalmente, tendo por referência um índice reputado – a Euribor – que resulta 

essencialmente da oferta e da procura internacional, e portanto não seria de maneira 

nenhuma ilícito. Acrescenta ainda que estamos no âmbito da autonomia das partes para 

a celebração deste tipo de contrato e de liberdade de celebração do mesmo (artigo 406º, 

nº 1, do Código Civil). Assim sendo, o Tribunal decide pela não aplicação do instituto 

pois refere que o risco assumido fazia parte da própria natureza da álea do contrato, que 

assumiram voluntária e conscientemente. Ainda no mesmo sentido desta última 

decisão, temos um Acórdão que recusou a aplicação do instituto da alteração das 

                                                           
33 Paulo Mota Pinto, in «Contratos de swap de taxas de juro, jogo e aposta e alteração das circunstâncias 

que fundaram a decisão de contratar», ob.cit., pág. 55. 
34 Acórdão STJ, de 10 de outubro de 2013 (processo n.º 1387/11.5TBBCL.G1.S1). 
35Acórdão TRLx, de 10 de maio de 2016 (processo n.º1246/14.0T8PDL.L1-7) 



circunstâncias pela crise de 2008. Em sentido contrário, o Tribunal argumentou que “a 

alteração verificada não se reveste da gravidade, imprevisibilidade e onerosidade”, pois 

as taxas não desceram de forma abrupta e no momento da celebração do contrato já era 

do conhecimento dos mercados que existia “uma bolha de construção” que iria ter 

consequências nas emissões de obrigações tituladas pelos bancos36. 

 

Como argumento a favor da aplicação deste instituto face à crise económica e 

financeira de 2008, encontramos o facto de a Euribor nunca ter descido tanto como 

depois da crise financeira e económica de 2008. Contudo, a Euribor existe apenas há 15 

anos e durante esse período já existem modificações significativas37. Temos ainda 

Acórdãos que decidiram no mesmo sentido desta última posição38, um deles com 

argumentos como a descida abismal das taxas de juro, chegando abaixo dos 3,95%, 

tendo como causa a crise financeira de 2008, que quando confrontada com a taxa que 

as partes representaram como possível e que o contrato pretendia assegurar, no caso 

5,15%39, considerando assim uma alteração anormal das circunstâncias. 

 

12. A nossa posição acerca da aplicabilidade do instituto da alteração das 

circunstâncias nos contratos de swap. Conclusão: 

 

Após o raciocínio por nós exposto, defendemos uma posição que aplique de forma 

cautelosa o instituto de alteração das circunstâncias, não excluindo a sua aplicação logo 

à partida, nem a aplicando em qualquer caso. Cumpre assim, em primeiro lugar, saber a 

finalidade do contrato aleatório e da álea assumida para perceber o que são 

consideradas as flutuações previsíveis no momento da sua celebração e ainda o risco 

assumido por este. 

 

Para apoiar a nossa posição temos suporte na jurisprudência dos tribunais portugueses, 

para os quais a aplicação cautelosa do instituto tem tido como requisitos, a exigência de 

que as obrigações assumidas no contrato afectem gravemente o princípio da boa fé e a 

condição, como já anteriormente defendido, de que não esteja coberto pelos riscos 
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próprios do contrato. Tem surgido também outro requisito na doutrina, que nos parece 

defensável, nomeadamente de os danos resultantes da alteração das circunstâncias 

serem danos muito graves40.  

 

Assim, no que diz respeito à crise financeira de 2008 não se pode dizer que se trata de 

“uma alteração anormal das circunstâncias, uma vez que as crises financeiras não 

podem ser consideradas circunstâncias anormais, que escapam à regra, totalmente 

imprevisíveis, mas antes situações cíclicas e repetidas no tempo”41. 

 

Em todos os casos analisados pela aplicação da jurisprudência, existe uma posição 

unânime, a da aplicação cautelosa do instituto da alteração das circunstâncias, estando 

assim previstos os casos que afectam o caso concreto e não perante grandes alterações 

que põem em causa uma variedade de situações. Quanto à aplicação do instituto com 

base no argumento da crise financeira de 2008 não podemos dizer o mesmo, pois ainda 

há uma grande divergência, se devemos aplicar ou não, apesar de que as últimas 

decisões têm seguido o sentido contrário. Nós consideramos, como já ficou exposto, 

que a crise financeira não pode fundamentar uma alteração anormal e imprevisível das 

circunstâncias pois estamos a falar de contratos que seguem um regime diferente dos 

demais, com funções diferentes também, e a especulação e a assunção do risco são as 

suas características fundamentais e as partes no seu espaço livre de celebração, 

conhecem as consequências que podem advir da celebração deste tipo de contratos. A 

álea assumida nestes contratos, pode ser estudada pelos agentes que estão no mercado e 

antevista por factores económicos. 

 

Em suma, podemos ainda concluir que este tema necessita ainda de maior 

aprofundamento e estudo pois trata-se de um tipo de contrato relativamente recente, 

para podermos chegar a uma decisão unânime e assente na jurisprudência portuguesa. 
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41 Acórdão TR Coimbra, de 11 de Maio de 2013 (processo n.º1167/10). 


