
  

 

NOVAS REGRAS PARA OS CONTRATOS DE CREDITO  

 No dia 2 de Junho foi publicado em Diário da República o Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de Junho, que 

transpôs a Directiva n.º 2008/48/CE, de 23 de Abril, sobre o crédito ao consumo.  

O diploma entrará em vigor em 1 de Julho, não abrangendo, salvo algumas excepções, os contratos de 

crédito celebrados antes da sua entrada em vigor.  

Este novo regime abrange, por definição, as relações de negócio entre as instituições de crédito e os 

consumidores, entendidos como quaisquer pessoas singulares que actuem com objectivos alheios à sua 

actividade comercial ou profissional.  
Os tipos de crédito a ele sujeitos serão principalmente o mútuo (incluindo descoberto em conta), 
locação financeira, ALD com opção ou obrigação de compra e cartões de crédito, embora estejam 
contempladas várias excepções de relevo, como por exemplo:  
 - O crédito concedido para a realização de transacções que incidam sobre instrumentos financeiros, 

desde que a empresa que concede o crédito intervenha nessa transacção;  

- O crédito exclusivamente garantido por penhor constituído pelo consumidor sobre os seus activos 

(e.g. o crédito para aquisição de um veículo garantido por valores mobiliários depositados em conta;  
- O crédito de montante inferior a EUR 200 ou superior a EUR 75.000. . 

Nas campanhas publicitárias, enquanto ao abrigo do anterior regime era exigido pouco mais do que a 

indicação da TAEG, agora os elementos essenciais relativos ao crédito têm de ser desde logo 

disponibilizados, tal como a respectiva taxa nominal, montante total, duração e custos obrigatórios, 

acompanhados por um exemplo representativo. O diploma deverá, nesta sede, ser complementado 

pelo Aviso do Banco de Portugal n.º 10/2008 sobre publicidade de instituições de crédito,  
Destaca-se, ao nível da informação pré-contratual, a obrigatoriedade 

A NOSSA EXPERIENCIA O NOSSO 
SUCESSO…  
 
Fernando Messias – Escritório de Advocacia / Law Office tem  o prazer de 

informar-vos de que os nossos escritórios estão presentes na prestigiada revista 

de  selecção internacional de escritórios e sociedades de advocacia legal 500  

pelo quarto ano consecutivo . 

Esta nomeação internacional recentemente atribuída assenta essencialmente no 

resultado do trabalho realizado pelos nossos escritórios nos últimos quatro anos 

de actividade nas mais diversas áreas jurídicas (e não jurídicas), nomeadamente: 

Direito do Turismo (Direito Internacional e Comunitário do Turismo, 

empreendimentos Turísticos e Hotelaria); Direito Comercial e das Empresas; 

Litígios Judiciais (Direito civil, Direito Publico, Direito Comercial e Direito Penal); 

Direitos Reais e da Propriedade, da Gestão do   Património; Gestão do 

Conhecimento, Criação de Imagem, Marcas e Identidade Empresarial; Gestão e  

Consultoria de Empresas e Empresas Turísticas; Liderança de Organizações, 

Empresas e Empresas turísticas. 

Para nós trata-se de mais um incentivo a fazer sempre melhor. 

Para vós esperamos ser mais um sinal de confiança e de competência dos 

nossos escritórios no mundo   jurídico e não jurídico em que se norteiam os 

interesses e aspirações dos indivíduos e das empresas. 

Sobre a série 500 Legal 

Publicado há mais de vinte anos, o Legal 500 Series oferece a mais abrangente 

cobertura mundial actualmente disponíveis sobre prestadores de serviços 

jurídicos, em mais de 100 países.  Utilizado por clientes privados e comerciais, 

consultores empresariais, CEOs, FDS e consultores nacional e internacional.  
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 Conferencia Business Angels 

Tema – “Dar a volta à crise, com os 
BusinessAngels”. 

Fernando Messias – Law Office tem o prazer 
de convidar em nome da comissão 
organizadora desta conferência, para a 
conferência de Faro, no âmbito da V semana 
nacional de Business Angels. 

Data – 08 de Novembro às 18:00h;  

Local – Faculdade de Economia sita no 
Campus das Gambelas da Universidade do 
Algarve. 

 

Caso manifeste estar presente envie um 
email para 

marketingofficer@fernandomessias.pt ou 
ligue para 289822299 
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Messias Global arts 
“ Private Neurons “ 
www.messiasglobalarts.com  

 
 
 
 
 
 
site restrito caso pretenda aceder 
envie um email para 
geral@messiasglobalarts.pt a 
solicitar a password de acesso ou 
ligue para 289821496 ou móvel: 
924403783 
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A responsabilidade social faz parte da 

cultura do Escritório de Advocacia 

Fernando Messias Law Office. 

O Escritório de Advocacia Fernando 

Messias Law Office assume uma 

responsabilidade cívica e ético moral com 

varias instituições de solidariedade social 

através da prestação de serviços jurídicos 

pro bono . 
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entrega ao cliente da ficha de “informação normalizada europeia em matéria de crédito” antes da celebração do contrato, que encontra-se uniformizada a nível 
europeu, com o objectivo de permitir uma análise comparativa de ofertas provenientes de credores de Estados Membros distintos, promovendo a igualdade e 
competitividade a nível europeu e as operações transfronteiriças. 
Na fase pré-contratual, é também contemplado um dever de esclarecimento quanto à adequação do contrato de crédito às necessidades e situação financeira do 

cliente, que se antecipa será cumprido através de documentação adicional em modelos padronizados, preparada para cada tipo de crédito por parte das 

instituições. 

Ainda antes da celebração do contrato (ou do aumento da linha de crédito), o diploma obriga a instituição de crédito a avaliar a solvabilidade dos clientes, através 

da verificação das informações prestadas pelo consumidor, consulta obrigatória da Central de Responsabilidades de Crédito e, embora a título opcional, consulta 

da lista pública de execuções. O cliente deverá ser informado imediata e gratuitamente se a rejeição do crédito tiver sido baseada nas mencionadas consultas e 

receber as informações relevantes constantes dessas bases de dados. 

Na fase da celebração do contrato, há novos e importantes elementos que deverão constar na documentação contratual. Por exemplo, o direito do consumidor a 

receber uma cópia do quadro de amortização, no caso de amortização do capital em contrato de crédito com duração fixa, ou o extracto dos períodos e das 

condições de pagamento de juros e despesas, se houver lugar ao respectivo pagamento sem amortização de capital. Assinale-se ainda uma inovação de monta em 

matéria de forma: sob pena de nulidade, o contrato deve ser assinado por todas as partes envolvidas, incluindo o garante, pelo que aparenta não ser suficiente, 

por exemplo, a avalização de um título de crédito subscrito pelo mutuário, em anexo ao contrato. 
De salientar também a exigência de um período de reflexão de 14 dias de calendário (anteriormente, era de 7 diasúteis) a contar da celebração do contrato ou da 
disponibilização das informações exigíveis, sendo vedado às instituições de crédito solicitarem a renúncia a esse período por parte do cliente, mesmo que o bem 
financiado lhe seja entregue antes do decurso do mencionado período. A impossibilidade de renúncia ao exercício de direito de revogação do contrato durante tal 
período levará possivelmente as instituições de crédito a recusarem a entrega dos bens financiados até que o período termine, de modo a prevenir fraudes por 
parte dos clientes. Em matéria de juros, há mais uma novidade a realçar: ao contrário do que sucedia anteriormente, as instituições de crédito não terão plena 
liberdade para fixar os valores da TAEG cobrada ao Cliente. O novo regime – que não resulta de uma implementação da Directiva - qualifica como contratos 
usurários aqueles cuja TAEG, no momento da respectiva celebração, exceda em um terço a TAEG média praticada no mercado no trimestre anterior, para cada 
tipo de contrato de crédito ao consumo, a qual será divulgada ao público, trimestralmente, 
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