
            

 
 
 
 
 
 
 

No dia 27 de Maio foi publicada a Lei n.º 32/2021 que estabelece 
limitações à redação de cláusulas contratuais e prevê a criação de um 
sistema de controlo e prevenção de cláusulas abusivas, alterando o 
Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de outubro, que institui o regime jurídico 
das cláusulas contratuais gerais.  

A presente lei proíbe as cláusulas redigidas com tamanho de letra inferior 
a 11 ou a 2,5 milímetros e com um espaçamento entre linhas inferior a 
1,15, e prevê a criação de um sistema de controlo e prevenção de 
cláusulas abusivas. 

Assim, o referido diploma vem alterar o artigo 21.º da LCCG que, 
mantendo a sua redação na integra, adita a seguinte previsão, 
nomeadamente acrescentando a alínea i) 

Artigo 21.º Cláusulas absolutamente proibidas 
São em absoluto proibidas, designadamente, as cláusulas contratuais 
gerais que: 
i) Se encontrem redigidas com um tamanho de letra inferior a 11 ou a 2,5 
milímetros, e com um espaçamento entre linhas inferior a 1,15». 

As cláusulas dos contratos formalizados ao abrigo do regime das LCCG 
terão de ser redigidas com letra não inferior a tamanho 11 ou não 
inferior a 2,5 milímetros e com um espaçamento entre linhas não 
inferior a 1,15. Caso contrário serão consideradas como cláusulas 
absolutamente proibidas.  

Ficando, assim, garantido que as cláusulas contratuais gerais deixarão 
de serem redigidas com letra pequenina, não passando despercebidas 
aos olhos de quem contrata. 

Esta previsão não substitui o que já constava do diploma, nomeadamente 
na alínea c) do artigo 8.º, quanto a cláusulas excluídas dos contratos 
singulares e que estabelece que se consideram excluídas as cláusulas 
que “(…) pelo contexto em que surjam, pela epígrafe que as precede 
ou pela sua apresentação gráfica, passem despercebidas a um 
contratante normal, colocado na posição do contratante real (…)”. 

De recordar que, nos termos dos artigos 12.º e 13.º da LCCG, as 
cláusulas contratuais gerais proibidas são nulas podendo o consumidor, 
caso o contrato celebrado inclua tais cláusulas, optar pela manutenção 
do contrato. 

Nesse caso, aplicar-se-á, quanto ao anteriormente estabelecido nas 
cláusulas proibidas, o disposto nas normas gerais supletivas aplicáveis 
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ou, se necessário, o que se determine ser aplicável com recurso às regras de 
integração dos negócios jurídicos. 

De facto, no contexto atual, assistimos diariamente a um elevado tráfego 
negocial, onde imperam as cláusulas contratuais gerais, que são elaboradas 
sem prévia negociação individual, e os destinatários indeterminados limitam-
se a subscrever ou aceitar as mesmas sem qualquer espécie de discussão. 
Os conteúdos essenciais dos contratos comportam cláusulas fixas, pré-
elaboradas pela parte que as predispõe para a negociação por adesão. 

São exemplo os contratos de adesão firmados com instituições financeiras, 
seguradoras, empresas de fornecimento de comunicações, entre muitos 
outros. 

O não conhecimento das cláusulas contratuais gerais por parte dos 
contraentes tem contribuído para o elevado número de processos judiciais, 
onde se discute o conhecimento e informação das condições contratadas, 
sendo de destacar como pontos de litígio, entre outros, a letra de dimensão 
reduzida, com um espaço entre as linhas também muito reduzido, formando 
um texto muito compacto que o torna de leitura difícil e cansativa dificultando, 
nessa medida, a compreensão e apreensão do sentido do texto. 

Assim, por forma a haver um equilíbrio entre os contraentes, reforçando a 
transparência na contratação, a presente Lei prevê a criação de um regime 
de fiscalização de cláusulas abusivas que passará pela criação de um 
sistema administrativo de controlo e prevenção de cláusulas 
abusivas que garanta, por exemplo, que as cláusulas consideradas 
proibidas por decisão judicial não sejam aplicadas por outras entidades. 

Ou seja, a decisão de proibição de uma determinada cláusula deve ser 
alargada a todas as entidades que tenham cláusulas semelhantes, o que 
contribuirá para a diminuição, dos litígios de consumo, em alguns casos sobre 
a mesma matéria/cláusula que é repetida em contratos de diferentes sectores, 
e proteger os consumidores da utilização de cláusulas abusivas nos contratos 
de adesão. 

O Governo terá 60 dias para regulamentar o sistema de fiscalização de 
cláusulas abusivas.  

A Lei n.º 32/2021 entra em vigor 90 dias após a sua publicação, devendo as 
entidades que recorram a cláusulas contratuais gerais confirmar que 
cumprem com as alterações acima referidas. 
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