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RESUMO

Falamos em “desvinculação programada do contrato” para referir um con-
junto diversificado de estratégias de saída planeadas e acordadas pelas partes. 
Apesar da robustez do sistema jurídico português, um dos mais relevantes 
ensinamentos que as crises contratuais têm trazido é o da relevância da ante-
cipação, no próprio contrato, das condições sob as quais é legítimo a um ou 
a ambos os contraentes desvincularem-se unilateralmente ou reclamarem a 
renegociação das condições negociais. Se é verdade que as disputas contratu-
ais em torno da melhor interpretação do clausulado negocial são inevitáveis 
e se são igualmente previsíveis lacunas que carecerão de ser preenchidas, a 
existência de cláusulas negociais de cessação desempenha um papel estabili-
zador fundamental. Assegura-se previsibilidade às relações, mitiga-se inter-
venções judiciais heterónomas e cria-se condições para a atribuição do risco 
à parte que está em melhores condições para o assumir. 

Neste estudo, analisamos os limites da liberdade de programação negocial 
das estratégias de saída, concluindo pela capacidade de o sistema português 
acomodar as necessidades contratuais das partes, maxime em negócios com-
plexos. Rejeitamos a tradicional visão segundo a qual o nosso ordenamento 
jurídico seria excessivamente limitativo e conduziria à invalidade de diver-
sas cláusulas generalizadas na prática comercial internacional e na common 
law e também utilizadas entre nós, nomeadamente em virtude da proteção 
paternalista dos sujeitos contratantes. Comprovamos que o sistema apresenta 
especiais condições para a abertura à autonomia privada, sob o controlo do 
instituto do abuso do direito, e que só em situações estritamente excecionais 
se justifica um controlo de validade ex ante. 
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