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Resumo 

A figura do incumprimento contratual está prevista no nosso Código Civil para 

dar resposta aos casos em que uma das partes não cumpre com os seus deveres. Por 

conseguinte, o Direito atribui um conjunto de soluções à parte cumpridora para, então, 

ora poder desvincular-se das suas obrigações, ora obrigar a outra parte a cumprir. As 

hipóteses de falta de cumprimento por ambas as partes, porém, não foram 

expressamente contempladas. 

Ao longo deste trabalho pretende-se, sobretudo, abordar e enquadrar 

juridicamente as situações em que o incumprimento não se dá apenas por uma das 

partes, mas por ambas. O tratamento desta problemática levará a uma análise sobre a 

capacidade de resposta do nosso ordenamento jurídico a partir das normas que 

constituem os capítulos relativos ao incumprimento e demais normas que lhes sejam 

conexas.  

A presente dissertação procurará, simultaneamente, o aprofundamento 

dogmático do incumprimento bilateral, assim como testar o seu enquadramento legal, 

visando testar se a aplicação das disposições relativas ao incumprimento por apenas 

uma das partes, e bem assim a convocação do abuso do direito, na modalidade do tu 

quoque. 
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Abstract 

The Breach of Contract is regulated by our Civil Code (the Portuguese Civil 

Code) to provide an answer to situations in which one of the parties does not fulfill its 

duties. 

Consequently, the Law gives the complying party a set of solutions so they can 

release themselves from their obligations and compel the other party to comply. 

However, Portuguese Civil Law doesn’t provide solutions for the cases wich both of 

parties don’t accomplish their obligations.  

Throughout this dissertation, we intend to approach and legally contextualize 

the situations in which the breach of the contract is caused not only by one of the parties, 

but by both of them. The examination of this issue will lead to an analysis of the 

capacity of the Portuguese judicial system to deal with this issue based on the legal 

standards that constitute the chapters related to the breach of contract and other related 

rules. 

This dissertation will simultaneously deal with the dogmatic development of 

this legal concept, as well as test its legal framework, in order to understand if the 

current Portuguese Civil Code related to the traditional noncompliance may lead to the 

institute of abuse of rights, in the tu quoque modality. 
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 Introdução 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo o tratamento das questões relativas ao 

incumprimento contratual da responsabilidade de ambas as partes.  

As previsões que, entre nós, regulam o incumprimento contratual, encontram-se 

reguladas no capítulo VII do Código Civil, em particular, nos artigos 798.º e seguintes a 

relativos à “Falta de cumprimento e mora imputáveis ao devedor”, não sendo, também, 

de esquecer as situações de incumprimento imputável ao credor, estas especificamente 

previstas nos art. 813.º e ss. do C.C). Assim, a doutrina distingue, tradicionalmente, três 

tipos de situações: inexecução devida a facto imputável ao devedor, devida a facto 

imputável ao credor, ou inexecução motivada por caso fortuito ou de força maior. Um 

novo paradigma, porém, tem vindo a ser aprofundado pela doutrina e apreciado pelos 

tribunais pese embora estes se não refiram diretamente ao conceito que iremos aqui 

abordar: o incumprimento bilateral. 

Com efeito, a par das situações típicas de incumprimento contratual – em que uma 

das partes é responsável por ter dado causa ao incumprimento – existem, não raras vezes, 

situações em que ambas as partes contribuem culposamente ora para a impossibilidade 

no cumprimento ora para o incumprimento contratual – sendo, aliás, ambas as situações 

equiparadas pelo nosso código.  

O nosso excurso visa, sobretudo, aproximar o leitor aos problemas que resultam 

da bilateralização nos casos de incumprimento contratual - a que por vezes também 

denominaremos infidelidade contratual recíproca -, bem assim às suas implicações na 

adequação do regime legal vigente. 

Através de um aprofundamento dogmático desta figura, por meio da busca de 

soluções de iure constituto e de iure constituendo e, de igual modo, mediante uma 

reflexão sobre diversos problemas práticos que decorrem da ausência de bases legislativas 

sobre este tipo de situações jurídicas, procuraremos apreciar os meios de reação que a 

nossa lei prevê para estas hipóteses, e analisar criticamente a sua adequação à factualidade 

a que visam dar resposta.  

São várias as constelações fácticas que importa analisar. Por um lado, pode dar-

se o caso de o contrato ser mantido ainda que recaia sobre algum dos contraentes o dever 

de indemnizar os danos provocados. Por outro lado, pode suceder que as partes 

incumpram o acordado, perdendo o interesse na manutenção do vínculo, sendo o 
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incumprimento recíproco indiciário, aliás, disso mesmo. Em ambos os casos estamos 

perante situações em que os contraentes de um contrato bilateral são, não só 

simultaneamente, devedores e credores da contraparte, como também “incumpridores” 

das obrigações resultantes da relação obrigacional complexa que os une. 

Ora, o conceito de incumprimento bilateral é utilizado para descrever os casos em 

que, no âmbito de um contrato – bilateral ou unilateral -, uma ou ambas as prestações não 

são satisfeitas em virtude de factos imputáveis, culposamente, a ambas as partes, 

concorrendo ambas as culpas para a produção do dano (ou danos). Cabe, então, indagar 

sobre os meios de reação que a nossa lei prevê e apurar a sua adequação ao tipo de 

situações referidas.  

Igualmente digna de nota é a possibilidade de se configurarem situações de 

incumprimento bilateral nos contratos unilaterais, uma vez que nos contratos unilaterais 

também existem situações de incumprimento imputável a ambas as partes – a que se 

vincula e a que não se vincula. Não será esse, porém, o objeto de estudo que, reitera-se, 

versará sobre o incumprimento bilateral de contratos bilaterais. 

No que respeita à sistemática da exposição, a primeira parte do trabalho está 

voltada ao aprofundamento e definição do conceito de incumprimento bilateral, 

delineando-o e polindo-o, bem assim concretizando e reunindo as ideias dispersas tecidas 

a propósito da figura. 

Numa segunda parte, debateremos questões da imputação dos danos à conduta de 

ambas as partes; a possibilidade de recurso à compensação ao nível da indemnização 

devida e a relevância do quantum de culpa de cada uma das partes, para efeitos de uma 

conclusão a favor de uma responsabilidade predominante de uma delas, concluindo com 

o estudo da figura de exceção de não cumprimento com o propósito de determinar as 

diferenças e semelhanças em relação ao incumprimento bilateral.   

Abordaremos, finalmente, o instituto do Abuso do Direito, na modalidade de tu 

quoque, o qual será determinante para efeitos do apuramento da sua relação com o 

incumprimento bilateral. Neste ponto, serão tratados os elementos justificadores da figura 

a fim de apurar o seu sentido, e dela extrair os possíveis pontos de contacto com o 

problema que nos ocupa. Concluiremos com uma reflexão a propósito das vias de solução 

que não integram o âmbito das propostas adiantadas, nelas se incluindo o exercício do 

direito de resolução, por ambas as partes. 
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PARTE I - O INCUMPRIMENTO BILATERAL 

1. O paradigma do incumprimento no ordenamento jurídico português 

No seu Capítulo VII, o Código Civil trata da das situações de incumprimento e 

impossibilidade contratual. As previsões normativas, em particular as que dizem respeito 

ao incumprimento ou impossibilidade culposa (art. 795.º n.º 2, 798.º, 801.º, 804.º, 814.º, 

todos do C.C.), estão pensadas para dar resposta aos casos em que há incumprimento por 

parte de um dos contraentes, atribuindo por isso o direito de resolução à contraparte bem 

como o direito a ser indemnizado pelos danos causados. Reflexo deste plano normativo 

são as situações típicas de, por exemplo, A mutuar 500€ a B, não cumprindo, este último, 

depois de interpelado, com a sua obrigação de reembolsar a quantia mutuada. 

Precisamente a pensar nestas situações, prevê o Código Civil que “o devedor que falta 

culposamente ao cumprimento da obrigação, torna-se responsável pelo prejuízo que cause 

ao credor” (art. 798.º C.C.). Isto é, o Código atribui ao credor o direito de lançar mão da 

ação de cumprimento (art. 817.º ss. C.C.), ou da execução específica (art. 827.º ss. C.C.) 

quando mantenha o seu interesse no vínculo1, podendo, em contrário, resolver o contrato 

com a subsequente extinção do vínculo. O Código Civil Português vai, pois, dirigido a 

garantir à parte cumpridora a titularidade de um conjunto de direitos que lhe permitam 

fazer face ao prejuízo patrimonial que advém do incumprimento culposo da outra parte. 

Isto dito, pode afirmar-se que o não cumprimento da obrigação tem como 

principal consequência – sem prejuízo da possibilidade de realização coativa da 

prestação, nos casos em que ela é viável (art. 817.º C.C.) - o nascimento de um dever 

secundário de prestar, tendo este, por sua vez, por objeto, não já a prestação debitória 

inicial, mas a reparação dos danos causados ao credor. Pode, pois, afirmar-se que as 

atenções se deslocam, agora, para a sede ressarcitória.  

De facto, inclusive nos casos de recurso à execução específica (uma das 

modalidades de realização coativa da prestação, regulada no art. 827.º e ss. C.C.), à 

prestação principal devida ab initio vem normalmente a ser aditada a prestação secundária 

visando a cobertura dos danos entretanto causados ao credor, incluindo logo a necessidade 

 
1 O mesmo não se poderá dizer quando se trate de uma verdadeira impossibilidade no cumprimento, a qual 
implica que, objetivamente, a prestação não possa ser realizada por ser ter tornado impossível. Aqui, restará 
ao credor resolver o contrato para não ficar adstrito à realização da contraprestação. V. MARTINEZ, Pedro 
Romano, Da cessação do contrato pp. 123 e ss. 
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daquele ter de recorrer ação judicial com vista à execução da prestação por parte do 

incumpridor2.  

Acresce referir que, a par do incumprimento, casos há em que a prestação, por se 

tornar objetivamente impossível, deixa de poder ser realizada coativamente. O artigo 

801.º do nosso Código Civil equipara essa impossibilidade, quando devida a culpa de uma 

das partes, às situações de incumprimento imputável ao devedor, podendo o credor, com 

fundamento nessa culpa, resolver o contrato.  

Sob a perspetiva dos remédios negativos – dirigidos à extinção dos laços 

obrigacionais derivados do contrato - os tipos de não cumprimento (como sejam o 

incumprimento e a impossibilidade), são tratados indistintamente3. Assim, e no essencial, 

a questão que procuraremos explorar será a de saber até que ponto – sobretudo em 

situações nas quais não há interesse no cumprimento4 e quando o incumprimento (ou a 

impossibilidade) do contrato seja imputável a ambas – poderá ou não existir a compressão 

dos direitos das contraentes, designadamente o seu direito a resolverem o contrato, ou a 

serem indemnizadas pelos danos causados (art. 801.º C.C),  

Por outro lado, também em sede de realização coativa da prestação teremos a 

oportunidade de nos pronunciar sobre as implicações que derivam do incumprimento de 

ambas as partes. 

 

1.1. Em concreto, a impossibilidade culposa e o incumprimento 

No que ao incumprimento culposo respeita, estudaremos, apenas e 

invariavelmente, a situação de incumprimento definitivo da prestação principal, que 

abarca, desde logo, a não realização atempada da prestação, bem assim a falta de interesse 

objetivo do credor na realização da prestação, nos termos do 808.º do Código Civil5.  No 

entanto, restringir as situações de incumprimento ou impossibilidade, já acima referidas, 

ao incumprimento da obrigação principal, parece-nos insuficiente. 

Por isso mesmo, considera-se, também, como “não cumprimento” a hipótese em que 

o devedor, apesar de cumprir a obrigação principal (ou não), não acata determinados 

 
2 VARELA, Antunes, Das Obrigações em Geral, Vol. II, pp. 65 e ss. 
3 Nas palavras de CORDEIRO, A. Menezes, Direito das Obrigações, 2º, Lisboa, AAFDL, 2001, p.437, “a 
impossibilidade, seja ela qual for, provoca sempre a extinção da obrigação e consequente não aplicabilidade 
das normas dirigidas ao seu cumprimento”. 
4 Excluindo-se, portanto, a execução específica e a realização coativa da prestação. 
5 Esta afirmação retira-se através da interpretação sistemática do Código, tendo em conta os seus títulos. V. 
Comentário ao Código Civil, Direito das obrigações, Das obrigações em geral, p. 1103. 
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deveres que gravitam em torno da relação obrigacional complexa, designadamente, os 

deveres secundários e/ou deveres acessórios de conduta. Como já referimos, as situações 

de incumprimento e impossibilidade de prestação imputáveis ao devedor são equiparadas 

pelo artigo 801.º n. º1 do C.C., motivo por que as trataremos, aqui, de forma conjunta, o 

que sempre resultaria da cláusula geral do 798.º C.C., aplicável a todo e qualquer tipo de 

incumprimento da obrigação. 

Decorre, pois, do até aqui exposto que um dos meios de que o credor dispõe para 

reagir ao incumprimento definitivo da contraparte é a resolução do contrato, assim 

desintegrando o sinalagma que vincula as partes, e bem assim o direito à indemnização6.  

No entanto, situações há em que, ao invés de ser apenas uma das partes a 

incumprir, ambas incumprem. 

A priori, poderia dizer-se que, estando nós perante um contrato sinalagmático, 

nada impediria que qualquer das partes pudesse lançar mão do 798.º do C.C. Nesse caso, 

ambos os contraentes seriam responsáveis pelo incumprimento e qualquer um deles 

gozaria dos direitos legitimados pelo incumprimento da outra parte. 

No entanto, a situação tem nuances e é precisamente a problemática sobre a qual 

iremos versar.  

 

1.2. Incumprimento Bilateral: Conceito e Natureza 

O incumprimento bilateral pode ser definido como um incidente desvinculativo 

no programa contratual, e que encontra a sua causa no não cumprimento, pelas partes, do 

escrupulosamente acordado e devido. É, pois, necessário que a conduta de ambas as partes 

concorra para esta disfunção. 

Um primeiro problema surge, porém, relativamente à circunstância de o 

incumprimento das partes nem sempre ser síncrono ou simultâneo. Retomemos, como 

exemplo, um caso julgado pelo BGB. Foi a seguinte a factualidade ocorrida: A locou a B 

um barco para utilização na construção de uma ponte. Ficou acordado que a entrega do 

barco deveria ser feita aos colaboradores de A, na data determinada para o efeito. Todavia, 

 
6 Segundo a doutrina dominante, a indemnização que cumula com o direito de resolução cinge-se à 
indemnização pelo interesse contratual negativo, pois, segundo a mesma, não faria sentido o credor 
resolver o contrato e, simultaneamente, vir exigir uma indemnização pelo interesse contratual positivo, 
ou seja, exigir uma indemnização que correspondesse ao benefício que o credor traria do cumprimento 
pontual do contrato. A solução também poderá passar pelo credor exigir a indemnização em substituição 
da prestação principal, sendo que nesse caso deverá manter a contraprestação ou, caso ainda não a tenha 
realizado, deverá realizá-la. Ver, por todos, o recente estudo de PIRES, Catarina Monteiro, Perturbações 
na Execução, p. 119 e ss. 
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no dia acordado, o pessoal de A não comparece no local, e B deixa, por sua vez, o barco, 

amarrado, numa forma manifestamente insuficiente e insegura. Devido à ondulação, o 

barco vem a virar e afunda-se. Durante um mês, realizam-se operações de resgate, tendo, 

para o efeito, A disponibilizado mergulhadores, e B alugado um barco rebocador. As 

partes não chegam, porém, a acordo quanto à responsabilidade pelo pagamento do aluguer 

do reboque e das despesas associadas7.  

Neste caso, verifica-se que o incumprimento se deu, por um lado, no momento em 

que o vendedor prescindiu do cumprimento de deveres de segurança decorrentes da boa 

fé e, por outro, quando o comprador excedeu o prazo que ficara contratualizado para o 

levantamento do veículo, em verdadeira mora debitoris. Note-se que, na hipótese tratada, 

nenhum dos “incumprimentos” bastou para que qualquer dos contraentes quisesse fazer 

cessar o vínculo que os unia. 

Seja como for, como determinar, neste caso, qual o sujeito responsável pelo 

pagamento do aluguer, atenta a circunstância de ambas as condutas haverem contribuído 

para a produção do dano? 

Estamos, na verdade, perante dois incumprimentos, desencontrados no tempo, 

podendo falar-se, aqui, em danos cruzados. Mas poderá também dar-se o caso de o dano 

ser apenas um, contudo perpetrado por ambas as partes. 

Para efeitos de encontrar a resposta a esta nossa interrogação, parece-nos que, a 

título primeiro, e previamente à questão da atribuição de responsabilidades, haverá que 

proceder a uma análise comparativa das condutas das partes.  

Isto é, uma vez aferido o grau de culpa (as medidas de responsabilidade) de cada 

uma das partes, haverá que proceder a uma apreciação global das condutas, a fim de aferir 

da possibilidade de identificar uma das partes, como aquela cujo contributo para o 

incumprimento do contrato se revelou mais ostensivo. Para efeitos desta análise, não 

cremos que a entidade competente – o juiz – se possa bastar com a avaliação do 

comportamento de uma das partes, nomeadamente o daquela que, num juízo 

impressionista, lhe pareça ser “a mais culpada”. Cremos que se impõe, ao invés, proceder 

à valoração unitária da conduta de ambas as partes, a fim de apurar a gravidade real dos 

seus comportamentos, tendo em conta a finalidade económica do contrato e a influência 

no destino desse contrato8. Esta é uma das construções possíveis. Segundo a mesma, 

 
7 Exemplo Cit. por PIRES, Catarina Monteiro, Impossibilidade da prestação, p. 769. 
8 RUPERTO, Cesare, La Giurisprudenza sul Codice Civile, Libro IV, Della Obbligazioni, Tomo IV, Art. 1425 
a 1469, p. 2520 e ss.. 
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caberia aos tribunais apreciar, com base num juízo de proporcionalidade e de dependência 

relativamente a cada um dos incumprimentos, as quotas de culpa de cada uma das partes.  

Assim, tende a unificar-se o incumprimento e, dessa forma, consegue-se a 

responsabilização de apenas uma das partes9. No fundo, apenas uma das partes é 

considerada responsável, conclusão a que se chega após um juízo prévio do juiz que, em 

função  das circunstâncias do caso concreto, avalia a unidade da conduta de cada uma das 

partes, à luz de vários critérios: o critério cronológico, o critério da culpa e o critério do 

dano, conseguindo, assim, definir a medida e a relação causal que cada um dos 

incumprimentos apresenta com a unidade contratual.  

Parece-nos que esta teoria poderá ser acolhida, na medida em que a mesma 

considere a efetiva contribuição da contraparte (daquela que não venha a ser considerada 

“a principal responsável”) para a produção do dano, abrindo, em consequência, lugar para 

a compensação, em sede de indemnização.  

 
1.2.1. Critério Cronológico 

 
O critério cronológico permite apurar se, e em que medida, o incumprimento 

posterior de uma parte poderia ou não ter fundamento ou causa no comportamento ilícito 

prévio da contraparte. Concluindo-se pela existência de um nexo cronológico entre os 

incumprimentos, haverá que concluir pela menor relevância do incumprimento posterior, 

justificado, em certa medida, pela conduta anterior. Nestes casos, estaremos já fora da 

figura da exceção de não cumprimento, por não se tratar, aqui, de um incumprimento 

temporário, mas, ao invés, de dois incumprimentos definitivos, muito embora com 

pressupostos idênticos. Vejamos: 

A exceção de não cumprimento encontra a sua justificação no sinalagma, isto é, 

na reciprocidade das prestações principais, esta, a razão fundamental da existência do 

contrato. Nas palavras de LARENZ, “não é necessário à existência de um contrato 

bilateral para que as prestações recíprocas sejam equivalentes segundo um critério 

objetivo; basta que cada um dos contraentes veja na prestação do outro a compensação 

suficiente para a sua própria prestação (...). O que interessa é o juízo subjetivo de cada 

contraente, o que é decisivo é que cada um deles se obrigue a uma prestação em virtude 

de uma contraprestação”10. 

 
9 Assim também, SICCHIERO, Gianluca, Il contrato Preliminare, Tratatto della responsabilità contrattuale, 
I signoli contratti Vol. II, p. 27 e ss. 
10 LARENZ, Derecho de obligaciones, I, p. 266. 
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No artigo 428.º do CC vem consagrada a possibilidade de uma parte não cumprir 

a sua prestação enquanto a contraparte não cumprir a sua. Esta possibilidade é um reflexo 

evidente do interesse na manutenção do sinalagma contratual. Não sendo menos 

despiciendo afirmar que se trata de uma causa justificativa do não cumprimento (em regra 

temporário11), fundado no comportamento ilícito da contraparte. Com efeito, seria 

gravemente injusto que uma das partes houvesse de cumprir o acordado, 

independentemente e mesmo na ausência de cumprimento pela contraparte, isto é, 

continuando indefinidamente adstrita à realização da sua prestação, sem beneficiar da 

prestação sinalagmática, justificativa da sua vinculação  

No nosso Código, a exceção de não cumprimento assenta sobre um critério 

temporal, pois vai dirigida a quem esteja obrigado a realizar uma prestação simultânea 

ou posterior à da contraparte12. 

Assim, há evidentes pontos de contacto entre a exceção de não cumprimento no 

que respeita aos pressupostos da sua aplicação e nos princípios que subjazem à utilização 

do critério cronológico como ponto de partida para apurar se, de facto, se está perante um 

incumprimento bilateral stricto sensu.  

Acontece, porém, que, nas situações de incumprimento bilateral, as partes 

incumpriram definitivamente o contrato – seja simultaneamente, seja assincronicamente. 

E nesse caso, não poderá valer-se-lhes a exceção de não cumprimento; no caso de os 

incumprimentos serem desencontrados no tempo, poderá haver lugar a uma atenuação 

das consequências jurídicas do segundo incumprimento sem que os mecanismos 

específicos a ele associados tenham sido acionados. Cremos, todavia, que essa atenuação 

deverá sempre ocorrer num plano objetivo e nunca subjetivo, sob pena de excessiva 

arbitrariedade. Veja-se: a parte que incumpre em segundo lugar poderia fazê-lo, animada 

 
11 ANA TAVEIRA FONSECA defende que a exceção de não cumprimento pode ser aplicada em casos de 
incumprimento definitivo, mas apenas na medida em que a obrigação que se tornou impossível tiver sido 
comutada por uma indemnização substitutiva da prestação em falta. A mesma Autora refere que ainda que 
uma das prestações originalmente devidas não possa já ser realizada, a relação de sinalagmaticidade 
mantém-se – uma vez que passa a surgir uma obrigação de indemnizar que substitui a primeira e a 
contraprestação. FONSECA, Ana Taveira in Da recusa de cumprimento da Obrigação para Tutela do Direito 
de Crédito p.209. 
12 A interpretação literal do artigo 428.º C.C. no sentido de apenas ser aplicável quando “não houver prazos 
diferentes para o cumprimento” é redutora. Assim, a doutrina entende que o espírito deste artigo deverá 
abranger mais situações: deverá ser objeto de uma interpretação extensiva para os casos em que o contraente 
que invocar a exceção é aquele que está obrigado a cumprir em segundo lugar. A favor desta posição, 
ABRANTES, José João, in A Excepção de Não Cumprimento do Contrato; OLIVEIRA, Nuno Manuel Pinto in 
Princípios de Direito dos Contratos; Também MARTINEZ, Pedro Romano, Direito das Obrigações, Parte 
Especial, Contratos, página 440. Ver ainda, para alguns exemplos ilustrativos, FONSECA, Ana Taveira da 
Da recusa (...)”, p. 174 e ss. 
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por uma multiplicidade de intentos, em função do conhecimento ou desconhecimento do 

incumprimento pela sua contraparte, situação que implicaria excessiva incerteza jurídica.  

Num plano objetivo, poderá sustentar-se a necessidade de se apurarem as 

implicações do incumprimento posterior na relação contratual como um todo. Por outras 

palavras, e explicitando, no caso de o primeiro incumprimento se revelar suficiente para 

a quebra do sinalagma, a ponto de gerar um direito de resolução, cremos que o concurso 

das duas causas para a produção do dano poderá falhar.  

Acontece, porém, que por vezes, não é possível determinar quem incumpriu 

primeiro, o que pode ficar a dever-se, quer aos contornos próprios do caso, quer à 

circunstância fáctica de ambos haverem incumprido as respetivas obrigações em 

simultâneo. Acresce, a isto, referir, que tanto o segundo incumpridor poderá, na verdade, 

invocar, em sua defesa, já ter havido incumprimento pela contraparte; como o primeiro 

incumpridor poderá, por sua vez, alegar que o incumprimento da contraparte se teria 

igualmente verificado , na hipótese de o mesmo haver cumprido a sua obrigação. 

Assim, para que o segundo incumprimento possa ser relevante, a questão que nos 

devemos colocar é a de saber se o devedor podia e devia ter agido de outro modo. 

Em termos gerais, poderemos questionar: será intenção do Direito manter o dever 

de cumprir o contrato, quando o mesmo resulta incumprido pela contraparte? A figura da 

exceção de não cumprimento bem como o direito de retenção, apontam claramente para 

uma resposta de sentido negativo. É que, nestes casos, o incumprimento (temporário) 

daquele que incumpriu em primeiro lugar fundamenta, afinal, o não cumprimento 

legítimo pela contraparte.  

 
1.2.2. Critério da Culpa 

O critério da culpa diz-nos que, aquele que age com dolo consome a 

responsabilidade daquele que atua com mera negligência, e que, se ambas as 

responsabilidades concorrem para a produção ou agravamento dos danos, nunca ou 

raramente a culpa de quem age com dolo poderá concorrer com aquela de quem atua com 

negligência, principalmente nos casos em que a prestação se torna impossível por culpa 

de ambas as partes. Se ao dolo vem implicando o conhecimento e a vontade de realização 

do ilícito, uma atuação negligente da outra parte afastaria a relação do resultado da 

conduta com pressupostos intelectuais e volitivos. Diferentemente ocorre, porém, no 

incumprimento, caso em sobre cada incumprimento deverá ser feito um juízo de culpa 

autónomo. 
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À luz deste critério cronológico, uma vez efetivada a declaração de resolução e 

declarado procedente o pedido indemnizatório, haveria que proceder ao acerto devido dos 

valores indemnizatórios, em função das culpas. A essa luz, a culpa seria um fator 

determinante, quer na consunção da responsabilidade, quer em sede indemnizatória. 

Mas, há aqui que proceder, desde logo, a uma distinção crucial. Por um lado, 

existe o incumprimento do contrato como sendo uma situação objetiva, isto é, o 

incumprimento como sendo uma quebra no sinalagma que justifique a extinção do 

vínculo. Por outro lado, o dever de indemnizar que nasce encontra justificação, não já na 

quebra no sinalagma, mas na existência de danos que devem ser ressarcidos em virtude 

daquele incumprimento. O contrato sempre poderia ser incumprido, mas na medida em 

que não existissem danos, nada haveria a ressarcir. É aqui que a culpa assume especial 

relevância, uma vez que o quantum de danos a ressarcir podem, como veremos, depender 

do grau de culpa. 

Por um lado, ao credor é possível, desde logo, e pelo facto de incumprimento (ou 

impossibilidade imputável ao devedor13) resolver o contrato fundadamente. E na medida 

em que o direito a resolver o contrato surge a pretexto da quebra do sinalagma (que 

revista, é claro, gravidade suficiente para justificar o nascimento daquele direito), cumpre 

notar que a gravidade legitimadora dessa vis resolutiva se apura por referência, não à 

posição individual das prestações envolvidas no contrato, mas, antes, à influência do 

incumprimento na estrutura complexa do negócio. Por outras palavras, a resolução 

depende do simples facto do incumprimento14.  

Deste modo, em resultado da resolução, operam os efeitos previstos no artigo 

432.º do C.C., devendo ser restituído tudo o que houver sido prestado, ao que acresce o 

direito de indemnização do credor, no caso de o devedor ter agido com culpa. Por sua 

vez, e traçando um paralelo com a impossibilidade não imputável ao devedor, também ao 

credor será possível resolver o contrato, desta feita, sem direito à indemnização, o que se 

extrai, sem dificuldades, do confronto dos artigos 798.º, 801.º, especialmente do seu n.º 

2 e 802.º n.º 1 com os artigos 790.º e 793.º do CC15.  

 
13 No âmbito da impossibilidade parcial (art. 790.º n.º 2 C.C.) e, por maioria de razão, na impossibilidade 
total, o credor que não tenha, justificadamente, interesse no cumprimento, pode resolver o negócio. 
14 Assim, MACHADO, Baptista, In Obra Dispersa, Pressupostos da resolução por incumprimento, p. 138. 
15 Nos primeiros artigos enunciados, alude-se à responsabilidade do devedor a qual se traduz, nas mais das 
vezes, numa restituição por equivalente, que consiste na reparação dos danos causados pelo devedor. Os 
seguintes respeitam à impossibilidade (total e parcial), sendo que nesta última o legislador refere 
expressamente a possibilidade de o credor resolver o contrato (mesmo que a prestação se tenha tornado 
impossível sem que tenha havido culpa do devedor). 
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Isto posto, a indemnização dependerá, portanto, da existência de culpa e de dano, 

tendo em conta os critérios de causalidade adequada. No entanto, o que se pretende 

afirmar é que, a este nível, depois de verificada a existência de culpa, o grau da mesma 

não assume especial relevância, como seria o caso de estarmos perante um caso de 

responsabilidade extracontratual, no qual se impõe ao julgador atentar no disposto no 

artigo 494.º do CC16.  

Com efeito, no campo da responsabilidade contratual, a doutrina diverge quanto 

à aplicação do artigo 494.º do C.C.. De entre os argumentos avançados, encontra-se a 

preocupação em salvaguardar as legítimas expectativas da contraparte, meritórias de 

proteção, atento o incumprimento do lesante17. Para os Autores que recusam a aplicação 

do artigo, em sede de responsabilidade contratual, trata-se de evitar a frustração das 

expectativas do credor, que deverá sempre ter direito a uma reparação integral do prejuízo 

que sofreu, em resultado da conduta ilícita e culposa da contraparte. Importa, todavia, 

mencionar uma posição intermédia defendida, entre nós, por CARNEIRO DA FRADA, 

distingue entre danos correspondentes à prestação em falta e danos que são gerados por 

esse incumprimento (danos subsequentes). Entende o autor que aquele artigo poderá ser 

estendido aos casos de responsabilidade contratual na medida em que se confine ao 

ressarcimento dos segundos18. Para o autor, “a redução da indemnização fora do domínio 

delitual requer cuidadosas valorações. Tratando-se de ressarcir o prejuízo correspondente 

à falta de (devido) cumprimento da prestação em si mesma, a admissão dessa redução 

frustraria a atribuição ao lesado de um sucedâneo indemnizatório integral para a prestação 

inadimplida”19. Assim, quando se trate de prejuízos que se manifestam na perda de uma 

“oportunidade patrimonial”, pode ser vantajoso o recurso àquele preceito, uma vez que 

evita o efeito “bola de neve” gerado pela perda de sucessivas oportunidades que gerariam 

outras oportunidades20. Aqui, os argumentos apresentam-se a favor do devedor, o qual 

deverá, cada vez mais, ressarcir os danos que sejam previsíveis por si com o seu 

incumprimento (por exemplo, não seria de exigir a este o ressarcimento de danos 

 
16 Sem prejuízo da necessidade de preenchimento de outros requisitos, como a situação económica do 
agente e as demais circunstâncias do caso. 
17 Entre os defensores da aplicação do 494.º à responsabilidade obrigacional, destacam-se FIGUEIREDO 
DIAS/ A. PINTO MONTEIRO, CARNEIRO DA FRADA, SINDE MONTEIRO, PAULO MOTA PINTO, PINTO 
OLIVEIRA, Vaz Serra e bem assim PESSOA JORGE, in Comentário ao Código Civil, Direito das Obrigações, 
Das obrigações em geral, p. 338. Contra, porém, COSTA, Mário Júlio Brito de Almeida Das obrigações em 
Geral e Antunes Varela, Das Obrigações em Geral Vol. II, p. 104. 
18 FRADA, Carneiro da, Direito Civil – Responsabilidade Civil, p. 105.  
19 FRADA, Carneiro da Teoria da Confiança e Responsabilidade Civil, pp.. 316 e 317. 
20 FRADA, Carneiro da Teoria da Confiança e Responsabilidade Civil, pp.. 316 
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derivados de um funcionamento de uma empresa cuja singularidade o devedor não 

pudesse prever). Deste modo, apenas nestes casos específicos, seria de admitir a 

diminuição da indemnização devida por não cumprimento da obrigação. Um outro 

argumento, de cariz sistemático, atenta na inserção do artigo no capítulo da 

responsabilidade civil delitual, para daí retirar não ser possível a sua extensão aos casos 

de responsabilidade contratual. Em sentido contrário, defende-se, porém, que a 

circunstância de o dever atingido pelo ato culposo ser uma obrigação contratual não 

justifica, per se, tratar de modo mais desfavorável o devedor. “Por outro lado, a aplicação 

do preceito é indubitável nos casos – e são muitos – de cumulação de responsabilidade 

obrigacional e delitual”21. Além do mais, o argumento sistemático é também ele frágil, 

dado que “(...) não há distinção essencial entre as duas espécies de responsabilidade e 

isso refletiu-se na própria lei: se o legislador teve de contemplar a responsabilidade 

delitual no art. 483.º e ss. do C.C., o que é facto é que a parte importante destes preceitos 

se estende à responsabilidade obrigacional, regulada em termos parcelares e 

lacunosos.”22. Sobre este ponto, devemos atender à existência de vários exemplos de 

artigos inseridos em divisões atinentes à responsabilidade extracontratual, que são, 

contudo, aplicáveis em sede contratual23. 

Uma nota para sublinhar que o artigo 494.º C.C. o valerá sempre que estejam em 

causa ilícitos meramente culposos e a indemnização poderá ser diminuída, mas nunca 

aumentada. 

Todavia, no incumprimento bilateral, o argumento utilizado para afastar o 494.º 

do campo contratual – precisamente, a salvaguarda das legítimas expectativas da 

contraparte - não colhe. Não é justo, ou não é, pelo menos, juridicamente exigível, que o 

Direito atenda ou procure salvaguardar as expectativas do credor que também incumpre. 

Pelo contrário, neste tipo de incumprimento, consideramos que uma especial 

consideração das culpas de ambas as partes deverá sobrevir, o que surtirá os seus efeitos 

na ponderação dos direitos de cada uma das partes, designadamente no que respeita ao 

quantum indemnizatório. Parece-nos que alguém que impossibilita dolosamente a 

prestação deverá ser tratado diferentemente daquele que impossibilita a prestação a título 

de negligência. E a distinção retoma, de certo modo, os próprios fins do direito civil24, 

 
21 JORGE, Pessoa Ensaio... 
22 JORGE, Pessoa Ensaio... 
23 Cfr. Artigo 483.º como princípio geral; 485.º n.º 2; 486.º; 487.º/2; 488.º; 489.º; 490.º; 491.º; 492.º; 493.º, 
todos do Código Civil. 
24 Sobre este tema, JORGE, Pessoa Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil, pp. 47 e ss. 
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em específico, as finalidades da responsabilidade contratual. Pensemos: se o direito civil 

tem uma finalidade sobretudo ressarcitória, e não punitiva, segue-se que os danos devam 

ser ressarcidos independentemente do grau de culpa.25  

De facto, a mera existência de culpa determina que a pessoa responsável deva 

reparar o dano que provocou, é certo. Nisso se funda, aliás, o 798.º do CC. No entanto, o 

princípio da justiça comutativa – do qual se extrai a função primordialmente reparatória 

do ordenamento jurídico civil - dita que a indemnização, regra geral, não deve ir além do 

dano provocado. Ora, se a finalidade é ressarcitória, cremos que, para apurar o quantum 

de responsabilidade bastará determinar o dano. A culpa, por sua vez, não assume qualquer 

relevância. Isto posto, o Direito Civil não sanciona especialmente quem, numa relação 

contratual, tenha agido com dolo, pois estará, de todo o modo, e em igualdade de 

circunstâncias com aquele que atuou negligentemente, obrigado a ressarcir os danos. E 

porquê esta indiferenciação? Porque o critério relevante tende a ser o dano, sob pena de 

ao credor se estar a exigir que suporte os prejuízos imputáveis apenas à contraparte.  

Diferentemente, no incumprimento bilateral, a determinação da indemnização terá 

necessariamente de atender ao grau de culpa, deslocando-nos, pois, para uma tutela 

punitiva ou sancionatória. E isto porque não é justo, e vai, inclusive, contra o espírito 

civilista, que se deixe de apreciar a “medida” das culpas de duas partes que incumpriram 

o contrato que as unia. Injustiça que resultaria evidente, quando se sustentasse que ambas 

deveriam ser responsabilizados em partes iguais, segundo o critério geralmente relevante 

– o do dano produzido - quando uma agiu com dolo e a outro com culpa stricto sensu.  

 
25 A maioria da doutrina entende que a indemnização deverá ser fixada em atenção apenas aos prejuízos 
sofridos pelo lesado. Todavia, PEREIRA COELHO foi contra esta orientação, defendendo que a indemnização 
pode variar em função do grau de culpabilidade do agente. O Autor distingue, desde logo, o dano natural 
do dano jurídico. Afirma, por conseguinte, que “(...) o direito atribui assim ao mesmo dano consequências 
jurídicas diferentes conforme há culpa ou não há culpa”, uma vez que nos casos em que há dano, mas não 
há culpa, via de regra, não há lugar a indemnização (excetuados hoje os casos de responsabilidade objetiva 
que conhecemos). Assim, continua o Autor, “não se vê por que não possa dar ao mesmo dano diferentes 
efeitos jurídicos consoante o grau ou a forma de culpa que estiver em causa”. A ressarcibilidade do prejuízo 
far-se-ia através de uma adequação do juízo de probabilidade, que parte do nexo de causalidade para o grau 
de culpa do agente: “Uma maior culpa traduzir-se-á naturalmente num conhecimento de mais 
circunstâncias – de tal maneira que certos prejuízos (proferindo-se o juízo de probabilidade à base de tais 
circunstâncias) poderão agora julgar-se consequências adequadas do facto.” Todavia, não deixam de existir 
latas reservas contra este entendimento. Uma indemnização superior ao dano (em função do grau de culpa) 
justificaria um enriquecimento injustificado do lesado à custa do lesante (tal crítica é, aliás, reconhecida 
pelo Autor); por outro lado, a diminuta culpa em relação ao dano, colocaria o lesado numa posição injusta; 
tal entendimento tem, ainda, pressuposta uma discussão acerca dos fins do direito civil a cuja opinião, pese 
embora de meritória reflexão, não aderimos. Ver a sua obra, COELHO, Pereira, Culpa do lesante e extensão 
da reparação, In Revista de Direito e Estudos Sociais, 1950 e 1951, p. 68 e ss. 
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Independentemente deste reparo, a verdade é que, como já se apontou26 os casos 

de concurso entre culpa dolosa culpa leve são raros. Uma vez que o dolo assenta na 

vontade e na representação do tipo (elemento intelectual e volitivo do dolo), dificilmente 

a negligência da contraparte mantém aquele elemento volitivo do dolo.27  

Todavia, pode bem acontecer que os dois tipos de culpa – e, no limite, duas 

condutas dolosas – concorram. Isto é, em hipóteses de existência de danos cruzados, 

quando uma conduta provoca, per se, um dano, havendo, portanto, uma dualidade de 

danos. As insuficiências de coordenadas legislativas a este respeito levam a que doutrina 

internacional e - ainda que em menor medida - doutrina nacional se debatam sobre a 

resposta a dar à parte que se pretenda prevalecer desse incumprimento. A dúvida coloca-

se sobretudo em saber se é possível, eficazmente, albergar os casos de incumprimento 

bilateral nas regras especiais ou, no mínimo, nas regras gerais do nosso Código. 

 

1.2.3. O critério do dano e o 570.º C.C. 

A) A compensação de créditos indemnizatórios  

CATARINA MONTEIRO PIRES28 refere que a opinião dominante (que, no Direito 

Português, surge a propósito dos contratos promessa) vai no sentido da exclusão da 

indemnização e da devolução do sinal entregue, em caso de incumprimento bilateral. 

O problema nasce no seio do Direito alemão, com duas opiniões predominantes 

em sentido divergente: 

1) Aplicação alternativa da norma relativa à impossibilidade imputável ao 

devedor ou da norma relativa à impossibilidade imputável ao credor; 

2) Aplicação cumulativa ou combinada da disciplina da impossibilidade 

imputável ao devedor e da impossibilidade imputável ao credor.  

 

1) Aplicação alternativa: Salienta-se a tese do autor THOMAS HONSELL (Die 

beiderseits zu vertretende Unmöglochkeit), o qual defende ser aplicável i) o regime da 

impossibilidade fortuita, caso as culpas de ambas as partes sejam iguais; ii) as normas 

relativas ao incumprimento do devedor, caso a medida da culpa do devedor seja 

 
26 Ver supra, p.14. 
27 O problema enquadra-se na problemática do desvio ou erro no processo causal. Entendendo-se que a 
negligência da contraparte poderá provocar um desvio no processo causal, o resultado não se vai produzir 
conforme a intenção da parte, motivo pelo qual a estrutura típica da conduta dolosa fica imperfeita. 
28 PIRES, Catarina Monteiro, Impossibilidade.... 
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predominante, e iii) as normas relativas ao incumprimento do credor na hipótese de a 

culpa dominante ser a do credor .  

Seguindo esta teoria, apenas uma das partes viria, portanto, a ser ressarcida em 

virtude do incumprimento da outra e, no limite, nenhuma das partes teria qualquer direito 

sobre a outra, uma vez que ambas as culpas se excluiriam reciprocamente e na mesma 

medida. A teoria leva pressuposta a apreciação da culpa de cada um dos agentes, sendo 

este um passo prévio e anterior à aplicação dos respetivos regimes. 

Esta teoria veio, porém, a ser rejeitada por grande parte da doutrina, por conduzir 

a resultados que não podiam ser aceites pelo ordenamento jurídico, dado tratarem-se de 

resultados do tipo “tudo ou nada”, para os quais uma ligeira manipulação das quotas de 

culpa redundaria em efeitos não despiciendos sob o prisma do regime aplicável. A isto 

seguiu-se, pois, o afastamento preliminar das teorias que propugnavam por uma aplicação 

alternativa dos institutos. 

2) Aplicação cumulativa: TEUBNER, com a sua “teoria da contraprestação não 

reduzida”, critica a teoria que aplica, cumulativamente, os preceitos relativos à 

impossibilidade imputável ao credor e à impossibilidade imputável ao devedor (§324 e 

§325 do BGB), por um lado, e a redução da contraprestação a que tem direito o devedor 

juntamente com a indemnização devida ao credor ao abrigo do §254 BGB, por outro. 

Segundo o jurista, não faria sentido a aplicação deste último quando a própria aplicação 

cumulativa daqueles serviria, já, para fazer o “acertamento” da contraprestação. 

Concordar com a teoria referida seria assentir que a contraprestação reduzida fosse 

computada duas vezes. 

Contestando aquele entendimento, TEUBNER defende que a contraprestação 

deverá ser sempre realizada, de acordo com a teoria da sub-rogação, ficando a 

indemnização que é devida ao credor, sujeita ao critério do §254, mas não já a redução 

da contraprestação.  

Já ULRICH HUBER, apoiado nos mesmos preceitos legais, propugnava por uma 

solução a que chamou de “teoria da contraprestação reduzida”, nos termos da qual 

considerava que o devedor manteria o direito à contraprestação nos termos do §324 

(antigo regime), devendo o montante da mesma ser, porém, reduzido por aplicação do 

§254. Ao credor, é-lhe, pois, dado o direito a reclamar uma indemnização ao invés da 

prestação, montante esse que poderá ser reduzido 29. 

 
29 Se a contraprestação devida não tivesse caráter pecuniário, havia lugar à aplicação da teoria da 
diferença limitada. 
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O resultado relativamente a estas teorias de aplicação combinada é retirada da 

interpretação das linhas gerais do BGB, segundo as quais, em regra, a exclusão do dever 

primário de prestar em virtude de impossibilidade do cumprimento implica o afastamento 

da contraprestação. Mais, a opção entre o método da diferença ou o método da sub-

rogação terá implicações práticas relevantes quando o valor da contraprestação tenha um 

valor superior ao valor objetivo do bem objeto da prestação.  

No Direito português, o critério adotado para a impossibilidade da prestação é, 

segundo a doutrina maioritária, encontrado nos termos da teoria da sub-rogação30.  De 

onde se segue que a questão da imputação a ambas as partes e consequente ponderação 

das quotas de culpa, terá maior ou menor acuidade consoante o entendimento tido sobre 

o artigo 570.º do Código Civil.  

Recordemos. O artigo 570.º dispõe que: “Quando um facto culposo do lesado 

tiver concorrido para a produção ou agravamento dos danos, cabe ao tribunal 

determinar, com base na gravidade das culpas de ambas as partes e nas consequências 

que delas resultaram, se a indemnização deve ser totalmente concedida, reduzida ou 

mesmo excluída”.   

Trata-se de uma disposição que encontra a sua raiz no estabelecimento do nexo 

causal entre o facto e o dano31: a ratio do preceito pretende abarcar as situações em que, 

no processo causal, não obstante a produção de danos pudesse a certa altura, e em certo 

ponto, ter estagnado, a conduta culposa do lesado contribuiu, todavia, para o seu 

agravamento/propagação. Relativamente à conduta em si mesma considerada (i.e., a 

conduta própria do lesado que gera danos a si mesmo), os Autores adotam teorias mais 

ou menos restritivas para explicar o conceito de culpa que lhe está subjacente32. Todavia, 

a doutrina tende a entender que a culpa do lesado a que o artigo alude não é uma culpa 

típica, mas sim um culpa atípica, que se basta com a circunstância de a conduta do lesado 

se afigurar suscetível de agravar os danos causados, não sendo justo que seja o lesante a 

suportar esse prejuízo “adicional”33.  

 
30 Entre outros, ANTUNES VARELA (1997), PAULO MOTA PINTO (2008) e PINTO OLIVEIRA (2011). 
31 Assim, CORDEIRO, Menezes Tratado de Direito Civil, Tomo V, Parte Geral, p. 369. 
32 Ver, por todos e de forma sucinta JÚNIOR, E. Santos “Mitigation of damages”, Redução de danos pela 
parte lesada e “Culpa do lesado” In: Homenagem da Faculdade de Direito de Lisboa: prof. Doutor 
Inocêncio Galvão Telles, 90 anos, p. 349-365. 
33 Nas palavras de JÚNIOR, E. Santos “se nenhuma responsabilidade há, quando os danos sejam causados 
exclusivamente pelo próprio lesado (casum sentit dominus), compreende-se que, por maioria de razão 
lógica e equilibradamente -, a lei determine que seja atenuada a responsabilidade do lesante quando um 
facto do agente concorra para a produção do próprio dano deste ou o seu agravamento”. in “Mitigation...” 
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O conceito aí vertido dispensa, portanto, a culpa em sentido técnico-jurídico 

(seria, aliás erróneo entender que deve haver culpa, uma vez que no direito civil não 

existe, salvo raras exceções, nem culpa nem ilicitude perante o próprio). E, por 

conseguinte, a “dita “culpa” do lesado nada mais é do que o critério para a consideração 

do facto do lesado como concausa do dano ou causa dos maiores danos por ele sofridos”. 

Por outro lado, considera BRANDÃO PROENÇA que a culpa do 570.º diz respeito a um 

princípio valorativo de autorresponsabilidade, considerando que o que está em causa é 

um ónus jurídico e já não um dever, sendo sobre esse ónus que os Autores assentam a 

antijuridicidade do comportamento do lesado34. 

O artigo 570.º C.C. elege, todavia, o responsável principal – o lesante, o que se 

retira, sem grandes dificuldades, da simples leitura e enquadramento sistemático da 

norma no campo da responsabilidade do lesante, numa hipótese em que o lesado 

contribui com uma conduta própria para a produção ou agravamento dos danos 

(produzidos pelo lesante e pelos quais ele será responsável) podendo tal conduta não ser 

ilícita. Assim, cumpre notar que, aparte situações especificamente previstas, a obrigação 

de indemnizar surge com um comportamento ilícito, não sofrendo essa regra qualquer 

distorção, nos casos acolhidos pelo 570.º. Ou seja, a indemnização devida nos termos 

deste artigo pressupõe, de igual modo, a ilicitude do comportamento do lesante, não 

pressupondo é a ilicitude da conduta do lesado para efeitos da exclusão da indemnização.  

Dada a importância capital do 570.º para o tratamento do incumprimento bilateral, 

a questão a dirimir neste ponto é a de saber se, pelo facto do incumprimento do lesado, se 

poderá entender que existe “culpa do lesado”, devendo, portanto, a indemnização ser 

reduzida ou excluída ao abrigo deste preceito, ou se, ao invés, o artigo 570.º se revela 

insuficiente para dar resposta à problemática relativa ao incumprimento bilateral, 

designadamente no que respeita à compensação das recíprocas indemnizações.  

Ora, sabe-se que o surgimento da obrigação de indemnização pressupõe os 

seguintes dados: Facto; Ilicitude; Culpa; Dano (ou prejuízo sofrido); e nexo de 

causalidade entre o facto e prejuízo35. Ora, no incumprimento bilateral estaremos perante 

duas obrigações de indemnizar cujos pressupostos são autónomos entre si. Por outras 

palavras, cada um dos contraentes incumpriu a sua obrigação, devendo ser, a cada um, 

imputadas as consequências do comportamento respetivo. O juízo de censura em relação 

 
34 PROENÇA, Brandão, A conduta do lesado... pp. 405 e 406. 
35 Entre as várias doutrinas, seguimos a doutrina de ANTUNES VARELA, Das Obrigações em Geral Vol. II, 
p. 94. 
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ao comportamento é, pois, autonomizado, muito embora ambas as obrigações se 

encontrem unidas pelo sinalagma. 

Nesta senda, defende CATARINA MONTEIRO PIRES36 que o art. 570.º C.C. poderá 

servir para os casos enunciados, na medida em que “o credor está adstrito, por força da 

boa fé, a colaborar no cumprimento do programa obrigacional e a observar deveres de 

proteção de bens jurídicos do devedor”. Todavia, tal como vimos, o conceito de dever é, 

nesta sede, de afastar, uma vez que traria consigo (coisa que o artigo não exige) os 

conceitos de “ilicitude” e “culpa [típica]”. Pelo contrário, não havendo caráter ilícito (por 

não estar em causa a violação de um dever), não se poderá falar de culpabilidade (por não 

haver desvio a um comportamento devido).  

Ainda assim, e como bem refere a mesma Autora, a aplicação do 570.º C.C não 

resulta, por si só, afastada37. É que, ainda que o artigo valore a conduta do devedor (nos 

casos de incumprimento tradicional), está pressuposto que o incumpridor é o único 

responsável, quedando quer a ilicitude, quer a culpa, na esfera única desse lesante. A 

conduta do lesado pode, por conseguinte, nem sequer ter sido ilícita, pelo facto de os 

danos se haverem verificado em relação a si mesmo. Diferentemente, no incumprimento 

bilateral falamos de danos que se produzem reciprocamente na esfera da contraparte.  

A esta nota acresce que, na senda de alguma doutrina alemã, a ratio deste artigo 

apenas alberga os casos de “ilicitude enfraquecida” à qual se daria a relevância de poder 

atenuar ou excluir uma indemnização, mas nunca a exigência do cumprimento ou de uma 

pretensão indemnizatória. Também nós julgamos serem estas as bitolas valorativas do 

570.º C.C.38, artigo em que apenas se pressupõe uma só responsabilidade, o que impediria, 

 
36 In PIRES, Catarina Monteiro Impossibilidade... p.787. 
37 Assim também decidiu o Tribunal da Relação do Porto (TRP) – Processo 1397/10.0TBPVZ.P1 disponível 
em: www.dgsi.pt. No caso em que a sociedade A contrata B para fazer uma auditoria, a fim de aquela ser 
vendida a um 3.º. Ora, A oculta informação essencial a B, que B tinha conhecimento por outras vias; por 
seu turno, B oculta a informação ao 3.º. Em ação para ressarcimento de danos por cumprimento defeituoso 
de B, o Tribunal entendeu que a indemnização devida a A pelo incumprimento defeituoso de B seria 
excluída, uma vez que os danos também se deveram a sua culpa. O tribunal entendeu que aqui A não agiu 
ilicitamente, uma vez que a informação transmitida à auditora se tratava de um mero ónus, por não existir 
um dever de não concorrer com danos a si próprio. Cremos, todavia, que a omissão daquela informação 
poderá, de facto, não ser um ónus, mas um dever acessório do contrato entre os dois primeiros contraentes 
(A assina uma declaração de como não está a dever a nenhum dos trabalhadores) – Apesar de ser discutível 
a forma o modo de imputar a responsabilidade a A, devemos entender que se trata de um verdadeiro 
incumprimento, e que esse dever tem origem pré contratual (dever de informação decorrente do princípio 
da boa fé). 
38 Reimer Schmidt, Die Obliegenheiten, p. 104 e Sebastian Dötterl, Wann ist der Gläubiger, p. 36, ambos 
Apud. PIRES, Catarina Monteiro in Perturbações .... 
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à partida, a sua aplicação a casos em que ambas as partes fossem responsáveis pela 

produção dos danos39.  

Por outro lado, não parece ser de excluir que, nos casos em que não haja danos 

cruzados, mas apenas um único dano (a conduta do lesado foi culposa e concorreu para a 

produção dos danos), a indemnização possa ser reduzida com esse fundamento. O 

incumprimento bilateral, apesar de ter como base duas condutas ilícitas e autónomas, 

poderá produzir danos apenas para uma das partes, por exemplo, para o que incumpriu 

em segundo lugar. Um exemplo: num aresto de 04/07/2002, do Tribunal da Relação de 

Lisboa (TRL)40, o artigo 570.º foi utilizado, mais uma vez, para fundamentar a exclusão 

da indemnização devida à contraparte. Dois sujeitos celebraram um contrato de prestação 

de serviços de vigilância das instalações de um edifício público, nos termos do qual a 

empresa se obrigou a prevenir o risco de incêndio, providenciando, para o efeito, meios 

humanos e materiais. Provaram-se os seguintes factos: i) os materiais de deteção de 

incêndios fornecidos pela empresa eram manifestamente adequados e ii) o vigilante em 

serviço ausentara-se injustificadamente da portaria – local onde deveria ter permanecido, 

o que o impediu de detetar o fogo, numa fase em que o mesmo ainda poderia ser 

combatido com os meios disponíveis nas instalações do Centro. A empresa intentou uma 

ação de condenação contra o vigilante, que veio a improceder, uma vez que a sua culpa 

concorreu para a produção do dano. 

Cremos, todavia, que o 570.º pode, eventualmente, albergar as hipóteses em que 

o lesado estava, de facto, investido num dever, e não o observou. Para o efeito, cumpre 

proceder a uma interpretação extensiva do 570.º para o acomodar aos casos em que se 

esteja perante um incumprimento bilateral cujos danos se produzam na esfera de apenas 

uma das partes. 

Para PESSOA JORGE, o facto de o artigo não exigir mais do que uma conduta 

culposa, não impede que fiquem abrangidas pela sua ratio aquelas com caráter ilícito. 

Tendemos, contudo, a discordar, pois, nesse caso estaríamos perante duas 

responsabilidades autónomas, que exigiriam um processo prévio de apuramento do 

principal responsável. Diferentemente, no caso específico de danos cruzados, ao caráter 

ilícito da conduta do lesado estará associada a circunstância de esses danos poderem ser 

 
39 A produção dos danos é diferente do seu agravamento. Cremos que, nos casos de incumprimento bilateral, 
podemos estar, não raras vezes, perante uma situação, não de agravamento dos danos, mas de produção de 
danos através de duas condutas, culposas e concorrentes. 
40 Processo n.º 0040168, disponível em www.dgsi.pt. 
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produzidos na esfera do lesante (inicial), hipótese em que estaríamos a sair da margem do 

artigo – que apenas prevê que a indemnização possa ser reduzida, porquanto os danos se 

produziram na esfera do lesado. Ou seja, o artigo não permite que o lesante possa obter 

uma indemnização em função dos danos que sofreu por culpa do lesado, nem é suposto 

que assim seja. A obrigação de indemnizar recairá sobre quem figura como principal 

responsável.  

Assim, em sede de incumprimento bilateral, poderemos ter de articular este 

preceito inserido na “Obrigação de indemnização” com os demais relativos ao 

incumprimento. Deste modo, previamente ao apuramento e ajustamento da indemnização 

consoante o grau de culpa do “principal responsável”, cremos que, em momento prévio, 

uma ponderação dirigida ao apuramento do principal responsável se afigura necessária.  

E é precisamente essa ponderação que o 570.º leva pressuposta quando prevê a 

relevância da culpa do lesado apenas ao ponto de a excluir. O problema, como vimos, é 

que a norma está nitidamente dirigida ao tratamento de casos de incumprimento 

(unilateral) em que o facto do lesado se limita a agravar ou a produzir mais danos, motivo 

por que aplicar o 570.º ex aprupto, é não só insuficiente, como verdadeiramente errado. 

As dificuldades agudizam-se quando os danos provocados pelo lesado se dirigem 

ao lesante – o caso dos danos cruzados, que não nos parecem ficar a coberto do presente 

normativo.  

Isto dito, cremos que o artigo 570.º C.C. apenas encontra resposta para casos 

muito particulares: caberão naquele artigo as hipóteses em que, havendo duas partes 

responsáveis, os danos se produzam na esfera de apenas uma delas. Urge questionar, pois, 

se - havendo duas ilicitudes e não uma - o espírito do artigo permite albergar os dois 

ilícitos contratuais.  

A resposta a dar a esta questão parece-nos afirmativa, o que justificamos, não só 

por aquilo que já acima se deixou referido, como pelo importante facto de o artigo deixar 

à livre apreciação do juiz a ponderação do grau de censurabilidade do comportamento das 

partes. Apenas, pois, por via da interpretação extensiva, se poderá entender que a culpa 

do lesado se possa reportar, ora, ao facto ilícito causador dos danos (dado que nos parece 

no mínimo duvidoso que um comportamento que se limite a produzir danos no próprio 

possa ser considerado ilícito [tal como também já afirmámos]) ora, diretamente, aos danos 

resultantes desse facto. 
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2. O incumprimento bilateral e a exceção de não cumprimento: análise sob o ponto 

de vista do sinalagma e do princípio da boa fé 

 

2.1.  O sinalagma 

A exceção de não cumprimento encontra-se prevista no 428.º do Código Civil, 

correspondendo a uma modalidade de autotutela prevista pelo ordenamento para as 

situações em que haja um incumprimento (temporário) de uma das partes, resultando, por 

essa via, reforçada a posição da contraparte, que pode, legítima e voluntariamente, não 

cumprir. A exceção de não cumprimento é, pois, um método expedito com vista a 

compelir o incumpridor à adoção de uma conduta conforme com o estipulado pelas partes. 

Todavia, sob pena de a recusa do cumprimento se afigurar ilícita, o instituto apenas 

poderá ser utilizado pelo titular uma vez reunidas certas condições. Em primeiro lugar, 

terá de ter por base um contrato41 e não um negócio jurídico unilateral, sendo que o 

contrato terá de gerar obrigações para ambas as partes, a fim de entre elas existir uma 

reciprocidade (um vínculo de correspetividade) que permita justificar que uma possa 

compelir a outra – contraparte - ao cumprimento42. Na medida em que haja um contraente 

que não cumpre enquanto o outro não cumprir, parece-nos de elevada importância 

evidenciar a existência de uma situação de incumprimento bilateral, para o que urge 

encontrar as suas semelhanças com o caso de que tratamos – o incumprimento bilateral e 

o regime aplicável. 

À exceptio está associado o conceito de sinalagma funcional, conceito utilizado 

para caracterizar os contratos que geram obrigações para ambas as partes e nos termos do 

qual cada uma das prestações principais do contrato encontra, na outra, a sua causa.  

Assim, a exceção poderá igualmente ser acionada nos casos de cumprimento 

defeituoso (enquanto não for expurgado o defeito) ou de incumprimento parcial, quando 

tal não seja contrário à boa fé 43.  

 
41 E, dentro destes, abrange-se os contratos unilaterais na medida em que existam adstrições a cargo de 
ambas as partes. Por exemplo, na hipótese de uma doação de execução periódica em que o donatário viola 
um dever acessório de lealdade geral ou de segurança que tem para com o doador. Ob. Cit. FONSECA, Ana 
Taveira da, Da recusa do cumprimento das obrigações para Tutela do Direito de Crédito p. 155. 
42 Relativamente à condição de não haver prazos diferentes para o cumprimento das prestações, a doutrina 
tem alargado, por interpretação extensiva, à possibilidade de excecionar nas situações em que, existindo 
prazos diferentes para o cumprimento das prestações, a parte que incumpriu devesse ter prestado em 
momento anterior ao da contraparte. Ver, para alguns exemplos ilustrativos, FONSECA, Ana Taveira da Da 
recusa do cumprimento das obrigações para Tutela do Direito de Crédito, p. 174 e ss.  
43 CORDEIRO, Menezes Da boa fé no Direito Civil, I p. 612.  
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No entanto, à violação de deveres secundários e acessórios, já não é tão líquido 

que se possa opor a exceção prevista no 428.º do C.C. Apesar das dúvidas, tem-se 

entendido, porém, que o incumprimento de um dever secundário poderá fundamentar a 

recusa lícita da contraparte em cumprir a obrigação principal. Na medida em que o não 

cumprimento do dever secundário retire utilidade à prestação principal que lhe subjaz, 

poderá ser, pelo menos nesta parte, equiparado ao incumprimento de um dever principal.  

Nestas hipóteses, a quebra do sinalagma verificar-se-á como se do incumprimento de uma 

obrigação principal se tratasse. Vejamos um exemplo académico: A, costureiro, compra 

a B, produtor de máquinas industriais, uma máquina de costura industrial de braço longo. 

Essa máquina de costura carecia de ser montada, não tendo a máquina vindo 

acompanhada do respetivo livro de instruções. Em resultado, A não procedeu ao 

pagamento, recusando-se a fazê-lo, enquanto B não entregasse o livrete. Entende-se que 

atuou dentro dos limites do 428.º CC, uma vez que o pagamento abrangia não só a 

contrapartida da máquina, mas também todas as prestações que se afigurassem 

necessárias ao seu uso e fruição. 

 

2.2.  O princípio da boa fé 

Cumulado com o vetor do sinalagma, a doutrina aponta como fundamento da 

exceção de não cumprimento o princípio da boa fé, a ter em conta pela parte que se 

pretenda prevalecer do mecanismo do 428.º CC. A este propósito, MÁRIO JÚLIO DE 

ALMEIDA COSTA defende que, na apreciação e aplicação da exceptio, se deverá ter em 

devida conta o princípio da boa fé, razão pela qual a apreciação da gravidade da falta não 

poderá revelar-se insignificante, impondo-se, ao invés, uma regra da adequação ou de 

proporcionalidade stricto sensu entre a ofensa do direito do excipiente e o exercício da 

exceção44.  

No caso dos deveres acessórios de conduta, estaremos perante uma tentativa de 

concordância prática entre os interesses contrapostos das partes, sem que, todavia, se 

percam de vista os interesses próprios45. Isto é, estão em causa deveres auxiliares para a 

boa e correta realização da prestação, pelo que se compreende que a lei não vise 

desacoplá-los da prestação principal e, subsequentemente, da sua realização, sendo 

 
44 COSTA, Mário Júlio de Almeida e, Direito das obrigações, 9ª edição, p. 329 e 330. 
45 FRADA, Carneiro da, in ROA A business judgment rule no quadro dos deveres gerais dos administradores. 
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precisamente o contrário, aquilo que a lei pretende46. Para outra parte da doutrina, porém, 

não se justifica que, em razão do incumprimento de um dever de conduta, por uma das 

partes, a outra excecione, violando igualmente um dever de conduta. 

E explicam-no, precisamente, pela circunstância de o princípio da boa fé apenas 

abranger a atuação recíproca das partes em termos tais que uma prestação encontra a sua 

razão de ser – exclusiva ou principal – na contraprestação, ao passo que, no caso dos 

deveres acessórios de conduta, estes não dependem da existência de uma relação de 

correspetividade. No entanto, há, nesta sede, que distinguir dois casos bastante diferentes: 

i) a situação em que uma das partes não realiza a prestação principal, em virtude de a 

contraparte não pretender cumprir um dever acessório, e ii) a hipótese de a parte não 

cumprir um dever acessório de conduta, a pretexto da ausência de realização da prestação 

principal pela parte contrária.   

Ora, relativamente à primeira hipótese, parece-nos que se justifica um raciocínio 

análogo àquele que foi utilizado para os deveres secundários. A solução há de depender 

de uma análise quanto à existência ou não de um sinalagma entre as prestações47 48.  

Já em relação à segunda, o raciocínio parece-nos de mais difícil aplicação49.  

Em face do exposto, a exceção vê-se, assim, como um meio de defesa que tende 

para a execução plena do contrato, e não para o seu desaparecimento (como ocorre com 

a resolução contratual 433.º, 434.º, 289.º n.º 1, todos do C.C.). O efeito principal que da 

mesma deriva consiste em conferir ao excipiente o direito de suspender a exigibilidade 

 
46 Contra, aparentemente, GOMES, Júlio Manuel, Da exceção de não cumprimento parcial e da sua 
invocação de acordo com a boa fé, in Revista de Direito Privado n.º 24, p. 61.  
47 Outros critérios são usados, designadamente por MEDICUS, “Zur Anwendbarkeit des Allgemeinen 
Schuldreschts auf Schutzpflichten”, Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 70 Geburtstag, München, 
2007, pp. 844 e ss., Apud FONSECA, Ana Taveira Da Recusa do Cumprimento da Obrigação Para Tutela 
do Direito de Crédito, em especial na Exceção de Não Cumprimento, no Direito de Retenção e na 
Compensação p. 124. O Autor defende que o incumprimento de um dever lateral por uma das partes poderá 
fundamentar a ausência de realização da prestação principal pela contraparte, na medida em que o 
incumprimento do dever lateral seja fundamento de resolução. Todavia, parece-nos que este argumento tem 
como pressuposição aquilo que pretende justificar. A resolução, também ela, só existe no caso de haver 
uma rotura do sinalagma. Atendendo ao argumento daquele Autor, a existência ou inexistência do 
sinalagma entre a prestação principal e o dever lateral continua por justificar.  
48 O exemplo em que esta admissão se mostra vantajosa é precisamente no ramo do Direito do Trabalho. 
Um trabalhador que não reúne as condições de segurança necessárias – e que devam ser asseguradas pela 
entidade patronal – para realizar o seu ofício, pode excecionar à sua prestação principal enquanto a 
contraparte não assegurar aquelas condições. 
49 Para mais desenvolvimentos, com extensão para a doutrina Francesa e Alemã, FONSECA, Ana Taveira 
Da Recusa do Cumprimento da Obrigação Para Tutela do Direito de Crédito, em especial na Exceção de 
Não Cumprimento, no Direito de Retenção e na Compensação p. 122 e ss. 
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da sua obrigação, direito que se manterá atuante enquanto se verificar o estado de recusa 

de cumprimento pela parte contrária, funcionando, pois, como um meio de pressão50.  

Daqui se extrai, portanto, que a ordem jurídica age em homenagem ao pacta sunt 

servanda, garantindo - ou conferindo ao lesado mecanismos de garantia - com vista ao 

cumprimento cabal das obrigações. Injusto seria, portanto, que uma das partes 

incumprisse sem que a outra pudesse, licitamente, deixar de realizar a sua própria 

prestação, quando – precisamente - não fora obrigada a cumprir em primeiro lugar.  

 

2.3. Conclusão 

O incumprimento bilateral e a exceção de não cumprimento são duas figuras que 

se excluem, ontologicamente. Para além de, na exceptio, nos encontrarmos fora campo 

da ilicitude, outras notas distintivas há que nos permitem melhor dilucidar ambas as 

figuras. 

O incumprimento bilateral é uma situação de facto em que ambos os contraentes 

incumpriram, e nenhum deles atuou ao abrigo de uma causa de exclusão da ilicitude, 

como acontece com a exceção de não cumprimento. A exceção de não cumprimento, 

sendo um mecanismo para garantia no cumprimento do contrato, visa o cumprimento 

simultâneo das prestações. O incumprimento bilateral, por seu turno, é o resultado da não 

satisfação das prestações a que as partes se vincularam. Isto é, se o incumprimento da 

parte não tiver caráter definitivo (ou seja, se o incumprimento não obstar à realização de 

ambas as prestações), poderá a outra parte, enquanto não for realizada a prestação, 

excecionar o cumprimento da sua contraprestação.  

Todavia, em sentido diferente, poderá dar-se o caso de a parte não mais pretender 

realizar a sua prestação, tendo para tal que lançar mão do mecanismo da conversão da 

mora em incumprimento definitivo, por via da interpelação admonitória – art. 808.º do 

Código Civil)51. Deste modo, a parte que não cumpra o contrato posteriormente, nem 

sempre o fará de forma lícita e regular, e fazendo-o, estará excluída a hipótese de o 

incumprimento ser imputável a ambas as partes.  

 
50 Sobre esta sóbria e eloquente afirmação, cfr. ABRANTES, José João, in A exceção de não cumprimento do 
contrato no Direito Civil Português., pp. 128, 129, 210. No mesmo sentido, GOMES, Júlio Manuel, Da 
exceção de não cumprimento parcial e da sua invocação de acordo com a boa fé, In Revista de Direito 
Privado n.º 25, Janeiro/Março 2009. 
51 ABRANTES, José João, O.p. Cit., pp. 50 e 51. 
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Acresce que a genética de cada uma das figuras assenta em pressupostos bem 

distintos. O incumprimento bilateral mais não é do que uma expressão utilizada para 

constatar a contaminação daquele contrato irretratável, para o qual a resolução é 

expressão máxima da destruição desse vínculo. A exceptio, por seu turno, resume-se a 

uma forma de fazer, ainda, cumprir o contrato, conforme já acima referimos. Apenas na 

articulação destas duas figuras, poderá a exceção de não cumprimento, quando exercida 

fora dos seus limites, redundar numa situação de incumprimento bilateral. 

Da consagração legal da exceção de não comprimento, pode, contudo, retirar-se 

uma intenção normativa, no sentido do tratamento dos incumprimentos bilaterais. Com 

efeito, o facto de a ordem jurídica, embora nos quadros da exceção de não cumprimento, 

permitir a uma das partes que não cumpra - sem que a contraparte lhe possa opor tal 

incumprimento – significa, afinal, o impedimento do exercício de uma pretensão que, não 

fosse a exclusão da ilicitude do comportamento, operada pelo artigo 428.º, poderia 

corresponder, no limite, à resolução do contrato. Mais; a ordem jurídica, no que respeita 

à aceitação da contraprestação, não proíbe que um credor possa, no momento em que a 

contraparte o condene ao pagamento do preço, excecionar o cumprimento, enquanto não 

obtiver o cumprimento simultâneo da contraparte52. Em ambos os casos o direito pretende 

igualar a posição das partes, em termos jurídico – formais. Será também essa a rota que 

deverá seguir-se nos incumprimentos bilaterais, ou seja, aquela que salvaguarde. A 

Todavia, este não é, ainda, um caso de incumprimento bilateral, uma vez que a contraparte 

não incumpriu qualquer contrato. Tratar-se-á, apenas, da manifestação mais pura da 

exceptio, no sentido em que o seu último propósito, é o de obrigar as partes à realização 

simultânea das prestações53.  

No que respeita especificamente à questão dos deveres acessórios de conduta, 

sabemos que a sua raiz reside na boa fé (762.º n.º 2 C.C.), impondo-se que ambas as partes 

procedam em conformidade, no sentido do pontual cumprimento da obrigação. São 

deveres que não se inserem já na execução da obrigação, mas exaram do próprio conteúdo 

obrigacional. Não se trata de um dever de prestar, mas antes, de deveres que surgem 

 
52 FONSECA, Ana Taveira da Da recusa... p. 204. 
53 A parte que invoca a exceção de não cumprimento deverá querer realmente a execução do contrato. Se a 
exceção de não cumprimento tende ao cumprimento do contrato, o excipiens deverá ressalvar que a situação 
de não cumprimento manter-se-á até que a contraprestação seja realizada sob pena do incumprimento ser 
considerado ilícito (uma vez que a intenção não seria compelir a outra parte em cumprir em simultâneo). 
Este entendimento colide com alguns outros entendimentos na doutrina portuguesa, que consideram bastar 
uma situação de exceção, sem ser necessário invocá-la, para produzir os seus efeitos. Todavia, 
consideramos ser condição necessária a invocação da exceptio para esta poder produzir os seus efeitos. 
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independentemente daqueles54. A violação destes por uma das partes não pode 

fundamentar o não cumprimento da outra parte através da exceptio, salvo raras situações 

que oportunamente já elencámos55. No entanto, nada impede que possam justificar a 

resolução do contrato e a determinação da respetiva indemnização pelo não cumprimento 

da obrigação56. 

 

  

 
54 Se por qualquer motivo um contrato é nulo ou anulado, devendo ser restituído tudo o que houver sido 
prestado, ainda assim os deveres acessórios subsistem. Têm, portanto, vigência pós-contratual uma vez que 
o princípio da boa fé rege o dever ser jurídico. Esse dever ser jurídico impõe-se. 
55 CARNEIRO DA FRADA entende que é possível excecionar o cumprimento da obrigação principal no caso 
da outra parte não adotar um dever acessório de conduta, mas nunca será possível excecionar ao 
cumprimento de um dever acessório de conduta: Ex: Empreiteiro que mete andaimes sem segurança, o 
subempreiteiro diz não dá início à obra por entender que não estão asseguradas as condições de segurança. 
FRADA, Carneiro da Teoria da Confiança e Responsabilidade Civil. Ver também CORDEIRO, A. Menezes, 
A violação positiva do contrato in ROA 1981, p. 147ss. 
56 CORDEIRO, Menezes ROA, 1981, A violação (...). 147 e ss. 
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PARTE II - TU QUOQUE, EM ESPECIAL O TU QUOQUE 

CONTRATUAL  
 
3. O tu quoque como modalidade do Abuso do Direito 

De tudo o que ficou dito a propósito da também designada infidelidade contratual 

mútua, resulta evidente a necessidade de balizar e contextualizar o exercício dos direitos 

decorrentes daquela situação. De facto, quando uma das partes que incumpre pretende 

reagir ao incumprimento da sua contraparte, poderá, em algumas situações, incorrer em 

abuso do direito na modalidade do tu quoque57. O abuso funcionará, então, como limite 

geral ao exercício dos direitos, mas, mais do que isso, à própria liberdade de agir dos 

sujeitos.58  

É discutido por diversos Autores se o abuso do direito poderá estar associado, de 

alguma forma, à ilicitude no exercício do direito. O direito subjetivo, além da sua estrutura 

formal, teria, também, uma intenção normativo-valorativa, que se traduziria numa 

materialidade, isto é, numa substância axiológica subjacente ao seu exercício. As 

opiniões, porém, divergem quando é discutida, ora a inexistência de revestimento formal 

no comportamento do titular-exercente, ora a contrariedade daquele comportamento com 

a intenção normativa. Questiona-se, assim, se o abuso de direito é ou não um caso de falta 

de direito. Caso se entenda que não, o abuso do direito é ainda, pelo menos, uma área de 

atuação intrassistémica.  

A questão começou por ser aprofundadamente debatida por PLANIOL, Autor que 

desconsiderava a existência do instituto do abuso do direito, considerando que o mesmo 

traduzia apenas um jogo de palavras, uma logomaquia. Nas suas palavras: “Cette nouvelle 

 
57 O tu quoque surge numa expressão proferida por Júlio César, quando se apercebeu que o seu filho, Brutus, 
também ele se encontrava entre os seus assassinos, revelando a expressão surpresa a que se insurge o 
imperador, pois do seu filho esperava fidelidade, lealdade e retidão. Assim, a tradição das expressões equity 
must come with clean hands e turpitudinem suam allegans non auditur é já antiga, e exprime a ideia de que 
alguém que não adota um comportamento exemplar não pode atuar como se tivesse sempre procedido com 
retidão. Também em passagens bíblicas está plasmado este princípio: “Porque miras o cisco no olho do teu 
irmão e não te dás conta da trave que está no teu?”; “Os tesouros da iniquidade de nada servirão, mas a 
justiça livrará da morte”. Transitando para o domínio jurídico, caberá dizer que este conjunto de 
manifestações de injustiça são colhidas pelo mínimo ético a ele subjacente. O aproveitamento de uma 
posição que foi obtida ilicitamente arrepia todo o sentimento jurídico primário. 
58 É pacífico hoje que as consequências jurídicas do exercício abusivo do direito possam ser díspares, uma 
vez que na própria cláusula geral se assume uma heterogeneidade de situações que muitas vezes exigem 
diferentes respostas. Entre as várias consequências, são enunciadas a supressão do direito - supressio: A 
cessação do concreto exercício abusivo – mas o direito mantém-se; um dever de restituir, em espécie ou 
equivalente pecuniário; um dever de indemnizar, quando se verifiquem os pressupostos de responsabilidade 
civil, com relevo para a culpa. 
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doctrine repose tout entière sur un langage insuffisamment étudié̀; sa formule ‘usage 

abusif des droits’ est une logomachie, car si j’use de mon droit, mon acte est licite; et, 

quand il est illicite, c’est que je dépasse mon droit et j’agis sans droit, injuria, comme 

disait la loi Aquilia”59. Isto é, se no abuso o que está em causa é a aparência de um direito, 

então, na verdade, do que se trata realmente, é de um caso de inexistência de direito. 

Assim, segundo o Autor, os atos ou são lícitos ou são ilícitos, não havendo uma terceira 

categoria. 

Entre nós, CUNHA DE SÁ debruçou-se diretamente sobre estas afirmações de 

PLANIOL. Afirma o Autor que a distinção entre o lícito e o ilícito não é totalmente 

coincidente com a destrinça entre o permitido e o não permitido pelo direito. Assim, no 

que respeita ao ato abusivo, este situa-se num terceiro vetor, para lá dos moldes 

tradicionais da proibição/permissão jurídicas60. Mais destaca o Autor três descrições 

prototípicas de exercício de um direito subjetivo61:  

1) O comportamento conforma-se quer com a estrutura do direito subjetivo, 

exercido, isto é, com a sua forma, quer com o valor normativo que lhe está inerente. Está-

se, portanto, dentro da licitude no exercício do direito; 

2) O comportamento do titular é, desde logo, em si mesmo, contrário ou disforme 

da própria estrutura jurídico-formal do direito subjetivo em causa. Falar-se-ia então do 

exercício de um direito para além daquele que formalmente respeita à base desse 

exercício. O titular exercente estaria numa área descoberta, de não direito, uma vez que o 

excede formalmente; 

3) O comportamento preenche, in actu, a forma do direito subjetivo que se 

pretende exercer, mas, do mesmo passo, revela-se contrário ao sentido normativo interno 

do direito, isto é, vai contra o valor que lhe serve de fundamento jurídico; Neste campo, 

a estrutura formal do direito acompanha o seu exercício pelo respetivo titular, todavia, 

 
59 MARCEL PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, Tomo II, Libraire Générale de Droit et de 
Jurisprudence, p. 284 – itálico no original. 
60 “A contrariedade, apontada por PLANIOL, ao facto de o mesmo acto ser simultaneamente conforme ao 
direito e contrário ao direito, isto é, proibido e permitido, desfaz-se, pois, quando se afaste previamente o 
dogma de que entre o ‘permitido’, como sinónimo de lícito, e o ‘proibido’, como sinónimo de ilícito, não 
pode haver juridicamente um terceiro termo. Só há contraditoriedade lógica numa asserção quando se 
afirma e se nega, simultaneamente, a mesma coisa sob o mesmo aspeto (esse et non esse simul et eodem 
respectu, non potest esse). Ora, a figura do abuso do direito apareceu, exatamente, como a noção reveladora 
da imperfeição da lógica tradicional que não vê̂ outra alternativa entre as categorias da licitude e da ilicitude, 
afirmando precisamente, a existência do acto abusivo entre os actos proibidos, no sentido técnico de actos 
ilícitos, e os actos permitidos, no sentido técnico de actos lícitos, isto é como um acto juridicamente proibido 
ao lado do acto ilícito”. CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto, Abuso do Direito, p. 332.  
61 CUNHA DE SÁ, Fernando Augusto, Abuso... p. 30 e ss.. 
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esse exercício revela-se contrário à estrutura valorativa subjacente ao direito. É nesta 

terceira fórmula que se situa o abuso do direito, por se excederem manifestamente os 

limites do direito.  

Muito embora seja uma enumeração taxativa, realçam-se as potencialidades 

sistematizadoras de tal exposição.  

Nesta senda, e refugiado nesta tipologia, CUNHA DE SÁ lança críticas, quer a VAZ 

SERRA, quer a MANUEL DE ANDRADE, Autores que, atendendo às consequências 

advenientes do exercício abusivo de um direito, constatam que o seu tratamento equivale 

àquele dado pela ordem jurídica a situações de ausência de direito. O abuso não seria 

mais, então, do que uma aparência do direito.  

Parece-nos que, subjacente a estes raciocínios, está o grande problema de os 

mesmos partirem da análise da estatuição a aplicar, para a definição do conceito, quando 

deveria ser o contrário. A luz disto, o abuso do direito para estes últimos Autores não teria 

autonomia em relação à falta de direito. 

A base valorativa do abuso do direito permite a conjugação de diversos princípios 

numa dimensão de peso62, elegendo-se uns valores em detrimento de outros, em função 

das circunstâncias do caso concreto. Por um lado, teremos a autonomia privada e, por 

outro lado, a certeza e segurança jurídicas. 

Resulta, pois, evidente deste sistema de checks and balances o legítimo exercício 

dos direitos subjetivos atribuídos pela ordem jurídica, bem como a pretensão reguladora 

e ordenadora do direito (de cariz sancionatório ou inibitório). 

 

3.1. Em particular: o tu quoque no exercício de posições jurídicas 

O tu quoque “exprime a regra geral pela qual a pessoa que viole uma norma jurídica 

não pode depois, sem abuso: ou prevalecer-se da situação daí decorrente; ou exercer a 

posição violada pelo próprio; ou exigir a outrem o acatamento da situação já violada”63. 

Esta é uma conceção restrita da figura, que parece não abarcar todos os casos de 

incumprimento bilateral, uma vez que deixa em aberto a possibilidade de a parte faltosa 

poder exigir da contraparte o acatamento de outra norma derivada daquele contrato. 

 
62 À semelhança do que diz DWORKIN: “Parece estranho falar de um princípio como sendo válido, talvez 
porque a validade seja um conceito do tipo tudo ou nada, apropriado para as regras, mas incompatível com 
a dimensão de peso, própria de um princípio”. DWORKIN, Ronald In Levando os Direitos a sério, p. 66.  
63 CORDEIRO, Menezes Tratado... pp. 365 ss.. 
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Cremos, contudo, não ser possível obstar ao exercício da pretensão de uma das partes, 

quando a violação pela outra atinge uma norma contratual diferente. 

É por essa razão que, nesta fase do trabalho, nos propomos desenvolver este 

raciocínio, por forma a encontrar os pontos de contacto que nos permitirão aprofundar a 

figura do incumprimento bilateral.  

O sentimento jurídico dominante expressa-se na lei, sendo através da sua 

interpretação que se consegue apurar a intenção do legislador ao prever determinada 

situação como ilícita, ou ao dar prevalência ao exercício de um direito, ao invés de outro, 

quando exista um conflito de interesses contrapostos que justifique essa relação de 

prevalência64. As cláusulas gerais encontradas pelo legislador, entre as quais se encontra 

a do abuso de direito têm como propósito sindicar a ilicitude num outro plano, fora já do 

âmbito das chamadas cláusulas fechadas. Assim, o propósito da sua invocação radica no 

facto de não haver nenhuma referência expressa no Código Civil à moralidade subjacente 

ao exercício de um direito por uma das partes incumpridoras. 

Tipicamente, em traços mais gerais, a doutrina assinala como abusivo o direito 

que: 1) Seja exercido com a exclusiva intenção de prejudicar outrem; 2) Denote a falta de 

interesse próprio em exercer tal direito; e 3) Seja exercido com um fim contrário àquele 

que foi tido em vista por lei. Trata-se, no fundo, das hipóteses em que alguém exerce um 

direito fora das condições traçadas pela lei.  

A singularidade do tu quoque está, pois, no sindicar do exercício de uma posição 

jurídica que, na sua globalidade, cria situações de injustiça. A sua atuação não impõe que 

exista uma afetação na genética do direito, nem tampouco que o titular o exerça de forma 

dolosa ou com intenção de prejudicar outrem. Quando muito, o exercício do direito 

poderá ver-se afetado na sua constituição ou assentar num pressuposto de justiça 

duvidosa.  

Tal facto contribui para questionarmos se o livre exercício dessa posição é 

totalmente alheia, ao fim ao cabo, ao direito que se pretende exercer. Pensemos no caso 

da resolução: o direito de resolução é um direito potestativo extintivo dependente de um 

fundamento específico. Tal significa que, para que possa ser exercido, carece de um facto 

de onde nasça tal direito – ou seja, um facto que a lei prevê e relativamente ao qual estatui 

 
64 Assim acontece com as normas conflituais, em contraposição com as normas monovalorativas, sem 
prejuízo destas últimas terem, do mesmo modo, uma intenção valorativa. 
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uma consequência. Tal facto é o incumprimento ou situação de inadimplência65. O mesmo 

se poderá pensar para os casos em que uma das partes exige o cumprimento da 

contraparte, como seja através de meios de realização coativa da prestação (art. 817.º e 

ss. do C.C.). 

Ora, a bloquear o exercício do direito da parte que pretende fazer valer os seus 

direitos, em face do incumprimento da sua contraparte, estará uma relação nova entre, por 

um lado, o direito exercido e, por outro, a conduta da parte, contrária à lei em momento 

anterior. Nesta modalidade de abuso de direito, não é o fim do direito que está em causa, 

mas o pressuposto do seu exercício. Daí que resulte justificada alguma confusão, por parte 

da doutrina, com as situações em que o titular atua sobre “posições jurídicas indevidas”, 

hipóteses que infra analisaremos. 

 

3.1.1.  Fundamentação 

Nas situações de abuso do direito em geral, a consequência poderá, no limite, 

consistir no obstar à pretensão do exercente, mantendo a posição da contraparte inalterada 

em virtude desse bloqueio. No tu quoque, este efeito terá ainda uma particularidade que 

deverá ser discutida. Recordemo-nos que, no campo do incumprimento bilateral, estamos 

perante duas partes que incumprem a normatividade que regula a sua conduta. Ao 

impedirmos que uma delas se prevaleça dos remédios que, de outra forma, lhe seriam 

acessíveis, consequentemente admitimos que o incumprimento da outra parte se esquive 

à regulação do Direito.  

Este fundamento é, aliás, o que se encontra na base da exclusão da imputação do 

tu quoque ao fundamento da regra da integridade66: isto é, as partes, segundo o princípio 

que o tu quoque exprime, deveriam adotar comportamentos conformes ao direito, isto é, 

a parte que, exercendo um direito subjetivo, o adote sem o substrato que justificou a sua 

atribuição, não merece a tutela do direito. Assim acontece, por exemplo, com o titular 

faltoso, o qual deveria ter adotado um comportamento íntegro para, então, se poder 

prevalecer dos remédios que a ordem jurídica lhe atribui. Deste modo, não é possível o 

fundamento assentar no princípio enunciado. De facto, a lei admite que não só a posição 

 
65 MACHADO, J. Baptista, Pressupostos da Resolução por incumprimento, in Obra dispersa, Vol. 1, pp. 
130 e ss.. 
66 CORDEIRO, Menezes Tratado... p. 368 e ss. O Autor ainda enuncia outras teorias explicativas, como seja 
a recusa de proteção jurídica, a compensação de culpas, o recurso ao próprio não direito e os 
comportamentos contraditórios. Por considerarmos de relevada importância, trataremos a compensação de 
culpas e o recurso ao próprio não direito num tópico específico por coerência expositiva. 
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do exercido fique isenta, como também a posição do exercente quede, também ela 

bloqueada, assegurando que ambas as partes se encontram numa paridade, pelo menos 

formal, perante o direito.  

Um outro fundamento que foi já discutido passa por aquilo a que se pode chamar 

de “princípio da retaliação”: a parte que se pretende prevalecer de uma posição jurídica 

que ela própria incumpriu deverá ser impedida, uma vez que “ [se] deve fazer mal a quem 

mal fez”. No Direito Civil vale, porém, o princípio geral do 562.º, do qual se extrai que a 

restituição natural tem primazia sobre qualquer outro tipo de restituição (v.g. restituição 

por equivalente). É aqui que o Direito Civil encontra apoio. O lesado obterá a posição 

jurídica que existiria se o dano se não tivesse verificado (indemne), e fá-lo-á à custa dos 

esforços do lesante que, por seu turno, deu causa ao dano. É nesta estrita medida que o 

lesante irá sofrer as consequências do seu facto voluntário – se o fizesse, estaria fora do 

âmbito das suas funções. Procurar outra justificação que não seja a reposição da posição 

jurídica do lesado, é assumir a finalidade punitiva do Direito Civil, quando os seus fins 

são, na verdade, bem mais específicos, e, sobretudo, de cariz ressarcitório67. Este 

fundamento, por essa razão, também não colhe. 

 

3.1.1.1.  O citério da primazia da materialidade subjacente - MENEZES 

CORDEIRO  

 
Para justificar o tu quoque, Menezes Cordeiro68 vai então à genética do direito 

subjetivo, adotando um critério que designa de “materialidade subjacente”, para daí 

concluir que, nos casos de exercício inadmissível de posições jurídicas, o que está em 

 
67 Dúvidas podem colocar preceitos que prevêem uma indemnização superior ao dano. Nestes casos dir-se-
ia que o montante de indemnização que não acompanhava a perda patrimonial, por excesso, destinava-se a 
punir o lesante, com o intento de obstar à continuidade da prática lesiva. Ora, reflexo disso seria, aliás, o 
829.º-A do C.C.. Todavia, entendemos que aqui a indemnização opera não com um substrato punitivo, mas 
sim com o objetivo de compelir o agente que, doutra forma, não cumpriria. A ratio deste preceito está, 
ainda, na atribuição de uma indemnização em função do atraso no cumprimento (e já não somente nos 
danos advenientes desse atraso), cujo valor se justifica por uma primazia do interesse no cumprimento.  

Outra questão que se colocará é se as partes, por acordo, poderão definir, nas suas relações contratuais, 
“indemnizações” de caráter punitivo, designadamente recorrendo à cláusula penal. Tal argumento não 
tolhe, de igual modo, a função que aqui se debate. Por um lado, porque a ordem jurídica remete para a 
disponibilidade das partes a definição do regime que as rege. Para além disso, a cláusula penal pode, ainda 
assim, ser reduzida caso se mostre excessivamente benéfica para o credor, em homenagem à justiça e 
equidade contratual. Note-se que neste caso ainda há um acoplar entre o comportamento do devedor e o 
comportamento do credor no sentido em que a componente sancionatória beneficiaria o credor e 
prejudicaria o devedor. A componente sancionatória pura não se manifesta, igualmente, nestes casos. Sobre 
a cláusula penal, ver MONTEIRO, A. Pinto, Cláusula Penal e indemnização  pp. 717 e ss.   
68 CORDEIRO, A. Menezes, Tratado... p. 367 e ss.  
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causa é um exercício de uma pretensão formalmente conforme que, materialmente, não é 

acompanhada das valorações que a ordem jurídica prevê uma vez que a imposição de 

deveres a outros sujeitos (como sendo o contraponto da atribuição de direitos subjetivos) 

apenas se justifica na estrita medida em que o direito subjetivo seja, mais do que 

regularmente atribuído, corresponda à materialidade subjacente a esse exercício. Este 

princípio assenta, então, na boa fé, a qual postula, neste meio três vias valorativas: a 

conformidade material, na qual os valores que a ordem jurídica efetiva deverão ser 

materialmente acatados, e não somente na sua forma; a idoneidade valorativa, no sentido 

em que, desconsiderado o corpo de normas, seria intolerável alguém exigir o acatamento 

de uma norma jurídica quando essa posição foi obtida ilicitamente; e, por fim, o equilíbrio 

no exercício das posições, donde se retira uma necessidade de igualar os sujeitos no que 

às suas atribuições respeita (como se manifesta, por exemplo, na proibição dos atos 

emulativos)69. 

 Ora, segundo o Autor, o princípio teria um “espaço descritivo triplo de aplicação”, 

sendo que poderia justificar quer o tu quoque num campo contratual – e dentro deste, em 

prestações sinalagmáticas e não sinalagmáticas -, quer num campo não contratual.  

Integrando a posição jurídico- subjetiva no complexo regulativo a que a mesma 

pertença, um direito que tenha sido atribuído a um sujeito com pressupostos formalmente 

corretos, numa situação que materialmente não corresponda à querida pelo ordenamento 

não pode aquele exercer a sua posição de modo incólume70. As consequências poderiam 

ir da restrição ou supressão do exercício do direito71. 

 

3.1.2. O tu quoque e o venire contra factum proprium 

A pretensão de uma das partes incumpridoras coloca sérias dúvidas do ponto de 

vista da admissibilidade do exercício das posições jurídicas que o ordenamento jurídico 

sindica. Das diferentes modalidades de abuso (art. 334.º do C.C.), há duas que se 

aproximam do problema em crise: venire contra factum proprium e a fórmula do tu 

quoque. 

Incorre em venire quem, em contrariedade com a boa fé, adote um comportamento 

contrário àquele que adotou anteriormente está a exercer ilegitimamente uma posição 

jurídica. Esta modalidade está sustentada, communis opinio, pelo princípio da confiança, 

 
69 CORDEIRO, A. Menezes, Tratado de Direito Civil, Tomo I, p. 976 e ss.  
70 CORDEIRO, A. Menezes, Tratado... p. 375. 
71 CORDEIRO, A. Menezes, Tratado... p. 375. 



 39 

onde duas condutas ativas contribuem para a defraudação da confiança legitimamente 

gerada na contraparte72 73. 

Por seu turno, o tu quoque prende-se com um comportamento em cuja confiança 

não está ínsita ou, antes, não é relevante do ponto de vista da contraparte. Neste, a solução 

dá-se a partir, não das representações do outro sujeito, mas a partir da conduta do sujeito 

que a realiza, estando a tónica na deslealdade ou na contradição e não na salvaguarda das 

expectativas ou da confiança da outra parte. Há então um comportamento de uma das 

partes que, per se, é abusivo do ponto de vista da própria conduta, quer a contraparte 

tenha ou não calculado essa atuação do titular-exercente. Tratar-se-á, somente, de uma 

“ponderação material do sujeito à luz de certos aspetos valorativos que substancialmente 

presidem à definição e atribuição normativas dessa posição”74 levando em conta os 

comportamentos ilícitos de um ato anterior que originou a posição que o sujeito pretende 

exercer. 

 Aliás, parte da doutrina entende que a convivência de ambos é necessária para 

uma recíproca depuração das modalidades. Ou seja, o venire é capaz de justificar casos 

de exercício ilegítimo do direito com base num comportamento contraditório que gerou 

expectativas na contraparte, e essas expectativas poderão ser salvaguardadas positiva 

(através do bloqueio da pretensão) ou negativamente (através da atribuição de uma 

indemnização). O que significa que o campo privilegiado da aplicação do venire se 

circunscreve (ou deveria circunscrever-se) às situações de confiança. Por seu turno, 

quando esta confiança não exista e se mantenha o comportamento contraditório, aí poderá 

entrar o tu quoque75.  

Um bom exemplo para discutir o campo de atuação de cada uma das figuras é o 

caso em que uma parte invoca a incompetência do tribunal arbitral e, mais tarde, alega 

perante o tribunal comum o compromisso arbitral76. Neste caso, por um lado, temos a 

justificação de que a segunda atuação é impedida, com justificação no venire, uma vez 

 
72 Para mais desenvolvimentos, ver MACHADO, Baptista, In Obra Dispersa Tutela da Confiança e Venire 
Contra Factum Proprium, pp. 345 e ss; SERRA, Vaz, Abuso do Direito, BMJ, n.º 85, p. 333. 
73 Para uma teoria que autonomiza a criação de expectativas em relação à violação da boa fé, ver FRADA, 
Carneiro da, Teoria da Confiança (...). A base do estudo assenta no pressuposto de que as situações em que 
alguém defrauda a confiança de outrem não são, por si só, contrárias a boa fé. A ilicitude deste 
comportamento fica, portanto, por justificar. A boa fé salvaguarda apenas a existência de ditames que 
impõem um comportamento honesto, leal e correto, independentemente da confiança gerada de uma das 
partes. 
74 FRADA, Carneiro da, In Teoria da Confiança (…), p. 411 (nr. 419). 
75 FRADA, Carneiro da, In Teoria da Confiança (…), p. 411 (nr. 419) e ss. 
76 Por vezes é dado um exemplo idêntico que serve igualmente o propósito: A parte que invoca a 
incompetência dos árbitros e, posteriormente, invoca a invalidade do compromisso arbitral.  
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que há uma contradição de comportamentos pelo mesmo sujeito. Todavia, como bem 

refere CARNEIRO DA FRADA, “o comportamento do sujeito pode aliás, ao menos 

excecionalmente, nada ter de injustificado ou incompreensível – esvanecendo-se assim, 

do ponto de vista subjetivo, a contrariedade da conduta” 77, para fundamentar que o venire 

não aparece como uma solução adequada com caráter geral.  

Por sua vez, a utilização do tu quoque permite extrair uma solução mais adequada 

uma vez que na sua base está um comportamento – podendo ou não ser contraditório - 

que assenta no titular estar a exigir o cumprimento, pela outra parte, de um tipo de tutela 

que ele próprio denegou. Daí que se considere que o tu quoque servirá, muitas vezes, o 

campo que o venire, na sua pureza, não consiga atingir.  Do ponto de vista do Autor, tal 

exercício permitirá, por conseguinte, restringir a aplicação do venire às situações em que 

está em causa a defraudação de uma expectativa alheia. 

 
3.1.3.  O tu quoque e a atuação de posições indevidamente obtidas 

Relacionado como problema de ausência de regulação no que respeita à pretensão 

do titular exercente recorrer às potencialidades regulativas do contrato quando o próprio 

também o violou, é a problemática associada ao exercício de posições jurídicas 

indevidamente obtidas. Contudo, num caso, situamo-nos num domínio tipicamente 

contratual e no outro não (uma vez que a as posições jurídicas indevidamente obtidas se 

relacionam a domínios mais gerais).  

No caso do exercício de uma posição jurídica indevidamente obtida, sustenta-se 

que aquela posição está inquinada na sua base. Assim, se a base na qual se sustenta a 

pretensão é ilícita, aquela também há-de sê-lo. Deste modo, segundo TEUBNER78, o tu 

quoque baseia-se num exercício de uma posição jurídica que, de facto, existe, porém, é 

materialmente inválida. Todavia, MENEZES CORDEIRO, em jeito de aprimoramento deste 

entendimento, expõe que “caso o Direito contemplasse essa conjuntura por tal prisma, a 

solução imediata seria, com naturalidade, a impugnação da própria posição a exercer, nas 

suas bases. A situação subsiste, porém, demonstrando, com isso, que não há uma 

valoração negativa dirigida, em direto, a uma desconformidade na obtenção da situação 

jurídica em causa. Existe antes uma situação jurídica que, por força de um comportamento 

 
77  FRADA, Carneiro da, In Teoria da Confiança (…), p. 411 (nr.419). 
78 TEUBNER, Gegenseitige Vertragsumtreue, p. 19-23 Apud. CORDEIRO, Menezes Tratado... p. 373. 



 41 

anterior do seu beneficiário, foi alterada, na sua configuração, por forma a não permitir 

atuações ao seu abrigo que, de outro modo, seriam possíveis.”79.  

Deste modo, o tu quoque e o exercício de posições indevidamente obtidas deverão 

pautar-se pelo mesmo critério, sob pena de estas últimas ficarem sem regulação. O critério 

adotado é, precisamente, o critério da materialidade subjacente80.  

  

4. O tu quoque e as resoluções cruzadas 

 
4.1.  A constituição do direito de resolução na esfera dos contraentes 

Ora, nos casos de incumprimento contratual por uma das partes, uma das 

atribuições que daí decorrem prende-se com o direito potestativo, na esfera da 

contraparte, de resolver o contrato. Nesses casos, quando não haja interesse na 

manutenção do vínculo contratual, pode a parte que se arroga do direito, 

independentemente da vontade da parte faltosa, cessar o vínculo por via resolução (art. 

432.º e ss. C.C.) Assim, em regra, a resolução legal só pode ser exercida por quem, tendo 

cumprido o contrato, pretende ver destruído o vínculo em virtude de uma quebra do 

sinalagma gerada pela contraparte de forma culposa81. Contudo, nos casos de 

incumprimento bilateral, devemos apreciar, a montante, os fundamentos constitutivos do 

referido direito.  

Por um lado, é questionável se o direito a resolver o contrato chega a nascer na 

esfera do sujeito, uma vez que ele próprio incumpriu. Por outro lado, admitindo uma 

resposta afirmativa a essa questão, urge definir os contornos, limites, ou impedimentos 

ao exercício de tal direito, designadamente através do instituto do abuso do direito. Uma 

parte que incumpra o contrato e que posteriormente pretenda prevalecer-se da resolução 

contratual, cessando o vínculo, poderá estar a incorrer em abuso na modalidade do tu 

quoque. A resolução por incumprimento encontra, entre outras, uma razão subjetiva e, 

como tal, não pode a atribuição de tal direito ser alheia à circunstância do comportamento 

 
79 CORDEIRO, A. Menezes, Da boa fé no direito Civil, p. 850, em jeito de crítica a TEUBNER que assentava 
a distinção entre as duas figuras no facto de no tu quoque, o titular faz-se valer de uma posição assente em 
normas que o próprio também violara.  
80 Ver supra, ponto 3.1.1.1. 
81 Em regra, à resolução do contrato por uma das partes associa-se a conduta culposa da outra parte. Mas 
nem sempre assim o é. Veja-se, por exemplo, o 793.º n. º2 C.C.. 
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das partes. Ou seja, não se discorda que a resolução legal apenas possa operar havendo 

culpa da contraparte no incumprimento, por exemplo82.  

Mas mais do que isso, tal direito nasce na esfera de ambas as partes quando ambas 

incumprem. Isto porque, apesar da componente subjetiva - que não deve ser ocultada - 

não existem dados suficientes na lei que permitam extrair outro tipo de interpretação que 

não seja aquela que aqui se sufraga: o direito de resolução não fica comprometido quando 

a parte que o invoca tenha, também ela, incumprido. O próprio 432.º n.º 2 do Código Civil 

ressalva que a resolução não pode ser exercida quando a parte não estiver em condições 

de restituir o que houver recebido, não havendo, no mais, nenhum indício sobre a culpa 

do exercente. De resto, é geral a ideia de que, perante uma quebra no sinalagma, é 

atribuído à parte o direito de resolver o contrato ao ponto de justificar que uma das partes, 

livremente, se possa desvincular83.  

Deste modo, cremos que a genética do direito de resolução não é afetada pelo 

simples facto do incumprimento ser bilateral. Todavia, a correção ou bloqueio do 

exercício desse direito deverá feita ex post, designadamente aferindo se estão preenchidos 

os pressupostos do Abuso do Direito.  

MENEZES CORDEIRO adota uma formulação mais restritiva do tu quoque e 

confronta tal entendimento com uma decisão do BGB, de 1970 que, pela importância que 

assume para o aprofundamento do presente estudo, iremos expor.  

No caso estava-se perante um contrato promessa de compra e venda entre um 

casal e uma cooperativa de construção, relativamente ao qual os compradores poderiam, 

durante os 3 primeiros anos, gozar do imóvel a título de locação, pagando nessa altura um 

preço de 4.000 DM e, posteriormente, aquando da aquisição, pagariam o preço em função 

do valor das obras de construção. Quando foi revelado o montante pela cooperativa, o 

casal contestou exigindo informações detalhadas. A cooperativa, por sua vez, responde 

questionando apenas se o casal estaria disposto a pagar e estes últimos não respondem. A 

cooperativa rescinde o contrato alegando a insuficiência económica daqueles. Tendo sido 

 
82 Ressalvada que esteja a exceção no artigo 793.º C.C., onde, no âmbito da impossibilidade parcial e, por 
maioria de razão, na impossibilidade total, o credor que não tenha, justificadamente, interesse no 
cumprimento, pode resolver o negócio.  
83 Dando relevância a esta discussão, embora a propósito do incumprimento mútuo do contrato promessa 
bilateral, CALVÃO DA SILVA entende que, mais do que a culpa de qualquer das partes, releva sobretudo o 
incumprimento que se revele suficientemente gravoso ou relevante, segundo o princípio da boa fé. Para tal, 
refere que a culpa não está pressuposta, por exemplo no 793.º n.º 2 do C.C.. Todavia, embora partilhemos 
do entendimento de fundo, cremos que a invocação daquele preceito não colhe como argumento, uma vez 
que o 793.º n.º 2 requer uma ponderação sobre a perda objetiva de interesse do credor, não se constituindo 
automaticamente na esfera do credor. V. SILVA, Calvão da, Sinal e Contrato Promessa p. 142 e 143 e ainda 
MARTINEZ, Pedro Romano Da cessação do Contrato, p.67 e ss.  
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provada a insuficiência económica do casal, o Tribunal discutiu se a cooperativa podia 

resolver o contrato, tendo concluído que, uma vez demonstrada a incapacidade económica 

da contraparte, a parte podia resolver o contrato muito embora tivesse violado o dever de 

informação.  

A questão de fundo aqui radica no facto de saber se o incumprimento do dever de 

informar obsta à possibilidade de resolver o contrato. Ora, pelas circunstâncias do caso, 

o Tribunal decidiu que a violação do dever de informar não levou a uma quebra no 

sinalagma. Quer dizer, a prestação ainda encontrava o seu fundamento nuclear na 

contrapartida, e essa reciprocidade não dependia do cumprimento daquele dever de 

informação que, de facto, lhe era imposto.  

Por outro lado, não se verificou uma conduta que na sua globalidade pudesse pôr 

em causa o exercício do direito de resolução e, por outro, pesa o facto de ter havido justa 

causa (contratual) de resolução – com a prova de que a contraparte não tinha capacidade 

económica para cumprir84. Assim, subjacente a este entendimento o sinalagma surgirá 

como sendo uma referência concretizadora da figura do tu quoque no sentido em que o 

titular exercente apenas incorrerá em tu quoque se a conduta desse titular, na sua 

globalidade, for censurável ao ponto de ter gerado uma rotura no sinalagma. Ora, tal 

sinalagma, neste caso, manteve-se intacto. Cumprirá, por fim, salvaguardar o facto de a 

atribuição do direito de resolução ter operado por via convencional e não por via legal.  

A lei não atribuiu qualquer direito de resolver o contrato em virtude de uma 

suposta quebra no sinalagma. A resolução operou, não com fundamento legal, mas com 

fundamento convencional (432.º n.º 2 C.C.), sendo que as partes podem livremente definir 

os motivos da resolução, ainda que segmentados pelo princípio da boa fé (227.º e 762.º 

n.º 2 do Código Civil), o que não poderia deixar de ser85.  

Se a referência apenas for o sinalagma, e uma vez que o primeiro incumprimento 

foi capaz de o afetar, sempre concluiríamos que a conduta lesiva posterior da contraparte 

nunca teria, objetivamente, quebrado o sinalagma e, portanto, a resolução não poderia 

operar dado que o titular exercente, muito embora tenha incumprido, tal não relevou 

atento o facto do sinalagma já ter sido afetado. Todavia, devemos entender que o facto do 

 
84 As partes haviam acordado que a cooperativa poderia rescindir o contrato por qualquer “razão 
importante”. A insuficiência económica, sendo provada, constituiu, no entendimento do Tribunal, 
fundamento importante. 
85 Acolhemos aqui a sugestiva expressão de Baptista Machado “com a constituição do vínculo, as partes 
transplantaram-se para a esfera da intersubjetividade normativa e, neste plano, acham-se sempre vinculadas 
pelo critério do razoável”. MACHADO, Baptista, A cláusula do razoável In Obra Dispersa Vol. II. 
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incumprimento pode evidentemente gerar um direito potestativo na contraparte e nem por 

isso deixa de ser possível qualificarmos juridicamente um futuro comportamento da parte 

– que gera uma situação de inadimplência – como incumprimento suscetível de gerar um 

outro direito de resolução86. 

Ou seja, com o critério do sinalagma adotado, não seria de estranhar a seguinte 

situação: mantendo-se a situação fáctica anterior, imaginemos que, ao invés do vendedor,  

a resolução seria exercida pelos compradores (fundamento que fosse suscetível, nos 

termos da cláusula acordada, de gerar uma quebra no sinalagma); a própria condição 

económica mantinha-se afetada mas o credor apenas o conheceria após o seu próprio 

incumprimento. O que justifica que os compradores não possam exercer o direito de 

resolução? O contrato, em si mesmo, foi primeiramente violado pela contraparte, tendo o 

incumprimento do titular exercente apenas ocorrido posteriormente. Por outro lado, a 

parte que quebrou o sinalagma – que foi aquela que incumpriu em primeiro lugar - já se 

veria impedida de lançar mão dos mecanismos que o incumprimento da contraparte lhe 

atribuiu87.  

Ora, através da boa fé, é também possível revelar o comportamento da parte que 

incumpre em segundo lugar, para através dela aferir se aquele era suscetível de, per se, 

quebrar o sinalagma. Aliás, da boa fé emergem os deveres acessórios de conduta donde 

se exige um comportamento correto, leal, honesto, exigível independentemente das 

expectativas que se possam gerar; é um padrão de conduta que garante tutela 

independentemente da existência de confiança. Todavia, a boa fé também permite que no 

âmbito contratual (campo privilegiado da atuação deste princípio) se valorizem 

juridicamente comportamentos que, não fosse aquela regra de conduta, ter-se-iam como 

irrelevantes para o direito. Assim, às partes exige-se probidade em toda a conduta 

intersubjetiva, e no juízo que se fará acerca da forma como as partes levaram a cabo a 

vinculação contratual deverão utilizar-se critérios de razoabilidade, adequação e 

ponderação. Este entendimento vai sendo adotado por alguma jurisprudência88. Veja-se, 

a título de exemplo, o que foi referido no STJ, a 11/09/2012, no processo 

3026/05.4TBSTS.P1.S:  “ante a falta de cooperação de uma ou de ambas as partes, em 

 
86 MACHADO, Baptista, In Obra Dispersa, Pressupostos da resolução por incumprimento, p. 134.  
87 Na exceção de não cumprimento, a este propósito, fala-se de uma relação de sucessão – O primeiro a 
colocar-se numa situação de incumprimento não pode recusar a sua prestação a pretexto da exceção de não 
cumprimento – a recusa de cumprir deve ser posterior à inexecução da contraparte; deve seguir-se-lhe e 
não precedê-la. 
88 Disponível em www.dgsi.pt.  
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relações jurídico-negociais que postulam tal dever, não pode a outra que também não 

cooperou, quando devia cooperar, colher vantagem desse cumprimento defeituoso, que 

seria imoral ou injusta, e sempre eticamente censurável, porque a sua inacção, ou falta de 

cooperação, contribuiu para a frustração do objectivo negocial, o que contraria o agir de 

boa-fé na perspectiva de actuação honesta e que contemple o interesse da contraparte”. 

Estes deveres subsistem independentemente da invalidade ou ineficácia do 

contrato. Mesmo que os deveres de prestar se extingam por qualquer razão, os deveres 

decorrentes daquela regra subsistem. Significará isso que, nos casos de incumprimento, 

na medida em que o sinalagma seja de tal forma quebrado, os deveres decorrentes da boa 

fé subsistem para ambas as partes? Parece-nos que a resposta a esta questão é afirmativa. 

Apesar do efeito retroativo da resolução (434.º n.º 1 C.C., primeira parte), a resolução do 

contrato não cessa integralmente a relação contratual, nem afasta completamente o 

sinalagma, como resulta, com clareza, do 290.º. Neste âmbito, e considerando ainda o 

relevo do princípio da autonomia das partes (405.º n. º1 C.C.) parece-nos ser de aceitar a 

ideia de prolongamento destes deveres e a sua implicação no sinalagma contratual, na 

medida em que isso seja necessário no caso concreto.89 

 Parece-nos, portanto, que o nascimento do direito de resolução não fica 

prejudicado, seja pelo posterior incumprimento de uma obrigação principal, seja pelo 

posterior incumprimento de uma obrigação acessória de conduta. 

4.2.  O modo de exercício do direito de resolução 

Será então justo que uma parte que tenha incumprido se possa prevalecer da 

resolução do contrato com fundamento no incumprimento da contraparte? Caso 

entendamos que apenas um dos contraentes poderá resolver o contrato, carece de 

justificação o facto de a outra parte ver o seu exercício bloqueado. Por outro lado, pode 

também acontecer que seja vedado o direito de resolução a ambos os contraentes com 

fundamento em tu quoque.  

Relativamente àquela primeira questão, e apesar de na prática essa diferença não 

se manifestar90, ao admitirmos que apenas um dos contraentes poderá resolver o contrato, 

essa posição poderá assentar no atraso no exercício de resolução pelo segundo titular 

 
89 PIRES, Catarina Monteiro in Perturbações na Execução p.95; Também PINTO, Paulo Mota in Interesse 
contratual negativo e interesse contratual positivo p. 996, defende este entendimento. 
90 A resolução por uma das partes implicaria desde logo a restituição de tudo o que houvesse sido prestado, 
independentemente de qual das partes resolva o contrato. 
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exercente. Pelo que, na realidade, haveria apenas uma resolução e nunca resoluções 

cruzadas. Não podemos concordar com tal entendimento uma vez que falha a justificação 

para que a contraparte não possa de igual modo resolver. O direito de resolução é, pois, 

um direito potestativo cujo exercício está nas mãos do seu titular – o titular pode não 

querer resolver o contrato, e se assim for, quando se atribui à contraparte o direito desta 

resolver, teríamos a própria liberdade do titular de um direito potestativo, como seja a 

resolução do contrato, cerceada, sem que se conseguisse sustentar convenientemente a 

diferença de tratamento entre as partes. Por outro lado, a culpa daquele que se pretende 

valer do direito pode ser superior à da contraparte. 

No que respeita à segunda questão, cremos que não suscita dúvidas. Bloquear o 

exercício da resolução a ambas as partes seria obrigar ao cumprimento daquele contrato, 

o que claramente não é uma solução justa. 

 A jurisprudência já se pronunciou, em modos similares, no aresto do S.T.J. de 

02/12/2008 proc. n.º 08A265391, quando entendeu que “a concorrência de culpas no 

incumprimento não impede, por si só, o direito à resolução do contrato bilateral”92. 

 
 
5. O tu quoque e a realização coativa da prestação  

Deverá, contudo, distinguir-se os casos em que uma das partes pretende resolver 

o contrato daqueles em que a parte pretende o seu cumprimento, tendo ela própria também 

incumprido. Por um lado, a resolução tem em vista a extinção de um vínculo. O tu quoque, 

discutível nestes casos, ganha relevo quando, ao invés da parte pretender a extinção do 

vínculo, exige à outra parte que cumpra. Parece-nos que a relação com o tu quoque é mais 

próxima quando aquele que incumpre, ao invés de pretender a extinção do vínculo, exige 

o cumprimento da contraparte.  

Olhando do ponto de vista do sinalagma, a parte que viola uma norma, sendo o 

contrato bilateral sinalagmático, está a violar o escopo contratual de uma forma tal, que 

todo o vínculo é afetado. Nessa medida poderíamos dizer que os primeiros critérios 

enunciados relativamente ao tu quoque93 são bastantes, inserindo-se neles os casos de 

incumprimento bilateral na asserção segundo a qual “a pessoa que viole uma norma 

jurídica não pode depois, sem abuso, exigir a outrem o acatamento da situação jurídica já 

 
91 Disponível em www.dgsi.pt. 
92 Assim, também SILVA, Calvão da, Sinal e Contrato-Promessa; bem como SERRA, Vaz em Anotação – 
Revista de L. e J., ano 104, n.º 3442 – pág. 11 e ss,. 
93 V. supra p. 30. 
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violada”. Entendemos que tal só é possível se considerarmos uma conceção ampla de 

“norma jurídica”, estando este termo intimamente relacionado com o contrato “como 

norma”94. 

Todavia, mais do que a pretensão decorrente da violação de uma norma, o abuso 

deverá estender-se para casos em que alguém tenta prevalecer-se de uma posição jurídica 

que lhe foi atribuída à custa de uma atuação ilícita da outra parte, quando ele próprio 

também incumpriu. Esta premissa poderá colocar algumas dúvidas, uma vez que as 

condutas de ambas as partes poderão ser, aparentemente, isoladas ou desencontradas entre 

si. Ou seja, seria possível continuar a afirmar que a parte que violou a norma jurídica se 

pudesse prevalecer das capacidades normativo-regulativas em virtude do incumprimento 

da contraparte, desde que este último atentasse contra uma norma jurídica diferente 

daquele. No entanto, tal entendimento olvida a natureza do contrato bilateral95, onde o 

sinalagma assume uma importância capital e por essa razão deve ser a referência. É a 

partir da quebra deste sinalagma que, em qualquer caso, se justifica que os 

comportamentos que cada um adota individualmente, assumam consequências 

concertadas. Nesta perspetiva, invocamos o sinalagma funcional como sendo aquele que 

une as prestações no que respeita ao seu cumprimento96. 

Tal raciocínio é aplicável aos casos, quer de resolução contratual - quando o seu 

exercício possa constituir-se como abusivo – quer para a realização coativa da prestação. 

Objetivamente, está em causa a apreciação da validade, pela ordem jurídica, da pretensão 

de uma obrigar outra a cumprir a sua parte.  

O exercício pelo credor da realização coativa da prestação, quando ele próprio 

incumpriu, poderá confundir-se com o venire contra factum proprium. Neste último, 

trata-se, como se disse, numa contradição de comportamento do titular do direito; no tu 

 
94 Esta conceção mais ampla é também assumida por outros Autores – v. Cf. Gunther Teubner, anotação ao 
§ 242, in: Rudolf Wasserman (coord.), (Alternativ-)Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch, vol. II 
— Allgemeines Schuldrecht, Luchterhand, Neuwied, 1980, págs. 32-91  - que defende  que o conteúdo da 
proibição do tu quoque é o de “quem atua ilicitamente, em desconformidade com o direito, não pode 
prevalecer-se das consequências jurídicas (sancionatórias) de uma atuação ilícita da contraparte”. 
95 Ver, por todos, CORDEIRO, A. Menezes, Direito das Obrigações (1980), p. 181 ss. 
96 Contraposto a este, encontra-se o sinalagma genético, o qual une as prestações quanto à sua constituição. 
Outras distinções são feitas pela doutrina, v. por exemplo, OLIVEIRA, Nuno Manuel Pinto, Princípios de 
Direito dos Contratos que distingue duas formas de analisar o sinalagma: O sinalagma poderá ser visto sob 
a limitação extrínseca (ou externa) de que o credor poderá exigir, independentemente de já ter prestado, do 
devedor a realização da sua prestação. Sob outra perspetiva, a que dá o nome de limitação intrínseca (ou 
interna), o sinalagma exigia que os direitos estivessem de tal forma dependentes, que o credor apenas podia 
exigir o cumprimento pelo devedor se o próprio já tivesse oferecido – ou prometido oferecer – a sua 
contraprestação. O Autor acaba por preferir o primeiro entendimento - o sinalagma apenas limitaria 
extrinsecamente os direitos, sendo que a sua raiz nasce do contrato e não do sinalagma. 
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quoque há uma contradição “nas bitolas valorativas por ele utilizadas para julgar e julgar-

se”97. 

  

 
97 Expressão utilizada por CORDEIRO, A.  Menezes em Tratado... p. 371. 
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Síntese Final 
 

Após a constatação de que o paradigma no Código Civil Português é o 

incumprimento por uma das partes, avançámos para o aprofundamento do conceito de 

incumprimento bilateral.  

Utilizaram-se fórmulas que delimitassem a figura do incumprimento e, 

simultaneamente, com elas procurámos indagar sobre o modo de imputação da 

responsabilidade a ambas as partes quando ambas incumprem com as suas obrigações. 

Após a desconstrução daquele conceito, procurámos explorar as eventuais 

soluções que o nosso código acolhe, e alargá-las para os casos de infidelidade contratual 

mútua, principalmente no que contenda com a extensão da responsabilidade das partes. 

Para tal, foram considerados o critério cronológico, no qual se concluiu que o 

momento temporal do incumprimento pode e deve ser atendido pelo intérprete-aplicador, 

uma vez que, do ponto de vista da apreciação global da relação jurídica como um todo, 

poderá influir no quantum de danos a ressarcir. 

Após, e no âmbito da redução equitativa da indemnização, avançámos para o 

critério da culpa, no qual foi explorada a possibilidade de aplicação do 494.º C.C, mas 

também do 570.º em sede de ressarcibilidade de danos. Constatou-se que, apesar das 

divergências doutrinais – as quais foram exploradas ao longo do excurso - o alargamento 

de ambos os preceitos à responsabilidade obrigacional é vantajosa e adequada em certos 

casos, uma vez que a utilização de ambos poderá potencializar a resolução justa dos casos 

de incumprimento que tratámos, especificamente, no campo do incumprimento bilateral.  

Por ser de importância capital, procurámos também estabelecer os limites entre o 

incumprimento bilateral e a exceção de não cumprimento, e bem assim encontrar pontos 

de contacto em ambas as figuras para que de uma figura já prevista se pudessem extrair 

princípios para outra relativamente à qual o nosso Código é omisso. De facto, por um 

lado, do ponto de vista do sinalagma, as figuras encontram fins diversos, sendo que a 

exceção de não cumprimento visa sustentá-lo, ao passo que o incumprimento bilateral é 

consequência da sua quebra. No que à boa fé respeita, designadamente nos deveres 

acessórios que dela decorrem, também a incorporação em ambas as figuras é distinta, uma 

vez que o incumprimento pode surgir a pretexto da violação de um deles, e na exceção de 

não cumprimento o excipiens não pode deixar de cumprir esses deveres a coberto do 428.º 

C.C..  
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Outrossim, o estudo versou também sobre questões relativas ao abuso do direito. 

Uma vez que ambas as partes incumprem, aquela que, a pretexto do incumprimento da 

contraparte, pretenda recorrer dos remédios que o ordenamento lhe atribui, poderá ver-se 

impedida de os exercer por incorrer em tu quoque. 

Deste modo, a segunda parte do presente estudo foi dedicada ao estabelecimento 

da relação entre o exercício daqueles direitos e o eventual impedimento através do 

instituto do abuso do direito, na modalidade do tu quoque, também ele pouco consolidado 

na doutrina e na jurisprudência. Os elementos relativamente àquela figura são dispersos 

e consideramos que o campo contratual é uma área privilegiada para a sua consolidação 

 Por fim, foi especificamente analisado o exercício da resolução bem como a 

realização coativa da prestação, tendo sempre presentes os limites estabelecidos pelo 

abuso do direito. Neste ponto, foram múltiplas as questões colocadas no sentido de saber 

se é possível, nos moldes em que o nosso ordenamento está configurado, as duas partes 

poderem resolver o contrato sem que sejam impedidas ou limitadas no seu exercício 

atenta a cláusula geral do 334.º C.C.. 
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