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RESUMO 

PRADO, Augusto Cézar Lukascheck. Exceções no direito civil: contribuições para uma 

sistematização. 2019. 375 p. Dissertação (Mestrado em Direito Civil) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

A presente dissertação tem por objetivo o estudo da Teoria das Exceções, categoria 

eficacial que integra o conteúdo de determinadas relações jurídicas. A pesquisa, que 

constitui trabalho de direito brasileiro, utilizou o método dedutivo e examinou: a) o papel 

atribúido às exceções no contexto do direito de defesa; b) o nascimento e a evolução da 

categoria no direito romano; c) as premissas para a delimitação técnico-jurídica do 

conceito de exceção; d) as suas várias espécies; e e) a distinção da exceção de outras 

figuras afins. O estudo demonstrou o pertencimento das exceções ao Direito Privado 

Material, a sua imprescritibilidade, a natureza jurídica de poder em sentido estrito da 

referida categoria eficacial, posição jurídica subjetiva ativa elementar derivada de normas 

secundárias ou de competência, concluindo pela manutenção da utilidade técnica e 

científica do conceito de exceção. 

 

Palavras-chave: Direito Civil. Dogmática geral. Categoria eficacial. Exceções. 

  



ABSTRACT 

PRADO, Augusto Cézar Lukascheck. Exceptions in civil law: contributions to 

systematiation. 2019. 375 p. Dissertation (Master) – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2019.  

This dissertation studies the Theory of Exceptions, an efficacy category that belongs to 

certain legal relations. The research, circumscribed to Brazilian Legal System, by means of 

a deductive method has examined: a) the role of exceptions in the context of the right to 

defense; d) the rise and evolution of the category in Roman Law; c) the requirements to the 

technical-legal circumscription of the concept “exception”; d) its several species; and e) the 

distinction between exception and other related concepts. The study demonstrates the 

suitability of exception in Material Private Law, its imprescriptibility, the legal nature of 

the power of the efficacy category, its elementary active subjective legal position derived 

of secondary or competence norms; concluding with a defense of the technical and 

scientific utility of the concept “exception”. 

Keywords: Private Law. General Dogmatic. Efficacy Category. Exceptions. 
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PRÓLOGO 

Esta Dissertação é, para o autor, fruto da inspiração e dos ensinamentos que lhe 

foram transmitidos, sobretudo, por três de seus Mestres durante os anos de graduação e 

mestrado percorridos nas Arcadas da Faculdad7e de Direito do Largo de São Francisco: 

Professor Alcides Tomasetti Jr., Professor Alberto Schützer Del Nero e Professor Otavio 

Luiz Rodrigues Junior. 

De fato, como consequência direta dessa influência, é possível observar que o 

presente estudo caminha alicerçado em três premissas teóricas fundamentais. 

Em primeiro lugar, deve-se destacar que o trabalho é, declaradamente, 

influenciado pela doutrina jurídica de Pontes de Miranda, cuja leitura é indispensável para 

aquele que pretende compreender os fundamentos do direito civil brasileiro, procurando-se 

desenvolver o texto, desse modo, sob a ótica das concepções formuladas pelo referido 

autor. 

Não bastasse o caráter fundante da obra ponteana, deve-se observar que o presente 

estudo, por tratar, especificamente, das exceções substanciais, funda-se, essencialmente, no 

plano da eficácia do mundo jurídico, inexistindo autor nacional que tenha desenvolvido 

estudo da eficácia jurídica no nível de profundidade e de completude da análise realizada 

por Pontes de Miranda. 

Em segundo lugar, como consectário lógico da premissa anterior, reserva-se à 

relação jurídica – cujo desenvolvimento, no campo da técnica jurídica, é tributário da obra 

de Friedrich Carl Freiherr von Savigny
1
 - papel de destaque, reconhecendo-se nela uma das 

                                                 
1
  Optou-se por essa grafia do nome de Friedrich Carl Freiherr von Savigny em atenção às observações de 

Otavio Luiz Rodrigues Jr.: “São necessários dois esclarecimentos quanto ao nome de Friedrich Carl 

Freiherr von Savigny. Nas edições do século XIX, a grafia de seu segundo prenome é Carl, com a letra “c”. 

É comum, todavia, encontrar-se a grafia com “k”, Karl. No portal da Universidade Humboldt de Berlim, 

sucessora da instituição que ele ajudou a fundar, seu nome aparece grafado desse modo, que é mais 

moderno do que Carl. Nesta tese optou-se pelo uso do prenome Carl, seguindo-se a grafia do século XIX. 

O segundo esclarecimento diz respeito a Freiherr, traduzível para a língua portuguesa como ‘barão’. Esse 

nome não é um apelido de família, mas o designativo de um título de nobreza. Com a abolição da 

monarquia na Alemanha, os títulos nobiliárquicos incorporaram-se ao nome de seus portadores, ao 

contrário do que ocorreu com a Áustria, após o fim da monarquia dual, que proibiu o uso de designativos 

de nobreza. Manteve-se o Freiherr em atenção às normas vigentes na Alemanha” (RODRIGUES JÚNIOR, 

Otavio Luiz. Direito Civil Contemporâneo: estatuto epistemológico, constituição e direitos fundamentais. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019. p. 2). 
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noções fundamentais do Direito
2
, instrumento indispensável para a compreensão do 

sistema jurídico, máxime civilista. 

Como a concepção de relação jurídica está intimamente ligada a de direito (em 

sentido) subjetivo
3
, representando este, em verdade, um elemento da estrutura interna 

daquela
4
, adota-se uma específica concepção dogmática de direito (em sentido) subjetivo, 

tomado como posição jurídica subjetiva ativa complexa, isto é, como um “conjunto 

unitário e unificante de posições jurídicas elementares”
5
, indicando, com grande poder 

sintetizante, um “conjunto de faculdades, pretensões, poderes formativos, e imunidades, 

que se acham em coligação habitual e constante sob a titularidade de um determinado 

sujeito”
6
. 

Confere-se destaque, portanto, além do aspecto relacional do fenômeno jurídico, 

ao seu aspecto normativo, por se entender que “a organização social e a intersubjetividade 

                                                 
2
  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: pessoas físicas e jurídicas. 

Atual. por Judith Martins-Costa, Gustavo Haical e Jorge Cesar Ferreira da Silva. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. t. 1.  p. 19.; LEVI, Alessandro. Teoria enerale del Diritto. 2. ed. Padova: CEDAM, 1967. 

p. 11 e 28.; LARENZ, Karl. Derecho Civil: parte general. Tradución Miguel Izquierdo y Macías-Picavea, 

Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1978. p. 245.; VILANOVA, Lourival. As estruturas 

lógicas e o sistema do direito positivo. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2010. p. 30. 
3
  Utiliza-se a expressão “direito (em sentido) subjetivo, atendendo à observação sempre lançada por Alcides 

Tomasetti Jr. no sentido de que o Direito é um só, é unitário, podendo ser entendido, no entanto, por 

comodidade da análise, em sentido objetivo ou subjetivo: “A macroestrutura (= sistema) pela qual se 

integra o ordenamento jurídico, muito mais se complexifica e se enriquece a cada incidência, pois essas 

repercutem sistemicamente, em todas as subestruturas do direito objetivo. Este, no entanto, tende à 

permanência dinâmica mediante auto-regulação e autotransformação, de modo que pode sustentar-se que 

as expressões “direito objetivo” e “direito subjetivo” apontam para o mesmo objeto lógico (isto é, ao 

direito-ordenamento), privilegiando-se, ora a só perpectivação lógico-objectual, ora o mesmo objeto depois 

da incidência das normas que o constituem, de sorte a já poder saber-se a que situação, concretamente, 

aquelas normas colheram, e a quais pessoas, subjetivamente, atribuíram posições jurídicas ativas (em 

especial “direitos subjetivos”), e impuseram posições jurídicas passivas (ditas, sem técnica alguma, 

“obrigações”)” (TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Comentário ao Recurso de Apelação n. 212.726-1/8. 

Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 723, n. 85, jan. 1996. p. 212.). No mesmo sentido, Pedro Pais de 

Vasconcelos afirma que “o Direito pode ser entendido em sentido objectivo e em sentido subjectivo. Por 

comodidade de expressão designa-se o primeiro por direito objectivo e o segundo por direito subjectivo” 

(VASCONCELOS, Pedro Pais de. Teoria Geral do Direito Civil. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2005. p. 

641). No direito nacional, por todos, menciona-se Lourenço Trigo de Loureiro, que também ressalta essa 

unidade do Direito: LOUREIRO, Lourenço Trigo de. Instituições de Direito Civil Brasileiro. 5. ed. Rio 

de Janeiro: Garnier, 1884. t. 1. p. 9. 
4
  VON TUHR, Andreas. Derecho Civil: teoria general del Derecho Civil aleman. Tradução Tito Ravà. 

Buenos Aires: DEPALMA, 1946. v. 1. p. 158-159.; PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria Geral do 

Direito Civil. 3. ed. atual. Coimbra:  Coimbra, 1986. p. 168-169.; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. O 

direito pela perspectiva da autonomia privada: relação jurídica, situações jurídicas e teoria do fato 

jurídico na segunda modernidade. 2. ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2014. p.  5. 
5
  TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Comentários aos arts. 1º a 13 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. 

In: OLIVEIRA, Juarez de (coord). Comentários à lei de locações de imóveis urbanos. São Paulo: 

Saraiva, 1992. p. 2-172. p. 81. 
6
  LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981. p. 102-123. 

Tradução para o português com adaptações e modificações por TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Teoria da 

relação jurídica. 1999. mimeo, p. 10. 
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são condições necessárias para que se configure uma ordem jurídica, ao passo que só a 

normatividade é condição necessária e suficiente – fundamental, portanto”
7
. 

Reconhece-se, assim, a importância das modalidades normativas lógico-deônticas, 

na busca de conferir à experiência jurídica compreensão mais adequada e precisa, ante a 

insuficiente e tradicional construção das relações jurídicas a partir dos correlativos 

conceitos de “direito” e “dever”, que, além de serem tidos como entidades excessivamente 

metafísicas, o que dificulta o tratamento de problemas jurídicos concretos, acabam 

abarcando, de modo ambíguo, modalidades normativas muito diversas e heterogênas
8
. 

De tais considerações, decorre a terceira e última premissa téorica a fundamentar a 

presente pesquisa. 

Com efeito, o tema das exceções substanciais pertence ao direito material, inserto, 

tradicionalmente, na Teoria Geral do Direito Civil, de modo que a presente Dissertação, ao 

tratar da matéria sob o enfoque civilista, procura reforçar a autonomia epistemológica 

desse ramo do direito, sobretudo diante das seguidas tentativas de outros ramos da Ciência 

Jurídica, notadamente do Direito Público, de avançar sobre esta seara
9
. De fato, tendo por 

fundamento a autonomia privada, o Direito Civil desenvolveu “uma metódica própria, com 

princípios autônomos e finalidades diferenciadas”, de modo que “os problemas que o 

Direito Civil enfrenta e resolve são estruturalmente diversos daqueles do Direito Público, 

ainda que haja algumas aproximações eventuais”
10

. 

Nesse contexto, o estudo acerca da Teoria da Relação Jurídica, bem como a 

adoção daquela específica noção de direito (em sentido) subjetivo têm por escopo sustentar 

a inserção das exceções substanciais no quadro dos grandes temas de Dogmática Geral do 

Direito Privado, sendo certo, ademais, que por meio do instrumental teórico desenvolvido 

                                                 
7
  DEL NERO, João Alberto Schützer. Considerações sobre a eficácia do registro, efetuado em registro 

público material e territorialmente competente, de negócios jurídicos de obrigação e de certos negócios 

jurídicos de disposição [...]. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro, São Paulo. 

v. 53. n. 166/167, p. 219-71, ago./jul. 2013/2014.; BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. 

Tradução Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. 5. ed. rev. São Paulo: EDIPRO, 2012. p. 43-45. 
8
  DEL NERO, João Alberto Schützer. Considerações sobre a eficácia do registro, efetuado em registro 

público material e territorialmente competente, de negócios jurídicos de obrigação e de certos negócios 

jurídicos de disposição [...]. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro, São Paulo, 

v. 53. n. 166/167, p. 219-71, ago./jul. 2013/2014. Sobre o tema, consultar, ainda: ROSS, Alf. Direito e 

Justiça. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2007. p. 200.; ROSS, Alf. “Tû-Tû”. Revista da Consultoria-Geral do 

Estado. v. 5. n. 13. p 11-26. Porto Alegre: Instituto de Informática Jurídica, dez. 1975. 
9
  SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. p. 5. 
10

 RODRIGUES JUNIOR., Otavio Luiz. Direito Civil Contemporâneo: estatuto epistemológico, 

constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019. p. 340-341. 
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será possível elaborar, ainda, contribuição à sistematização das exceções de direito 

material. 

Aliou-se a estas premissas a escassa atenção que a Teoria das Exceções vem tendo 

na doutrina civilista nacional
11

, não obstante a sua indispensabilidade para a correta 

compreensão do sistema jurídico
12

, notadamente do exercício dos direitos e do direito de 

defesa (em sentido amplo), sendo abundantes, portanto, os problemas suscitados pela 

matéria demandantes de solução
13

. 

Este trabalho constitui, portanto, a partir dos marcos teóricos fixados, o resultado 

de investigação sobre a categoria eficacial
14

 das exceções substanciais, buscando-se, 

sistematicamente, identificar os conceitos e os mecanismos fundamentais que regem o 

respectivo exercício, expondo-os em sua generalidade, de modo a contribuir para 

desvendar elementos para uma interpretação coerente da Teoria das Exceções. 

  

                                                 
11

 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Exceções no Direito Civil: um conceito em busca de um autor?. 

Prescrição e Decadência: estudos em homenagem ao professor Agnelo Amorim Filho. JusPodivm, 2013. 

p. 411.; SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido 

(exceptio non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. p. 6. 
12

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos mutilados, 

exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz Rodrigues 

Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6.  p. 69.  
13

  Pontes de Miranda, com efeito, introduz as exceções de direito material ao lado dos direitos, pretensões e 

ações como técnica utilizada, pelo sistema jurídico, para a tutela de interesses, de modo que “por êles e 

com êles, realiza-se a política de se deixar aos indivíduos o cuidar dos direitos que têm, dos bens que lhes 

tocam” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: eficácia jurídica, 

direitos e ações. Atual. por Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013. t. 5. p. 293). 
14

 Trata-se, a rigor, de categoria eficacial ou de figura jurídica e não de instituto jurídico. 
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1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O presente capítulo tem por objetivo indicar tópicos acerca da metodologia 

empregada, abordando: a) os aspectos materiais e objetivos e b) os aspectos formais da 

pesquisa. 

No que diz respeito aos aspectos materiais e objetivos utilizou-se, sobretudo, o 

método dedutivo, partindo-se tanto de fontes primárias quanto secundárias. 

Quanto às primeiras, o estudo perpassa, com maior ou menor intensidade, pelo 

exame de dispositivos do Código Civil brasileiro de 1916, do Código Civil brasileiro de 

2002, do Código Civil alemão (Bürgerliches Gesetzbuch), do Código Civil italiano 

(Codice Civile), do Código de Processo Civil brasileiro de 1939, do Código de Processo 

Civil brasileiro de 1973, do Código de Processo Civil brasileiro de 2015, do Código de 

Processo Civil italiano (Codice di Procedura Civile), do Código de Processo Civil da 

Alemanha (Zivilprozessordnung), do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Quanto às segundas, a pesquisa baseou-se na revisão da literatura, que 

compreendeu livros, teses e artigos nas línguas portuguesa, inglesa, espanhola, italiana e 

em latim. Sempre que possível optou-se pela consulta aos originais, cotejando-os, quando 

necessário, com traduções para outros idiomas. 

Deve-se observar, ainda, que, na presente Dissertação, por constituir trabalhado de 

direito brasileiro, prevalece, em boa parte do texto, a citação da literatura jurídica nacional, 

sem que isso represente, no entanto, qualquer desprestígio às fontes estrangeiras, sempre 

referenciadas, seja como suporte às conclusões alcançadas, seja tendo em vista a presença 

de aspectos de teoria geral também desenvolvidos em outros países, seja, ainda, para 

evidenciar as influências histórico-dogmáticas sofridas pelo direto brasileiro. 

No que tange aos aspectos formais, procurou-se, dentro das possibilidades, 

consultar as últimas edições de cada obra atualizadas pelo próprio autor, com o escopo de 

se evitar encambulhar aquilo que pertence originariamente ao seu pensamento jurídico e 

aquilo que é fruto dos esforços intelectuais dos atualizadores. Em casos específicos, optou-

se, deliberadamente, por obras atualizadas, tendo em vista a integral preservação do texto 

original. 
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Na grande maioria dos casos, as citações à literatura estrangeira foram realizadas 

mediante tradução ou paráfrase no corpo do texto, mantendo em notas de rodapé o texto 

original para conferência do leitor interessado. 

No que diz respeito às regras ortográficas, respeitou-se, quanto aos textos escritos 

em lingua portuguesa, a grafia original, sem levar em consideração a última Reforma 

Ortográfica em vigor desde 1º de janeiro de 2016. 

As referências bibliográficas estão arroladas ao final da Dissertação em ordem 

alfabética, incluindo-se nessas tão somente as obras efetivamente citadas ao longo do texto, 

embora outras possam ter sido consultadas. 

O acesso às fontes deu-se por meio de pesquisa, em diferentes períodos, nas 

Bibliotecas da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Ministério da 

Justiça, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral da República, do Tribunal de 

Contas do Distrito Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, 

do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, as quais permitem o acesso simultâneo à Rede Virtual de 

Bibliotecas Institucionais – RVBI. 

Para alguns artigos, o acesso se deu pelo portal HeinOnline 

(http://heinonline.org/). Nesses citações, não se utilizou notações específicas para textos 

eletrônicos por se considerar que “a consulta se deu à obra original, embora com um 

suporte físico diferente da celulose”
15

. 

As citações de precedentes jurisprudenciais, tendo em vista a ampla digilitalização 

dos acervos dos tribunais, foi realizada por meio de indicação de todos os elementos 

identificadores fornecidos pelo próprio repositório eletrônico. Quanto ao ponto, evitou-se, 

sempre que possível, a transcrição de longas ementas. 

Por fim, no que diz respeito às fontes legislativas, a sua citação deu-se, não pela 

identificação numérica, mas pela indicação do diploma jurídico respectivo. Transcreveu-se, 

em nota de radapé, todos os artigos, incisos, alíneas e parágrafos mencionados ao longo do 

                                                 
15

  RODRIGUES JÚNIOR., Otavio Luiz. Direito Civil Contemporâneo: estatuto epistemológico, 

constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019. p. 32. 
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texto com o escopo de facilitar ao leitor o cotejo do dispositivo legal com o tema 

desenvolvido no capítulo respectivo. 
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2 INTRODUÇÃO 

O presente estudo se passa, essencialmente, no plano da eficácia do mundo 

jurídico. 

Como é de todos sabido, o mundo do direito, tal qual delineado por Pontes de 

Miranda, divide-se em três planos, por meio dos quais se desenvolve o fenômeno jurídico: 

o da existência, o da validade e o da eficácia. Existir, valer e ser eficaz são situações 

absolutamente distintas na vida dos fatos jurídicos
16

. 

No plano da existência, encontram-se todos os fatos jurídicos lícitos e ilícitos, 

que, como consequência da infalível incidência normativa sobre o suporte fático
17

, 

deixaram de ser meros fatos da vida e ingressaram no mundo do Direito, sem que se cogite, 

ainda, de sua validade ou de sua eficácia
18

. 

Esse fenômeno por meio do qual um fato da vida, que possui relevância para o 

Direito, é introjetado no mundo jurídico, como fato jurídico, é chamado de incidência ou 

juridicização. Trata-se de fenômeno que ocorre no mundo das ideias, isto é, no plano 

lógico. Uma vez suficiente o suporte fático de uma norma jurídica completa, ela incide, 

marcando o fato como fato jurídico
19

, única fonte de eficácia jurídica. 

                                                 
16

  A tripartição do mundo jurídico, proposta por Pontes de Miranda, teve como fonte inspiradora a doutrina 

alemã dos séculos XIX e XX, sobretudo as obras de Windscheid, Leonhard, Zitelmann e Figge. Cf. 

SCHMIDT, Jan Peter. Vida e obra de Pontes de Miranda a partir de uma perspectiva alemã – com especial 

referência à tricotomia “existência, validade e eficácia do negócio jurídico”. Revista Fórum de Direito 

Civil, Belo Horizonte,  v. 3,  n. 5, p. 135-158,  jan./abr. 2014. p. 150. 
17

  “Os elementos do suporte fáctico são pressupostos do fato jurídico; o fato jurídico é o que entra, do 

suporte fáctico, no mundo jurídico, mediante a incidência da regra jurídica sôbre o suporte. Só de fatos 

jurídicos provém eficácia jurídica” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito 

Privado: pessoas físicas e jurídicas. Atual. por Judith Martins-Costa, Gustavo Haical e Jorge Cesar 

Ferreira da Silva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. t. 1. p. 148); “A norma jurídica constitui uma 

proposição através da qual se estabelece que, ocorrendo determinado fato ou conjunto de fatos (=suporte 

fático) a ele devem ser atribuidos certas consequências no plano do relacionamento intersubjetivo 

(=efeitos jurídicos)” (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012. p. 50) 
18

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: pessoas físicas e jurídicas. 

Atual. por Judith Martins-Costa, Gustavo Haical e Jorge Cesar Ferreira da Silva. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. t. 1. p. 65. 
19

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: pessoas físicas e jurídicas. 

Atual. por Judith Martins-Costa, Gustavo Haical e Jorge Cesar Ferreira da Silva. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. t. 1. p. 204.; MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 

18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 108. 
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Pelo plano da validade, passam aqueles fatos jurídicos em que o elemento nuclear 

do suporte fático é constituído pela vontade humana, como é o caso dos atos jurídicos 

stricto sensu e dos negócios jurídicos
20

. 

Perquire-se então acerca da perfeição do fato jurídico, verificando-se a existência 

de eventual defeito invalidante, conforme haja ou não deficiências nos elementos 

complementares do suporte fático. A invalidade, como cediço, por uma questão lógica, 

pressupõe a existência do fato jurídico
21

. 

No plano da eficácia, encontram-se todos os efeitos produzidos pelos fatos 

jurídicos, entre os quais o mais importante é a relação jurídica com todo o seu conteúdo 

intraeficacial. 

Com efeito, é nesse plano que se encontram todas as categorias eficaciais, isto é, 

todos os efeitos jurídicos que compõem o mundo do Direito, das mais elementares às mais 

complexas. Em síntese, todos “os direitos, as pretensões, as ações, as exceções, como os 

deveres, as obrigações, as posições passivas nas ações e nas exceções, são eficácia dos 

fatos jurídicos”
22

. 

Também a eficácia pressupõe fato jurídico existente, isto é, que ingressou no 

plano da existência do mundo jurídico. O mesmo não se verifica no que diz respeito à 

passagem do fato jurídico pelo plano da validade, que não é indispensável para que este 

produza efeitos. 

De fato, se por um lado os fatos jurídicos que não possuem a vontade como 

elemento nuclear do suporte fático (fato jurídico strictu sensu e ato-fato jurídico) e todos os 

fatos jurídicos ilícitos lato sensu passam do plano da existência direto ao plano da eficácia 

e lá produzem seus efeitos próprios, por outro, (a) determinados atos jurídicos, embora 

nulos, podem produzir, em raríssimos casos, seus efeitos próprios e (b) os atos jurídicos 

                                                 
20

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: validade, nulidade e 

anulabilidade. Atualizado por Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. t. 4. p. 61 e ss. 
21

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: validade, nulidade e 

anulabilidade. Atualizado por Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. t. 4. p. 77. 
22

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: eficácia jurídica, direitos e 

ações. Atual. por Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. t. 5. p. 69. 
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anuláveis entram, desde logo, no plano da eficácia, produzindo, interimisticamente
23

, seus 

efeitos até que sejam convalidados, sanados ou desconstituídos. 

Em síntese, a construção ponteana expôs, definitivamente, que são concebíveis: a) 

fatos jurídicos existentes, válidos e eficazes; b) fatos jurídicos existentes, válidos e 

ineficazes; c) fatos jurídicos existentes, inválidos e ineficazes; e d) fatos jurídicos 

existentes, inválidos e eficazes. 

A distinção entre existência, validade e eficácia, com efeito, possui notória 

utilidade teórica e prática, de modo que, “quando os juristas raciocinam como se houvesse 

o mundo fáctico e o mundo dos efeitos jurídicos, saltam por sôbre dois planos, que vêm 

antes: o da existência e o da validade”
24

. 

Nesse sentido, ressalta Pontes de Miranda que “nada mais reprovável, em método, 

do que começar-se a falar dos direitos, das pretensões, das ações e das exceções, antes de 

se falar da regra jurídica, do suporte fático, da incidência da regra jurídica, da entrada do 

suporte fático no mundo jurídico. Tudo isso é prius”
25

. 

O estudo do plano da eficácia, isto é, da eficácia jurídica, é de fundamental 

importância, uma vez que diz respeito à própria realização do Direito, ao fenômeno 

jurídico no aspecto dinâmico, o mais rente possível ao mundo dos fatos, de modo que 

conhecer as diversas categorias eficaciais revela-se não só uma necessidade pragmática, 

mas também uma janela através da qual se pode observar o atuar concreto dos fatos 

jurídicos nas situações da vida
26

. 

                                                 
23

  Trata-se, aparentemente, de termo cunhado por Pontes de Miranda, que qualifica efeitos que são, a um só 

tempo, provisórios, mas que podem tornar-se definitivos, donde não ser suficiente o emprego de 

expressões como “efeitos preliminares” ou “efeitos provisórios”. Mencione-se, por oportuno, a lição do 

próprio autor: “o anulável produz efeitos. Só os deixa de produzir quando trânsita em julgado a sentença 

constitutiva negativa. Então, apagam-se, como se não tivessem sido (eficácia ex tunc) os efeitos anteriores. 

Não se dá isso com a decretação do nulo; desconstitui-se o ato jurídico; não, a eficácia, porque não se 

deconstitui o que se não constituiu. Quando se diz que não se pode” (PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: validade, nulidade e anulabilidade. Atualizado por Marcos 

Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. t. 4. p. 98). 
24

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: eficácia jurídica, direitos e 

ações. Atual. por Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. t. 5. p. 69. 
25

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: eficácia jurídica, direitos e 

ações. Atual. por Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. t. 5. p. 282. 
26

  Tal a importância do plano da eficácia, que a doutrina alemã majoritária, fonte inspiradora da tripartição 

proposta, de forma inédita, por Pontes de Miranda, trabalha apenas com a categoria da “ineficácia em 

sentido amplo”, sem fazer, em regra, referência às hipóteses de inexistência ou de invalidade. Cf. 

SCHMIDT, Jan Peter. Vida e obra de Pontes de Miranda a partir de uma perspectiva alemã – com especial 
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É no plano da eficácia, a rigor, que se revela e desenvolve, de forma cristalina, 

uma das principais funções do Direito: a distribuição dos bens da vida com o escopo de 

solucionar conflitos de interesses
27

, o que é feito, sobretudo, pro meio da atribuição de 

poderes e deveres, respectivamente, ao titular do interesse subordinante e ao titular do 

interesse subordinado
28

, que ocupam os polos de uma relação jurídica. Não por outro 

motivo, Francesco Carnelutti considera o conflito de interesse o elemento material das 

relações jurídicas
29

. 

O Direito é essencialmente prático; é vocacionado a atuar no mundo dos fatos, 

regulando situações da vida, de modo que os poderes, os deveres (as posições jurídicas em 

geral) e as relações jurídicas são as categorias eficaciais por meio das quais se realiza, no 

mundo dos fatos, a função precípua do sistema jurídico. As regras de direito, conforme 

destaca Alcides Tomasetti Jr., “não estão encerradas nos códigos como numa vitrina; 

operam na vida”
30

. 

A exceção substancial
31

, nesse contexto, como posição jurídica subjetiva, é uma 

das mais importantes categoriais eficaciais, ineliminável e indispensável para se entender e 

                                                                                                                                                    
referência à tricotomia “existência, validade e eficácia do negócio jurídico”. Revista Fórum de Direito 

Civil, Belo Horizonte, ano 3,  n. 5, p. 135-158, jan./abr. 2014. p. 148. Marcos Bernardes de Mello, em 

resposta a Jan Peter Schmidt, que a havia colocado em dúvida, defende a originalidade da obra de Pontes 

de Miranda no que diz respeito à estruturação do mundo jurídico em três planos: “se tratava de uma nova 

proposta de sistematização, até então não elaborada, nem pensada, por algúem, em nenhum momento 

anterior. Em verdade, para ser original a contribuição científica supõe, apenas, um reordenamento 

autêntico, singular de concepções sobre certo objeto a que se adiciona algo que ninguém já havia referido. 

Sob essa ótica, a estruturação do mundo jurídico em três planos constitui uma contribuição original à 

Ciência do Direito, inegavelmente, pois ninguém antes de Pontes tratou disso desse modo” (MELLO, 

Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 

159). 
27

  CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 2006. p. 91.; 

TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. A propriedade privada entre o direito civil e a Constituição. Revista de 

Direito Mercantil industrial, econômico e financeiro, São Paulo, v. 41, n. 126, p. 123-127, abr./jun. 

2002.; DIEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. 6. ed. Madri: Civitas, 2007. 

p. 45. 
28

  TOMASETTI JÚNIOR., Alcides. A propriedade privada entre o direito civil e a Constituição. Revista de 

Direito Mercantil industrial, econômico e financeiro, São Paulo, v. 126, p. 123, abr./jun. 2002. ; 

CARNELUTTI, Francesco. Sistema di Diritto Processuale Civile: funzione e composizione del 

processo. Padova: Cedam, 1936. v. 1. p. 25 e ss.; PINTO. Carlos Alberto da Mota. Teoria Geral do 

Direito Civil. 3. ed. atual. Coimbra:  Coimbra, 1986. p. 167; (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do 

fato jurídico: plano da existência. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 41. 
29

  CARNELUTTI, Francesco. Sistema di Diritto Processuale Civile: funzione e composizione del 

processo.. Padova: Cedam, 1936. v. 1. p. 25. 
30

  TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Execução do contrato preliminar. 1982. Tese (Doutorado) - Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo,  1982.  p. 2. 
31 

 Como será objeto do Capítulo 6, o termo exceção é plurissignificativo. Na presente Dissertação, o termo, 

quando grafado sem qualquer outra indicação ou adjetivação, refere-se às exceções de direito material, 

também denominadas de exceções substanciais, que são as exceções propriamente ditas.
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descrever a incidência e a aplicação de certas regras jurídicas e profundamente imbrincada 

no sistema lógico do direito
32

. 

Com efeito, como compreender a prescrição, a decadência, a exceptio non 

adimpleti contractus, o direito de retenção, etc., sem compreender o sentido, o alcance e o 

mecanismo de atuação das exceções substanciais?
33

 

Trata-se de tema que pertence, a rigor, à Teoria Geral do Direito
34

, mas que 

acabou sendo desenvolvido de maneira substancial pela Dogmática Geral do Direito Civil, 

porquanto, como cediço, este foi o ramo do direito responsável, sobretudo por meio da 

Escola Histórica e da Pandectista, por elaborar as grandes construções dogmáticas de 

caráter geral, que serviram de molde e de inspiração para as demais áreas do Direito no 

século XIX e em grande parte do século XX
35

. Boa parte do que existe hoje como Teoria 

Geral do Direito é fruto, a rigor, de estudos civilísticos. 

Nesse sentido, deve-se destacar a importância do estudo e compreensão das 

noções fundamentais que compõe a Parte Geral dos códigos civis – sede da Dogmatica 

Geral do Direito Civil – porquanto é “impossível conceber-se o estudo minimamente sério 

de muitas das demais disciplinas do curso de direito sem ela: funciona, portanto como um 

pré-requisito ‘oficioso’ delas”
36

. 

                                                 
32

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6.  

p. 69. 
33

  Bernardo B. Queiroz de Moraes, ao tratar da importância do estudo das noções fundamentais que compõe 

a Parte Geral do Código Civil e que acabam fundamentando uma teoria geral do direito subjetivo, ressalta 

que ele se insere no começo dos cursos de direito por conta da sua importância em si: “como estudar-se o 

Direito Processual Civil, o Direito Empresarial, o Direito Penal, o Direito Tributário, o Direito 

Administrativo, o Direito do Trabalho etc. sem se conhecer minimamente as ideias de pessoa física, 

personalidade, capacidade, pessoa jurídica, domicílio, bens, negócios jurídicos, representação, ato ilícito, 

abuso de direito, prescrição, decadência etc. (só para citar uns poucos exemplos)?” (MORAES, Bernardo 

B. Queiroz de. Parte geral: Código Civil: gênese, difusão e conveniência de uma ideia. São Paulo: YK, 

2018. p. 9). 
34

  BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 125-126. 
35

  RODRIGUES JÚNIOR., Otavio Luiz. Direito Civil Contemporâneo: estatuto epistemológico, 

constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019. p. 1-2; MELLO, Marcos 

Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 27-28. 
36

 MORAES, Bernardo B. Queiroz de. Parte geral: Código Civil: gênese, difusão e conveniência de uma 

ideia. São Paulo: YK, 2018. p. 8. 
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Daí a afirmação de Tullio Ascarelli no sentido de que “as teoria gerais do direito, 

mesmo quando elaboradas com referência a todo o direito, foram construídas, não 

obstante, com materiais civilísticos”
37

. 

Antônio Junqueira de Azevedo dá a dimensão da importância do estudo e do 

desenvolvimento da Dogmática Geral do Direito Civil, ao afirmar que as grandes 

classificações e os primeiros e fundamentais princípios são matérias que, além de 

subsistirem com grande força, possuem “a beleza, a delicadeza e a força de construção”
38

. 

Não obstante sua importância, a Teoria das Exceções não tem recebido atenção e 

desenvolvimento da doutrina civilista nacional
39

, a ponto de Otavio Luiz Rodrigues Junior, 

em recente texto, conferir ao tema a qualidade de “conceito em busca de um autor”
40

. 

O tema, alías, foi objeto de algumas tentativas de sistemazação tanto por autores 

contemporâneos
41

 quanto por antigos
42

. 

De ordinário, o tema é tratado por processualistas, que, no entanto, conferem 

primazia às denominadas exceções processuais e, não raro, apontam a irrelevância das 

substanciais
43

. 

                                                 
37

  ASCARELLI, Tullio. Introduccion al Derecho Comercial y Parte General de las Obligaciones 

Comerciales. Tradução Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: EDIAR, 1947. p. 186. 
38

 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O Direito Civil tende a desaparecer?. Revista de Direito Civil 

Contemporâneo, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 355. out-dez. 2014. 
39

  SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. p. 6.; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. 

Aspectos processuais da exceção de contrato não cumprido. Salvador: JusPodivm, 2012. p. 21. Em 

doutrina estrangeira, vale a menção a estudo monográfico específico sobre as exceções substancias levado 

a efeito por Renzo Bolaffi em BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. 

Libraria, 1936. 
40

  RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Exceções no Direito Civil: um conceito em busca de um autor?. 

Prescrição e Decadência: estudos em homenagem ao professor Agnelo Amorim Filho. JusPodivm, 2013. 

p. 411. 
41

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Prescrição: ação, exceção e pretensão. Revista Magister: direito civil e 

processual civil, v. 9, n. 51, p. 22-39, nov./dez. 2012; MONTEIRO, André Luís. O regime das exceções no 

direito processual civil brasileiro: de mérito e processual, direta e indireta, dilatória e peremptória, exceção 

e objeção. Revista de Processo, São Paulo, v. 38, n. 216, p-35-55, fev. 2013; OLIVEIRA, Rafael. 

Delimitação conceitual de exceção substancial e distinção entre exceções e objeções substanciais. Revista 

de Processo, São Paulo, v. 36, n. 193, p. 27-51, mar. 2011; DIDIER JUNIOR, Fredie. Teoria da exceção: 

a exceção e as exceções. Revista de Processo, São Paulo, v. 29, n. 116, p. 54-66, jul./ago. 2004. 
42

  SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959.; LIMA, Alcides de Mendonça. A nova 
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 Nesse sentido, Serpa Lopes já afirmara: “É de se observar a escassez de estudos em nosso Direito sobre tão 

importante assunto, desprezado pelos civilistas, ao passo que entre os processualistas notáveis têm sido os 

seus esforços no afã de encontrarem uma solução aos intrincados problemas que dele decorrem” (SERPA 

 



23 

 

De fato, durante a elaboração da Dissertação, o autor realizou pesquisa, em 

diferentes períodos, nas Bibliotecas da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

do Ministério da Justiça, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da 

República, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, do Supremo Tribunal Federal, do 

Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior do 

Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo constatado o 

reduzido número de obras, de artigos científicos e de capítulos de livros dedicados 

exclusivamente à matéria
44

. 

Na maioria dos casos, quando o tema das exceções substanciais é abordado, o é de 

forma lateral, merecendo referência, sobretudo, em textos dedicados especificamente ao 

tema da prescrição e da decadência
45

, a alguma outra espécie de exceção em particular
46

 

ou, até mesmo, a determinado tema de direito processual
47

. 
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É especialmente interessante observar que, entre os autores nacionais de manuais 

ou cursos de Direito Civil, que, por suas características próprias, encontram maior acolhida 

entre os estudantes, constituindo-se, a rigor, a principal fonte de consulta, não se reserva 

espaço próprio para o tratamento das exceções substancias no estudo da Dogmática Geral 

do Direito Civil
48

, mencionando-as a latere, quando muito, ao se abordar a temática da 

prescrição e da decadência
49

. 
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Geral. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 362; FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil. v. I. 

4. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, p. 360; DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil: 

Teoria Geral do Direito Civil. 28. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 462 e ss.; p. 793-795; PEREIRA, Caio 
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Afora o monumental Tratado de Direito Privado
50

 de Pontes de Miranda, que 

trata do tema com maestria e profundidade no Tomo VI, consubstanciando-se na principal 

obra nacional sobre a matéria, merece destaque o notável estudo de Miguel Maria de Serpa 

Lopes, Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti 

contractus)
 51

, que dedica toda a primeira parte ao exame das exceções substanciais em 

geral; a obra de Waldemiro Cascaes, Das Exceções e seu Processo
52

, Tese de Concurso à 

Cátedra de Direito Judiciário Civil da Faculdade de Direito de Santa Catarina, mas que 

confere primazia ao enfoque processual da matéria; e o também importante livro de 

Cleanto Guimarães Siqueira, A Defesa no Processo Civil: as exceções substanciais no 

processo de conhecimento
53

, em sua terceira edição
54

. 

Corolário lógico é o grande número de problemas suscitados envolvendo essa 

temática. Para o agravamento do cenário, constata-se que o direito positivo pátrio não 

consagrou tratamento normativo relativo à matéria das exceções, salvo uma ou outra 

disposição especial. Trata-se de tema, portanto, que merece atenção ímpar e tratamento 

dogmático preciso
55

. Essa constatação fica ainda mais evidente quando se observam as 

questões conceituais e a necessária abordagem técnico-jurídica que o tema demanda, com 

o intuito de conferir-lhe tratamento científico e coerente. 
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Trata-se, é verdade, de tema fundamentalmente teórico e com grande dose de 

abstração, porquanto as categorias eficaciais são, sobretudo, categorias lógicas
56

. 

Esse aspecto, no entanto, não deve obnubilar a destacada importância pragmática 

da matéria, notadamente porque nela reside um dos aspectos fundamentais do exercício 

dos direitos
57

. 

A presente dissertação, portanto, fincada que está no plano da eficácia do mundo 

jurídico, tem por escopo tratar sistematicamente da exceção substancial, analisada como 

posição jurídica subjetiva ativa no contexto da Teoria da Relação Jurídica, importante tema 

de teoria geral, que, outrossim, nem sempre recebe a devida atenção da civilística nacional. 
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3  A EXCEÇÃO SUBSTANCIAL NA TEORIA GERAL DA RELAÇÃO 

JURÍDICA 

3.1 Apontamentos acerca da Teoria da Relação Jurídica 

A Dogmática Geral do Direito Privado contemporânea continua alicerçada nas 

grandes construções pandectistas, sobretudo na Teoria do Negócio Jurídico (que é apenas 

uma parcela da teoria do fato jurídico), na Teoria da Pessoa em sentido jurídico
58

 e na 

Teoria Geral da Relação Jurídica
59

. 

Em síntese, relação, partindo-se de um esclarecimento meramente verbal do 

termo, é o “modo de ser ou de comportar-se dos objetos entre si”
60

. 

Na seara do Direito, o estabelecimento de relações é consequência da própria vida 

social do ser humano
61

. 

A visualização do fenômeno jurídico sob a perspectiva da relação jurídica, muito 

embora não seja a única possível, é fundamental para a compreensão do sistema jurídico 

privado, máxime tendo em vista a forma pela qual este foi estruturado
62

. 
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Luís S. Cabral de. A relação jurídica administrativa: para um novo paradigma de compreensão da 

atividade, da organização e do contencioso administrativos. Coimbra: Coimbra Ed., 2009. 



28 
 

O estudo do Direito, por meio da relação jurídica, possui, de fato, a vantagem de 

colocar em evidência a situação fática concreta, focando o objeto do direito que é a 

realidade social
63

. 

Também Carlos Alberto da Mota Pinto, ao tratar das vantagens de se examinar o 

fenômeno jurídico sob a lente da relação jurídica, destaca que este conceito está “dotado de 

transparência e adequadação na expressão da realidade social disciplinada pelo Direito”, 

isto é, este “não regula o homem isolado ou considerado em função das suas finalidades 

individuais, mas o homem no seu comportamento convivente”
64

. 

Trata-se, como já mencionado, de uma das noções fundamentais do direito
65

 e que 

deriva diretamente da “movediça rede de convivências, que constituem o ser social do 

homem”
66

, mantendo estreita ligação com a nota da alteridade própria do Direito
67

. O 

sujeito, no Direito, é fundamentalmente sujeito de relação jurídica
68

. 
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Ministro relator, Luis Felipe Salomão, reconhecendo a importância da categoria eficacial da relação 

jurídica e do princípio da correspectividade de posições jurídicas ativas e passivas, afastou o emprego 

analógico do instituto da guarda no caso concreto, porquanto a sua utilização implicaria a alteração da 

natureza jurídica dos animais, que passariam a integrar, não mais a posição de objetos, mas a de sujeitos 

de relações jurídicas (STJ. REsp 1713167/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 19/06/2018, DJe 09/10/2018). 
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  LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981. p. 102-

123. Tradução para o português com adaptações e modificações por TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. 

Teoria da relação jurídica. 1999. p. 1. 
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 FERNANDES, Luís A. Carvalho. Teoria Geral do Direito Civil. 2. ed. Lisboa: LEX, 1995, v. I, p. 96. 
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 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Teoria Geral do Direito Civil. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2005. p. 632. 
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A Teoria da Relação Jurídica foi desenvolvida pelos pandectistas
69

 do séc. XIX e 

domina a produção jurídica até os dias de hoje. O objetivo era a criação de um modelo 

geral que explicasse todas as espécies de relações jurídicas, desde as relações jurídicas 

obrigacionais, passando pelas relações de direito das coisas, de direito de família, 

chegando até as de direito sucessório. Trata-se de uma técnica elaborada durante centenas 

de anos pela dogmática jurídica
70

. 

Deve-se a Imannuel Kant, no campo da filosofia
71

, e a Friedrich Carl Freiherr von 

Savigny, no campo da técnica jurídica, a noção de direito sob a perspectiva da relação 

jurídica
72

. A relação jurídica é, nesse sentido, a chave para a compreensão da metodologia 

adotada pelo Barão
73

. 
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 A Pandektenwissenschaft (ciência pandectística) baseava-se no estudo dogmático do direito romano e teve 

como representante mais célebre Bernhard Windscheid. Segundo Reinhard Zimmermann, Windscheid 
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pandectistmo, e pandectismo significa Windscheid” (ZIMMERMANN, Reinhard. The New German Law 
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aos defensores do Código Civil francês. Daí resultou o desenvolvimento de uma dogmática de direito 

privado (Privatrechtsdogmatik) baseada no positivismo científico e na ciência das Pandectas 

(Pandektenwissenschaft)” (GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. 6. ed. Tradução A. M. 

Espanha e L. M. Macaísta Malheiros. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011. p. 350). 
70

  A adoção da Teoria da Relação Jurídica “não é o único plano de ordenação da matéria civilística 
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Alberto da. Teoria Geral do Direito Civil. 3. ed. atual. Coimbra: Coimbra 1996. p. 20-21). 
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 KANT, Immanuel. Introdução ao Estudo do Direito: doutrina do direito. Tradução Edson Bini. São 

Paulo: EDIPRO, 2007, p. 56; BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Tradução Fernando Pavan 

Baptista e Ariani Bueno Sudatti. 5. ed. rev. São Paulo: EDIPRO, 2012. p. 39. 
72

 Debate-se, até mesmo, a influência que haveria exercido Imannuel Kant no pensamento jurídico de 

Friedrich Carl Freiherr von Savigny: “tanto o entendimento sistemático geral quanto a metodologia de 

Savigny baseiam-se, de certa forma, no imperativo categórico kantiano”. Cf. HERZOG, Benjamin. A 

recepção da metodologia de Savigny no Brasil e em Portugal. Revista de Direito Civil Contemporâneo. 

v. 7, ano 3, p. 281-283. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun., 2016. No mesmo sentido, Francisco 
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também vislumbrar uma ligação com o historicismo alemão” (AMARAL, Francisco. Introdução à teoria 
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A proeminência da categoria jurídica é ressaltada por Benjamin Herzog, que, ao 

comentar as características da obra de Friedrich Carl Freiherr von Savigny,  destaca que, 

para este autor, “a reconstrução do ‘pensamento imanente à lei’ não se inicia com a lei 

propriamente dita, mas antes com a relação jurídica”
74

. 

Com efeito, a Escola Histórica
75

 alemã atribuía à relação jurídica – e não à norma 

jurídica – o fundamento da construção sistemática do direito
76

. 

                                                                                                                                                    
geral da relação jurídica. In: Estudos em homenagem ao professor Washington de Barros Monteiro. 

São Paulo : Saraiva, 1982. p. 210). 
73

 HERZOG, Benjamin. A recepção da metodologia de Savigny no Brasil e em Portugal. Revista de Direito 

Civil Contemporâneo. v. 7, ano 3, p. 283. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun., 2016. “Na esteira 

de SAVIGNY, a pandectística oitocentista adoptou a relação jurídica como estrutura básica do sistema 
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seriam o sujeito, o objecto, o facto e a garantia. Durante longo tempo, a relação jurídica desempenhou 

pacificamente o papel de estrutura fundamental e natural do Direito” (VASCONCELOS, Pedro Pais de. 

Teoria Geral do Direito Civil. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2005. p. 632). 
74

 HERZOG, Benjamin. A recepção da metodologia de Savigny no Brasil e em Portugal. Revista de Direito 

Civil Contemporâneo. v. 7, ano 3, p. 283. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun., 2016. 
75

 A Escola Histórica não admitia o dogma da exclusividade da lei como única fonte do direito, porquanto a 

lei retiraria a sua força do direito e não o direito da lei. Em outras palavras, “a interpretação da lei não se 

pode fazer senão em função da concepção que a fez nascer” (GILISSEN, John. Introdução Histórica ao 

Direito. 6. ed. Tradução A. M. Espanha e L. M. Macaísta Malheiros. Lisboa: Fundação Calouste 
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conteúdos que a ciência jurídica deve organizar numa totalidade espiritual” (WIEACKER, Franz. História 

do direito privado moderno. 5. ed. Tradção A. M. Botelho Hespanha. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1980. p. 403-404). 
76

  AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 8. ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. 

p. 33. Francisco Amaral descreve a importância da categoria “relação jurídica”: “Essa teoria baseia-se no 

princípio da autonomia da vontade, segundo a qual os sujeitos podem criar e modificar relações jurídicas, 

no exercício de um poder que lhe é reconhecido pelo Estado. Manifestação prática de sua importância está 

no reconhecimento constitucional dos direitos humanos, dos direitos subjetivos públicos, das garantias 

individuais, enfim, da proteção que o Estado deve ao cidadão na sua vida social e jurídica e que pressupõe 

relações criadas pela autonomia dos indivíduos. A relação jurídica apresenta-se, então, como categoria 

capaz de explicar toda a atividade jurídica do indivíduo. O conceito de relação jurídica é fundamental no 

direito, podendo dizer-se que é uma categoria básica do direito privado. Representa um nexo jurídico entre 

pessoas, contendo poderes e deveres. Tem como fundamentos axiológicos a moral kantiana e a doutrina 

liberal democrática, e seu principal campo de atuação particular é a experiência jurídica na qual ‘a vida 

jurídica se apresenta como conjunto de relações, que a norma estatal fixa de modo típico’, e na qual a 

autonomia privada estabelece o conteúdo preceptivo. Substancialmente, a relação jurídica está na origem, 

‘mediante a manifestação de vontade ou o encontro consensual das vontades’, da norma que regula o 

comportamento concreto das partes” (AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 8. ed. rev., atual. e 

aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 34); NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. O direito pela 

perspectiva da autonomia privada: relação jurídica, situações jurídicas e teoria do fato jurídico na 

segunda modernidade. 2. ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2014. p. 6. 
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O Direito Alemão do século XIX, a partir das obras de Heise e de Haubold, 

começou a dar unidade aos conceitos desenvolvidos pelos autores alemães da segunda 

metade do século XVIII, que buscaram sistematizar o legado jurídico romano 

conjuntamente com os direitos de caráter local. Buscava-se, então, um conceito superior 

que garantisse a unidade do sistema
77

. 

No entanto, foi somente com Friedrich Carl Freiherr von Savigny, em sua seminal 

obra intitulada System des heutigen römischen Rechts, “obra mais influente de toda a 

literatura jurídica do século XIX”
78

, que a noção de relação jurídica foi erigida a conceito-

chave que conferia unidade a todo o sistema jurídico
79

. 

Sobre Friedrich Carl Freiherr von Savigny, deve-se destacar que as suas obras 

inauguraram a era moderna da metódica não só no Direito Civil, mas em todo o Direito. 

Em síntese, “antes de Savigny, quase nada havia. Com Savigny, quase tudo se formou”
80

. 

Para o autor, a relação jurídica é “uma relação entre pessoa e pessoa, estabelecida 

através de uma norma jurídica”, caracterizando-se por ser “uma esfera de domínio 

independente da vontade individual”
81

. 

Com a sua obra, “estavam lançadas as bases de um conceito fundamental da 

ciência jurídica e central da sistematicidade jurídica, dada a sua universalidade: ‘summum 

genus das múltiplas relações quotidianas’, que se situa no plano da eficácia dos fatos 

jurídicos”
82

. 

Nesse contexto, o Código Civil alemão (BGB) de 1900 acolheu uma vasta gama 

de conceitos gerais hauridos da pandectista, destacando-se, sobretudo, a sistematização das 

relações jurídicas em sua parte geral
83

, noção que é utilizada “como meio técnico de 
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 MORAES, Bernardo B. Queiroz de. Parte geral: Código Civil: gênese, difusão e conveniência de uma 

ideia. São Paulo: YK, 2018. p. 82-83. 
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  RODRIGUES JÚNIOR., Otavio Luiz. Direito Civil Contemporâneo: estatuto epistemológico, 
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difusão e conveniência de uma ideia. São Paulo: YK, 2018. p. 90). No mesmo sentido: COSTA Y 

BRAVO, Federico de. Derecho Civil de España. Madrid: Editorial Civitas, 1984, p. 552 e ss. 
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  RODRIGUES JÚNIOR., Otavio Luiz. Direito Civil Contemporâneo: estatuto epistemológico, 

constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019. p. 2-4. 
81

 SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema del Diritto Romano Attuale. Tradução V. Scialoja. Torino, 

1893, v. 1. p. 336-337 
82

  MORAES, Bernardo B. Queiroz de. Parte geral: Código Civil: gênese, difusão e conveniência de uma 

ideia. São Paulo: YK, 2018. p. 94-95. 
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  MORAES, Bernardo B. Queiroz de. Parte geral: Código Civil: gênese, difusão e conveniência de uma 

ideia. São Paulo: YK, 2018. p. 95 e ss.; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. O direito pela perspectiva 
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arrumação e exposição do direito, por se considerar esse conceito um quadro adequado 

para exprimir a realidade social a que o ordenamento jurídico se aplica”
84

. 

Os efeitos do pensamento de Friedrich Carl Freiherr von Savigny, com efeito, se 

fizeram sentir no “modo de organização metodológica do Direito Privado, que se irradiou 

para outros países”
85

 e a relação jurídica alçou o posto de conceito edificante da ciência do 

direito
86

. 

A adoção da categoria “relação jurídica” representou uma virada na ciência 

jurídica portuguesa em direção à Pandectista no início do séc. XX, tendo, no Código Civil 

de 1966 de Portugal, posição de destaque como um dos títulos da parte geral daquele 

Diploma
87

. Pode-se afirmar que, a rigor, o conceito de relação jurídica está na base da 

sistematização do Código Civil português
88

. 

A germanização do direito civil português deve-se, em larga medida, aos estudos 

de Guilherme Alves Moreira, que introduziu, naquele país, os ensinamentos da pandectista 

e o conceitualismo de Friedrich Carl Freiherr von Savigny, sendo certo, ademais, que os 

grandes privatistas portugueses contemporâneos continuam fiéis a esse projeto
89

, o que, 

sem sombra de dúvidas, indiretamente afeta o direito brasileiro
90

. 

Com efeito, Guilherme Alves Moreira reconhece que os poderes e deveres 

exercem-se por meio da técnica da relação jurídica: 

                                                                                                                                                    
da autonomia privada: relação jurídica, situações jurídicas e teoria do fato jurídico na segunda 

modernidade. 2. ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2014. p. 7-8. 
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p. 20. 
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Traducción Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ed. Juridicas Europa-America, 1967. v. 1. p. 153. 
87

 HERZOG, Benjamin. A recepção da metodologia de Savigny no Brasil e em Portugal. Revista de Direito 

Civil Contemporâneo, São Paulo,  v. 7, ano 3, p. 291. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun., 2016. 
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 Cita-se, exemplificativamente: ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. 

Coimbra: Almedina, 1983. v. 1. ; MOTA PINTO. Carlos Alberto da. Teoria Geral do Direito Civil. 3. 
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 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A influência do BGB e da doutrina alemã no direito civil brasileiro 

do século XX. Revista dos Tribunais, v. 938, dez. 2013. p. 115. São Paulo: Sobre a ligação existente 
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Os poderes que o direito objectivo reconhece aos indivíduos exercem-se 

pela constituição de relações da vida real, que têem o nome de juridicas, 

quando sejam no todo ou em parte reguladas pelo direito. Assim, quem 

compra um objecto realiza uma relação da vida real, em virtude da qual 

adquire o poder de dispôr desse objecto mediante um determinado preço, 

e essa relação é juridica, porque os effeitos que della derivam são 

garantidos pelo direito [...]91 

O autor português Castro Mendes, nesse contexto, ao tratar da importância da 

teoria geral da relação jurídica, elucida que os seus quatro elementos estão representados 

na sistematização do Título II da Parte Geral do Código Civil português: “das pessoas”, 

“das coisas”, “dos factos jurídicos” e “do exercício e tutela dos direitos”
92

. 

A imprescindibilidade, para o sistema jurídico brasileiro, da técnica representada 

pela relação jurídica é ainda mais evidente quando se constata que, fortemente influenciado 

pelos estudos de Friedrich Carl Freiherr von Savigny, Augusto Teixeira de Freitas já 

adotava, como critério de organização da sua Consolidação das Leis Civis de 1858, a 

distinção fundamental entre direitos subjetivos pessoais e reais, o que, em última análise, 

representa uma sistematização com base na distinção entre as relações jurídicas: “as 

differenças inalteraveis das relações jurídicas determinão as naturaes divisões da 

legislação”
93

. 

Com efeito, a Consolidação, que pode ser considerada como o primeiro “código 

de fato” brasileiro, proporcionava certa organicidade e segurança ao direito civil 

nacional
94

, notadamente por buscar conferir sistematicidade à ordem jurídica, deixando 
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para trás a tricotomia de Gaio - que organizara suas Institutas a partir das noções de 

persona, res e actiones -, e adotando o conceito-chave de relação jurídica e a divisão da 

Consolidação em uma Parte Geral e outra Especial
95

, subdividindo a primeira em pessoas e 

coisas, “que são os elementos de todas as relações jurídicas”
96

. 

A estrutura elaborada e empregada por Teixeira de Freitas exerceu forte influência 

sobre Clovis Bevilaqua e o Código Civil de 1916 a ponto de Pontes de Miranda afirmar 

que “breve estatística poderia dizer-nos que foi, ainda em 1900-1915, Teixeira de Freitas, o 

codificador de 1860, quem mais criou no Código”
97

. 

De fato, o Codificador de 1916 encontrava uma larga estrada já aberta 

representada pelos projetos anteriores que não haviam logrado êxito, mas dos quais se 

valeu para a elaboração de seu próprio projeto de código
98

, o que, aliás, juntamente com os 

esforços envidados pelo então Presidente da República Campos Salles de ver a aprovação 

do Código Civil ainda durante o período de seu mandato presidencial
99

, ajuda a explicar a 

rapidez da elaboração do Projeto
100

. 
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Alves, 1936. v. 1. p. 20. 
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Em interesse passagem de seu clássico Em defeza do projecto de Codigo civil 

brasileiro, Clovis Bevilaqua deixa transparecer essa solidariedade histórica que marcou a 

elaboração daquele que foi o primeiro Código Civil brasileiro: “Podendo dispôr dessas 

matérias acumuladas, esforçando-me por acha nellas os élos de uma evolução do 

pensamento jurídico em nosso paiz, meditando sobre os estudos e as críticas feitas na 

Imprensa e no Congresso, parece-me que a tarefa se havia aligeirado, podendo ser levada a 

termo por pulso menos forte do que o de meus antecessores”
101

. 

Não surpreende, portanto, que o então novel Diploma também haurisse da Teoria 

da Relação Jurídica seu fundamento último, como se infere da classificação de sua Parte 

Geral, que adota como critério o objeto das relações jurídicas
102

. A denunciar essa escolha 

metológica e filosófica, lê-se em seu art. 1º: “Este Código regula os direitos e obrigações 

de ordem privada concernentes às pessoas, aos bens e ás suas relações”. 

A doutrina civilista da época não tardou em reconhecer a filicação do CC/1916 à 

Teoria da Relação Jurídica. Paulo de Lacerda, por exemplo, já mencionava que “a relação, 

isto é, o vínculo que liga o sujeito ao objecto, constitue propriamente o amago, a base, a 

substancia elementar interna ao direito”
103

. 

Nessa esteira, sob influência do sistema germânico, da tradição do Direito Civil 

brasileiro concretizada no Código Civil de 1916 e, até mesmo, do Código Civil português 
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de 1966
104

, o Código Civil de 2002 baseia-se, outrossim, na classificação dos direitos 

conforme as diversas relações jurídicas, dividindo-se, ademais, em uma Parte Geral e outra 

Especial
105

. 

Na Parte Geral
106

 – cuja elaboração também se deve à doutrina pandectista do 

século XIX
107

 –, reúnem-se os elementos comuns a todas as espécies de relações 

jurídicas
108

, representando a sede, portanto, da Teoria Geral da Relação Jurídica
109

. Como 

afirma Castro Mendes, a “teoria geral do direito civil é teoria geral da relação jurídica”
110

. 

Com efeito, a subdivisão da Parte Geral em três Livros (pessoas, bens e fatos 

jurídicos) enfatiza que se está a tratar dos elementos que compõe toda e qualquer relação 

jurídica e não somente aquelas relações de direito civil
111

. 

 A Parte Especial do Código Civil, por sua vez, é composta por um verdadeiro rol 

de relações jurídicas em espécie. São elas: relações jurídicas obrigacionais (Livro I), 

relações jurídicas de direito de empresa (Livro II), relações jurídicas de direito das coisas 

(Livro III), relações jurídicas de direito de família (Livro IV) e relações jurídicas de direito 

das sucessões (Livro V)
112

. 
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Não obstante o que se acaba de expor, é rara na doutrina civilista nacional a 

menção a essa fundamental importância da Teoria Geral da Relação Jurídica
113

 que, se bem 

não pretenda explicar toda e qualquer realidade da vida jurídica, é conceito fundamental e 

basilar da dogmática jurídica, máxime civilista, porquanto, ao mesmo tempo em que 

exterioriza a alteridade do Direito, serve de fundamento para a sistematização do próprio 

Código Civil. 

Dentre as exceções, mencionam-se as lições de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de 

Andrade Nery:  

É assim que o sistema de Direito Privado é estruturado a partir de 

relações comuns, que são aglutinadas em diversas seções, para a melhor 

compreensão do todo. É o que acontece, por exemplo, com o nosso 

sistema de Direito Privado, que segue o modelo de Savigny (consagrado 

no Código Civil alemão, BGB – 1900), também conhecido por 

sistematização germânica, que estabelece uma parte geral que engloba os 

temas relativos aos elementos comuns às outras quatro partes e estas, por 

sua vez, correspondem ao direito aplicável a quatro espécies ou 

modalidades diversas de relações jurídicas. Nosso sistema de divisão do 

Código Civil de 1916 em uma parte geral com três elementos (pessoas, 

bens e relações) e uma parte especial com quatro livros (família, 

sucessões, obrigações-contratos e coisas) bem como, no sistema de 

Direito Privado vigente (o Código Civil de 2002), uma parte especial com 

cinco livros, porquanto as denominadas ‘relações’ de interesse 

empresarial estão agora aglutinadas num corpo próprio, contido no todo 

estruturado do código, bem demonstra a preocupação metodológica de 

sistematizar o pensamento jurídico a partir da ideia de relações jurídicas 

humanas”114. 

                                                                                                                                                    
normas de sobredireito. Cf. MARTINS-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson. Diretrizes teóricas do novo 

Código Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 95. 
113

 Mencionam-se, exemplificativamente: TOMASETTI JR., Alcides. A “propriedade privada” entre o direito 

civil e a Constituição. Revista de Direito Mercantil industrial, econômico e financeiro, São Paulo, v. 126, 

p. 123, abr./jun. 2002.; MORAES, Bernardo B. Queiroz de. Parte geral: Código Civil: gênese, difusão e 

conveniência de uma ideia. São Paulo: YK, 2018. p. 123; NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JR., 

Nelson. Instituições de Direito Civil: teoria geral do direito privado. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 350; AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 8. ed. rev., atual. e aum. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2014. p. 34; FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das Leis Civis. 3. ed. 

augmentada. Rio de Janeiro: H. Garnier, 1896, p. LXII; RIBAS, Joaquim. Direito Civil Brasileiro. Rio 

de Janeiro: Editora Rio, 1983, p. 206. 
114

 NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JR., Nelson. Instituições de Direito Civil: teoria geral do direito 

privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 350. Em outra oportunidade destacam que “não se 

pode deixar de considerar que o CC (o macrossistema de direito privado) regula, primordialmente, as 

relações jurídicas civis, vale dizer, as relações jurídicas entre pessoas naturais e jurídicas entre si e em 

face das coisas que possam ser de sua titularidade” (NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JR., Nelson. 

Instituições de Direito Civil: teoria geral do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 

333). 



38 
 

No mesmo sentido, Orlando Gomes ressalta que a relação jurídica é a categoria 

básica do Direito Privado, sendo certo que a compreensão de seu mecanismo de atuação e 

dos seus elementos é fundamental para o estudo das instituições privatísticas
115

. 

Oberva-se, pois, que a Teoria da Relação Jurídica se faz essencial em todo o 

estudo do Direito Civil
116

, representando o conceito-chave fundamental do Código Civil de 

1916 e do Código Civil de 2002, o que lhe confere certo grau de generalidade
117

. 

No entanto, importa mencionar que a sua origem é bem específica, pois ela 

provém da Teoria da Relação Jurídica Obrigacional, que foi desenvolvida em primeiro 

lugar. É por isso que, no campo do Direito das Relações Jurídicas Obrigacionais
118

, sua 

importância ganha contornos de imprescindibilidade
119

. 

Manuel A. Domingues de Andrade define a relação jurídica como “toda relação 

da vida social disciplinada pelo Direito, mas só enquanto esta disciplina reveste uma dada 

fisionomia típica”
120

. É essa fisionomia que será vista a seguir a partir do arquétipo de 

relação jurídica que será apresentado. 

Na Itália, Alessandro Levi, autor da mais recente teoria do direito como relação 

jurídica
121

, considera o rapporto giuridico como conceito fundamental sobre o qual se 

funda a construção sistemática e científica do Direito, não representando mero categoria 
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empírica ou técnica, constituindo-se, sobretudo, conceito filosófico, porque identifica o 

universal legal em sua pontualidade concreta
122

. 

O modelo abstrato e geral de relação jurídica é composto de quatro elementos, a 

saber: i) sujeitos; ii) objeto; iii) fato jurídico constitutivo; e iv) garantia
123

. 

A relação jurídica em sentido amplo, nas palavras de Mário Júlio de Almeida 

Costa, é “toda a situação ou relação da vida real disciplinada pelo direito, ou seja, 

produtora de consequências jurídicas”
124

. É um vínculo, um nexo normativo entre pelo 

menos duas partes
125

. São as partes, polos ou lados que definem os limites da relação 

jurídica
126

. No polo ativo, encontra-se o sujeito ativo titular de poderes jurídicos e, no polo 

passivo, encontra-se o sujeito passivo destinatário de deveres jurídicos. 

O objeto da relação representa aquilo sobre o que incidem os poderes do titular da 

posição jurídica subjetiva ativa da relação jurídica, podendo ser pessoas, coisas corpóreas 

ou incorpóreas, modos de ser da própria pessoa e outros direitos
127

. É aquilo que figura 
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entre os dois sujeitos e identifica-se com algum comportamento humano que incide sobre 

bens de natureza material ou imaterial
128

. 

Os fatos jurídicos são os acontecimentos em virtude dos quais as relações 

jurídicas nascem e terminam e são, precisamente, os únicos produtores de eficácia 

jurídica
129

. Assim, toda relação jurídica dele advém necessariamente. Daí afirmar-se que 

um dos elementos da relação é o fato jurídico que lhe deu origem. É ele o responsável por 

constituir, modificar ou extinguir a relação. 

A garantia, por seu turno, de acordo com Mário Júlio de Almeida Costa, “consiste 

no conjunto de providências coercitivas que o direito predispõe para tutela da posição do 

sujeito activo”
130

. Trata-se, com efeito, do elemento em que se traduz a juridicidade da 

relação jurídica
131

. 

A mais significativa manifestação da garantia é o exercício da “ação”, entendida 

essa como o poder atribuído ao titular de determinado direito de recorrer ao Poder 

Judiciário para obter o seu reconhecimento
132

. 

No Código Civil de 1916, esse quarto elemento vinha expresso no art. 75, 

segundo o qual: “A todo direito corresponde uma ação que o assegura”. Trata-se, aqui, do 

conceito de ação em sentido material, que se confunde com o conceito de garantia da 

relação
133

. 
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 “Assim como os sujeitos do fenômeno jurídico são necessariamente dois, o objeto é necessariamente uno. 

É precisamente necessária esta unidade do objeto, em confronto com a dualidade dos sujeitos (daqui a 

trindade dos elementos físicos da relação) para que se possa falar de dois interesses em conflito” 

(CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 2006). SIMÕES, 

Marcel. Edvar. Transmissão em direito das obrigações: cessão de crédito, assunção de dívida e sub-

rogação pessoal. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, p. 67. 
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  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: pessoas físicas e jurídicas. 

Atual. por Judith Martins-Costa, Gustavo Haical e Jorge Cesar Ferreira da Silva. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. t. 1.  p. 148. 
130

  COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 1998. p. 

127-128. No mesmo sentido: TELLES, Inocêncio Galvão. Manual de Direito das Obrigações. 2. ed. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1965, t. I, p. 57. Carlos Alberto da Mota Pinto conceitua a garantia como “o 

conjunto de providências coercitivas, postas à disposição do titular activo de uma relação jurídica, em 

ordem a obter satisfação do seu direito, lesado por um obrigado que o infringiu ou ameaça infringir” 

(MOTA PINTO. Carlos Alberto da. Teoria Geral do Direito Civil. 3. ed. atual. Coimbra: Coimbra, 

1986, p. 182-183.). 
131

 MENDES, Castro. Direito Civil: Teoria Geral. Lisboa: Livraria Petrony, 1978,  p. 144. 
132

 FERNANDES, Luís A. Carvalho. Teoria Geral do Direito Civil. 2. ed. Lisboa: LEX, 1995, v. I, p. 91. 
133

 “Alguns autores chegaram a sustentar haver tal disposição legal consagrado a concepção civilística do 

‘direito de ação’. Na verdade, porém, aquele dispositivo apenas consagrava a acionabilidade dos direitos e 

das pretensões, cuja regra, embora não esteja expressamente referida no texto do novo Código Civil, 

constitui uma decorrência necessária do próprio ordenamento jurídico, pois nada significaria consagrar-se 
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De fato, com destaca Ovídio A. Baptista da Silva, “ação de direito material [...] é 

o exercício do próprio direito por ato de seu titular, independentemente de qualquer 

atividade voluntária do obrigado”
134

. E complementa: “esse agir para a realização do 

próprio direito raramente é facultado ao respectivo titular sem que se lhe imponha a 

necessidade de veiculá-lo por meio da ‘ação’ processual”
135

. No entanto, casos existem nos 

quais não se faz necessário o recurso à “ação”
136

. Basta, nesse sentido, mencionar os casos 

da legítima defesa (art. 188, I, CC); do estado de necessidade (art. 188, II, CC); do 

desforço imediato na proteção da posse (art. 1210, parágrafo 1º, CC); da possibilidade de 

venda, pelo credor pignoratício, do bem empenhado para pagar-se, quando inadimplida a 

dívida garantida pelo penhor (art. 1.433, IV, CC), entre outros exemplos
137

. 

                                                                                                                                                    
direitos subjetivos, sem que os respectivos sujeitos passivos pudessem ser postos na condição satisfazê-

los de forma compulsória” (PEDROSA NOGUEIRA, Pedro Henrique. Teoria da Ação de Direito 

Material. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 118). Para um estudo amplo da ação de direito material, ver: 

FARATH, George Ibrahim. Um Ensaio sobre a Ação de Direito Material. Tese de doutorado 

apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. 
134

 SILVA, Ovídio A. Baptista da . Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação. Revista da 

AJURIS, Porto Alegre,  n. 29, p. 104, nov. 1983. p. 104. 
135

 SILVA, Ovídio A. Baptista da . Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação. Revista da 

AJURIS, Porto Alegre,  n. 29, p. 105, nov. 1983. p. 105. Nesse sentido, é a lição de Pontes de Miranda: 

“A ação exerce-se principalmente por meio de "ação" (remédio jurídico processual), isto é, exercendo-se 

a pretensão à tutela jurídica, que o Estado criou. A ação exerse-se, porém, de outros modos. Nem sempre 

é preciso ir-se contra o Estado para que êle, que prometeu a tutela jurídica, a preste; nem, portanto, 

estabelecer-se a relação jurídica processual, na qual o juiz haja de entregar, afinal, a prestação 

jurisdicional. A ação nada tem com a pretensão à tutela jurídica” (PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: eficácia jurídica, direitos e ações. Atual. por Marcos Bernardes 

de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 5. p. 562). Não se insere no 

escopo da presente pesquisa o estudo específico da ação, da “ação” (remédio jurídico processual) ou das 

diversas teorias que procuraram explicar o fenômeno. Sobre o tema, consultar: PONTES DE MIRANDA, 

Francisco Cavalcanti. Tratado das ações: ação, classificação e eficácia. Atualizado por Nelson Nery 

Junior e Georges Abboud. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, t. I; COSTA, Alfredo de Araujo Lopes 

da. Direito Processual Civil Brasileiro. 2. ed. atual. Rio de Janeiro: José Kofino, 1947. v. 1. p. 51; 

ZANZUCCHI, Marco Tullio. Diritto Processuale Civile: introduzione e parte generale. 6. ed. Milano: 

Giuffrè, 1964. v. 1.  p. 54 e ss.;; SILVA, Ovídio A. Baptista da. Direito material e processo. Revista 

Magister de direito civil e processual civil, v. 1, n. 1, p. 5-29, jul./ago. 2004; SILVA, Ovídio A. 

Baptista da . Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação. Revista da AJURIS, Porto Alegre,  

n. 29, p. 99-126, nov. 1983; PEDROSA NOGUEIRA, Pedro Henrique. Teoria da Ação de Direito 

Material. Salvador: JusPodivm, 2008; ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil: teoria 

geral do processo e processo de conhecimento. 17. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2017, p. 142 e ss.; COUTO E SILVA, Clóvis Do. A teoria das ações em Pontes de Miranda. 

Revista de informação legislativa, v. 25, n. 100, p. 249-256, out./dez. 1988. 
136

 TAVARES, José. Os princípios fundamentais do Direito Civil: teoria geral do direito civil. 2. ed. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1929, v. I, p. 72-73. 
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 MELLO, Marcos Bernardes d. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013.  p. 206; SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio Luiz. Teoria geral do processo civil. 4. 

ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006; SILVA, Ovídio A. Baptista da . Direito 

subjetivo, pretensão de direito material e ação. Revista da AJURIS, Porto Alegre,  n. 29, p. 103, nov. 

1983; FRAGA, Affonso. Instituições do Processo Civil do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1940, t. I, p. 105 

e ss. 
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A relação jurídica é o principal fenômeno eficacial. Ou seja, quem fala em relação 

jurídica está no plano da eficácia. Trata-se de uma técnica propriamente jurídica para pôr 

fim aos conflitos de interesses
138

. 

De fato, a principal função do Direito é, verdadeiramente, realizar a ordenação 

dos interesses em conflito
139

. Há de se considerar que existem muito mais interesses 

aguardando para serem satisfeitos do que bens da vida para satisfazê-los, o que, 

inevitavelmente, promove conflitos de interesses
140

. 

Nesse contexto, como técnica de resolução de tais conflitos, o ordenamento 

jurídico é erigido de tal sorte a atribuir poderes a determinados sujeitos de interesses 

prevalecentes e a impor deveres a determinados sujeitos de interesses subordinados
141

, 

com o objetivo de proceder à distribuição de tais bens
142

. 

Santoro-Passarelli esclarece e sintetiza o mecanismo de atuação da relação 

jurídica e a sua função ordenadora de interesses: 

A relação jurídica indica, estabelece, pode dizer-se, a posição de poder de 

uma pessoa e a correspectiva posição de dever de outra ou de outras 

pessoas. O poder e o dever são estabelecidos pelo sistema jurídico para 

                                                 
138

 Novamente recorre-se às palavras de Francesco Carnelutti, a quem não escapou estas considerações: “Das 

minhas reflexões ressalta, senão uma resposta cabal, pelo menos um princípio de resposta a estas 

interrogações, pois a relação regulada aclara-se desde que a consideremos como um conflito de interesses 

e se considere o efeito da sua regulamentação como atribuição aos interessados respectivamente de um 

poder e de um dever (grifou-se)” (CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito. Rio de Janeiro: 

Âmbito Cultural, 2006. 282). 
139

 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. 

Teoria Geral do Processo. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 25. 
140

 CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 2006. p. 91. 
141

 TOMASETTI JÚNIOR., Alcides. A propriedade privada entre o direito civil e a Constituição. Revista de 

Direito Mercantil industrial, econômico e financeiro, São Paulo, v. 126, p. 123, abr./jun. 2002. p. 123, 

abr.-jun. 2002; MOTA PINTO. Carlos Alberto da. Teoria Geral do Direito Civil. 3. ed. atual. Coimbra: 

Almedina, 1986, p. 167; (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 21. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 41. 
142

 Alcides Tomasetti Jr. elucida que entre as funções do Direito está, justamente, a atribuição de titularidades 

relativamente aos bens, o que é levado a efeito mediante várias e diversificadas técnicas, que resumem-se, 

ao fim e ao cabo, na dualidade representada pela concessão de um direito e a correlativa imposição de um 

dever Cf. TOMASETTI JR., Alcides. A “propriedade privada” entre o direito civil e a Constituição. 

Revista de Direito Mercantil industrial, econômico e financeiro, São Paulo, v. 126, p. 123, abr./jun. 

2002. No mesmo sentido, Fracesco Carnelutti: “Eis, pois, porque o elemento econômico da situação 

jurídica é o conflito de interesses. Onde não há conflito de interesses, não pode haver direito, porque 

nessa hipótese não há necessidade de direito. Não existe fenômeno jurídico na raiz do qual a análise não 

procure este conflito”. (CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito. Rio de Janeiro: Âmbito 

Cultural, 2006. p. 99). No mesmo sentido: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 

Direito Privado: eficácia jurídica, direitos e ações. Atual. por Marcos Bernardes de Mello e Marcos 

Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 5. p. 293; VASCONCELOS, Pedro Pais de. 

Teoria Geral do Direito Civil. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2005. p. 632; AMARAL, Francisco. 

Introdução à teoria geral da relação jurídica. In: Estudos em homenagem ao professor Washington de 

Barros Monteiro. São Paulo : Saraiva, 1982. p. 214. 
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tutela de um interesse, e é precisamente através da relação jurídica, e da 

atribuição de um poder da vontade ao sujeito activo da relação, que se 

subordina o interesse do sujeito ou dos sujeitos passivos ao interesse do 

sujeito activo. O interesse não é o bem, mas o valor relativo que um 

determinado bem representa para um certo sujeito, e por isso se 

compreende, entre outras coisas, que seja possível uma graduação dos 

interesses de vários sujeitos em ordem ao mesmo bem. A posição activa da 

relação jurídica pode designar-se com o nome genérico de poder e a passiva com 

o nome correlativo de dever
143

. 

Assim, na relação jurídica, há, de um lado, o portador de um interesse ao qual a 

ordem jurídica confere proteção (interesse prevalecente) e, de outro, o portador (ou 

portadores) de um interesse subordinado
144

. Aos portadores dos interesses prevalecentes a 

ordem jurídica atribui poderes jurídicos; aos titulares dos interesses subordinados a ordem 

jurídica impõe deveres jurídicos
145

. Não há poder jurídico sem dever jurídico
146

. Daí a 

necessária bilateralidade do fenômeno jurídico. Dito de maneira mais precisa, inexistem 

posições jurídicas que não estejam em necessária correlação, formando, pois, relações 

jurídicas. 

Essa ideia corresponde ao inafastável princípio da correspectividade de direitos e 

deveres
147

, que poderia ser denominado, a rigor, de princípio da correspectividade de 

posições jurídicas ativas e passivas
148

. Tal consideração é da mais alta relevância e diz 

respeito à própria essência ou ao modo de ser do fenômeno jurídico. 
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 SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Teoria Geral do Direito Civil. Tradução Manuel de Alarcão. 

Coimbra: Atlântida, 1967. p. 49. 
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“propriedade privada” entre o direito civil e a Constituição. Revista de Direito Mercantil industrial, 

econômico e financeiro, São Paulo, v. 126, p. 123, abr./jun. 2002. 
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 TOMASETTI JR., Alcides. A “propriedade privada” entre o direito civil e a Constituição. Revista de 
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In: OLIVEIRA, Juarez de (coord). Comentários à lei de locações de imóveis urbanos. São Paulo: 

Saraiva, 1992. p. 2-172. p. 10-11; COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. rev. e 

atual. Coimbra: Almedina, 1998. p. 123. 
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  CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 2006. p. 252. 
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 Este princípio rege as relações jurídicas e é mencionado por autores como Pontes de Miranda, Lourival 

Vilanova e Marcos Bernardes de Mello. Por todos: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 

Tratado de Direito Privado: eficácia jurídica, direitos e ações. Atual. por Marcos Bernardes de Mello e 

Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 5. p. 286. Na doutrina estrangeira: 

MONCADA, Luís S. Cabral de. A relação jurídica administrativa: para um novo paradigma de 

compreensão da atividade, da organização e do contencioso administrativos. Coimbra: Coimbra Ed., 

2009, p. 12. 
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 A justificativa para o emprego da expressão “posição jurídica” é dada por Torquato Castro: “A expressão 

fundamental do fenômeno jurídico reside nas posições dos sujeitos, porquanto estas exprimem a relação 

normodispositiva entre sujeito, ou cada sujeito, e o objeto. É através dessas posições que a norma 
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por um ethos específico - o de ajustar ao homem o que lhe convém, em cada problema situado, e em 
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Já Teixeira de Freitas destacava que esta correlação é consequência da própria 

natureza do fenômeno jurídico: 

Em sentido geral não há direito sem obrigação correlativa, mas trata-se 

aqui de obrigação do Direito Civil, correspondente aos direitos pessoais – 

jura in personam -. A palavra indica especialmente o lado passivo do 

vinculo, porém virtualmente exprime o vinculo inteiro. O que é obrigação 

para um, constitue necessariamente direito para outro. Nada tem de falso 

o proverbio – jus et obligatio sunt correlata -, nem prevalecem as 

objeções em contrario [...] Logo que o genero humano desapparecesse, 

ficando reduzido a um só homem, o direito de propriedade, e todos os 

mais direitos, ficarião sem razão de existencia. O direito quer a vida real: 

quer a possibilidade de relações do individuo intelligente e livre com 

entes, que têm a mesma natureza e o mesmo destino. O delicto deixaria 

de ser causa immediata da obrigação de reparar o damno causado, se o 

delicto não exprimisse um direito violado149. 

Essa construção é funcionalmente voltada à resolução daqueles conflitos 

intersubjetivos de interesses. Trata-se de técnica pelo qual o ordenamento jurídico procura 

eliminar os conflitos que ameaçam a estabilidade social. 

Alcides Tomasetti Jr. destaca que, feita essas atribuições, o titular do poder 

denominado “direito” pode “exigir [pretender] e pode agir [acionar] para que o interesse 

dele – definido como subordinante – efetivamente venha a prevalecer sobre os titulares dos 

interesses subordinados, aos quais foi imposto o dever jurídico consistente em omitir-se ou 

em colaborar para a realização do interesse subordinante”
150

. 

Tais poderes e deveres surgem “dentro” da relação jurídica, que, por sua vez, é 

eficácia de fato jurídico, resultado da incidência de norma jurídica por decorrência da 

suficiência de seu suporte fático. As partes subjetivizam-se tão somente após a incidência. 

É por isso que é possível afirmar que no polo ativo da relação encontram-se posições 

jurídicas subjetivas ativas (=poderes) e, no polo passivo, posições jurídicas subjetivas 

passivas (=deveres)
151

. 

                                                                                                                                                    
razão do que convém a todos. Esse ethos é fundacional: absorve toda a componência do fenômeno 

jurídico e determina todos os elementos que lhe sejam presentes - sujeito, objeto, relações possíveis - de 

modo que tudo resulte apenas como suporte de sua específica e decisiva equação” (CASTRO, Torquato. 

Teoria da Situação Jurídica em Direito Privado Nacional: estrutura, causa e título legitimário do 

sujeito. São Paulo: Saraiva, 1985. p. 44). 
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 FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das Leis Civis. 3. ed. augmentada. Rio de Janeiro: H. 

Garnier, 1896, p. XLIII. 
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 TOMASETTI JR., Alcides. A “propriedade privada” entre o direito civil e a Constituição. Revista de 

Direito Mercantil industrial, econômico e financeiro, São Paulo, v. 126, p. 123, abr./jun. 2002. 
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 Nesse sentido, mas utilizando-se de terminologia parcialmente distinta: PONTES DE MIRANDA, 

Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: eficácia jurídica, direitos e ações. Atual. por Marcos 
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A relação jurídica é, portanto, a relação da vida disciplinada pelo direito mediante 

a atribuição a um sujeito – titular do interesse prevalecente – de um poder jurídico e a 

correspondente imposição a outro sujeito – titular do interesse subordinado – de um dever 

jurídico, com o escopo de solucionar determinado conflito de interesses
152

. 

Tais poderes e deveres representam, a rigor, o conteúdo eficacial das relações 

jurídicas, sendo certo que uma abordagem analítica dos conceitos revelou a intrínseca 

relação que guardam com a noção de direito (em sentido) subjetivo, categoria ainda 

imprescindível ao pensamento jurídico
153

. 

A Teoria Geral da Relação Jurídica, assim, como seção fundamental da Parte 

Geral do direito civil, redunda, ao fim e ao cabo, em uma teoria geral do direito (em 

sentido) subjetivo
154

, máxime quando se tem presente que esse surgiu como um aspecto 

daquela
155

. É esse, precisamente, o objeto do próximo capítulo. 

3.2 As exceções substanciais como conteúdo de relações jurídicas 

Examinados o surgimento, a importância e a estrutura clássica das relações 

jurídicas, cumpre agora identificar o seu conteúdo eficacial, agregando-se novos elementos 

                                                                                                                                                    
Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 5. p. 281. “Diz-se 

‘direito subjetivo’ ou ‘posição subjetiva ativa’ para realçar o fenômeno da concretização das normas 

jurídicas mediante a respectiva incidência, e conseguinte individuação dos enunciados constitutivos das 

regras jurídicas (= direito em sentido objetivo), a saber, a hipótese ou previsão , e a correspondente 

conseqüência ou efeito” (TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Comentário ao Recurso de Apelação n. 

212.726-1/8. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 723, n. 85. p. 11, jan. 1996). No mesmo sentido, 

explica Elio Fazzalari que a noção de “posição jurídica subjetiva” decorre de uma operação exercitável 

sobre a norma que, distinguindo o sujeito a que ela se dirige e seguindo o modelo de comportamento por 

ela prescrito, faz emergir a posição dele em relação à norma jurídica, imputando-se a ele a valoração 

normativa. Cf. FAZZALARI, Elio. Istituzioni di Diritto Processuale. 3. ed. Padova: CEDAM, 1983, p. 

16 e ss. 
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 TOMASETTI JR., Alcides. A “propriedade privada” entre o direito civil e a Constituição. Revista de 

Direito Mercantil industrial, econômico e financeiro, São Paulo, v. 126, p. 123, abr.-jun. 2002. Não 

por outro motivo, Francesco Carnelutti trata a relação jurídica como um conflito de interesses. Cf. 
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 ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. Coimbra: Almedina, 1983. v. 
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Arraes Editores, 2014. p.  5. 
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trazidos pela doutrina posterior e expondo, nesse contexto, a posição ocupada pelas 

exceções substanciais
156

. 

As relações jurídicas, como já mencionado, têm seu conteúdo eficacial composto 

por poderes e deveres, tomados esses termos em sentido bastante amplo
157

. 

Ao poder jurídico conferido ao sujeito ativo da relação e ao dever jurídico
158

 

atribuído ao sujeito passivo dão-se o nome, respectivamente, de posição jurídica subjetiva 

ativa e posição jurídica subjetiva passiva
159

. 

Tais posições jurídicas podem, no entanto, ser decompostas em categorias mais 

precisas, às quais foi atribuído o nome de posições jurídicas subjetivas elementares em 

contraposição às posições jurídicas subjetivas complexas (poder jurídico e dever 

jurídico)
160

. 

O poder jurídico (=posição jurídica subjetiva ativa complexa) mais importante, 

atribuído ao polo ativo de uma relação jurídica, é o direito (em sentido) subjetivo
161

. Trata-
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 Segue-se de perto a exposição de Wesley Newcomb Hohfeld e Giuseppe Lumia: HOHFELD, W. N. 

Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning and other legal essays. New haven: 

Yale University, 1923; LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: 

Giuffrè, 1981Consulte-se, ainda, com muitas semelhanças: ROSS, Alf. Direito e Justiça. 2. ed., São 

Paulo: Ed. Edipro, 2007; ROSS, Alf. “Tû-Tû”. Revista da Consultoria-Geral do Estado. v. 5. n. 13. p 

11-26. Porto Alegre: Instituto de Informática Jurídica, dez. 1975. 
157

 Sobre o conceito de direito (em sentido) subjetivo, conforme destaca Alcides Tomasetti Jr., “a parte maior 

dos textos escolares é pouco prestável; as mais das vezes reportam-se a polêmicas completamente 

superadas, cujo contexto se perdeu, havendo entrado, em substituição a antigas circunstâncias e injunções 

datadas, novas e muito mais com plexas proposições teóricas, por igual jungidas à própria circunstância” 

(TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Comentário ao Recurso de Apelação n. 212.726-1/8. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 723, n. 85, p. 11, jan. 1996). 
158

 Sobre a noção de dever, consultar o profundo estudo de Ari Marcelo Solon: SOLON, Ari Marcelo. Dever 

Jurídico e Teoria Realista do Direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2000. 
159

 O termo “posição jurídica é empregado por Pontes de Miranda: “a regra jurídica, com a especificidade do 

processo social de adaptação, de que é meio, dirige-se às pessoas, fixando-lhes posições em relações 

jurídicas” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações: ação, classificação e 

eficácia. Atualizado por Nelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, t. I, p. 66). Usando 

os termos “situação jurídica ativa” e “situação jurídica passiva”, Giuseppe Lumia afirma que: “Dado que 

ao poder de um corresponde o dever do outro, a relação jurídica surge como correlação de duas situações 

jurídicas de sentidos opostos e de igual conteúdo” (LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di Teoria e 

Ideologia del Diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981. p. 109). 
160

 Na obra de Francesco Carnelutti, embora sem utilizar esta terminologia, o autor já faz alusão às posições 

jurídicas elementares (CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito. Rio de Janeiro: Âmbito 

Cultural, 2006.). A complexidade do fenômeno foi, de certo modo, observada também por Miguel Reale 

ao afirmar que, da necessidade de atender-se a “condição de sujeito” como tal e “ao complexo de suas 

circunstâncias e meios de ação” resulta a “necessidade de diversos e distintos ‘plexos normativos’, o que 

implica a existência de uma pluralidade de ‘categorias jurídicas subjetivas’, irredutíveis ao monocórdico 

conceito de direito subjetivo, apesar da relevante função que este desempenha na totalidade do sistema” 

(REALE, Miguel. Situações Subjetivas e Direito Subjetivo. Revista da Faculdade de direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 71, p. 11-12, 1976. 
161

 A concepção do direito (em sentido) subjetivo como poder assenta numa visão estrutural do fenômeno. 

Cf. VASCONCELOS, Pedro Pais de. Teoria Geral do Direito Civil. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2005. p. 
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se de um complexo de posições jurídicas ativas elementares atribuídas a um sujeito para 

que este persiga seu interesse na medida da sua vontade
162

. 

Por outro lado, ao sujeito que ocupa o polo passivo da relação jurídica é imposto 

um dever jurídico, que, por também constituir uma posição jurídica complexa, pode ser 

decomposto, igualmente, em posições jurídicas passivas elementares. O dever jurídico é 

definido, portanto, como um complexo de posições jurídicas passivas elementares. 

A construção doutrinária que se verá a seguir ajudou a superar a utilização 

ambígua da expressão “direito”
163

, que era empregada para exprimir qualquer posição ativa 

titularizada por um sujeito de relação jurídica; e “dever”, utilizada para qualquer posição 

jurídica passiva. 

Com efeito, a divisão direito/dever é demasiadamente superficial, não se podendo 

ignorar que o termo direito (right, derecho), tomado em sua acepção subjetiva, é 

comumente empregado para se referir a conceitos heterogêneos, como pretensão, 

faculdade, poder formativo e imunidade, o mesmo ocorrendo com o termo dever, que 

frequentemente não é distinguido de outras modalidades passivas
164

. 

                                                                                                                                                    
648. Além do direito (em sentido) subjetivo, outras posições jurídicas subjetivas ativas complexas 

existem, tais como os poderes funcionais e os ônus. Cf. TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Comentários 

aos arts. 1º a 13 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. In: OLIVEIRA, Juarez de (coord). 

Comentários à lei de locações de imóveis urbanos. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 2-172. p. 83; LUMIA, 

Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981. p. 119-120. 

Tradução para o português com adaptações e modificações por TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Teoria 

da relação jurídica. 1999.  Sobre o significado do direito (em sentido) subjetivo e a função que 

desempenha no sistema jurídico, Alf Ross afirma que “o conceito de direito subjetivo é um instrumento 

para a técnica de apresentação que serve exclusivamente a fins sistemáticos, e que em si não significa 

nem mais nem menos que ‘tû-tû’” (ROSS, Alf. “Tû-Tû”. Revista da Consultoria-Geral do Estado, 

Porto Alegre: Instituto de Informática Jurídica, v. 5. n. 13. p. 26. dez. 1975). 
162

 Também Pontes de Miranda deixa entrever que nos direitos (em sentido) subjetivo estão contidos poderes, 

que os enchem, que os integram. Cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 

Direito Privado: eficácia jurídica, direitos e ações. Atual. por Marcos Bernardes de Mello e Marcos 

Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 5. p. 297. Para uma exposição a respeito da crise 

pela qual vem passando o conceito de direito subjetivo: AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O Direito 

Civil tende a desaparecer?. Revista de Direito Civil Contemporâneo, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 355. out-

dez. 2014. p. 361-362. São Paulo: Revista dos Tribunais, out-dez. 2014. Consultar, ainda: TOBEÑAS, 

Jose Castan. Situaciones Juridicas Subjetivas. Madri: Reus, 1963, p. 34 e ss. 
163

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: pessoas físicas e jurídicas. 

Atual. por Judith Martins-Costa, Gustavo Haical e Jorge Cesar Ferreira da Silva. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. t. 1. p. 19. Antonio Junqueira de Azevedo também se refere à essa utilização 

indiscriminada da expressão direito (subjetivo) e à imprecisão terminológica reinante. “[...] multiplicam-

se, ao infinito, esses ‘direitos’, e ainda mais naturalmente os deveres a eles ligados, já que, a cada direito à 

vida, corresponderão correlatos deveres de todas as outras pessoas (infinito multiplicado por infinito)” 

(AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O Direito Civil tende a desaparecer?. Revista de Direito Civil 

Contemporâneo, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 355. out-dez. 2014. 
164

 ROSS, Alf. Direito e Justiça. 2ª ed., São Paulo: Ed. Edipro, 2007, p. 200. No mesmo sentido: 

HOHFELD, W. N. Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning and other legal 
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Essa análise incompleta é causa de diversos problemas que acometem a 

linguagem jurídica, tanto do ponto de vista do direito positivo quanto da doutrina. Daí a 

importância de se delimitar com precisão quais são os sentidos com que o termo “direito” 

pode ser empregado
165

, o que conduz a uma teoria das posições jurídicas subjetivas
166

. 

Deve-se essa construção dogmática a Wesley Newcomb Hohfeld
167

 - primeiro a 

investigar o problema das modalidades jurídicas
168

 - e aos posteriores estudos e 

desenvolvimentos de Giuseppe Lumia
169

. 

                                                                                                                                                    
essays. New haven: Yale University, 1923, p. 36. Também Pontes de Miranda destaca a ambiguidade 

existente no termo “direito”: “Aliás, ‘ter direito’ é, no falar diário, ambíguo, se não equívoco; Goethe 

tinha direito de escrever o que quisesse e, ainda naquele tempo, poderíamos ver no escrever o exercício de 

(direito de) liberdade de trabalho intelectual; A tem direito de se zangar com B, por B ter sido grosseiro, e 

vê-se bem que se está no mundo fáctico, a falar-se de direito, em sentido amplíssimo, que não é o 

sociológico, nem o técnico. Toda conveniência há em se evitar êsse sentido, extremamente largo, do falar 

comum; porém os juristas mesmos pecam em não verem que o direito abrange maior campo do que 

aquele que costumam, na rotina do ensino da judicatura, ou da elaboração das leis, apontar ou pesquisar” 

(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: pessoas físicas e 

jurídicas. Atual. por Judith Martins-Costa, Gustavo Haical e Jorge Cesar Ferreira da Silva. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. t. 1. p. 19). Genaro Carrió inventariou as diversas expressões que compõem 

a “família presidida pela palavra direito” e aquela “presidida pela palavra dever”. Integram a primeira 

família as seguintes expressões: “immunidadad, liberdad, privilegio, prerrogativa, facultad, exención, 

potestad, poder, pretensión legítima, interés legítimo, atribución, garantia, capacidad, competencia, 

autorización, permiso, licencia, franquicia, impunidad, concesión, título, opción, limitación de 

responsabilidad, prioridad, preferencia, jurisdicción, independencia, autarquia, autonomia, inoportunidad, 

etcétera”. Integram a segunda: “obligación, responsabilidad, incapacidad, incompetencia, prohibición, 

limitación, caducidad, carga, condición, prestación, servicio, gravamen, impedimento, incompatibilidad, 

inhabilidad, ausencia de derecho, restricción, ligamen, débito, inhibición, etcétera” (CARRIÓ, Genaro R. 

Notas sobre derecho y linguaje. 4. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1990, p. 306). 
165

 HOHFELD, W. N. Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning and other legal 

essays. New haven: Yale University, 1923, p. 49. 
166

  As noções de situação jurídica ou de posição jurídica não suplantam, mas antes complementam, a de 

relação jurídica. Conforme destaca Luis Legaz y Lacambra, “a pluralidade de situações jurídicas de um 

sujeito, implica pluralidade de relações jurídicas” (LACAMBRA, Luis Legaz y. Introucción  la ciencia 

del derecho. Barcelona: Bosh, 1943, p. 542). No mesmo sentido: VILANOVA, Lourival. Causalidade e 

relação no direito. Recife: OAB, 1985. p. 10. 
167

 “Wesley Newcomb Hohfeld nasceu em 1879 em Oakland, na Califórnia. Era de uma familia grande, 

possuindo três irmãs e dois irmãos. Quanto a sua vida acadêmica, em 1901, tornou-se bacharel em artes 

na Universidade da Califórnia. No ano seguinte, ingressou na Harvard Law School formando-se com 

honras em 1904. Durante este período, era editor da Harvard Law Review, cargo concedido somente aos 

primeiros alunos da classe. Após a conclusão de seu curso de Direito em Harvard, Hohfeld retornou para 

São Francisco e embrenhou-se no estudo da teoria geral do Direito. Após um ano iniciou sua carreira 

acadêmica como professor de Direito, primeiramente no Hastings College of Law, escola de Direito da 

Universidade da Califórnia. Logo em seguida transferiu-se para a Universidade de Stanford, aonde 

começou como instrutor e foi rapidamente alçado à categoria de professor assistente, professor associado 

e finalmente, professor titular (1905-1914). Em 1913, Professor Wesley N. Hohfeld, ainda na 

Universidade de Stanford, enviou seu principal artigo intitulado Fundamental Legal Conceptions as 

Applied in Judicial Reasoning para publicação no Yale Law Journal. Os editores submeteram o artigo ao 

comitê de aprovação e foram automaticamente aconselhados a publicá-lo. Devido a isso, pouco tempo 

depois, Professor Hohfeld recebeu convite para lecionar na Yale Law School, convite este que aceitou de 

imediato. Em Yale lecionou de 1914 até 1918, com cadeiras tanto na faculdade de Direito quanto na 

faculdade de artes. Na faculdade de Direito de Yale era conhecido como ‘a man for the upper third’ ou 

seja, um professor apenas para o terço melhor da turma. Isto porque seu modo de lecionar era um tanto 
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Wesley Newcomb Hohfeld, em seu principal artigo, intitulado Some Fundamental 

Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning
170

, identificou o que chamou de “os 

menores denominadores comuns do direito” (the lowest common denominators of the 

law)
171

, estabelecendo quais seriam os oito conceitos jurídicos fundamentais. Dividiu-se o 

átomo para identificar suas partículas elementares
172

. 

                                                                                                                                                    
quanto rude, relacionamentos interpessoais não eram seu ponto forte. Para os alunos com maior aptidão 

era um professor extremamente estimulante, pois estabelecia um padrão rígido e de extremo alto nível nas 

suas aulas. No entanto, devido a isto, inúmeros alunos não gostavam de seu método até porque Hohfeld, 

ou simplesmente Hoh, como era chamado carinhosamente, tornava-se cada vez mais impaciente em suas 

aulas devido à enfermidade que o assolava. Professor Hohfeld era um homem solitário, justamente pela 

sua falta de tato com as pessoas e também um tanto quanto por opção, dado que priorizava seus estudos e 

trabalho em detrimento de seus relacionamentos. Seus colegas de academia afirmavam que o viam 

estudar noite adentro em seu escritório na Universidade. Karl Llewellyn, também professor de Yale, 

afirmou: "It is hard to recall a night when, lookillg out as my day closed, I did not find his office window 

bright". Outro fator que fazia o Professor Hohfeld somente ser bem quisto pelos melhores alunos (upper 

third) era o fato deste obrigar os alunos a dominarem a sua classificação dos conceitos fundamentais e 

usá-la de forma precisa em seus argumentos. Nesse sentido, sob a luz das aulas dos outros professores, 

que não utilizavam os conceitos de forma precisa, os alunos achavam tal utilização praticamente 

impossível. Portanto, não percebendo o benefício da terminologia de Hohfeld, de início os alunos 

criticavam o enorme esforço despendido para aprendê-la e colocá-la em prática. Arthur Corbin, 

contemporâneo de Hohfeld, afirma que viu o ReItor da Faculdade, Professor Henry Wade Rogers, colocar 

uma das mãos sobre um dos ombros de Hohfeld e pedir que este fosse mais gentil com seu alunos uma 

demonstração clara de sua fama de rigoroso [...] Em 1918, Wesley Newcomb Hohfeld faleceu de gripe, 

doença oportunista que se aproveitou da sua endocardite que já debilitara seu organismo. Desde fevereiro 

de 1918, Hohfeld estava de cama, vindo a falecer no dia 21 de outubro na casa de sua irmã, em Alameda, 

na Califórnia.” (FERREIRA, Daniel Brantes. Teoria dos Direitos Subjetivos: Wesley Newcomb 

Hohfeld e os conceitos fundamentais do direito. Rio de Janeiro: GZ, 2009, p. 1-6). Sobre a vida e obra 

de Wesley Newcomb Hohfeld, consultar, ainda: FERREIRA, Daniel Brantes. Ensino jurídico e teoria o 

direito nos EUA: a dupla faceta do realismo jurídico norte-americano. Curitiba: Juruá, 2012, p. 49-

79. Os conceitos fundamentais de Wesley Newcomb Hohfeld exerceram influência em trabalhos 

desenvolvidos por diversos autores. Menciona-se, a título ilustrativo, CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre 

derecho y linguaje. 4. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1990. 
168

 ROSS, Alf. Direito e Justiça. 2ª ed., São Paulo: Ed. Edipro, 2007, p. 201. 
169

 LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di Teoria e Ideologia del Diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981. 

Tradução para o português com adaptações e modificações por TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Teoria 

da relação jurídica. 1999.  Essa concepção foi adotada também por Alf Ross e incorpora, ainda, 

elementos da doutrina de Herbert Hart. Cf. ROSS, Alf. Direito e Justiça. 2ª ed., São Paulo: Ed. Edipro, 

2007; HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. 6. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011.  
170

 O título do seminal estudo bem demonstra a dupla preocupação do autor: por um lado, ressalta a 

importância dos conceitos jurídicos fundamentais; por outro, destaca que estes não deveriam ser aplicados 

em abstrato, mas em concreto para a resolução de problemas práticos do dia a dia. Cf. FERREIRA, 

Daniel Brantes. Teoria dos Direitos Subjetivos: Wesley Newcomb Hohfeld e os conceitos 

fundamentais do direito. Rio de Janeiro: GZ, 2009, p. 9). 
171

 HOHFELD, W. N. Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning and other legal 

essays. New haven: Yale University, 1923, p. 64. Sobre a importância dos estudos desenvolvidos por 

Wesley Newcomb Hohfeld, consultar, entre outros: CULLISON, Alan D. A Review of Hohfeld's 

Fundamental Legal Concepts. Cleveland Marshall Law Review, v. 16, p. 559-573, sept. 1967; 

HALPIN, A. K. W. Hohfeld's conceptions: from eight to two. Cambridge Law Journal, n. 44, p. 435-

457, nov. 1985; HULL, N. E. H. Vital Schools ofJurisprudence: Roscoe Pound, Wesley Newcomb 

Hohfeld, and the Promotion of an Academic Jurisprudential Agenda, 1910-1919. Journal of Legal 

Education, v. 45, n. 2, jun. 1995; HUSIK, Isaac. Hohfeld's jurisprudence. University of Pennsylvania 

Law Review, n. 72, p. 263-277, 1923-1924; KOCOUREK, Albert. The Hohfeld system of fundamental 

legal concepts. Illinois Law Review, n. 15, p. 24-39, 1920-1921; NYQUIST, Curtis. Teaching Wesley 
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Os estudos dos referidos autores complementam-se na elaboração do que se pode 

chamar de “modalidades normativas lógico-deônticas de conduta e de competência” ou, 

em outras palavras, de posições jurídicas subjetivas elementares, que derivam ou de 

normas de conduta ou de normas de competência. 

O jurista norte-americano Wesley Newcomb Hohfeld buscou estabelecer quais 

seriam as posições mais simples, irredutíveis, que um sujeito poderia assumir – seja no 

polo ativo, seja no polo passivo – em uma relação jurídica. O autor chegou à conclusão de 

que elas seriam apenas oito. Ou seja, a posição de qualquer sujeito em qualquer relação 

jurídica analisada poderia ser explicada e reduzida a uma das oito modalidades 

propostas
173

. 

As posições subjetivas elementares, de acordo com Alcides Tomasetti Jr.
174

: 

[...] foram objeto de uma construção quadripartida em que o quadro de 

categorias está dotado de uma potencialidade de expansão conceitual 

suscetível de cobrir, qualificar, e resumidamente referir, todas as 

possíveis posições jurídicas dos sujeitos ativos e passivos nas relações de 

direito. 

                                                                                                                                                    
Hohfeld's Theory of Legal Relations. Journal of Legal Education, v. 52, n. 1 e 2, p. 238-257, mar./jun. 

2002; O’REILLY, Daniel T. Are there any fundamental legal conceptions?, University of Toronto Law 

Journal, n. 49, p. 271-279, 1999; RADIN, Max. A restatement of Hohfeld. Harvard Law Review, v. 51, 

n. 7, p. 1141-1164, may 1938; RANDALL, H. J. Hohfeld on Jurisprudence. The Law Quarterly Review, 

n. 41, p. 86-94, jan. 1925; SCHLAG, Pierre. How to do things with Hohfeld. Law and Contemporary 

Problems, v. 78, n. 1 e 2, p. 185-234, 2015; SINGER, Joseph William. The legal rights debate in 

analytical jurisprudence from Bentham to Hohfeld. Wisconsin Law Review, n. 975, p. 975-1059, 1982; 

STONE, Roy L. An Analysis of Hohfeld. Minnesota Law Review, v. 48, p. 313-337, 1963-1964; ROSS, 

Hamish. Hohfeld and the analysis of rights. In: PENNER, James; SCHIFF, David; NOBLES, Richard 

(Coords.). Introduction to jurisprudence and legal theory: commentary and materials. London: 

Butterworths LexisNexis, 2002, p. 595-647. Em doutrina nacional, sobre a teoria dos direitos (sem 

sentido) subjetivo à luz das concepções desenvolvidas por Wesley Newcomb Hohfeld, consultar: 

FERREIRA, Daniel Brantes. Teoria dos Direitos Subjetivos: Wesley Newcomb Hohfeld e os conceitos 

fundamentais do direito. Rio de Janeiro: GZ, 2009. 
172

 CULLISON, Alan D. A Review of Hohfeld's Fundamental Legal Concepts. Cleveland Marshall Law 

Review, v. 16, p. 559, sept. 1967. 
173

 Deve-ser mencionar, no entanto, que a terminologia que será proposta não tem a pretensão de ser 

considerada a mais completa ou a única possível. Tratam-se de definições estipulativas que representam a 

premissa metodológica que será adotada para se evitar termos ambíguos e conferir maior precisão à 

análise. Alf Ross, um dos responsáveis por difundir essa construção, assim se expressa sobre essas 

considerações: “visto que a linguagem do direito não pode prescindir de uma terminologia de deveres, 

faculdades, etc. e visto que tal terminologia não pode ser totalmente suprimida da ciência do direito, cabe-

nos perguntar se não seria possível melhorar o seu uso. Talvez o importante não seja a terminologia em si 

mesma, mas a consciência das diversas relações reveladas por ela” (ROSS, Alf. Direito e Justiça. 2ª ed., 

São Paulo: Ed. Edipro, 2007, p. 192).  
174

  TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Comentários aos arts. 1º a 13 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. 

In: OLIVEIRA, Juarez de (coord). Comentários à lei de locações de imóveis urbanos. São Paulo: 

Saraiva, 1992. p. 2-172. p. 81. 
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As referidas categoriais eficaciais decorrem ou de normas jurídicas primárias ou 

de normas jurídicas secundárias
175

, também chamadas de normas de conduta e normas de 

competência
176

. 

A combinação das duas espécies de normas jurídicas, de acordo com Herbert 

Hart, é o que distingue o sistema jurídico de todos os demais sistemas normativos
177

, 

compondo a sua estrutura. 

As normas jurídicas primárias são aquelas que regulam diretamente as condutas 

dos sujeitos, isto é, são normas que tem por objeto o próprio comportamento humano, 

prescrevendo uma certa linha de ação
178

. 

Por outro lado, as normas jurídicas secundárias são aquelas que “estabelecem 

como, por meio de certos atos jurídicos, podem criar-se novas normas válidas e 

obrigatórias”
179

, isto é, são normas que tem por objeto outras normas jurídicas (não apenas 
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 “Por força das regras de um tipo, que bem pode ser considerado o tipo básico ou primário, aos seres 

humanos é exigido que façam ou se abstenham de fazer certas acções, quer queiram ou não. As regras do 

outro tipo são em certo sentido parasitas ou secundárias em relação às primeiras: porque asseguram que 

os seres humanos possam criar, ao fazer ou dizer certas coisas, novas regras do tipo primário, extinguir ou 

modificar as regras antigas, ou determinar de diferentes modos a sua incidência ou fiscalizar a sua 

aplicação. As regras do primeiro tipo impõem deveres, as regras do segundo tipo aribuem proderes 

públicos ou privados. As regras do primeiro tipo dizem respeito a acções que envolvem movimento ou 

mudanças físicos; as regras do segundo tipo tornam possíveis actos que conduzem não só a movimento ou 

mudança físicos, mas à riação ou alteração de deveres ou obrigações [...] a maior parte dos aspectos do 

direito que se têm revelado causadores de maior perplexidade e têm provocado ou impedido a procura de 

uma definição, pode ser melhor clarificada, se se compreenderem estes dois tipos de regras e a interacção 

recíproca. Atribuímos a esta união de elementos um lugar central por causa do seu poder explanatório na 

elucidação dos conceitos que constituem a estrutura do pensamento jurídico” (HART, Herbert L. A. O 

Conceito de Direito. 6. ed. Tradução A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, 

p. 91). Tradicionalmente afirma-se que norma primária e norma secundária seriam dois aspectos de uma 

mesma norma jurídica. Ou seja, a norma primária corresponderia ao preceito normativo e a norma 

secundária à sanção. No entanto, preceito e sanção, a rigor, são aspectos complementares de uma mesma 

norma. Sobre os diversos sentidos atribuídos à dicotomia normas primárias/normas secundárias, 

consultar, ainda: BOBBIO, Norberto. Contribucion a la teoria del derecho. Tradução Alfonso Ruiz 

Miguel. Valencia: Fernando Torres Editor, 1980, p. 318 e ss. 
176

 ROSS, Alf. Direito e Justiça. 2ª ed., São Paulo: Ed. Edipro, 2007, p. 200, p. 57; BOBBIO, Norberto. 

Contribucion a la teoria del derecho. Tradução Alfonso Ruiz Miguel. Valencia: Fernando Torres 

Editor, 1980, p. 323-324. 
177

 HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. 6. ed. Tradução A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2011, p. 91-92 e 103-104. 
178

 ROSS, Alf. Direito e Justiça. 2ª ed., São Paulo: Ed. Edipro, 2007, p. 200, p. 57. Um exemplo pode deixar 

mais clara a definição: os artigos 186 e 927 exprimem, em conjunto, uma única norma jurídica completa, 

a saber: não pratique ato ilícito, pois, se o fizer, a consequência será o dever de indenizar. Nota-se, pois, 

que tal norma destina-se diretamente a regular o comportamento dos sujeitos. 
179

 DEL NERO, João Alberto Schützer. Considerações sobre a eficácia do registro, efetuado em registro 

público material e territorialmente competente, de negócios jurídicos de obrigação e de certos negócios 

jurídicos de disposição [...]. Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro, São 

Paulo, v. 53. n. 166/167, p. 219-71, ago./jul. 2013/2014. Segundo Alf Ross, as normas de competência 

“são diretivas que dispõem que as normas que são criadas em conformidade com um modo estabelecido 
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legais)
180

. Trata-se, a rigor, de uma norma de conduta expressa indiretamente. Essas 

“normas sobre normas” têm por escopo a conservação do sistema normativo ou sua 

transformação
181

. 

Nesse contexto, as posições jurídicas subjetivas elementares podem ser 

representadas pelo seguinte esquema
182

: 

Esquema – As posições jurídicas subjetivas elementares 

 

 

Na representação gráfica, as setas verticais indicam os vínculos de correlação e as 

oblíquas, as relações de oposição, que conectam as diversas categorias
183

. 

                                                                                                                                                    
de procedimento serão consideradas como normas de conduta” (ROSS, Alf. Direito e Justiça. 2ª ed., São 

Paulo: Ed. Edipro, 2007, p. 200, p. 57). 
180

 BOBBIO, Norberto. Contribucion a la teoria del derecho. Tradução Alfonso Ruiz Miguel. Valencia: 

Fernando Torres Editor, 1980, p. 322 e ss. 
181

 ROSS, Alf. Direito e Justiça. 2ª ed., São Paulo: Ed. Edipro, 2007, p. 200, p. 63-77; BOBBIO, Norberto. 

Contribucion a la teoria del derecho. Tradução Alfonso Ruiz Miguel. Valencia: Fernando Torres 

Editor, 1980, p. 322e ss. É necessário mencionar, no entanto, que as normas secundárias podem ter por 

objeto mediato a regulação de comportamentos. Cf. ROSS, Alf. Direito e Justiça. 2ª ed., São Paulo: Ed. 

Edipro, 2007, p. 200, p. 63-77. 
182

 LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981. p. 111. 

Tradução para o português com adaptações e modificações por TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Teoria 

da relação jurídica. 1999. O esquema, do modo como será utilizado, foi elaborado por Alcides 

Tomasetti Jr. com base nas obras de Wesley Newcomb Hohfeld e Giuseppe Lumia. 
183

 LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981. p. 112. 

Tradução para o português com adaptações e modificações por TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Teoria 

da relação jurídica. 1999. A representação gráfica evidencia, ainda, que as posições jurídicas que podem 

ser chamadas de “elementaríssimas” são o dever comportamental e o poder formativo, porquanto todas as 

demais delas derivam seja por correlação, seja por negação. Cf. LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di 

Teoria e Ideologia del Diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981, p. 112. 
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Das normas jurídicas primárias derivam as seguintes posições jurídicas subjetivas 

elementares: pretensão, faculdade, dever comportamental e ausência de pretensão. Por 

outro lado, das normas jurídicas secundárias derivam as seguintes: poder formativo, 

imunidade, sujeição e ausência de poder formativo. 

A pretensão é oposta à ausência de pretensão e correlativa a um dever 

comportamental. Segundo Pontes de Miranda, é “a posição subjetiva de poder exigir de 

outrem alguma prestação positiva ou negativa”
184

. É, em suma, o poder de exigir a 

subordinação do interesse alheio ao próprio. O sujeito de relação jurídica, que é titular 

desta posição jurídica subjetiva ativa elementar, tem o poder de exigir um comportamento 

do outro polo da relação. A este outro polo atribui-se um dever comportamental. O 

proprietário de um imóvel, por exemplo, pode exigir de todos que não interfiram no uso e 

no gozo de sua propriedade, bem como excluí-los da utilização ou fruição (por meio da 

pretensão à sequela)
185

. 

Há casos, no entanto, em que o sujeito ativo não pode exigir um comportamento 

do sujeito passivo. A esta posição jurídica passiva dá-se o nome de ausência de 

pretensão186. Correlata a esta posição passiva é aquela posição ativa denominada 

faculdade, que se opõe ao dever comportamental. “Se o sujeito A não pode pretender do 

sujeito B um determinado comportamento, significa que B tem a faculdade, segundo a sua 

                                                 
184

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: eficácia jurídica, direitos e 

ações. Atual. por Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. t. 5. p. 534. “Pretensão é, pois, a tensão para algum ato ou omissão dirigida a alguém. O pre- está, 

aí, por ‘diante de si’. O direito é dentro de si-mesmo, tem extensão e intensidade; a pretensão lança-se. 

Não é o direito, nem a ação, nem, a fortiori, a ‘ação’ (sentido processual); há direitos que perderam, ou 

não têm pretensão; há ações, sem que o autor delas seja o titular da pretensão; e pretensão, sem a ‘ação’ 

ou sem a ação e a ‘ação’. Na pretensão, o direito tende para diante de si, dirigindo-se para que alguém 

cumpra o dever jurídico” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: 

eficácia jurídica, direitos e ações. Atual. por Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013. t. 5. p. 534). 
185

 LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di Teoria e Ideologia del Diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981. p. 110. 

Tradução para o português com adaptações e modificações por TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Teoria 

da relação jurídica. 1999.; A. TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Comentários aos arts. 1º a 13 da Lei nº 

8.245, de 18 de outubro de 1991. In: OLIVEIRA, Juarez de (coord). Comentários à lei de locações de 

imóveis urbanos. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 2-172. p. 81. 
186

 O termo foi cunhado por Wesley Newcomb Hohfeld e “é o único dos oito termos que compõem o 

esquema de conceitos fundamentais do Direito que não era conhecido e utilizado previamente pelos 

juristas” (FERREIRA, Daniel Brantes. Teoria dos Direitos Subjetivos: Wesley Newcomb Hohfeld e os 

conceitos fundamentais do direito. Rio de Janeiro: GZ, 2009, p. 28). Sobre o surgimento do termo 

“ausência de pretensão (no-right), consultar: SINGER, Joseph William. The legal rights debate in 

analytical jurisprudence from Bentham to Hohfeld. Wisconsin Law Review, n. 975, p. 975-1059. 
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vontade, de ter ou não ter aquele comportamento”187. Em regra, o proprietário possui a 

faculdade de dar à sua propriedade a destinação que considere mais adequada, por 

exemplo. 

O poder formativo
188

, por seu turno, é o poder eminentemente jurídico de alterar a 

esfera jurídica de outro sujeito de relação, que não pode opor-se189. O mecanismo desta 

posição jurídica - justificando a sua derivação de normas secundárias ou de competência - 

corresponde àquela capacidade de ditar normas a outrem. Em suma, do mesmo modo que 

todos estão sujeitos à incidência infalível das normas jurídicas sem que haja possibilidade 

de resistência, o polo passivo está sujeito ao exercício do poder formativo
190

.  

No polo passivo da relação jurídica, em enlace correlacional com o poder 

formativo, encontra-se a sujeição. Trata-se de posição jurídica subjetiva passiva elementar 

que consiste na impossibilidade de resistir aos efeitos que aquele que titulariza o poder 

formativo pretende sejam produzidos em sua esfera jurídica. É exemplo de poder 

formativo o poder que o proprietário de um imóvel possui de aliená-lo
191

, a aceitação da 

oferta, o poder de opção, o poder de escolha nas obrigações alternativas, o poder de alegar 

a compensação, o poder de pedir o divórcio etc. 

Finalmente, o último par de posições jurídicas derivadas de normas secundárias é 

o formado pela imunidade e pela ausência de poder formativo. A imunidade é aquela 

posição jurídica ativa oposta à sujeição, que confere ao seu titular uma proteção 

                                                 
187

 LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981. p. 110. 

Tradução para o português com adaptações e modificações por TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Teoria 

da relação jurídica. 1999. 
188

 Para as razões do não emprego da expressão “direito potestativo”, fruto de tradução empreendida por 

Giuseppe Chiovenda, vide Capítulo 8.7.1. 
189

 Norberto Bobbio, após fixar, a noção de normas primárias (aquelas que se referem às ações que os 

indivíduos devem ou não praticar) e de normas secundárias (aquelas que se referem às normas primárias), 

critica Herbert Hart, ao argumento de que este, em sua obra O conceito de direito, após haver bem 

individualizado a característica da relação entre as duas espécies normativas, teria se limitado a considerar 

as normas primárias como aquelas que estabelecem obrigações e as secundárias como aquelas que 

atribuem poderes. Sem razão a crítica. Ao que parece, Herbert Hart já vislumbrava que uma das razões de 

existência das normas secundárias é o seu papel de atribuição de poderes (= posição jurídica subjetiva 

ativa elementar), conforme exposto no texto. Cf. BOBBIO, Norberto. Contribucion a la teoria del 

derecho. Tradução Alfonso Ruiz Miguel. Valencia: Fernando Torres Editor, 1980, p. 324. 
190

 “Se a vontade de um sujeio é vinculante para um outro sujeito, isto é, se o primeito pode, por assim dizer, 

‘ditar normas’, ou seja, criar, modificar, transferir ou extinguir situações jurídicas, em que se posociona o 

segundo, diz-se que este último está sujeito a um poder formativo do primeiro” (LUMIA, Giuseppe. 

Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1981. p. 102-123. Tradução para o 

português com adaptações e modificações por TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Teoria da relação 

jurídica. 1999. mimeo, p. 9). 
191

 A alienação afeta, ao mesmo tempo, a esfera jurídica do adquirente – que passa a titularizar novas 

posições jurídicas – e do sujeito passivo universal, que passa a ter um dever geral de abstenção para com 

o adquirente e não mais para com o alienante. 
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intransponível em sua esfera jurídica, motivo pelo qual a posição passiva correspectiva é a 

ausência de poder formativo: uma posição que impõe ao seu detentor a impossibilidade de 

interferir na esfera jurídica do imune. O proprietário está imune, por exemplo, à alienação 

de sua propriedade levada a cabo por terceiro não representante. 

Assim, o direito (em sentido) subjetivo pode ser conceituado, analiticamente, 

como um complexo de posições jurídicas ativas elementares – pretensões, faculdades, 

poderes formativos e imunidades – atribuídas a um sujeito para que este persiga seu 

interesse na medida da sua vontade
192

. 

A noção de direito subjetivo, portanto, varia de acordo com as posições 

elementares que formam o seu conteúdo. São palavras de Alcides Tomasetti Jr.
193

: 

Assim decompostas as posições jurídicas ativas complexas, a mais 

importante dentre elas, a saber, o direito subjetivo, é apresentada como 

um conjunto unitário e unificante de posições jurídicas elementares. Pela 

expressão direito subjetivo indica-se, com grande poder sintetizante, o 

complexo de faculdades, pretensões, poderes e imunidades que se 

interligam habitual e constantemente, sob a titularidade de um mesmo 

sujeito, e com relação a um determinado bem (=objeto de relação 

jurídica). 

Feitas essas considerações, importa destacar que, muito embora todas as posições 

jurídicas acima mencionadas possam compor o conteúdo eficacial das relações jurídicas 

assumindo diferentes combinações, no mais das vezes, as posições jurídicas que informam 

o conteúdo eficacial das relações jurídicas resumem-se, do lado ativo, em direito, pretensão 

e ação
194

 e, do lado passivo, nos correspectivos dever, obrigação e situação de acionado
195

. 
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 TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Comentários aos arts. 1º a 13 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. 

In: OLIVEIRA, Juarez de (coord). Comentários à lei de locações de imóveis urbanos. São Paulo: 

Saraiva, 1992. p. 2-172. p. 81. 
193

 TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Comentários aos arts. 1º a 13 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. 

In: OLIVEIRA, Juarez de (coord). Comentários à lei de locações de imóveis urbanos. São Paulo: 

Saraiva, 1992. p. 2-172. p. 81. No mesmo sentido, isto é, vislumbrando no direito (em sentido) subjetivo 

uma posição jurídica complexa: LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di Teoria e Ideologia del Diritto. 3. ed. 

Milano: Giuffrè, 1981, p. 112; VASCONCELOS, Pedro Pais de. Teoria Geral do Direito Civil. 3. ed. 

Coimbra: Almedina, 2005, p. 648. 
194

 Adota-se aqui a ressalva elaborada por Alcides Tomasetti Jr.: “Para aqueles que, como o autor, entendem 

haver a ação em sentido material, surge a necessidade de enquadrá-la dentro de alguma daquelas quatro 

categorias de posições jurídicas subjetivas ativas elementares. Ora, se a pretensão significa sempre a 

exigibilidade de uma coisa ou de um comportamento, a ação supõe resistência à pretensão, e, pois, é um 

poder agir. Em sentido material a ação é ‘exigência + atividade para a satisfação. [...] Os dois atos só são 

hoje permitidos onde a lei especialmente os permite. A ação, depois que a justiça passou a ser monopólio, 

ficou separada da declaração, da constituição compulsória, da condenação, do mandado e da execução, 

essas, tornadas funções exclusivas do Estado, são objeto de prestação (jurisdicional), quando os titulares 

de ações, não mais podendo tutelar os seus próprios direitos, pretensões e ações, tiveram pretensão à 

tutela jurídica contra o Estado. Exercem-na, para que a ação, que é permissão de ato inicial para a 
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Deve-se, no entanto, incluir, nesse específico rol, a exceção de direito material
196

 

e a correspectiva situação de excetuado, duas posições jurídicas subjetivas que nem sempre 

são referenciadas, mas que também podem integrar o conteúdo eficacial das relações 

jurídicas e que operam, em seu evolver, importante papel relacionado ao exercício dos 

direitos. 

Com efeito, conforme destacado por Giovanni Dallari, as exceções atuam como 

meios de garantir os direitos subjetivos privados
197

, figurando, tanto quanto as demais 

posições jurídicas, como técnica de tutela de interesses
198

. 

A exceção substancial, como ficará demonstrado, a despeito de representar 

posição jurídica titularizada pelo sujeito passivo da relação, configura, a rigor, posição 

ativa, porquanto “seu exercício impõe, em geral, atuação consistente na oposição, portanto, 

atividade (ação), nunca passividade”
199

. 

Eis aí, portanto, o locus ocupado pela exceção de direito material no contexto da 

relação jurídica: trata-se de posição jurídica subjetiva ativa que compõe o conteúdo efiacial 

de determinadas relações jurídicas, titulatizada pelo sujeito passivo da relação e que 

representa, portanto, categoria de direito material. 

  

                                                                                                                                                    
satisfação, chegue ao que colima’” (TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Comentários aos arts. 1º a 13 da Lei 

nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. In: OLIVEIRA, Juarez de (coord). Comentários à lei de locações de 

imóveis urbanos. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 2-172. p. 82). 
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 MELLO, Marcos Bernardes d. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. p. 201 e ss.; PEDROSA NOGUEIRA, Pedro Henrique. Teoria da Ação de Direito Material. 

Salvador: JusPodivm, 2008, p. 111-112. 
196

 A mesma ressalva elaborada com relação à ação, deve ser transposta para a exceção. Com efeito, para 

aqueles que, como o autor, reconhecem a autonomia da exceção de direito material e a enxergam como 

posição jurídica subjetiva ativa, é imprescindível enquadrá-la dentro de alguma daquelas quatro 

categorias de posições jurídicas aivas, o que será será objeto de exame no Capítulo 8.7.4. 
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  DALLARI, Giovanni. L’eccezione nel Diritto Moderno. Milano: Societa Editrice Libraria, 1910. p. 1. 
198

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: eficácia jurídica, direitos e 

ações. Atual. por Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. t. 5. p. 293. Já Paula Batista destacava que tanto as ações quanto as exceções representam garantias 

de existência dos direitos subjetivos contra injustas pretensões. Cf. PAULA BATISTA, Francisco de. 

Compendio de Theoria e Pratica do Processo Civil Comparado com o Commercial e de 

Hermenêutica Jurídica. 6. ed. Rio de Janeiro: H. Garnier, 1901, p. 10. 
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 MELLO, Marcos Bernardes d. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. p. 205. 
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4  A EXCEÇÃO SUBSTANCIAL E A IMPORTÂNCIA DO DIREITO 

DE DEFESA 

É corrente a afirmação de que a ciência processual encontra-se alicerçada sobre 

quatro pilares, os chamados institutos
200

 fundamentais do direito processual: jurisdição, 

ação, defesa e processo
201

. 

O direito de defesa, no entanto, demorou a integrar tão distinto rol, que representa 

a ossatura do direito processual
202

, sendo lento e tardio o despertar dos estudiosos para a 

importância dessa categoria central, notadamente quando comparado aos trabalhos 

desenvolvidos e aos esforços despendidos acerca da noção do direito de ação
203

. 

Com efeito, tradicionalmente desfrutava de grande prestígio a trilogia estrutural 

de conceitos básicos abrangente apenas da jurisdição, da ação e do processo. Nessa senda, 

seguiam, por exemplo, Frederico Marques
204

 e Hélio Tornaghi
205

. 
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 “As normas da mesma natureza, em virtude de uma comunhão de fins, articulam-se em modelos que se 

denominam institutos [...] Os institutos representam, por conseguinte, estruturas normativas complexas, 

mas homogêneas, formadas pela subordinação de uma pluralidade de normas ou modelos jurídicos 

menores a determinadas exigências comuns de ordem ou a certos princípios superiores, relativos a uma 

dada esfera da experiência jurídica” (REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. p. 191). 
201

 “Assim como as normas e o conhecimento do direito civil giram em torno de certas categorias centrais 

(pessoas, bens, atos jurídicos), também as normas processuais e a ciência do processo convergem a um 

centro onde está seu núcleo fundamental. As grandes categorias de direito processual, que compõem e 

exaurem o objeto das normas processuais, são a jurisdição, a ação, a defesa e o processo [...] Tudo que as 

normas processuais disciplinam enquadra-se em algum desses quatro setores do direito processual ou 

cumulativamente em mais de um deles. Nada, no direito processal ou em sua ciência está fora desses 

setores” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. I. 6. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 302-303); BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes 

instrutórios do juiz. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 29. 
202

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Os institutos fundamentais do direito processual. Revista Forense, v. 

80, n. 288, p. 68, out./dez. 1984. 
203

 ALSINA, Hugo. Defensas y excepciones. In: STUDI in Onore di Enrico Redenti. Milano: Giuffrè, 1951. 

v. 1. p. 77-111. p. 111; SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: 

um estudo sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 2011, p. 1. O mencionado atraso também é posto 

em relevo por DINAMARCO, Cândido Rangel. Os institutos fundamentais do direito processual. Revista 

Forense, v. 80, n. 288, p. 71, out./dez. 1984; SIQUEIRA, Cleanto Guimarães. A defesa no Processo 

Civil: as exceções substanciais no processo de conhecimento. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 252 e 

ss. e COUTURE, Eduardo J. Fudamentos del Derecho Procesal Civil. 3. ed. Buenos Aires: Depalma, 

1969, p. 91. Cleanto Guimarães Siqueira chega a apontar a existência de um “lento e gradual 

empobrecimento dos estudos verdadeiramente científicos do direito de defesa” (SIQUEIRA, Cleanto 

Guimarães. A defesa no Processo Civil: as exceções substanciais no processo de conhecimento. 3. Ed. 

São Paulo: Saraiva, 2008, p. 253). 
204

 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. v. I. 2. ed. São Paulo: Forense, 

1965; MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. v. I. Rio de Janeiro: 

Forense, 1958. Em seu Manual de Direito Processual Civil, mais recente, o autor já trata dos quatro 
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Enquanto o direito de ação foi objeto, desde 1856, com a polêmica entre Bernhard 

Windscheid e Theodor Muther
206

, de inúmeros estudos, com a construção, efusivamente 

reverberada no último quartel do século XIX e início do século XX, da teoria autonomista 

do direito de ação, o direito defesa foi relegado a segundo plano
207

. 

Tamanhas foram as energias e os esforços despendidos que há quem afirme que as 

grandes questões envolvendo o direito de ação, notadamente a sua natureza jurídica, 

constituiriam preocupação já superada
208

. 

Como destaca Cândido Rangel Dinamarco, em processo civil, mais do que em 

processo penal, “a tradicional pujança da teoria da ação e o preconceito do processo a 

serviço da tutela de direitos, mais a real expressão da ação como garantia inafastável no 

Estado-de-direito, levam a doutrina brasileira quase a deixar na sombra a importância do 

jus exceptionis”
209

. 

Muito embora a pedra fundamental, para ao desenvolvimento do direito de defesa 

tenha sido lançada, em 1868, por Oskar von Büllow
210

, em sua obra Die Lehre von den 

processeinreden und die Processvoraussetzungen, traduzida para o português sob o título 

Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais
211

, na qual estabelece a autonomia da 

relação jurídica de direito processual, a distinção entre a exceção e os pressupostos 

processuais e já delineia alguns traços diferenciadores entre as exceções processuais e as 
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substanciais
212

, somente em período mais recente, com a construção da noção de “ação” 

como direito orientado não só à tutela de interesses privados, mas também à pacificação 

social e à afirmação do direito objetivo, é que o estudo da posição do réu e de sua atuação 

despertou interesse
213

. 

Constatou-se, então, que, se o processo e a atuação do autor são voltados à 

obtenção de um ato decisório final, se esse provimento irá atingir a esfera jurídica de, pelo 

menos, dois sujeitos de direito e se existe um princípio que garante a igualdade, que 

desborda na igualdade das partes no processo, deve-se garantir o mesmo grau de 

participação a todos os envolvidos no conflito de interesses, residindo aí o fundamento 

político do direito de defesa
214

. 

Atualmente, na Constituição brasileira de 1988, garante-se a plenitude do direito 

de defesa no inciso LV do art. 5º, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes”. 

É comum relacionar-se a importância do direito defesa com o próprio escopo da 

atividade jurisdicional, de modo que, se a jurisdição passa a ser entendida como “uma das 

funções do Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito 

para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça”
215

, é 

fundamental assegurar àquele que ocupa o polo passivo da relação processual o pleno 
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exercício da defesa, com o objetivo de garantir a mais correta e justa aplicação do direito 

material
216

. 

Já Paula Batista, um dos maiores juristas do Império, destacava a importância que 

deveria ser conferida ao direito de defesa, máxime tendo em vista as naturais vantagens de 

que goza o autor em face do réu e a entrada compulsória deste no processo: 

O autor tem naturaes vantagens sobre o réo; assim, ao passo que aquelle 

vem a juízo livremente, e já preparado, este é o perturbado em seu 

repouso, e o que fica mais exposto á uma condenação injusta, pelo que 

precisa de largos meios de defeza. D'ahi resulla, que os direitos, que 

alguém possa demandar em forma de acção, com maior razão, quando 

réo, poderá oppol-os como excepções217. 

A concretização do direito de defesa é representada pela garantia
218

 do efetivo 

contraditório, indentificado este, tradicionalmente, com o binômio informação-reação
219

, 

isto é, com a necessidade de dar conhecimento da existência da ação e de todos os atos 

processuais e franquear a possibilidade de reação em face daqueles fatos desfavoráveis, 

assegurando-se, ademais, a indispensável paridade de armas
220

. 
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Atualmente, a garantia do contraditório, que encontra expressão no brocardo 

romano audiatur et altera pars, representa a “outorga de poderes para que as partes 

participem no desenvolvimento e no resultado do processo, da forma mais paritária 

possível, influenciando de modo ativo e efetivo a formação dos pronunciamentos 

jurisdicionais”
221

. 

Trata-se de princípio estruturante
222

, garantia fundamental responsável por conferir 

legitimidade ao próprio provimento jurisdicional
223

, relacionando-se com o próprio 

exercício da cidadania
224

. 

De fato, valorizar o princípio do contraditório é referir-se a um dos componentes 

inerente ao Estado Democrático de Direito, que é a participação dos cidadãos como 

condição sine qua non da legitimação do exercício do poder
225

. 

Como afirma Francesco Carnelutti, a demanda de apenas uma parte basta para fazer o 

processo se mover, mas não é suficiente para conduzí-lo a um bom fim
226

. 

O direito de defesa passa a ser visto não só como o reflexo do princípio 

constitucional da isonomia
227

, mas também como pressuposto de uma sentença justa e 

legítima, porquanto é o único meio de conferir ao julgador uma visão completa do conflito 

de interesses, vislumbrando-se os dois lados da controvérsia e garantindo-se melhores 

condições para verificar quais normas jurídicas de fato incidiram no caso concreto
228

. 
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A distinção aqui adotada entre incidência e aplicação das normas jurídicas traz 

luzes para o que se acaba de expor. 

De fato, a incidência da norma jurídica independe e não se confunde com a sua 

aplicação
229

, representando mecanismo que ocorre no mundo dos pensamentos, infalível e 

automático, pelo qual alguns fatos da vida que possuem relevência para o Direito se 

tornam fatos jurídicos. 

O nascimento dos fatos jurídicos, como afirmado alhures, decorre da incidência 

das normas jurídicas em virtude da suficiência de seu suporte fático
230

. Ocorrendo, no 

mundo dos fatos, os acontecimentos previstos no suporte fático normativo, a norma 

jurídica em questão incidirá, transformando o suporte fático, total ou parcialmente, em fato 

jurídico, que terá como efeito aquela consequência prevista na norma
231

. 

Esse fenômeno, que é chamado de eficácia normativa (ou eficácia legal, nas 

palavras de Pontes de Miranda), não pode ser confundido com a eficácia jurídica, pois esta, 

como já afirmado, é sempre decorrência de fato jurídico. Dessarte, a eficácia normativa é 

pressuposto da eficácia jurídica
232

. 

Assim explica Pontes de Miranda
233

, por meio da já famosa analogia com a 

prancha da máquina de imprensa, o fenômeno da incidência:  

Para que os fatos sejam jurídicos, é preciso que regras jurídicas - isto é, 

normas abstratas - incidam sôbre êles, desçam e encontrem os fatos, 
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colorindo-os, fazendo-os "jurídicos". Algo como a prancha da máquina 

de impressão, incidindo sôbre fatos que se passam no mundo, posto que 

aí os classifique segundo discriminações conceptuais.  

A aplicação da norma jurídica, por seu turno, é o ato humano de perquirição da 

norma jurídica, que, de fato, incidiu na espécie. 

Na doutrina nacional, Miguel Reale fornece noção bastante próxima, destacando 

que o termo “aplicação do direito”, em sentido técnico, reserva-se à forma de execução da 

lei feita por força da competência de que se acha investido um órgão ou autoridade, que 

“envolve a adequação de uma norma jurídica a um ou mais fatos particulares, o que põe o 

delicado problema de saber como se opera o confronto entre uma regra ‘abstrata’ e um fato 

‘concreto’”
234

. A determinação prévia da norma aplicável à espécie, portanto, exige uma 

referênia inescapável ao elemento fático. 

À noção de aplicação do direito, desse modo, é inerente a possibilidade, ante a 

falibilidade das ações humanas, de que os efeitos jurídicos previstos na norma não se 

efetivem no mundo dos fatos tal como nela previstos. É perfeitamente possível, assim, que 

se dê como incidente norma diversa daquela que realmente incidiu
235

. 

De fato, como destaca Pontes de Miranda, ao distinguir o direito material do 

direito processual, “o jurista de direito material é um homem que ingenuamente crê que as 

sentenças serão, todas, justas, em que a aplicação corresponde sempre, em toda sua 

extensão, à incidência”
236

. 

No entanto, “o desatendimento à incidência, entretanto não afeta sua veracidade 

nem faz com que perca sua infalibilidade, de modo que não se poderá ter como incidente a 
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norma erroneamente aplicada”
237

. Mais adiante, conclui o autor que “o erro do aplicador, 

ainda quando reiterado, em nada afeta a existência, validade ou a eficácia (=incidência) da 

norma jurídica”
238

. 

Nesse contexto, ressoa a importância do direito de defesa, em todas as suas 

espécies, porquanto é através dele que se torna possível delinear, de forma ampla, o 

arcabouço fático subjacente ao conflito de interesses instaurado, conferindo aos sujeitos 

que ocupam os dois polos da relação jurídica a oportunidade de trazer elementos que 

contribuam para a sua formação
239

. 

Confere-se ao juiz – se for o caso de solvê-lo através do Poder Judiciário – visão 

ampla dos interesses envolvidos e dos fatos que militam em favor de uma e de outra parte, 

tornando possível, com maior precisão e segurança, a verificação da norma jurídica que, de 

fato, incidiu na hipótese, aproximando-se o fenômeno da incidência e o da aplicação
240

. 

Em outras palavras, afirmar que o direito de defesa é pressuposto de uma decisão 

justa significa dizer que por meio dele se permite a verificação, com o maior grau de 

precisão possível, do verdadeiro suporte fático que se tornou suficiente em determinado 

caso, e, consequentemente, da real norma jurídica que rege a espécie. 

Conforme Ada Pellegrini Grinover, “é pela soma da parcialidade das partes (uma 

representando a tese e a outra, a antítese) que o juiz pode corporificar a síntese, em um 

processo dialético”
241
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conhecimento humano da realidade, unilateral e fragmentário por natureza, só pode tornar-se menos 

imperfeito na medida em que as coisas sejam contempladas por mais de um ângulo e se ponham em 

confronto as diversas imagens parciais assim colhidas” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. A Garantia do 

Contraditório na Atividade de Instrução. Revista de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, v. 20, n. 46, p. 2, 1981). 
241

 GRINOVER, Ada Pellegrini. Princípios e Garantias Constitucionais In LIMA, Marcellus; SANTIAGO, 

Nestor Eduardo Araruna (Coords.). A Renovação Processual Penal após a Constituição de 1988: 

Estudos em homenagem ao Professor José Barcelos de Souza. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 

13. 
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Nesse contexto, a exceção substancial, como uma das formas de exercício do 

direito de defesa
242

, tomado esse no sentido bastante amplo aqui empregado, quando 

manejada judicialmente, é mecanismo por meio do qual se leva à apreciação do julgador 

determinados fatos com características bem específicas – fatos que não afastam a 

existência do direito do autor, mas, na prática, o inutilizam –, e que contribuem, 

significativamente, com a produção de uma decisão justa para o caso concreto
243

. 

Tomando a exceção em um certo sentido, pode-se afirmar que “o binômio ação-

exceção constitui a própria estrutura do processo”
244

. 

Em um momento histórico em que se coloca em cheque a noção de direitos 

humanos e se busca uma Justiça sumária e não célere, é indispensável o fortalecimento do 

direito de defesa em todas as suas formas de manifestação. 

Em suma, deve ser revista, como de fato vem ocorrendo, a posição secundária 

atribuída ao direito de defesa, porquanto tanto ele quanto o direito de ação, possuindo a 

mesma relevância jurídica
245

, constituem, a rigor, aspectos inerentes à garantia de acesso à 

justiça (art. 5º, XXXV, CF)
246

 e manifestações do próprio princípio do contraditório
247

, 
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 Nesta Dissertação, o termo defesa é empregado no sentido de comportamento defensivo do réu, podendo 

abarcar uma vasta gama de atitudes defensivas facultadas pela técnica jurídica, como será oportunamente 

exposto. 
243

 “Deve ser conferida àquele a quem se imputa conduta contrária ao direito a possibilidade de demonstrar 

suas razões e tentar impedir a invasão de sua esfera jurídica. A necessidade de conciliar os interesses 

opostos das partes e os respectivos mecanismos processuais destinados a protegê-los exige maior reflexão 

a respeito de determinadas posturas e posições, voltadas exclusivamente para beneficiar um dos pólos da 

relação processual [...] a preocupação em atender ao direito de acesso à justiça do autor não pode 

desprezar direito de igual natureza, que assegura a ambas as partes o contraditório, a ampla defesa e o 

devido processo legal. Não se nega a idéia abrangente da garantia constitucional da ação, que 

compreende, sem dúvida, o direito à tutela jurisdicional efetiva, ou seja, apta a proporcionar ao titular do 

interesse amparado pela regra substancial a possibilidade real e concreta de usufruir dessa situação. É esse 

o entendimento correto a respeito do princípio da inafastabilidade. Efetividade do processo, devido 

processo legal e direito à adequada tutela jurisdicional são fenômenos indissociáveis. Mas todas essas 

garantias incorporadas ao texto constitucional referem-se a ambos os sujeitos do processo.” (BEDAQUE, 

José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa 

de sistematização). São Paulo: Malheiros, 1998. p. 76). Ver, ainda: LUCON, Paulo Henrique dos Santos. 

Novas tendências na estrutura fundamental do processo civil. Revista do advogado, v. 26, n. 88, p. 164 e 

ss., nov. 2006 
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 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. 

Teoria Geral do Processo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 303. 
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 Nesse sentido, sustenta Heitor Vitor Mendonça Sica que “a diferença entre ação e defesa, sob esse prisma, 

reduz-se à iniciativa processual, o que não é suficiente para infirmar a conclusão de que autor e réu 

exercem tanto o direito de ação como o de defesa, não havendo, hoje, razão para que essas garantias 

constitucionais continuem a ser tratadas como fenômenos diferentes.” (SICA, Heitor Vitor Mendonça. O 

direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 

2011, p. 50). 
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 DINAMARCO, Cândido Rangel. Os institutos fundamentais do direito processual. Revista Forense, v. 

80, n. 288, p. 71, out./dez. 1984; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela 
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que, ao lado de garantias constitucionais como a isonomia e o juiz natural, representa 

elemento basilar da própria noção de devido processo legal (art. 5º, LIV, CF)
248

  

                                                                                                                                                    
antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização). São Paulo: Malheiros, 1998. p. 

70; SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2013. p. 433. 
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 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 7. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 135. 
248

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. . Ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2009. v. 1. 6. p. 306. GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria Geral do Processo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 

303; SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2013, p. 433-434; SIQUEIRA, Cleanto Guimarães. A defesa no Processo Civil: as exceções 

substanciais no processo de conhecimento. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 253.; MARQUES, José 

Frederico. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1974. v. 1. p. 165. Ada Pellegrini 

Grinover destaca que, “na verdade, pode-se afirmar que o direito de ação e de defesa tem como conteúdo 

as garantias do devido processo legal” (GRINOVER, Ada Pellegrini. Princípios e Garantias 

Constitucionais In: LIMA, Marcellus; SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna (coord.). A renovação 

processual penal após a Constituição de 1988: estudos em homenagem ao Professor José Barcelos de 

Souza. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 3). 
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5 A EXCEPTIO NO DIREITO ROMANO 

5.1 A exceptio no período do processo formulário 

Rudolf von Ihering escreveu que: 

Três vezes Roma ditou leis para o mundo, e três vezes serviu de nexo 

entre os povos: primeiramente, pela unidade do Estado, quando o povo 

romano ainda estava no auge do seu poderio; depois, pela unidade da 

Igreja quando da queda do Império e, finalmente pela unidade do direito, 

ao ser adotado durante a Idade Média. A opressão exterior e a força das 

armas trouxeram pela primeira vez o resultado da propagação da força 

intelectual do direito, que se sobrepõe a das épocas anteriores249. 

 

O estudo histórico da exceção substancial não é o escopo específico deste 

trabalho. No entanto, a análise da exceptio no Direito Romano, sobretudo através do exame 

direto das fontes romanas, será importante para bem inserir a figura no quadro das 

categorias jurídicas gerais, máxime tendo em vista que “o conceito moderno de exceção 

(em qualquer de suas várias acepções) carrega diversos traços do conceito romano de 

exceptio mesmo depois de dois milênios de evolução do instituto”
250

. 

Historicamente, a exceção surgiu no Direito Romano e desenvolveu-se em duas 

fases, a saber: durante o processo formular e durante o período da extraordinaria cognitio, 

embora nem todos os autores mencionem esta segunda etapa
251

. 

O processo formular vigorou quase sem alterações de Otavio Augusto a 

Diocleciano, representando a época de ouro do direito civil romano e cujo fundamento é, 

precisamente, a formula
252

. 
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 No original: “Tres veces Roma há dictado leyes al mundo y tres há servido de nexo entre los pueblos: 

primeiro, por la unidad del Estado, cuando el Pueblo romano se hallaba todavía en la plenitude de su 

poderío; después, por la unidad de la Iglesia a raíz de la caída del Imperio, y finalmente, por la unidad del 

derecho al adoptarse éste durante la Edad Media. La opresión exterior y la fuerza de las armas trajeron 

por primera vez el resultado de la propagación de la fuerza intelectual del derecho, que se sobrepone a las 

de las épocas anteriores (IHERING, Rudolf von. Importancia del Derecho Romano. In: PETIT, Eugène. 

Tratado Elemental de Derecho Romano. Buenos Aires: Editoral Universidad, 1994. p. 19). 
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 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Direito de defesa e tutela jurisdicional: estudo sobre a posição do réu 

no processo civil brasileiro. 2008. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, p. 106. 
251

 OLIVEIRA, Rafael. Delimitação conceitual de exceção substancial e distinção entre exceções e objeções 

substanciais. Revista de Processo, São Paulo, v. 36, n. 193, p. 28-31, mar. 2011; DIDIER JUNIOR, 

Fredie. Teoria da exceção: a exceção e as exceções. Revista de Processo, São Paulo, v. 29, n. 116, p. 54-

66, jul./ago. 2004. 
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Precedeu o chamado processo formular, no período pré-clássico, o denominado 

sistema das ações da lei
253

 (legis actiones), o mais antigo dos sistemas de processo civil 

romano, e sobre o qual a maior parte das informações que chegaram até os dias de hoje se 

deve a Gaio
254

. 

As Institutas de Gaio, “com sua articulação em personae (1º livro), res (2º e 3º 

livros) e actiones (parte do direito processual civil, 4º livro), mostram pela primeira vez um 

sistema claramente dominado por princípios lógico-materiais”
255

. 

De fato, de suas Institutas extrai-se o seguinte excerto: 

As acções usadas dos antigos chamavam-se acções da lei, seja de se 

originarem das leis (pois no tempo não existiam ainda os editos do pretor, 

introductórios de várias acções), seja por se conformarem às palavras das 

próprias leis, conservando-se por isso imutáveis como as leis mesmas
256

. 
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 SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução 

Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 

1954, p. 159. 
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 Carlos Alexandre Böttcher elenca vários autores e teorias acerca da origem do processo romano. Cf. 

BÖTTCHER, Carlos Alexandre. Iudicet Iudicarive Iubeat: reflexões sobre as origens do processo civil 

romano e da bipartição. 2012. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 
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 SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema del Diritto Romano Attuale. Tradução V. Scialoja. Torino, 

1893, v. 5, p. 211-212. “Le legis actiones sono la prima forma nota di processo privato (usando il termine 

in contrapposizione con quello di processo publico, che cioè si celebra per iniziativa non del privato, ma 

in termini moderni dello Stato: i soli processi pubblici del diritto antico erano quelli criminali)” 

(CANNATA, Carlo Augusto. Profilo Instituzionale del processo privato romano. Torino: G. 

Giappichelli, 1980. v. 1. p. 10 e 11). 
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  KASER, Max. Direito Privado Romano. Tradulção Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 42. “Este esquema gaiano, ainda que sujeito a críticas 

justificadas, especialmente, nas suas ulteriores concretizações, é, como primeira tentativa de classificação 

jurídica das matérias, uma obra original e meritória, que teve um êxito de alcance histórico-universal. 

Justiniano adoptou-o em regra nas suas instituições; e o seu <<sistema das instituições>> influenciou, na 

Idade Média e Moderna, muitos sistemas posteriores, tanto as exposições literárias do direito romano 

como as codificações do direito civil. O Code Civil francês e o ABGB austríaco mostram esta influência 

de forma particularmente nítida; mas também o sistema dos cinco livros do BGB alemão (que se encontra 

pela primeira vez no final do séc. XVIII no pandectista Heise), bem como a estrutura de outros códigos 

civis modernos (Suíça, Itália, Grécia e outros) remetem para o sistema gaiano” (KASER, Max. Direito 

Privado Romano. Tradulção Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1999. p. 42). 
256

 A tradução pode ser obtida em: CORREA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano; CORREA, Alexandre 

Augusto de Castro. Manual de Direito Romano: Institutas de Gaio e de Justiniano vertidas para o 

português, em confronto com o texto latino. 2. ed. Correcta e melhorada. São Paulo: Saraiva, 1955. v. 2. 

p. 225. No original: Actiones, quas in usu veteres habuerunt, legis actiones appellabantur, vel ideo, quod 

legibus proditae erant, quippe tunc edicta praetoris, quibus complures actiones introductae sunt, nondum 

in usu habebantur, vel ideo, quia ipsarum legum verbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde 

atque leges observabantur (Gaio, I. 4, 11). Pontua Moreira Alves, comentando este fragmento das 

Institutas, que “quanto à denominação legis actiones (ações da lei), já no tempo de Gaio (século II d. C.) 

não se sabia, com certeza, qual fosse a sua origem. Julgava-se que ela decorria ou do fato de as legis 

actiones se originarem da lei, ou, então, da circunstância de elas se conformarem com as palavras da lei” 

(ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 203). 
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Max Kaser, comentando a referida passagem das fontes, esclarece que o nome 

legis actiones provavelmente deriva de antigas fórmulas verbais denominadas leges. 

Somente mais tarde, como asseverava Gaio, é que essa designação passou a derivar do 

fundamento legal em que a maioria dessas ações tem sua origem, sobretudo a Lei das XII 

Tábuas, sendo certo, ademais, que os processos mais antigos certamente já existiam antes 

mesmo dessa lei
257

. 

Pompônio informa que, após a queda dos reis em virtude da Lei Tribunícia, 

caíram em desuso todas as leis que – segundo a tradição – foram criadas por Rômulo e 

reunidas no livro de Sexto Papírio
258

, passando o povo romano a submeter-se a um direito 

incerto e ao costume
259

. Esse quadro é então alterado com o advento da Lei das XII 

Tábuas
260

, que, “segundo a tradição lendária, teria sido redigida a pedido dos plebeus que, 

ignorando, os costumes em vigor na cidade e as suas interpretações pelos pontíficies, se 

queixavam do arbítrio dos magistrados patrícios”
261

. 

Fornece, então, o famoso jurisconsulto romano, a origem do sistema das legis 

actiones: 

Em virtude destas leis, pouco mais ou menos no mesmo tempo, 

instituíram-se as ações por meio das quais os homens pleiteassem entre si 

seus direitos. Estas ações, para que o povo as não instituísse a seu bel 

prazer, deliberou-se que fosse certas e solenes. Esta parte do direito 

chama-se “ação da lei”, isto é, ações legítimas. E, destarte, quase ao 

mesmo tempo, nasceram esses três direitos: as Leis das 12 Tábuas, o 

direito civil delas derivado e as ações da lei, compostas em virtude das 

mesmas. Contudo, a ciência destas leis e da sua intepretação e a fixação 

das ações pertenciam ao colégio dos pontífices; destes, cada ano 
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 D. 1, 2, 2, 2. 
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 D. 1, 2, 2, 4. 
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 GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. 6. ed. Tradução A. M. Espanha e L. M. Macaísta 

Malheiros. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 86. Sobre a Lei das XII Tábuas, Michel 
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teórica, por modesta que seja, do direito romano” (VILLEY, Michel. Direito Romano. Tradução 

Fernando Couto. Porto: Rés-Editora, 1991. p. 413). 
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nomeava-se um para administrar justiça aos particulares. Este costume foi 

observado durante perto de cem anos pelo povo
262

. 

Carlo Augusto Cannata esclarece a relação entre o termo actio (actiones) e o nome 

deste antigo sistema processual romano: 

“Actio”, em relação àqueles procedimentos, era a forma ritual prevista, 

em abstrato, para o desenrolar de um processo; tratava-se de um número 

limitado de formas, em um total cinco, como uma evolução completa 

que, para oficializar um processo, deveriam ser necessariamente 

adotadas, no sentido de que um processo não poderia desenrolar-se se não 

em tais condições
263

. 

Tratava-se de processo oral submetido a duas fases. A primeira, in iure, ocorria 

perante o magistrado
264

; a segunda, apud iudicem, perante juiz popular (iudex)
265

. 

Essa divisão do procedimento representou, de acordo com Pietro Bonfante
266

, a 

mais conhecida invasão da figura do Estado no processo civil romano, cuja característica 

marcante – seu forte caráter privado – foi pouco a pouco arrefecendo até desaparecer quase 

por completo no período em que vigorou a extraordinaria cognitio. 

Um dos prováveis motivos dessa divisão é apontado por Wolfgang Kunkel: 

Pode-se supor que as múltiplas ocupações dos magistrados ocorreram 

relativamente cedo, que a remissão de controvérsias privadas a juízes 

cívicos ou a reduzidos colégios de juízes ultrapassou seu campo inicial de 

aplicação, até se converter, finalmente, em regra geral, e o antigo 
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 D. 1, 2, 2, 6. A tradução pode ser obtida em: VASCONCELLOS, Manoel da Cunha Lopes et al. Digesto 

ou Pandectas do Imperador Justiniano. São Paulo: YK, 2017. v. 1. p. 65. 
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 CANNATA, Carlo Augusto. Profilo Instituzionale del processo privato romano. Torino: G. 

Giappichelli, 1980. v. 1. p. 10. No original: “’Actio’, in relazione a quelle procedure, era la forma rituale 
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províncias os magistrados eram os governadores (praesides), mas o processo ordinário posterior 

(processo formulário) não se aplicou em todas as províncias [...] O poder de jurisdição está, em regra, 
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municipais tinham a jurisdição por delegação” (KASER, Max. Direito Privado Romano. Tradulção 

Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 430). 
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 SCHULZ, Fritz. Derecho Romano Clássico. Tradução directa de la edición inglesa por José Santa Cruz 

Teigeiro. Barcelona: Bosch, 1960, p. 13 e ss. 
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 BONFANTE, Pietro. Diritto Romano. Milano: Giuffré, 1976. p. 365. 
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procedimento judicial sob a presidência do magistrado em uma rara 

exceção
267

. 

Oskar von Bulow discorda da tese, apontando, como causa da divisão do 

procedimento, a intrínseca diferença qualitativa das matérias submetidas a uma e a outra 

fase. Segundo o autor, “a primeira metade (os pressupostos processuais) formava o 

conteúdo exclusivo do procedimento preparatório que se realizava in iure e era aqui, [...] 

onde ficava total e em última instância resolvida. Ao procedimento principal, in iudicio, 

restava tão-somente a discussão e resolução da relação litigiosa material”
268

. 

De fato, a origem da bipartição do processo civil romano e suas causas são temas 

controversos. Carlos Alexandre Böttcher
269

 elenca as principais teses, reunindo-as em dois 

grandes grupos, a saber: a) aquelas segundo as quais a bipartição seria originária, isto é, o 

processo romano teria nascido bipartido até o advento da extraordinaria cognitio; e b) 

aquelas segundo as quais, em sua origem e durante todo o período monárquico, o processo 

romano seria monofásico, desenvolvendo-se todo perante o rei e apenas em um segundo 

momento – talvez a partir da República – ter-se-ia tornado bifásico ou bipartido
270

. 

O autor subdivide, ainda, este segundo grupo de teorias em dois subgrupos, a 

saber: b.1) aquelas segundo as quais “o processo teria sido unitário e teria sido 

desenvolvido perante o rei, magistrado ou pontífices por longo período sempre que tivesse 

permanecido baseado em princípios, crenças e ritos religiosos como a legis actio 

sacramenti, enquanto teria tido desenvolvimento em duas fases (in iure e apud iudicem), 

quando se tivesse desvencilhado da ritualidade sacra e tivesse sido laicizado como na legis 

actio per iudicis arbitriue postulationem”
271

; e b.2) aquelas segundo as quais “a bipartição, 
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uma vez introduzida, teria abarcado todos os processos, tivessem eles forma e conteúdo 

sacral ou já laicizados”
272

. 

Max Kaser, analisando a origem desta bipartição, assevera que: 

Ultimamente tende-se, de acordo com a tradição romana, a atribuir ao 

magistrado da época primitiva, o Rei, como titular do poder sacral, mas 

também ao pretor, o pleno poder judicial que incluía o ditar da sentença. 

A entrega a juízes especiais, do processo probatório e da sentença só teria 

surgido mais tarde e, ao princípio, como medida voluntária permitindo 

libertar o magistrado de tarefas sempre acrescidas; só nos princípios da 

República se terá tornado regra vinculativa, apoiada na tendência 

democrática de origem grega
273

. 

Seja como for, no que diz respeito ao procedimento do sistema das legis actiones, 

Maria Cristina Carmignani destaca sua principal característica – e muito provavelmente 

sua principal fragilidade – ao esclarecer que “fora daquelas situações expressamente 

previstas no ius civilie, não havia uma ação que pudesse assegurar em Roma a tutela de 

todo e qualquer direito subjetivo lesado”
274

. 

Das lições de Gaio retira-se as cinco espécies de ações da lei, a saber: 

sacramentum, iudicis postulatio, condictio, manus iniectio e pignoris capio
275

. 

A introdução da instância ocorria por meio da in ius vocatio
276

, que é o 

chamamento do réu a juízo. De acordo com a Lei das XII Tábuas, tal chamamento ficava a 

cargo do autor
277

 e, se o réu não comparecesse, poderia o autor, tomando testemunhas, 

conduzi-lo, ainda que a força, à presença do magistrado
278

. Deve-se levar em consideração, 

                                                 
272

 BÖTTCHER, Carlos Alexandre. Iudicet Iudicarive Iubeat: reflexões sobre as origens do processo civil 

romano e da bipartição. 2012. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo. p. 75. 
273

 KASER, Max. Direito Privado Romano. Tradulção Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 431. 
274

 CARMIGNANI, Maria Cristina. A aequitas e a aplicação do direito em Roma. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 104, p. 120, jan./dez. 2009. p. 120. No mesmo 

sentido, Michel Villey afirma que, uma vez sendo necessário introduzir determinada pretensão individual 

em uma das fórmulas admitidas pelo costume e aceitas pelo pretor, é possível afirmar que o antigo 

processo romano não reconhecia senão um número limitado de pretensões juridicamente tuteláveis. Cf. 

VILLEY, Michel. Direito Romano. Tradução Fernando Couto. Porto: Rés-Editora, 1991. p. 41. 
275

 Gaio, I. 4, 12. Para a exposição de cada uma das espécies, ver Gaio, I. 4.13 e seguintes. 
276

 Para um estudo sobre diversos pontos polêmicos que envolvem a in ius vocatio, ver SCIALOJA, Vittorio. 

Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução Santiago Sentis Melendo 

y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 195. p. 207 e ss. 
277

 Tábua, I, 1. 
278

 Tábua I, 2. “Esta invocação era feita solenemente, e aparentemente havia também o costume de tirar de 

ouvido o testemunho, a fim de exercitar a memória” (SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil 

Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra 

Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1954, p. 206-207). No original: “Esta 

 



73 

 

no entanto, a limitação representada pela inviolabilidade do domicílio, isto é, não era 

possível entrar, sem permissão, em determinada residência para vocatio in ius
279

.  

Se o réu tentasse enganar ou fugir, o que citou poderia coagi-lo fisicamente a 

comparecer
280

. Ademais, caso o réu fosse velho ou doente, mandava a lei que o autor lhe 

fornecesse um cavalo
281

 e, caso não fosse aceito, uma liteira
282

. 

De ordinário, o futuro réu aceitava o chamamento, porque conhecia as 

consequências de sua recusa. 

Nota-se que, até esse ponto, o procedimento era eminentemente privado, isto é, 

não havia a interferência do Estado, tudo se passando entre indivíduos. O magistrado 

somente intervinha quando a tais atos praticados legalmente se opunha uma resistência 

ilegal. Nesses casos, exercendo sua autoridade pública, castigava tanto o demandado que 

se recusava a atender o chamamento do autor quanto aqueles que contribuíram para 

eventual fuga
283

. 

Ademais, algumas pessoas não podiam ser vocati in ius e outras podiam somente 

sob certas condições. Integravam o primeiro grupo as crianças, os loucos, e, em geral, os 

que não podiam comparecer perante o magistrado. Os padres, os ascendentes, o patrono, a 

patrona e seus filhos dependiam, para tanto, de permissão especial do magistrado, sob pena 

de sofrer ação penal aquele que procedesse ao chamamento
284

. 

Além disso, os magistrados maiores e os tribunos não podiam ser chamados in ius 

enquanto durasse o mandato. 

Presentes as partes perante o magistrado, tinha início a fase in iure, marcada pelas 

fórmulas orais solenes e pelos gestos rituais que deveriam ser, respectivamente, recitadas e 
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produzidos pelas partes
285

 de acordo com formulários cujos teores se apoiavam 

estritamente nas prescrições da Lei das XII Tábuas e de algumas outras leis posteriores
286

. 

Importa destacar, destarte, que a pronúncia de fórmulas predispostas e a execução 

de gestos rituais não deveriam ocorrer somente por parte do autor, mas também por parte 

do réu e até mesmo do magistrado
287

. 

Esse formalismo e ritualística pode ser ilustrado pelo seguinte exemplo fornecido 

por Gaio: 

Tratando-se de acções in rem, as coisas móveis e as semoventes, 

susceptíveis de serem levadas ou conduzidas a juízo, vindicavam-se 

assim. O vindicante, empunhando a varinha, tomava a coisa, por 

exemplo, um escravo dizendo: EU DIGO QUE ÊSTE HOMEM É MEU 

POR DIREITO DOS QUIRITES, SEGUNDO SUA SITUAÇÃO 

JURÍDICA. ASSIM COMO DISSE, VÊ, Ó TU, TOQUEI-O COM A 

VARINHA; e ao mesmo tempo tocava o escravo com ela; o adversório 

dizia e fazia o mesmo. Quando as duas partes tinham vindicado, o pretor 

dizia LARGUEM, AMBOS, O ESCRAVO, e eles largavam. O primeiro 

vindicante interrogava o outro assim: PEÇO DIGAS A QUE TÍTULO 

VINDICASTE; e o segundo respondia: EXERCI MEU DIREITO 

TOCANDO COM A VARINHA. Em seguida, o primeiro vindicante 

dizia: VISTO TERES VINDICADO INJUSTAMENTE, DESAFIO-TE 

A UM SACRAMENTUM DE QUINHENTOS ASSES; o adversário 

dizia também o mesmo: E EU TE DESAFIO A TI
288

.  
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Neste momento, debaixo do sistema das legis actiones, o magistrato, em virtude 

das diminutas funções que exercia, limitava-se a envidar esforços no sentido de conciliar as 

partes, ao que se dava o nome de pactum
289

. 

Não sendo possível a conciliação e não havendo controvérsia quanto aos fatos 

alegados, o pretor pronunciava diretamente a sentença
290

. 

Ao final, não sendo possível a conciliação e havendo fatos controversos, 

averiguava o magistrado se existia ou não, na ordem jurídica, uma actio, uma proteção 

jurídica, correspondente à pretensão do autor. Podia o magistrado, então, recusar 

autorização para se iniciar um iudicium, ao que se dava o nome de denegare iudicium
291

, 

ou nomear um juiz popular (iudex ou arbiter
292

) responsável por julgar a causa (dare 

iudicium)
293

, que, em regra, era escolhido pelas partes. 

“Finalmente, como as fórmulas utilizadas pelos litigantes para fixar o litígio 

fossem orais, eles (não se sabe se antes, ou depois, da nomeação do iudex) tomavam os 

assistentes da audiência como testemunhas de que estava instaurado o contraditório, e a 

esse ato solene se dava a denominação de litis contestatio”
294

. 
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INIURIA VINDICAVISTI, D AERIS SACRAMENTO TE PROVOCO; adversarius quoque dicebat 

similiter: ET EGO TE”. 
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Importa mencionar que, como a presença da litis contestatio se faz sentir nas mais 

variadas formas de processo e nos diversos períodos do direito romano, é improvável que 

ela tenha possuído em todos os momentos a mesma natureza e os mesmos efeitos
295

. 

Não obstante, Giovanni Pugliese considera ser possível a indicação de um 

determinador comum mínimo: 

Qual era esse mínimo? Em relação à estrutura, tratava-se de um ato que 

indicava (ou pressupunha), a prévia indicação das posições contrapostas 

assumidas pelas partes do processo; e estabelecia os exatos termos da 

causa. Em relação às funções, essas consistiam em render definitivas, no 

âmbito do processo em andamento, aquelas posições, ao estabelecer, os 

termos da causa e ao oferecer corretamente ao órgão judicante, um 

preciso objeto para o seu julgamento
296

. 

No que concerne ao sistema das ações da lei, como esclarece Vittorio Scialoja, 

contestari litem significava, justamente, invocar testemunhas para que certificassem a 

existência de uma lide e seu conteúdo, respeitando-se, ademais, diversas formalidades
297

. 

De fato, tratava-se do momento em que o conflito tornava-se determinado e se precisava as 

condições para desenvolver-se o julgamento perante o iudex
298

. 

No procedimento das ações da lei, esse importante momento da fase in iure 

envolvia formas solenes e a convocação de testemunhas com diversas formalidades
299

. 

Diante da dualidade de fases do sistema das legis actiones – dualidade esta que 

perduraria durante o período do processo formulário – importa diferenciar dois importantes 

conceitos, a saber: iurisdictio e iudicatio
300

. 
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Os romanos denominavam de ius dicere ou de iurisdictio (termo derivado do 

primeiro) a atividade do magistrado jurisdicional, que não proferia a sentença, tendo 

unicamente a função de dirigir o processo
301

. Max Kaser
302

 denomina tal função de 

“administração de justiça”, no sentido de “declarar o direito”, isto é, determinar com qual 

conteúdo e perante qual juiz terá lugar o processo. 

Nesse sentido, afirma Francesco Martino que “iurisdictio nell'epoca classica 

designa in senso strettamente tecnico la funzione del magistrato nel processo formulare, 

consistente nel determinare il diritto in base aI quale può essere concessa un'azione”
303

. 

De fato, à luz da Lei das XII Tábuas, aos magistrados incumbia apenas uma 

espécie de processo introdutório em que se fazia um juízo de admissibilidade da ação e se 

determinava o juiz diante do qual iria desenrolar-se o litígio. 

Destaca Fritz Schultz, ademais, que “En la antigüedad, el pretor, fuè llamado 

iudex y actuaba como tal; iurisdictio fué más tarde el término próprio para designar sus 

funciones, conservado posteriormente de modo habitual, no obstante la división de poderes 

entre magistrado y juez”
304

. Ou seja, por mais que o magistrado não mais atuasse dirimindo 

conflitos, mantevesse, por respeito à tradição, o termo iurisdictio para referir-se às suas 

atividades. 

O magistrado gozava, ainda, do imperium, verdadeiro poder geral de comando, 

por meio do qual dava ordens aos cidadãos, o que contribuiu sobremaneira, sobretudo nos 

três últimos séculos da República, para enriquecer o direito romano
305

. É exercendo o 

referido poder que, por exemplo, o magistrado “proíbe que se ataque a posse. O possuidor 

não estava protegido pelo antigo direito civil; não tinha acção, nem fórmulas apropriadas à 

sua situação, quando a coisa não era sua pelo direito de propriedade”
306

. 

Nas fontes, uma das referências ao imperium é encontrada em texto de Ulpiano, 

segundo o qual: 
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O império é mero ou misto. Mero império é o que confere o poder da 

espada para punir os facinorosos e também se denomina poder (potestas). 

É império misto, a que também é inerente a jurisdição, o que consiste em 

dar posse dos bens. Também é jurisdição a faculdade de dar juízes às 

partes
307

. 

Encerrada a primeira fase do procedimento, os litigantes deveriam, então, 

comparecer à presença do iudex três dias depois
308

 e, caso uma das partes não 

comparecesse, deveria o juiz esperar até o meio-dia e, então, dar sentença favorável ao 

litigante que comparecera
309

. Comparecendo ambos à presença do julgador, este, após a 

produção das provas
310

, dirimia o conflito de acordo com o quanto delimitado pelo 

magistrado na fase anterior, não lhe sendo facultado inquirir acerca da legalidade ou da 

ilegalidade do que o magistrado lhe ordenara
311

. 

Para desempenhar seu mister, o iudex poderia constituir discricionariamente um 

consilium para auxiliá-lo ou, até mesmo, consultar um jurista determinado e convidá-lo a 

integrar eventual consilium já existente
312

. 

Os romanos denominavam iudicare ou iudicatio a autoridade conferida ao iudex 

para dirimir o conflito instaurado
 313

. 

Importa destacar que os juízes e árbitros designados pelo magistrado para 

solucionar o litígio eram cidadãos privados, sendo certo que o poder jurisdicional do 

magistrado representava, também, dessa forma, fundamento da fase apud iudicem (e do 

poder do iudex), conferindo à sentença a autoridade estatal
314

. 
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  Nesta fase do procedimento civil, não era permitida a declaração non liquet, como o era no procedimento 

criminal. Cf. SCHULZ, Fritz. Derecho Romano Clássico. Tradução directa de la edición inglesa por 

José Santa Cruz Teigeiro. Barcelona: Bosch, 1960. p. 14 e 22. 
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  SCHULZ, Fritz. Derecho Romano Clássico. Tradução directa de la edición inglesa por José Santa Cruz 

Teigeiro. Barcelona: Bosch, 1960. p. 22. 
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  SCHULZ, Fritz. Derecho Romano Clássico. Tradução directa de la edición inglesa por José Santa Cruz 

Teigeiro. Barcelona: Bosch, 1960. p. 13. 
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  KUNKEL, Wolfgang. Historia del Derecho Romano. Tradução 4. ed. Alemana por Juan Miguel. 2. ed. 

Barcelona: Ariel, 1970.  p. 96. 
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A tese em epígrafe parece ser corroborada pela seguinte passagem atribuída a 

Ulpiano: “Ulp. D. 2, 1, 13, 1. O magistrado, porém, ou aquele que exerce algum poder, 

como pretor, o pró-cônsul ou outros que governam as províncias, não devem mandar julgar 

no dia em que terminar suas funções”
315

. 

Ora, se o fundamento do poder do iudex derivava, justamente, da iurisdictio dos 

magistrados, era prudente que não determinasse a realização de eventual julgamento no 

instante em que se exauria o seu poder. 

Seja como for, no que interessa, cumpre consignar que, no sistema das ações da 

lei, de acordo com a opinião dominante, a exceptio não era então conhecida, vindo a existir 

– como será abordado adiante – somente com o advento do processo formulário
316

. Nesse 

sentido, são as palavras de Gaio: “Antigamente, no tempo das ações da lei, a situação era 

diversa, pois a questão, uma vez decidida, não podia mais ser novada, segundo o próprio 

direito civil. Não se interpunham, naquele tempo, como hoje, as exceções”
317

. 

Importa observar, não obstante, como faz Renzo Bolaffi, que há divergência 

quanto o ponto. Wlassak defende a existência das exceções já no sistema das ações da lei, 

muito embora pudessem ter outra configuração, diferente da que virião possuir no sistema 

formulário. Já Girard entende que, de fato, não existia, ao tempo das legis actiones, a 

figura da exceptio
318

, no que é acompanhado por Friedrich Carl Freiherr von Savigny
319

, 

Francesco Martino
320

, Eugène Petit
321

, Faustino Gutiérrez-Alviz y Armario
322

, entre outros. 
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 A tradução pode ser obtida em: VASCONCELLOS, Manoel da Cunha Lopes et al. Digesto ou Pandectas 

do Imperador Justiniano. São Paulo: YK, 2017. v. 1. p. 114. 
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 Gaio, I. 4, 108;  BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 

1936. p. 48; DE MARTINO, Francesco. La Giurisdizione nel Diritto Romano. Padova, 1937. p. 83; 

PETIT, Eugène. Tratado elemental de Derecho Romano. Buenos Aires: Editoral Universidad, 1994. p. 
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Reus, 1982. p. 232; BENJÓ, Simão Isaac. As exceções no direito romano. Revista do Ministério 

Público, n. comemorativa, p. 1213, jan. 2015; SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema del Diritto 

Romano Attuale. Tradução V. Scialoja. Torino, 1893. v. 5. p. 192. 
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 Gaio, I. 4, 108. A tradução pode ser obtida em: GAIUS. Institutas do Jurisconsulto Gaio. Tradução J. 

Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 209-210. 
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 BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 49; DE 

MARTINO, Francesco. La Giurisdizione nel Diritto Romano. Padova, 1937. p. 83 e ss. 
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 SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema del Diritto Romano Attuale. Tradução V. Scialoja. Torino, 

1893. v. 5, p. 192. 
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 GUTIÉRREZ-ALVIZ Y ARMARIO, Faustino. Diccionario de derecho romano. 3. ed. Madri: Reus, 

1982. p. 232. 
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Não há dúvida de que o maior desenvolvimento da exceptio deu-se no período do 

processo formulário. A breve menção ao sistema das legis actiones se justifica, no entanto, 

na medida em que o surgimento do processo per formulas – que, aqui, interessa de perto e 

que vigorou em Roma a partir do séc. III a. C.
323

 – deve-se, em grande medida, à 

decadência daquele sistema que vigorou no período pré-clássico. 

Faz-se necessário ressalvar, no entanto, que o sistema das ações da lei não se 

extinguiu abruptamente, tendo convivido com o novo sistema de processo civil em 

ascensão, o processo formular
324

. Està constatação aliás, reflete uma característica 

fundamental da vida romana, qual seja o mais profundo respeito à tradição. O direito 

romano apenas lentamente e com prudência abandona – e o faz de malgrado – as 

instituições jurídicas já solidificadas
325

. 

De fato, tratando da transição, Vittorio Scialoja afirma que: 

A Lei Ebúcia (da primeira metade do século VII de Roma, 

aproximadamente em 630), introduziu provavelmente este novo 

procedimento sem anular o anterior da legis actiones; de forma que até as 

Leis Júlias, teríamos um duplo sistema de procedimento, e talvez fosse 

possível escolher entre um e outro, e sem dúvida preferia-se na prática o 

sistema formular, mais simples e menos perigoso
326

. 

Vale a menção à advertência de Fritz Schulz: 

Não se pode ignorar que este conservadorismo produziu, às vezes, 

pedantismos, e também originou, apesar da tendência romana à 

simplicidade e à claridade, a confusão e a complicação do ordenamento 
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CANNATA, Carlo Augusto. Profilo Instituzionale del processo privato romano. Torino: G. 

Giappichelli, 1980. v. 1. p. 12. 
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 Passou-se a admitir as ações da lei apenas no caso da ação por dano iminente (damni infecti), no das ações 

perante os tribunais dos centúmviros (Gaio, I. 4, 31) e nas hipóteses de jurisdição graciosa com o 

emprego da in iure cessio (Gaio, I. 2, 24). Vitorrio Scialoja destaca, ainda, que “las formas antigas de la 

legis actio subsistieron también para actos solemnes de jurisdicción voluntaria, que habián perdido el 

valor de actos procesales que tuvieron em la antigüedad y sólo consevaban de tales la forma y la 

apariencia. Así, encontramos especialmente, la actio sacramento in rem aplicada como in iure cessio en 

todas sus formas, ya como reivindicatio, ya como vindicatio filii in potestatem (adopción), ya como 

vindicatio in libertatem (manumissio vindicata)” (SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: 

ejercicio y defensas de los derechos. Tradução Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. 

Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1954. p. 158).  
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 SCHULZ, Fritz. Principios del Derecho Romano. Tradução Manuel Abellan Velasco. Madrid: Civitas, 

1990. p. 107-108. 
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  No original: “La ley Ebucia (acaso de la primera mitad del siglo VII de Roma, hacia el 630) introdujo 

probabelmente este nuevo procedimiento sin abrogar el anterior de la legis actiones; de manera que hasta 

las leyes Julias tendríamos um doble sistema de procedimiento, y tal vez se podría elegir uno o outro, y 

sin duda se preferiria en la práctica el sistema formulário, más sencillo y menos peligroso” (SCIALOJA, 

Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução Santiago Sentis 

Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1954. p. 158). 
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jurídico; considerando que nunca decidiram recompor e abrandar, as 

normas e as instituições jurídicas de distintos períodos históricos 

terminaram por se justapor e se entrecruzar de uma forma tão estranha 

que torna difícil compreendê-las
327

. 

Nesse sentido, o abandono gradual das fórmulas orais, de acordo com Michel 

Villey, deve-se, em grande medida, ao progressivo aumento do contato dos romanos com 

outros povos. Isso porque as antigas fórmulas orais do sistema das ações da lei não eram 

acessíveis aos estrangeiros, que, cada vez mais, faziam parte do mundo romano. O 

magistrado, então, ao ser procurado para dirimir determinado conflito em que figurava um 

estrangeiro, passava a suprimir aquelas formalidades arcaicas e inúteis do velho direito 

quiritário, sem, no entanto, deixar de tomá-lo como modelo na configuração do novo 

processo, adaptado às então recentes necessidades
328

. 

Vitorrio Scialoja, por outro lado, aduz que o surgimento da fórmula escrita teria 

sido uma forma encontrada para facilitar a delimitação do objeto da demanda, que seria 

julgada pelo iudex, indicando-se os pontos essenciais da lide. O que nasceu como costume, 

tornar-se-ia regra de direito posteriormente
329

. 

Para Wolfgang Kunkel, em princípio, só se admitiu a tramitação in iure, livre de 

todas as formalidades das legis actiones, naqueles casos nos quais se buscava remédio 

jurídico para determinada pretensão que não encontrava guarida em uma legis actio 

adequada. Dessa forma, o processo formulário surge intimamente relacionado com a 
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  No original: “No se puede desconocer que este conservadurismo produjo a veces alguna pedantería y 

originó también, no obstante la tendencia romana a la sencillez y a la claridade, la confusión y la 

complicación del ordenamiento jurídico; dado que no se decidieron nunca a recomponer y a aligerar, las 

normas y las instituciones jurídicas de muy distintos períodos históricos acabaron por yustaponerse y 

entrecruzarse de uma manera tan extraña que resulta dificil comprenderlas” (SCHULZ, Fritz. Principios 

del Derecho Romano. Tradução Manuel Abellan Velasco. Madrid: Civitas, 1990. p. 110). 
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  VILLEY, Michel. Direito Romano. Tradução Fernando Couto. Porto: Rés-Editora, 1991. p. 58-59. Sobre 

a tutela dos interesses dos estrangeiros, pontua o autor que “por princípio, pelos menos originalmente, o 

pretor não admite proteger melhor o estrangeiro do que o romano. Ele não quer reconhecer aos 

estrangeiros, no máximo, senão os direitos reconhecidos aos cidadãos romanos. Também não admite 

fórmulas, originalmente, para além das que são modeladas sobre as antigas fórmulas orais e exprimem 

uma pretensão já recebida no sistema das fórmulas orais” (VILLEY, Michel. Direito Romano. Tradução 

Fernando Couto. Porto: Rés-Editora, 1991. p. 59). No mesmo sentido: KASER, Max. Direito Privado 

Romano. Tradulção Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

1999. p. 432. 
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 SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução 

Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 

1954. p. 158. 
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extensão da proteção processual a relações jurídicas fora do âmbito de proteção do antigo 

ius civile
330

. 

O excessivo rigor e formalismo do sistema das legis actiones é normalmente 

apontado como a causa de sua superação. 

De fato, no antigo sistema, dificilmente o magistrado poderia negar-se a designar 

um iudex para a ação interposta que cumprisse todos os requisitos formais
331

. 

É de Gaio o famoso exemplo das videiras, que bem ilustra esse excessivo 

formalismo, que acabou por transformar o velho sistema das legis actiones em um odioso 

sistema para a sociedade mais evoluída da época
332

, verbis: “Daí o ter-se respondido que 

perdia a acção quem, agindo por causa de videiras cortadas, mencionara videiras, pois a lei 

das XII Tábuas, na qual se fundava a acção por videiras cortadas, falava de árvores 

cortadas em geral”
333

. 

Gaio nos informa, ainda, que o sistema das ações da lei foi abolido somente com a 

Lei Ebúcia
334

 – de meados do século II a. C. – e com as Leis Iuliae Iudiciariae do tempo 

do imperador Augusto
335

. 
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 KUNKEL, Wolfgang. Historia del Derecho Romano. Tradução 4. ed. Alemana por Juan Miguel. 2. ed. 

Barcelona: Ariel, 1970. p. 98. 
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 KUNKEL, Wolfgang. Historia del Derecho Romano. Tradução 4. ed. Alemana por Juan Miguel. 2. ed. 

Barcelona: Ariel, 1970. p. 96. 
332

 Vale menção às palavras de Scialoja: “Este excesivo rigor de las formas procesales no debe maravillarnos; 

pues puede ocurrir que, aun en nuestro procedimiento actual, se produzcan gravísimos efectos de un error 

incluso de pura forma. En general, el rigor de las formas, sólo impressiona cuando esas formas no 

corresponden ya a los sentimientos y a las necesidades actuales, y son por tanto formas, muertas y 

obstáculos inútiles” (SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los 

derechos. Tradução Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas 

Europa-America, 1954. p. 132). 
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  A tradução pode ser obtida em: CORREA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano; CORREA, Alexandre 

Augusto de Castro. Manual de Direito Romano: Institutas de Gaio e de Justiniano vertidas para o 

português, em confronto com o texto latino. 2. ed. Correcta e melhorada. São Paulo: Saraiva, 1955. v. 2. 

p. 225). No original: Unde eum, qui de vitibus succisis ita egisset, ut in actione vites nominaret, 

responsum est rem perdisse, cum [quia] debuisset arbores nominare eo, quod lex xii tabularum, ex qua 

de vitibus succisis actio competeret, generaliter de arboribus succisis loqueretur (Gaio, I. 4, 11). 
334

 “Quanto ao alcance da Lei Aebutia (e, consequentemente, ao papel das Leis Iuliae Iudiciariae na 

introdução do processo formulário), há três opiniões divergentes. Para alguns romanistas (assim, Bekker e 

Jobbé-Duval) a Lei Aebutia estabeleceu apenas a acumulação do processo das ações da lei com a 

fórmula: 1º, os litigantes cumpriam as formalidades das ações da lei diante do magistrado; e 2º, em 

seguida, solicitavam ao magistrado uma fórmula, onde se fixava o ponto litigioso e se dava poder a juiz 

popular para condenar ou absolver o réu, conforme ficassem provadas, ou não, as alegações do autor. 

Para outros (Wlassak e Girard) – e essa conjectura é a mais seguida pelos autores –, a Lei Aebutia deu aos 

litigantes o direito de escolher, para a solução do conflito, entre os sistemas das legis actiones e o novo – 

o formulário. Por outro lado, Eisele e Cuq entendem que a Lei Aebutia autorizou o emprego da fórmula 

apenas nos casos que até então dava margem à condictio (que foi, assim abolida), pois essa actio, apesar 

de sua origem recente com relação às demais legis actiones, era malvista pelos capitalistas romanos em 
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Não se deve, no entanto, desprezar-se tão prontamente o sistema das legis 

actiones, acusando-o de excessivo formalismo. Deve-se ter em mente que existe uma 

fundamental relação entre o formalismo e a liberdade. Em abono desta afirmação, 

menciona-se o fato de que a decadência do formalismo do processo romano coincidiu com 

o período de concentração de poder e, portanto, de perda de liberdade
336

. 

Neste sentido, oportunas são as palavras de Rudolf von Ihering: 

Inimiga jurada da arbitrariedade, a forma é irmã gêmea da liberdade. É, 

de fato, o freio que impede as tentativas daqueles que arrastam a 

liberdade até a licenciosidade; a que dirige a liberdade, a que a contém e 

protege. As formas fixas são a escola da disciplina e da ordem, e, 

portanto, da liberdade; são um baluarte contra os ataques externos: 

poderão ser quebradas, mas não dobradas. O Povo que professa um culto 

verdadeiro à liberdade compreende instintivamente o valor da forma, e 

sente que não é uma opressão externa, e sim o vigilante da sua 

liberdade337. 

Abolidas as ações da lei, os processos passaram a realizar-se por palavras fixas, 

ou seja, por fórmulas
338

. 

O novo sistema instaurado – o sistema formulário – também integrava o sistema 

do ordo iudiciorum privatorum, sendo, no entanto, menos formalista, mais rápido
339

, 

parcialmente escrito e desenvolvendo-se sempre segundo um rito padrão
340

. 

                                                                                                                                                    
virtude do prazo de trintra dias para a designação do juiz popular, o que retardava a solução do litígio. 
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actiones em três casos” (ALVES, José Carlos. Direito Romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 
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SCHULZ, Fritz. Principios del Derecho Romano. Tradução Manuel Abellan Velasco. Madrid: Civitas, 
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p. 60; SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. 

Tradução Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-

America, 1954, p. 158; CANNATA, Carlo Augusto. Profilo Instituzionale del processo privato 
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 IHERING, Rudolf von. El Espíritu del Derecho Romano em las Diversas Fases de su Desarrollo. 

Tradução Enrique Príncipe y Satorres. 2. ed. Granada: Editorial Comares, 2011. p. 509. 
337

 No original: “Enemiga jurada de la arbitrariedade, la forma es hermana gemela de la liberdad. Es, em 
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El Espíritu del Derecho Romano em las Diversas Fases de su Desarrollo. Tradução Enrique Príncipe 

y Satorres. 2. ed. Granada: Editorial Comares, 2011. p. 509). 
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  Gaio, I. 4. 30. 
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Recebeu esse nome em virtude da formula – ato característico que concluía a 

primeira fase do procedimento (in iure) e com base no qual se iniciava a segunda fase 

(apud iudicem)
341

. 

Max Kaser destaca que o novo sistema processual, ao abandonar as fórmulas 

verbais solenes e reduzir a escrito o programa processual, excluiu o risco da perda do 

processo por aquele que, eventualmente, não escolheu ou não recitou corretamente a sua 

fórmula
342

. 

O processo, no período, também se desenvolvia nas mesmas duas fases: in iure 

(perante o magistrado) e in iudicio (perante o iudex)
343

.  

Na primeira, as partes litigantes apresentavam-se perante o pretor e expunham 

suas razões. De fato, o primeiro ato do procedimento in iure consistia na editio actionis, 

isto é, na comunicação, por parte do autor, da ação que pensava possuir para resguardar 

seus interesses. No mesmo momento, deveria, ainda, apresentar os documentos em que 

fundava sua pretensão
344

. 

Vittorio Scialoja exemplifica as diversas formas pelas quais poderia ocorrer a 

editio actionis: 

A editio actionis podia consistir em ações da mais variada índole: o ator 

podia conduzir o demandado diante do albo pretorio [quadro de editos] 

onde estavam escritas as fórmulas das actiones, e sinalizar com o dedo a 

ação que pretendia utilizar; podia, também (e este seria o caso mais 

habitual) indicar por escrito, ou ditar a fórmula que pretendia utilizar
345

. 
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  No original: “La editio actionis podía consistir em actos de la más variada índole: podía el actor conducir 
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Assim, quando se pretendia intentar uma ação cuja fórmula constasse do edito
346

 

do magistrado, a editio actionis não apresentava grandes dificuldades. Nesses casos, 

bastava verificar se não existia especial circunstância que recomendaria a denegação da 

actio. A essas ações dava-se o nome de ações vulgares
347

. 

Por outro lado, quando se tratava de ações novas, isto é, de ações não previstas no 

edito do magistrado, além da análise dos argumentos do autor para se saber se este fazia 

jus ou não a um juízo positivo de admissibilidade, deveria o pretor criar uma nova fórmula 

ou adaptar, para a ação em questão, uma fórmula já prevista no edito
348

. 

Importa mencionar, antes de se passar à parte final e mais importante da fase in 

iure do processo formulário, que, conforme esclarece Carlo Augusto Cannata o conceito de 

actio, no período clássico, derivava de uma famosa passagem de Celso: Nihil aliud est 

actio, nisi ius quod sibi debeatur iudicio persequendi (D. 44, 7, 51). Nesse sentido, a actio 

– que era concedida ou não pelo magistrado – nada mais seria, segundo esse autor, do que 

o direito (em sentido subjetivo) que determinado sujeito da relação jurídica possuía de 

perseguir, por meio de um processo, o que lhe era devido
349

. 

Ao final da fase in iure do processo formulário, ocorria o ato mais importante de 

todo o procedimento. Trata-se da chamada litis contestatio, que, apesar de conservar o 

mesmo nome do antigo sistema das ações da lei, possuía caraterísticas diversas
350

. 
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 “Os magistrados encarregados da jurisdição – pretores, edis curuis, governadores de províncias – tinham-

se habituado, quando da sua entrada em funções, a proclamar a forma pela qual contavam exercer essas 

funções, nomeadamente em que casos eles organizariam um processo, atribuindo uma acção ao queixoso. 

Primitivamente orais (e-dicere, edictum), essas proclamações tornaram-se escritas; elas repetiram-se de 

uma magistratura à outra e tornaram-se, assim, regras permanentes do direito, que os juízes faziam 

respeitar. Os editos dos pretores foram uma das fontes mais originais do direito durante o último século 

da época republicana; uma fonte especificamente romana, de reto, porque não a encontramos em qualquer 

dos outros sistemas jurídicos” (GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. Tradução A. M. 

Hespanha e M. L. Macaísta Malheiros. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p. 90). 
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 SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução 

Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 

1954. p. 215. 
348

 SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução 

Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 

1954. p. 215. 
349

 CANNATA, Carlo Augusto. Profilo Instituzionale del processo privato romano. Torino: G. 

Giappichelli, 1980. v. 1. p. 8; PUGLIESE, Giovanni. L’actio e la “litis contestatio” nella storia del 

processo romano. Studi in onore di Enrico Tullio Liebman. Milano: A. Giuffrè, 1979. v. 1. p. 409-410. 
350

 “La litis contestatio del processo formulare, ad ogni modo, è quella più frequentemente menzionata, 

poiché vi si riferivano spessissimo i giuristi classici e i rescritti imperiali; ed è quella che há assunto 

sostanzialmente in valore paradigmático” (PUGLIESE, Giovanni. L’”actio e la “litis contestatio” nella 

storia del processo romano. Studi in onore di Enrico Tullio Liebman. Milano: A. Giuffrè, 1979. v. 1, p. 

422). 
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De fato, como mencionado alhures, a litis contestatio, durante o procedimento das 

ações da lei, dado seu caráter eminentemente oral, envolvia uma série de atos solenes e a 

convocação de testemunhas, com o escopo de fixar os limites da demanda, sem 

intervenção ativa do magistrado judiciário
351

. 

Já no procedimento formulário, sem todas essas formalidades, o magistrado 

nomeava o juiz responsável por julgar a causa, estabelecia o conteúdo da ação e, 

eventualmente, da exceção que houvesse sido oposta, delimitando, assim, os contornos da 

demanda, por meio da fixação dos termos da fórmula que seria levada ao iudex privado. 

Como esclarece Max Kaser: 

Para que as partes fiquem vinculadas à futura decisão do tribunal a 

nomear, é necessário que previamente se submetam a este tribunal. 

Fazem-no na litis contestatio (fixação, certificação do litígio). Com base 

nela o magistrado publica o decreto com o qual outorga ao autor contra o 

demandado o juízo (iudicium dare, iudicium dicere) que deve decidir 

sobre o litígio de acordo com a fórmula
352

. 

A importância da litis contestatio também decorria da relação que possuía com a 

determinação do fundamento do dever do réu
353

. Das Institutas de Gaio extrai-se a seguinte 

passagem: 

Obrigação extingue-se ainda pela contestação da lide, desde que a ação 

tenha sido proposta em ‘iudicium legitimum’, perante o foro legítimo, 

porque, nesse caso, se dissolve a obrigação principal e o réu fica obrigado 

à contestação da lide; se, porém, for condenado, ultrapassada essa 

contestação, obriga-se em virtude do julgado. É isso que encontramos nos 

antigos, que, antes da contestação da lide, o devedor deve dar, depois da 
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  KASER, Max. Direito Privado Romano. Tradulção Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 445. 
352

  KASER, Max. Direito Privado Romano. Tradulção Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 445. No mesmo sentido, Giovanni Pugliese: “No processo 

formular a litis contestatio tinha estrutura diversa enquanto foi estreitamente ligada à formula, na qual os 

assuntos contrastantes das partes eram enunciados, pelo menos em forma hipotética, como pressuposto da 

condenação ou, respectivamente, da abolvição [...] Essa litis contestatio representava o encontro da 

vontade do autor com aquela do réu sobre a formula e constituía um acordo sobre ela” (PUGLIESE, 

Giovanni. L’actio e la “litis contestatio” nella storia del processo romano. Studi in onore di Enrico 

Tullio Liebman. Milano: A. Giuffrè, 1979, v. I, p. 425). No original: “Nel processo formular ela litis 

contestatio ebbe struttura diversa in quanto fu strettamente collegata ala formula, nella quale gli assunti 

contrastante delle parti erano enunciati, per lo più in forma ipotetica, come presupposti della condanna o 

rispettivamente dell’assoluzione [...] Questa litis contestatio, onisteva, dunque, nell’incontro della volontà 

dell’attore con quella del convenuto riguardo ala formula e constituiva un acordo su di essa”. 
353

 Para mais detalhes acerca da litis contestatio especificamente no processo formulário, ver: PUGLIESE, 

Giovanni. La litis contestatio nel processo formulare. Rivista di diritto processuale, v. 6, n. 1, p. 37-64, 

1951. 
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contestação, deve ser condenado e, depois da condenação deve obedecer 

ao julgado
354

. 

Desse fragmento das fontes infere-se que, antes da litis contestatio, o fundamento 

do dever do demandado era a existência de determinada relação jurídica material, na qual 

figurava no polo passivo. Após a litis contestatio, por outro lado, o devedor tornava-se 

obrigado em virtude desta e nos limites fixados por ela. Finalmente, após a condenação, o 

devedor encontrava-se obrigado não mais em razão da litis contestatio, mas da coisa 

julgada (ex causa iudicati)
355

. 

A litis contestatio produzia vários efeitos, a saber: a) vinculava as partes à decisão 

que seria proferida na fase apud iudicem; b) promovia o efeito de preclusão no sentido de 

que após sua ocorrência não era possível iniciar-se um segundo iudicium sobre o mesmo 

objeto de litígio; c) modificava o alcance da responsabilidade, de modo que as ações penais 

passivamente não hereditárias e com prazo tornavam-se, a partir da litis contestatio, 

hereditárias e sem prazo
356

. 

A elaboração da fórmula pelo magistrado
357

 contava com o auxílio das partes. 

Tratava-se de documento escrito – em oposição à oralidade do sistema anterior – composto 

por duas seções, a saber: a) las partes, formada por aquelas partes que necessariamente 

figuravam na fórmula, mas cujo número e redação variavam segundo a natureza da ação; e 

b) las adjectiones
 358

, seção integrada por aquelas partes da fórmula que só la figuravam 

caso arguidas pelo demandante ou pelo demandado
359

. 
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 No original: Tollitur adhuc obligatio litis contestatione, si modo legitimo iudicio fuerit actum. Nam tunc 

obligatio quidem principais dissolvitur, incipit autem teneri reus litis contestatione; sed si condennatus 

sit, sublata litis contestatione incipit ex causa iudicati teneri. Et hoc (est) quod apud veteres scriptum est, 

ante litem contestatam dare debitorem oportere, post litem contestatam condemnari oportere, post 

condemnationem iudicatum facere oportere. A tradução pode ser obtida em: GAIUS. Institutas do 

Jurisconsulto Gaio. Tradução J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 

p. 170. 
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 SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução 

Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 

1954. p. 233-234. 
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  KASER, Max. Direito Privado Romano. Tradulção Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 446. 
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 Conforme alerta Moreira Alves, não há unanimidade entre os autores acerca do papel exato 

desempenhado pelo magistrado no processo formulário. Para a exposição das principais correntes 

doutrinárias, ver, por todos, ALVES, José Carlos. Direito Romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2012. p. 220 e ss. 
358

 Precisamente nesta seção da fórmula será inserida a exceptio, objeto principal de estudo do presente 

capítulo. 
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 PETIT, Eugène. Tratado elemental de Derecho Romano. Buenos Aires: Editoral Universidad, 1994. p. 

616. 
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Na primeira seção, indicava-se a causa da ação (demonstratio
360

), a pretensão do 

autor (intentio) e concedia-se ao juiz o poder de condenar ou absolver o réu 

(condemnatio
361

). Mencione-se, ademais, a adiudicatio, parte da fórmula que permitia ao 

juiz adjudicar a coisa ou atribuir direitos reais a um dos litigantes
362

. De acordo com 

Eugène Petit, “la adjudicatio sólo se encuentra en las acciones familiae erciscundae, 

communi dividundo y finium regundorum”
363

. Por fim, a despeito de não ser mencionada 

por Gaio nas fontes, há ainda a parte da fórmula na qual o magistrado designava o juiz 

competente para dirimir a controvérsia
364

. 

As cinco partes – que não estão necessariamente presentes em todas as hipóteses – 

formam a fórmula, que é a instrução escrita com a qual o magistrado nomeia um juiz 

particular e fixa os elementos sobre os quais deverá fundar seu juízo, autorizando-o a 

condenar ou absolver o réu, por meio de sentença conforme fique demonstrado ou não o 

alegado pelo autor
365

. 

A parte essencial da fórmula, sem a qual esta não existe, e que tem por escopo 

delimitar o conteúdo da lide, é a intentio, sessão na qual o autor expõe sucintamente sua 

pretensão. Já a condemnatio não é essencial a todas as fórmulas, sendo dispensável quando 
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 Oportuna a ressalva de Vittorio Scialoja: “La demonstrativo, como la indica la palavra misma, es en 

sustancia uma enunciaón del hecho que constituye el fundamento de la litis. Póngase cuidado, sin 

embargo, en no incurrir em um error al que puede dar ocasión el modo de expresarse Gayo; unos hechos 

enunciados em la demonstrativo em forma tan positiva, parecen afirmados por el pretor al juez y puestos 

casi al margen de ulterior discusión y fuera de duda, pero no es así; el juez debe indagar primeramente si 

el hecho deducido em la demonstrativo es verdadero, indagación que si indica precisamente em la palavra 

quod con que comienza la fórmula” (SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y 

defensas de los derechos. Tradução Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: 

Ediciones Jurídicas Europa-America, 1954. p. 159-160). 
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 Cumpre consignar que, durante o período do processo formular, as condenações eram sempre em pecúnia. 

Cf. Gaio, I. 4, 48; PETIT, Eugène. Tratado elemental de Derecho Romano. Buenos Aires: Editoral 

Universidad, 1994. p. 617. 
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 Gaio. I. 4. 39. Cumpre destacar, não obstante, que as fórmulas não deveriam conter, necessariamente, 

todas estas partes. Assim, por exemplo, a demonstratio não é um elemento indispensável, podendo 

apresentar-se fundida à exposição da pretensão do autor (CORRÊA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. 

Manual de Direito Romano. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 81). 
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  PETIT, Eugène. Tratado elemental de Derecho Romano. Buenos Aires: Editoral Universidad, 1994. p. 
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  SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução 

Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 

1954. p. 162. 
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  SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução 

Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 

1954. p. 159. 
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a demanda versar somente sobre uma crise de certeza, isto é, sobre a eliminação de dúdiva 

acerca da existência de determinado fato
366

. São as chamadas formulae praeiudiciales. 

Sobre a essencialidade de cada uma das partes que compõe a fórmula, Vittorio 

Scialoja afirma que: 

A demonstratio, a adiudicatio e a condemnatio não estão nunca sozinhas, 

porque não pode faltar a intentio; de fato, a demonstratio, sem a intentio 

ou a condemnatio, nada significaria, porque não haveria razão para 

investigar um fato se não fosse para definir um ponto de controvérsia, e, 

então, a demonstratio se transforma em intentio, e nos encontramos no 

caso das formulae praeiudiciales; no entanto, quando se quer chegar a 

uma efetiva consequência de direito, a condemnatio é necessária. 

Compreende-se claramente, portanto, que a condemnatio e a adiudicatio 

não podem ter sozinhas nenhum valor, já que faltariam a elas os 

pressupostos, o verdadeiro objeto do julgamento
367

. 

Outras partes da fórmula podem ser encontradas nas fontes, ainda que de maneira 

não explícita. Assim, a despeito de ser verdade que durante o período em que vigorou o 

sistema do processo formulário as condenações eram sempre pecuniárias
368

, em muitos 

casos a mera condenação ao pagamento de determinada soma em dinheiro não era bastante 

para satisfazer os interesses do credor
369

, motivo pelo qual, em tais hipóteses, o 

magistrado, por meio da cláusula denominada pronuntiatio, arbitratus, arbitrium ou 

iussus, aposta à fórmula, conferia autorização ao juiz para que, após a comprovação da 

intentio e antes da condemnatio, ordenasse a restituição em espécie
370

. Uma vez não 

cumprida a ordem do iudex, no entanto, não restava alternativa a não ser a condenação em 

pecúnia. 
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  É o caso, por exemplo, das ações de estado, das ações que visam à determinação da quantia do dote, etc.  
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  No original: “La demonstrativo, la adiudicatio y la condemnatio no se hallan nunca solas, porque no 

puede faltar la intentio; en verdad, la demonstrativo, sin la intentio o la condemnatio, nada significaria, 
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(SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução 

Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 

1954. p. 162). 
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 Gaio. I. 4. 39. 
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 Era o caso, por exemplo, das ações reais que visavam à restituição de coisa certa. 
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 “La fórmula de esta cláusula nos ha sido conservada por Cicerón (in Verrem actio secunda lib. II cap. XII, 

§ 31): L. Octavius iudex esto: si paret, fundum Capenatem, quo de agitur ex iure Quiritium P. Servilii 

esse, neque is fundus Q. Catulo restituetur” (SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: 

ejercicio y defensas de los derechos. Tradução Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos 

Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1954. p. 179). 
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Nesses casos, pode-se afirmar, portanto, que, entre as condições para a 

condenação do réu, existia também a necessidade de se comprovar que este não havia 

restituído em espécie o autor, pois, se assim houvera procedido, não se chegava à 

condemnatio. 

De fato, a “fórmula processual, a cuja redacção os juristas romanos dedicaram o 

melhor de seu talento, oferece múltiplas variações e permite, assim, a adaptação às 

múltiplas necessidades de uma ordem jurídica evoluída e cada vez mais complexa”
371

. 

Oportuno, para ilustrar o ponto, a exposição de alguns exemplos de fórmulas 

fornecidos por Gaio. 

O primeiro exemplo consiste na fórmula proposta pelo magistrado em caso de 

contrato de depósito: 

Fulano sê juiz. Visto que Aulo Agerio depositou junto a Numerium 

Negidium uma mesa de prata, objecto desta acção, condena Numerium 

Negidium em favor de Aulo Agerio naquilo que, por causa de depósito 

Numerium Negidio deve dar ou fazer em boa fé, a não ser que restitua a 

mesa. Se não parecer que Numerium Negidio deve dar ou fazer, 

absolve
372

. 

Mencione-se, agora, a fórmula usada pelo patrono contra o liberto que o chamou a 

juízo, contrariando o edito do pretor: 

Sêdes juízes recuperatores. Se parecer que aquêle patrono foi chamado a 

juízo por aquêle liberto, contrariamente ao edito daquele pretor, condenai 

aquêle liberto em dez mil sestércios, em favor daquele patrono. Se não 

parecer, absolvei
373

. 

Outra fórmula que merece destaque é a prevista para a condictio certae rei: 
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  KASER, Max. Direito Privado Romano. Tradulção Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 432. 
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 Gaio, I. 4, 47. A tradução pode ser obtida em: CORREA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano; CORREA, 

Alexandre Augusto de Castro. Manual de Direito Romano: Institutas de Gaio e de Justiniano vertidas 

para o português, em confronto com o texto latino.  2. ed. Correcta e melhorada. São Paulo: Saraiva, 

1955. v. 2. p. 241). No original: Iudex esto. Quod A. Agerius apud N. Negidium mensam argenteam 

deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem N. Negidium A. Agerio dare facere oportet ex fide bona, 

iudex N. Negidium A. Agerio condemnato, nisi restituat: si non paret, absolvito. 
373

 Gaio, I. 4, 46. A tradução pode ser obtida em: CORREA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano; CORREA, 

Alexandre Augusto de Castro. Manual de Direito Romano: Institutas de Gaio e de Justiniano vertidas 

para o português, em confronto com o texto latino. 2. ed. Correcta e melhorada. São Paulo: Saraiva, 1955. 

v. 2. p. 241). No original: Recuperatores sunto. Si paret illum patronum ab illo [patrono] liberto contra 

edictum illius praetoris ius vocatum esse, recuperatores illum libertum illi patrono sestertium X milia 

condemnat: si non paret, absolvite. 
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Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio tritici (trigo) Africi optimi 

modios (alqueire) centum dare oportere, quanti ea res est, tantam 

pecuniam iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato, si non 

paret absolvito
374

. 

Também a fórmula prevista para a rei vindicatio é digna de nota: 

Si paret rem (designação concreta) qua de agitur ex iure Quiritium Aulo 

Agerio esse neque ea res (arbitrio tuo?) restituetur, quanti ea res erit, 

tantam pecuniam iudex Numerium Negidium Aulo Agerio c.s.n.p.a
375

. 

Por fim, mas não menos importante, mencione-se a formula certae creditae 

pecuniae, a mais simples de todas as fórmulas, usada pelo credor que pretendia recuperar o 

dinheiro que emprestou a outro: “Octavius iudex esto. Si paret Numerium Negidium Aulo 

Agerio Sestertium X milia dare oportere, Iudex Numerium Negidium Aulo Agerio 

sestertium X milia condemnato, si non paret, absolvito”
376

 

Percebe-se, outrossim, que as fórmulas utilizam nomes fictícios como Aulo 

Agerio para designar o autor e Numerium Negidium para designar o réu. Essa 

nomenclatura genérica deveria ser substituída, no caso concreto, pelos nomes reais dos 

litigantes e do juiz
377

. 

O demandado, ao aceitar a fórmula, consentia em submeter-se ao julgamento 

perante o iudex debaixo dos contornos nela previstos
378

. 
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 SCHULZ, Fritz. Derecho Romano Clássico. Tradução directa de la edición inglesa por José Santa Cruz 

Teigeiro. Barcelona: Bosch, 1960. p. 19. 
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 Destaca, ainda, Fritz Schultz que os “textos empregam com frequência as palavras condemna e absolve no 

lugar de condemnato e absolvito e isso se deve provavelmente a um erro dos copistas que interpretaram 
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cima dos detalhes formais” (SCHULZ, Fritz. Derecho Romano Clássico. Tradução directa de la edición 

inglesa por José Santa Cruz Teigeiro. Barcelona: Bosch, 1960. p. 19-20). 
378

 Vittoria Scialoja entende que, neste momento, com a aceitação da fórmula pelo demandado, formava-se 

um verdadeiro contrato ou, ao menos, um quasi contrato entre as partes. Cf. SCIALOJA, Vittorio. 

Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução Santiago Sentis Melendo y 

Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1954. p. 232-233. Max Kaser, 

diversamente, ao analisar a formação da litis contestatio ao final da fase in iure, entende que não há 

verdadeiro contrato “porque as partes não entregam um ao outro as suas declarações de acordo mas ao 

magistrado; no entanto, foram-lhe atribuídos certos efeitos contratuais” (KASER, Max. Direito Privado 

Romano. Tradulção Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

1999. p. 445). 
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Cumpre consignar que, apesar de constituir a regra, a escolha de um juiz singular 

para dirimir o conflito poderia não acontecer. Era possível a indicação de colégios de 

jurados compostos de 3 a 11 juízes chamados de recuperatores
379

, perante os quais se 

desenvolvia julgamento mais célere em virtude da limitação do número de testemunhas e 

da fixação de prazo para proferir a sentença. Ademais, era possível a indicação dos 

centumviri ou dos decemviri. O primeiro era um tribunal antigo e prestigiado cuja 

competência foi preservada no decorrer do tempo e estava reservada para casos de grande 

interesse geral, como, por exemplo, aqueles que envolviam heranças
380

. Já sobre o 

segundo, há pouca informação, a não ser a de que dirimia conflitos relacionados à 

liberdade. Max Kaser informa, ainda, que Otavio Augusto retirou-lhe autonomia judicial e 

passou a exercer apenas a presidência das comissões do tribunal dos centumviri
381

. 

Destaque-se que a fórmula escrita marca a grande diferença com relação ao 

sistema das ações da lei, pois, no sistema anterior, o iudex julgava a questão conforme o 

que as partes, oralmente, lhe expunham (daí a importância das testemunhas); já no 

processo formular, julgava-se o litígio conforme delimitado na fórmula
382

. 

Daí a afirmação de Gaio, já mencionada, no sentido de que, no novo sistema,  o 

processo desenvolvia-se por meio de palavras fixas (ut per concepta verba, id est per 

formulas, litigaremus), isto é, por meio de fórmulas. 

No processo formulário, como cediço, o procedimento trancorria de maneira livre 

perante o magistrado, sendo certo que as partes poderiam, até mesmo, apresentar 
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pretensões e exceções que não estivessem compreendidas em nenhuma das legis actiones. 

Também o magistrado, por seu turno, longe das amarras do sistema anterior, podia apoiar-

se nos apontamentos trazidos pelas partes, sendo-lhe facultado, inclusive, indicar ao juiz 

em que sentido deveria estudar o caso. Em outras palavras, o magistrado passava a ocupar, 

no novo sistema, posição chave, deixando para trás a mera função de introduzir o 

processo
383

. 

Tratando da figura do magistrado, Ulpiano já asseverava que “as atribuições do 

que administra justiça são latíssimas, porque pode conceder a posse dos bens, imitir na 

posse, nomear tutores aos órfãos que os não tiverem, e dar juízes aos litigantes”
384

. Ao que 

Javoleno complementa: “àquele, a quem é conferida a jurisdição, é também conferido tudo 

quanto se torna indispensável para desempenhá-la”
385

. 

De fato, durante o período em que vigorou o sistema das ações da lei, as funções 

dos magistrados eram limitadas
386

. Com o surgimento do processo formulário, os pretores 

passaram a possuir um papel de ainda maior importância dentro do processo, não estando 

restritos à simples aplicação da lei
387

. 

Conforme destaca Vittorio Scialoja, as competências do magistrado não se 

resumiam à mera preparação e introdução do juízo, abarcando diversas outras atividades: 

In iure eram definidas depois, também, muitas outras questões de caráter 

pré-judicial, como, por exemplo, a questão sobre a competência do 

magistrado (an iurisdicto eius sit) [se é dele a jurisdição], sobre a 

determinação dos vadimonia, pouco antes indicada, e das cauções, a 

união de várias causas por conexão diante do mesmo juíz, sobre a 

intervenção de outras pessoas na causa, ou sobre a convocação de 

terceiros a ela
388

. 
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Assim, pode-se afirmar que a verdadeira inovação do processo formulário não foi 

necessariamente o surgimento das fórmulas processuais, mas sim a liberação da fase in iure 

das amarras do formalismo oral prescrito pelas ações da lei
389

. 

Sobressai, nesse período, a atividade criadora dos magistrados, que, inspirados na 

aequitas romana, “criaram um novo direito mais moderno e eficiente do que o ius civile 

antigo”
390

. A utilização do princípio da bona fides era apenas uma das diversas maneiras de 

modelar a fórmula de que se servia o pretor para estender sua proteção jurídica a relações 

não abrangidas pelo ius civile.  Era comum, também, que o magistrado, partindo do direito 

quiritário, estendesse remédios jurídicos por este previstos a situações, a priori, não 

sujeitas a esta proteção
391

. 

O novo sistema, de fato, apresentava-se propício ao surgimento de novas fórmulas 

e, portanto, ao enriquecimento do direito
392

. 

Durante o período formular sobressaia, portanto, a distinção entre o ius civile e o 

ius honorarium
393

. 

Segundo Papiniano, “direito pretório é o que, por motivo de utilidade pública, 

introduziram os pretores para ajudar, suprir e corrigir o direito civil; e também se diz 

honorário, sendo assim denominado pelo cargo (honor) dos pretores”
394

. 

Sobre o direito honorário, que tanta importância ganhou no mencionado período, 

manifesta-se Wolfgang Kunkel, nos seguintes termos: 
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O "Direito Honorário" (ius honorarium), que nasceu da jurisdição do 

magistrado romano, se diferencia do ius civile das XII Tábuas, e ainda 

em maior medida, do ordenamento do Direito privado de um código 

moderno, por sua configuração processual; os direitos e obrigações 

sempre aparecem aqui na forma da possibilidade de agir (actiones), na 

forma de exceções (exceptiones) e de outros recursos processuais. A 

jurisdição tranformou também o antigo ius civile neste sentido, de forma 

que toda a matéria jurídica recebida e reelaborada pela jurisprudência 

(parágrafo 7, II) estava mais ou menos dominada pela "concepção 

jurídica das ações". O Direito honorário não se constituía 

fundamentalmente como uma forma fechada em relação com o Direito 

civil. Em realidade, o que acontece é que, em sua maior parte, foi 

arrancada diretamente das normas do Direito civil, completando-as, 

restringindo-as, estendendo-as ou ampliando-as
395

. 

Max Kaser, sintetizando a atuação criadora dos magistrados romanos e 

ressaltando sua importância para o desenvolvimento do direito, afirma: 

Os romanos da jovem República aceitaram o risco original e grandioso de 

confiar a renovação radical do seu direito aos magistrados com poderes 

de jurisdição; principalmente os pretores [...] Permitiu-se que os 

magistrados, em todas as áreas do direito privado e do direito processual 

civil, aplicassem princípios e institutos como sendo existentes, mas para 

os quais não havia qualquer base nas leis ou em fontes idênticas às leis. 

Assim, os pretores criam um grande número de pretensões de direito 

privado, exigíveis em processo civil (actiones), cuja validade não se 

baseava numa lei (ou equivalente), mas unicamente no poder 

jurisdicional do pretor (iurisdictio). Além disso, concederam outros 

meios jurídicos como as excepções (excepciones), restituições ao estado 

anterior (in integrum restitutiones), pretensões tramitáveis em processo 

especial e sumário (interdicta), etc, que não estavam previstos nas leis. 

Por outro lado, os pretores neutralizaram pretensões que lhes pareciam 

obsoletas, algumas mesmo provenientes das XII Tábuas, recusando a sua 

aplicação. Para todas essas reformas os pretores receberam competência 

não por via da lei, mas por tolerância tácita; concordava-se com estas 

inovações porque a prática demonstrava que eram boas
396

. 

Destaca o autor, ainda, que o conteúdo do direito honorário deve-se, em última 

análise, à atividade criadora dos juristas (mais do que dos magistrados). Isso porque se 
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valiam os pretores de conselhos técnicos formados por jurisconsultos que os auxiliavam na 

elaboração técnica dos novos institutos jurídicos e também dos editos. Ademais, diante da 

substituição anual dos magistrados, era desses juristas a missão de velar pela segurança 

jurídica, garantindo a continuidade da evolução do direito e evitando medidas precipitadas 

que pudessem promover descontinuidades danosas
397

. 

Destarte, invocando a aequitas
398

, os magistrados deram origem ao direito 

honorário – “que era um sistema de ações e não um sistema de direitos – concedendo, ou 

não, uma actio ou uma exceptio, procedendo à correção das injustiças do ius civile”
399

. 

Aliás, deve-se ter em mente que os romanos não separaram sistematicamente o 

direito material do direito processual
400

, sendo certo que, nos editos dos magistrados, 

constava, ao mesmo tempo, disposições jurídico-privadas e disposições jurídico-

processuais. Conforme afirma Max Kaser: 

Esta unidade do Direito Privado e Direito Processual é também interna, 

sendo comuns a ambas as áreas do direito certos conceitos fundamentais 

do Direito Romano, sobretudo o conceito central de actio, e também o de 

exceptio. Os romanos consideram cada um destes conceitos uma unidade; 

os significados distintos que hoje atribuímos à actio em âmbito 

processual (como “acto processual”, “acção”) e privado (como 

“pretensão”), são reflexões posteriores de que os Romanos só tiveram 

consciência em meros aspectos iniciais401. 

Portanto, nota-se que o surgimento da exceptio está intimamente relacionado com 

a evolução do Direito Romano, sendo fruto direto, aliás, da atuação dos pretores com o 
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escopo de evitar certas injustiças e conferir ao demandado direito à eficaz atuação e 

participação no processo
402

. Sendo fruto do direito honorário, a exceptio insere-se naquele 

rol de mecanismos criados para, justamente, amenizar os rigores do vetusto ius civile. 

Com efeito, Giuseppe Chiovenda ressalta que era por meio da exceptio que se 

fazia com que os juízes também levassem em consideração certas circunstâncias que, 

segundo o estrito ius civile, não considerariam, nascendo, aí, a clássica distinção entre 

matérias a favor do réu que operam ipso iure e que podiam ser apreciadas pelo iudex com 

base no ius civile sem necessidade de menção expressa na fórmula e matérias que operam 

ope exceptionis, que não poderiam ser apreciadas se não estivessem mencionadas na 

fórmula
403

. 

De acordo com Friedrich Carl Freiherr von Savigny, a exceptio é a expressão 

romana que designa um tipo de defesa do réu baseada na afirmação de um direito em si. 

Recebe este nome porque tem como objetivo produzir uma absolvição do réu, mesmo que 

o direito afirmado pelo autor da causa seja realmente verdadeiro
404

. 

De fato, possuíam os magistrados a missão fundamental de corrigir as disposições 

do direito quiritário, de tal sorte que quando determinada disposição do ius civile se 

apresentava excessivamente rígida a ponto de criar injustiças
405

, o magistrado corrigia o 

excessivo rigorismo, valendo-se, sobretudo, da exceptio, chegando-se ao ponto de 

Francesco Martino a definir como instrumento de equidade
406

. 
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Nesse sentido, importa mencionar a lição de Renzo Bolaffi, segundo o qual a 

exceptio desenvolveu-se no espaço existente entre o ius civile e o ius honorarium, servindo 

como ferramenta para afastar a rígida aplicação daquele, sempre que necessário: 

Outra particularidade da “exceptio” é que a sua função se deu na 

distinção entre o “ius civile” e o “ius honorarium”. A exceção se 

reconecta às atividades do pretor (ou magistrado), que consistia na 

correção do direito civil: corrigendi iuris civilis. Quando a rígida 

aplicação de um “intentio”, conforme o direito civil, teria levado a um 

resultado que parecia injusto, o pretor (ou magistrado) – se inspirando 

nos novos princípios, decorrentes da evolução da consciência jurídica – 

concedia a “exceptio”
 407

. 

Ulpiano fornece interessante lição acerca do paradigma de justiça que apoiava a 

atuação dos magistrados na tarefa de evitar eventuais iniquidades provenientes da 

aplicação inflexível do ius civile: 

Por esta razão, alguém nos chama sacerdotes do direito: pois exercemos a 

justiça e ensinamos a noção do bom e do justo, separando o justo do 

injusto, discernindo o lícito do ilícito, desejando fazer todos os homens 

bons não só pelo receio das penas como pela animação das recompensas, 

procurando com empenho, se não estou enganado, a filosofia verdadeira e 

não mendaz
408

. 

As razões de defesa, como se observou ao estudar a estrutura da fórmula, não 

eram lançadas em seu corpo, o que acarretava, não raro, diversos julgamentos injustos. 

Para mitigar esse quadro, possibilitou-se ao réu o manejo da praescriptio
409

 (prae=antes; 

scripto=ação de descrever), cláusula aposta na parte superior da fórmula
410

, por meio da 

qual o pretor orientava o iudex a analisar circunstâncias favoráveis ao réu antes de abordar 

a pretensão do autor
411

. De fato, a praescriptio, como o próprio nome denuncia, é aquilo 
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que se escreve antes, isto é, uma parte da fórmula que se antepõe a ela e que serve para 

melhor determinar, em geral limitando por diversas formas, a demanda
412

. 

Em sendo procedente o quanto alegado na praescriptio, dispensava-se a análise da 

intentio; excluindo-se a premissa, excluía-se também a condenação
413

. 

Foi diante da insuficiência de tal mecanismo que surgiu a exceptio como defesa 

fundada na equidade
414

. No caso das praescriptiones, a comprovação do quanto explicitado 

na intentio era condição necessária e suficiente para a condenação (condemnatio). No novo 

sistema, aquela comprovação continuou sendo necessária, mas agora não mais suficiente. 

Introduziu-se, na fórmula, com a exceptio, além de um pressuposto positivo (já existente), 

um novo pressuposto negativo: o juiz não deveria condenar o réu caso o quanto alegado na 

exceção restasse comprovado
415

. 

Ademais, se a defesa aduzida pelo réu fosse suficientemente fundamentada e não 

dependesse de produção probatória, poderia o magistrado, por conta própria, resolver a 

questão, denegando ao autor a ação pleiteada. Se, por um lado, essa solução evitava os 

inconvenientes da fase apud iudicem, por outro, não possuía a autoridade da res iudicata, 

de modo que poderia o autor, diante de outro magistrado, intentar a mesma ação 

novamente. Por essa razão, informa Fritz Schultz que o magistrado abstinha-se de assim 

proceder, limitando-se, em regra, à concessão de uma exceptio
416

. 

                                                                                                                                                    
com Friedrich Carl Freiherr von Savigny, esse quadro foi sensivelmente alterado com o passar do tempo, 
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derecho romano. 3. ed. Madri: Reus, 1982. p. 232. 
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 SCHULZ, Fritz. Derecho Romano Clássico. Tradução directa de la edición inglesa por José Santa Cruz 

Teigeiro. Barcelona: Bosch, 1960. p. 50; BENJÓ, Simão Isaac. As exceções no direito romano. Revista 
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A fórmula, portanto, como ressalta Fritz Schulz, passa a ser obra das partes e do 

magistrado, pois, ao mesmo tempo em que competia ao autor apresentar uma minuta de 

fórmula, competia ao réu propor modificações – sobretudo com a inclusão de eventual 

praescriptio ou exceptio – e ao magistrado, caso julgasse conveniente, condicionar o dare 

iudicium à introdução de alguma modificação que considerasse pertinente
417

. 

Importa mencionar, nesse contexto, que já Friedrich Carl Freiherr von Savigny, 

apontava a estreita relação entre a excepcio, a aequitas e a flexibilização do ius civile
418

. 

Nesse sentido, já afirmava Gaio em suas Institutas, verbis: 

As exceções foram introduzidas em defesa dos réus. Pois como muitas 

vezes sucede, pode uma pessoa ser acionada segundo o direito civil, 

constituindo, entretanto, uma iniquidade condená-la. P. ex., se eu 

estipular de ti que te hei-de entregar uma soma de dinheiro de contado, a 

título de empréstimo, e não a entregar, é certo posso exigir tal dinheiro, 

pois tu deves dá-lo, achando-te vinculado pela estipulação; mas por ser 

iníquo condenar-te por tal causa, decide-se seres defendido pela excepção 

de dolo mau. Igualmente, tendo pactuado contigo não pedir o que me 

deves, posso entretanto fazê-lo, por não se extinguir pelo pacto a 

obrigação, mas se decide deva eu ser repelido pela exceção pacti 

conventi
419

. 

Assim, das fontes infere-se o duplo aspecto da exceptio: “uma relação de natureza 

substantiva que ao mesmo tempo e do mesmo modo se torna participante de uma relação 

de caráter adjetivo, processual”
420

. 

Tal aspecto não escapou a Friedrich Carl Freiherr von Savigny, para quem, apesar 

de o fundamento jurídico do conteúdo das exceções normalmente encontrar sede nas regras 

jurídicas processuais, seu fundamento mais importante e mais frequente advém das regras 
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  SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. p. 19. 
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de direito substancial
421

, destacando que o mesmo direito material pode, de acordo com as 

circunstâncias, ensejar uma ação ou uma exceção
422

. E arremata, demonstrando pertencer a 

exceção ao direito material: 

As exceções desta segunda espécie têm natureza similar às obrigações, 

assim como as ações; o réu exige do autor da ação que este não exercite o 

seu direito de ação. O mesmo direito substancial pode por vezes, segundo 

uma eventual necessidade, dar lugar a uma ação; e por vezes, a uma 

exceção
423

. 

Nota-se, assim, como observa Serpa Lopes, que a referida categoria eficacial, 

apesar de ter-se criado e desenvolvido através de fórmulas processuais, como uma relação 

de direito substancial, foi produto da equidade, relacionando-se, dessa forma, com a 

necessidade de conferir um tratamento mais humano à situação jurídica do réu
424

. 

Por meio do mecanismo da exceção, o réu poderia arguir questões que, apesar de 

não afastarem a veracidade das alegações do autor, de um ponto de vista ético-social, eram 

capazes de promover a absolvição
425

. Tratava-se de uma nova parte acessória da fórmula 

inserida entre a intentio e a condemnatio
426

, naquela seção da fórmula dedicada às 

adjectiones
427

. 
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Da passagem das Institutas de Gaio colacionada supra (Gaio, I. 4, 166 e ss.), é 

possível extrair o modo de atuação da exceptio. Assim, se alguém convencionasse não 

cobrar de outrem certa dívida, embora em face do ius civile o direito e o dever 

permanecessem incólumes, seria injusta a cobrança e a condenação ao pagamento.  

Em consonância com as fontes, Moreira Alves, analisando a figura da exceptio, 

define-a como “parte acessória da fórmula pela qual o réu, invocando direito próprio ou 

determinada circunstância, paralisa o direito do autor”
428

. 

Desse modo, a real função da exceção consistiria no rompimento do nexo de 

causalidade, até então irrefutável, que existia sempre que a intentio do autor era por ele 

comprovada perante o juiz
429

. Assim, ao contrário das demais defesas, que se fundavam na 

negação do direito invocado pelo autor e que eram incluídas na intentio, a exceptio não 

negava a existência do direito do demandante, mas a ele opunha um fato novo suficiente 

para afastar seus efeitos
430

. 

Daí afirma-se, nos dias de hoje, como o faz Pontes de Miranda, que a exceção não 

extingue posição jurídica, mas tão somente encobre sua eficácia
431

. 

Nesse sentido, segundo Renzo Bolaffi, do ponto de vista do ius civile, não havia 

dúvida de que, a despeito da procedência do quanto alegado na exceptio, o direito do autor 

continuava a existir. No entanto, no campo do ius honorarium, a exceção teria valor 

equivalente ao dos fatos impeditivos ou extintivos do direito iure civili
432

. 

                                                 
428

  ALVES, José Carlos. Direito Romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 226. 
429

  SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. p. 24-25. 
430

  ALSINA, Hugo. Defensas y excepciones. In: STUDI in Onore di Enrico Redenti. Milano: Giuffrè, 1951. 

v. 1. p. 77-111. p. 86. 
431

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 
432
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Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 52-53). 
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No mesmo sentido, Alberto Schützer Del Nero, tratando especificamente da 

aposição da exceptio pacti na formula ao final da fase in iure do procedimento, afirma que: 

[...] a obrigação iure civili se não extingue, mas, como a inclusão da 

exceptio pacti na formula, determinada pelo magistrado a pedido do réu-

devedor, levaria à absolvição deste, na fase apud iudicem, se verdadeiras 

suas alegações, o resultado prático final equivaleria à extinção da 

obrigação. Talvez, num certo sentido, o pactum de non petendo fosse 

antes renúncia à pretensão, que de direito: ao direito decorrente de 

relação jurídica obrigacional deixaria de corresponder a pretensão, sem 

que aquele se extinguisse, isto é, sem que se extinguisse a própria relação 

jurídica obrigacional
433

. 

Portanto, nesse sentido, a exceptio pode ser entendida como verdadeira exceção – 

no sentido vulgar da palavra – à regra geral segundo a qual, uma vez provada a existência 

real de um direito, ao juiz caberia conferir-lhe a tutela jurisdicional, isto é, funcionaria 

como verdadeiro “salvo se” (si non, ac si non, quod o qua de re non, extra quam si)
434

. 

Cumpre consignar, ademais, ainda no que diz respeito à sua eficácia, que a 

exceptio podia ter como efeito, também, a redução da condenação do réu – como no caso, 

por exemplo, da exceptio doli – ou, simplesmente, a sua moderação
435

. É o que se extrai do 

seguinte texto de Paulo: L. 22, pr., D., de except., XLIV, 1: Exceptio est conditio quae 

modo eximit reum damnatione, modo minuit damnationem. 

Vale menção, no ponto, a extensa justificativa de Eugène Petit para defender a 

possibilidade de existência destes particulares efeitos das exceções: 

Esta solução, correta sob o procedimento extraordinário, foi rejeitada para 

o sistema formular por vários autores, que não admitem que uma 

exceção, e especialmente a exceção de dolo, possa dar ao juíz o poder de 

diminuir a condenação. Para eles, ou a exceção é justificada e o 

demandado deve ser absolvido, ou não é, e este deve ser condenado. 

Neste sistema, a utilidade da exceção de dolo para a compensação seria 

que, ameaçando o demandante de inserí-la na fórmula, o demandado 

obrigaria in iure a reduzir a demanda. Mas a exceção de dolo, destinada a 

fazer prevalecer a equidade, provocaria um resultado injusto, se o 

demandado devia ser absolvido quando opõe, por exemplo, um credor de 

cem, para fazer valer em compensação um crédito de dez. Diversos textos 
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provam que a exceção de dolo pode autorizar o juíz a moderar a 

condenação. Citemos, especificamente: Africano. L. 17, § 2, D., ad S. C. 

Vel., XVI, 1.- Hermogeniano, L. 16, D., de doli mali., XLIV, 4. - Para 

descartá-los, com muitos outros, é preciso supô-los interpelados, e rejeitar 

também o testemunho, às vezes, suspeito, mas aqui muito concordante 

das paráfrases de Teófilo (§ 30, de act., IV, 6). Finalmente, se a solução 

parece encontrar um obstáculo na concepção da fórmula, e na maneira de 

incluir a exceção, ignoramos ainda muitas coisas sobre as ações para que 

se possa afirmar com certeza que não havia, neste caso, uma modificação 

na fórmula que permitisse ao juíz compensar
436

. 

As exceções poderiam estar previstas no edito
437

 do pretor ou poderiam ser 

concedidas pelo magistrado examinando-se o caso concreto (a essas se dava o nome de 
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melhores energias espirituais na elaboração dos Edictos e das fórmulas modelo, que são uma das mais 

importantes e amplas fontes do direito escrito” (KASER, Max. Direito Privado Romano. Tradulção 

Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 37-38) 
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exceções in factum)
438

. Seja como for, todas retiravam seu fundamento ou das leis, ou de 

deliberações com força de lei
439

, ou da jurisdição pretoriana
440

. 

Em regra, as exceções decorriam do ius honorarium. A única exceção conhecida à 

regra, segundo Fritz Schulz, seria a exceptio dominii na formula Publiciana, que decorreria 

do ius civile. 

Exemplos da primeira espécie, isto é, de exceção derivada do direito pretório, 

eram a exceptio doli
441

, a exceptio metus causa e a exceptio pacti conventi
442

; e, da 

segunda, de acordo com Serpa Lopes e Gutiérrez-Alviz y Armario, a exceptio legis 

Cinciae
443

 ou a exceptio senatus consulti Velleiani
444

 ou Macedoniani
445

-
446

. Em sentido 

contrário, Fritz Schultz afirma que estas últimas não decorreriam, a rigor, do ius civile: 

                                                 
438

 “Exceptio in factum. Excepción concedida por el pretor para amparar una situación de hecho. (D. 44, 4, 8) 

[...] Exceptio in factum compositae. Excepciones cuya fórmula está basada sobre la existencia de hechos 

no calificados juridicamente y que el pretor concede cognita causa, después de examen. No estaban, pues, 

reconocidas en su edicto (G. 4, 118)” (GUTIÉRREZ-ALVIZ Y ARMARIO, Faustino. Diccionario de 

derecho romano. 3. ed. Madri: Reus, 1982. p. 233 e 238); SAVIGNY, Friedrich Carl Freiherr von. 

Sistema del Diritto Romano Attuale. Tradução V. Scialoja. Torino, 1893. v. 5. p. 196; BENJÓ, Simão 

Isaac. As exceções no direito romano. Revista do Ministério Público, n. comemorativa, p. 1213, jan., 

2015. 
439

 “No tempo de Gaio tinham força de lei os senatusconsultos, as condições dos príncipes e o costume, e 

também as respostas dos prudentes, contudo estas, em seu significado estrito, não eram fonte de exceções, 

se não no sentido mais lato, de direito científico” (SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: 

ejercicio y defensas de los derechos. Tradução Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos 

Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1954. p. 170). No original: “En tempo de Gayo tenían fuerza 

de ley los senadoconsultos, las condiciones de loos príncipes y la costumbre; también las repuestas de los 

prudentes, pero éstas, em su significado estricto, no eran fuentes de exceptiones, sino en el más lato 

sentido, de derecho científico”. 
440

 Gaio, I. 4, 118; Justiniano, I. 4, 13, 7; SAVIGNY, Friedrich Carl Freiherr von. Sistema del Diritto 

Romano Attuale. Tradução V. Scialoja. Torino, 1893. v. 5. p. 197. 
441

 “Exceptio Doli General. Expresión con que modernamente se quiere indicar a la excepción de dolo con 

referencia a todas las circunstancias dolosas [...] Exceptio Doli Mali. Excepción concedida frente al 

demandante culpable de un acto doloso a fin de que no prospere la acción entablada por él en demanda 

del cumplimiento del acto o negocio juridico viciado. Tiene el carácter de perpetua y perentoria (G. 4, 

117. I. 4, 13, 9. D. 44, 4.) [...] Exceptio Doli Specialis. Expresión con que modernamente se designa la 

excepción de dolo cuando es concedida para contrarrestar la demanda con referencia a un supuesto de 

dolo en un determinado caso concreto” (GUTIÉRREZ-ALVIZ Y ARMARIO, Faustino. Diccionario de 

derecho romano. 3. ed. Madri: Reus, 1982. p. 232). 
442

 PETIT, Eugène. Tratado elemental de Derecho Romano. Buenos Aires: Editoral Universidad, 1994. p. 

669. 
443

 “Exceptio Legis Cinciae. Excepción concedida por el pretor para hacer efectiva la prohibición de la lex 

Cincis y hacer posible al donante el rechazar la acción intentada por el donatario exigiendo la entrega de 

la cosa donada o el cumplimento de la obligación, con lo que quedaba anulada la donación por el exceso 

de la tasa” (GUTIÉRREZ-ALVIZ Y ARMARIO, Faustino. Diccionario de derecho romano. 3. ed. 

Madri: Reus, 1982. p. 234). 
444

 “Exceptio Intercessionis. Excepción concedida por el pretor para hacer efectiva la prohibición del Senatus 

consultum Velleianum y en cuya virtud la mujer que había salido garante de un crédito extraño podía 

rechazar la acción intentada contra ella por el acreedor. (D. 16, 1, 6, 8.)” (GUTIÉRREZ-ALVIZ Y 

ARMARIO, Faustino. Diccionario de derecho romano. 3. ed. Madri: Reus, 1982. p. 233). 
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Algumas exceções foram propostas no Edito por assim ordenar uma lei 

ou um senatusconsulto [exceptio legis Cinciae, legis Laetoriae, 

senatusconsulti Macedoniani, Vellaeani], mas estas normas não geram 

ius civile e as exceções por elas estabelecidas, por isso teriam de ser 

consideradas propriamente como exceptiones honorariae
447

. 

Friedrich Carl Freiherr von Savigny aponta, ademais, que algumas exceções 

previstas especificamente para determinados casos podiam estender-se a casos novos, ao 

que se dava o nome de utilis exceptio
448

. 

Importa mencionar, ademais, que as exceções eram redigidas em forma de 

cláusula condicional negativa
449

, dando Gaio os seguintes exemplos: a) “Se se provar que, 

no caso vertente, não houve nem há dolo por parte de A. Agério”; b) “Se não tiver sido 

convencionado entre A. Agério e N. Negídio que o dinheiro em questão não seria exigido”. 

Também já no Direito Romano se encontra a classificação das exceções 

substanciais em peremptórias e dilatórias
450

. As primeiras podiam ser invocadas a qualquer 

tempo, como as exceções quod metus causa, doli mali, de coisa julgada
451

, etc. As 

segundas eram aquelas oponíveis somente dentro de certo prazo, como a exceção fundada 

                                                                                                                                                    
445

 “Exceptio Senatus Consulti Macedoniani. Excepción concedida por el pretor de conformidad con lo 

ordenado en el Senatus consultum Macedonianum, y en cuya virtud se podía rechazar por el demandado 

hijo de família la acción del acreedor em razón del préstamo contraído por aquél en contra de lo dispuesto  

en tal senadoconsulto (D. 14, 6, 7; D. 46, 2, 9)” (GUTIÉRREZ-ALVIZ Y ARMARIO, Faustino. 

Diccionario de derecho romano. 3. ed. Madri: Reus, 1982. p. 237). 
446

  SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. p. 23; GUTIÉRREZ-ALVIZ Y 

ARMARIO, Faustino. Diccionario de derecho romano. 3. ed. Madri: Reus, 1982. p. 232. 
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 No original: “Algunas excepciones fueron propuestas em el Edicto por ordenarlo así uma ley o um 

senadoconsulto [exceptio legis Cinciae, legis Laetoriae, senatusconsulti Macedoniani, Vellaeani], pero 

estas normas no crean ius civile y las excepciones por ellas estabelecidas, habrían de ser consideradas 

propriamente como exceptiones honorariae” (SCHULZ, Fritz. Derecho Romano Clássico. Tradução 

directa de la edición inglesa por José Santa Cruz Teigeiro. Barcelona: Bosch, 1960. p. 54). 
448

 “L’espressione peò ha qui semplicemente il senso di un’estensione, per le eccezioni non esisteva 

certamente una finzione, che anzi non si sarebbe adauata alla maneira, tutta di fatto, in cui esse eran 

concepite” (SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema del Diritto Romano Attuale.Tradução V. Scialoja. 

Torino, 1893. v. 6. p. 197. 
449

 Gaio, I. 4, 119; SAVIGNY, Friedrich Carl Freiherr von. Sistema del Diritto Romano Attuale. v. V. 

Tradução V. Scialoja. Torino, 1893, p. 188; SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: 

ejercicio y defensas de los derechos. Tradução Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos 

Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1954. p. 170. 
450

 Gaio, I. 4, 120; Justiniano, I. 4, 13, 8. Vittorio Scialoja ressalva que, no período clássico, época em que 

escreveu Gaio, a referida distinção não possuía o mesmo significado que veio a ter posteriormente ao 

tempo de Justiniano e que chegou aos dias atuais. Cf. SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil 

Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra 

Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1954. p. 171. 
451

 “Exeptio rei iudicatae. Excepción de cosa juzgada que hace valer el demandado frente al demandante que 

ejercita nuevamente contra él uma acción para un processo, sobre um asunto juzgado con aterioridad con 

igual alcance (D. 44, 2.)” (GUTIÉRREZ-ALVIZ Y ARMARIO, Faustino. Diccionario de derecho 

romano. 3. ed. Madri: Reus, 1982, p. 236). 
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no pacto por meio do qual se estipulava, por exemplo, que determinada dívida não poderia 

ser reclamada durante cinco anos. Do mesmo modo, a exceção dilatória litis dividuae era 

oponível àquele que, podendo reclamar toda a dívida de uma só vez, deixava de fazê-lo 

para reclamar parcela faltante no futuro perante o mesmo magistrado. Substituído o 

magistrado, poderia reclamar esta parcela. Por fim, mencione-se o exemplo da exceção rei 

residuae, oponível àquele que, possuindo várias pretensões contra uma mesma pessoa, a 

houver acionado apenas com relação a algumas, pretendendo, posteriormente, perante o 

mesmo magistrado, acioná-la com relação ao restante. Os exemplos são de Gaio
452

. 

Se o autor, não obstante a interposição de uma exceção dilatória, persiste na 

obtenção da fórmula e, posteriormente, vem a ser derrotado perante o iudex uma vez bem 

fundada a exceptio, esta absolvição será definitiva, pois o autor perderá para sempre a 

possibilidade de propor a ação
453

. Daí a recomendação de Gaio para que o titular da actio 

aguardasse o fim do prazo de oponibilidade da exceção para então manejá-la
454

. 

Também as exceções peremptórias possuíam o efeito de excluir a condenação e de 

impedir que a ação fosse novamente intentada. A diferença entre as duas espécies de 

exceptio, no que diz respeito ao referido ponto, é bem esclarecida por Vittorio Scialoja: 

A diferença entre estes dois tipos de exceções está em um momento 

anterior, antes da contestação da lide; o que faz a exceção peremptória é 

que já não se possa propor eficazmente a ação, e caso se proponha, e a 

exceção estiver bem fundada, sempre se perderá a lide; pelo contrário, se 

a exceção é dilatória e o ator está obstinado em acionar novamente nesse 

momento, perderá a lide e com isso a sua ação, de maneira definitiva; no 

entanto, pode também não se obstinar, tendo em vista a oposição do 

demandado, não pedir a fórmula ao pretor, e neste caso não consuma, e 

sim difere a sua ação. Ao vencimento do termo da exceção dilatória, 

poderá se dirigir ao pretor para que seja concedida a fórmula; e, então, a 

exceção dilatória não pode ser incluída de forma válida na fórmula, e o 

demandado será condenado
455

. 

                                                 
452

 Gaio, I. 4, 120; Gaio, I. 4, 121 e Gaio, I. 4, 122; SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: 

ejercicio y defensas de los derechos. Tradução Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos 

Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1954, p. 171-172. 
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 Gaio, I. 4, 123. . “He aqui la diferencia esencial del concepto de la excepción dilatória del procedimento 

formulário respecto de lo que fué después y es ahora en el derecho moderno. Si se opone una excepción 

dilatoria en nuestro derecho, no se puede obtener la condena en ese momento; pero, una vez transcurridos 

los términos dentro de los cuales posee valor la excepción, tendrá lugar la condena” (SCIALOJA, 

Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução Santiago Sentis 

Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1954. p. 172-173). 
454

 Gaio, I. 4, 123 
455

 No original: “La diferencia entre estas dos especies de excepciones está en un momento anterior, a saber, 

antes de la contestación de la litis; lo que hace la excepción perentoria es que no se pueda ya proponer 

eficazmente la acción, y si se la propone y la excepción está bien fundada, se perderá siempre la litis; por 

 



108 
 

Justiniano flexibilizou tal regra por considerá-la de excessivo rigor. Assim, 

determinou que aquele que manejasse a actio antes do término do prazo de oponibilidade 

da exceção sujeitar-se-ia à constituição Zenoniana, de tal modo que o titular da exceptio 

teria o dobro de prazo do autor. Decorrido o prazo, também não deveria o titular da 

exceptio aceitar a demanda sem primeiro ter recebido todas as despesas feitas com a 

anterior. E arremata o imperador: “e assim os autores, aterrados com esta pena, aprendam a 

acatar os prazos das lides”
456

. 

Também das fontes
457

 é possível inferir que a inserção da exceção na fórmula 

deveria ocorrer na fase in iure, sendo certo que, uma vez não oposta, o juiz deveria analisar 

o caso ignorando a existência da exceptio, salvo se, de acordo com texto de Ulpiano
458

, se 

tratasse de ações de boa-fé, hipótese na qual estariam as exceções subentendidas uma vez 

que fundadas na equidade. 

Observa-se, portanto, que a principal distinção entre a exceptio e a defesa possuía 

caráter eminentemente processual. Enquanto a defesa, ainda que não prevista na intentio, 

podia ser invocada perante o juiz, a exceptio, estando ligada intimamente à fórmula, não 

podia ser levada em conta pelo iudex quando nesta não houvesse sido oportunamente 

inserta
459

. 

Friedrich Carl Freiherr von Savigny, por outro lado, criticando a posição defendida 

por Zimmern, entende que a possibilidade de conhecimento das exceções pelo juiz, ainda 

que estas não estivessem previstas na formula, não era traço característico apenas das 

bonae fidei actiones, mas de todas as chamadas ações livres
460

. 

Esse rigor, não obstante, era amainado pelo magistrado, desde que preenchidos 

dois requisitos, a saber: a) quando a não aposição da exceção pudesse representar grave 

                                                                                                                                                    
el contrarion si la excepción es dilatoria y el actor se obstina em volver a accionar en ese momento, 

perderá la litis y con ello su acción, de manera definitiva; pero puede también no obstinarse, y en vista de 

la oposición del demandado, no pedir la fórmula al pretor, y en este caso no consuma sino que difiere su 

acción. Al vencimento del término de la excepción dilatoria, podrá dirigirse al pretor para que se le 

conceda la fórmula; y entonces la excepción dilatoria no puede inscribirse validamente en la fórmula, y se 

condenará al demandado” (SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de 

los derechos. Tradução Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones 

Jurídicas Europa-America, 1954, p. 173). 
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 Justiniano, I. 4, 13, 10. 
457

 Gaio, I. 4, 125. 
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 D. 2, 14, 7, 6. 
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  ALSINA, Hugo. Defensas y excepciones. In: STUDI in Onore di Enrico Redenti. Milano: Giuffrè, 1951. 

v. 1. p. 77-111. p. 85. 
460

 SAVIGNY, Friedrich Carl Freiherr von. Sistema del Diritto Romano Attuale. v. V. Tradução V. 

Scialoja. Torino, 1893. p. 186. 
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injustiça; e b) quando tratar-se o caso de exceção peremptória
461

. Preenchidos tais 

requisitos, o magistrado utilizava o remédio extraordinário da in integrum restitutio, por 

meio do qual retornavam as partes ao estado anterior e concedia-se ao réu a oportunidade 

de incluir a exceção na fórmula. No que concerne às exceções dilatórias, Gaio não fornece 

resposta definitiva, deixando transparecer, no entanto, a possibilidade se ser inaplicável a 

mesma solução
462

. 

De acordo com Max Kaser, a in integrum restitutio subdividia-se, ainda, em in 

integrum restitutio pretória e in integrum restitutio judicial. A primeira era solicitada ao 

pretor, que examinava se o requerente invocava alguma das causas de restituição 

reconhecidas. Em caso afirmativo, concedia-lhe ação para eliminar os efeitos já 

produzidos. Por outro lado, a segunda era aquela que se verificava nas actiones arbitrariae, 

quando o juiz determinava, antes da sentença, que a restituição ao estado anterior ocorresse 

seja por prestação in natura, seja pela complementação por pagamento em dinheiro
463

. 

O processo formulário era o processo civil ordinário do período clássico. No 

entanto, junto a ele, lentamente, desenvolveu-se, a partir de Otavio Augusto, um processo 

baseado no direito fruto da atuação dos imperadores, no qual as fases instrutória e decisória 

competiam a funcionários públicos
464

. Surge a extraordinaria cognitio. 

5.2 A exceptio no período da extraordinaria cognitio 

Após a vigência de mais de três séculos (tendo-se iniciado já na antiga República 

e recebido sua configuração mais pormenorizada, provavelmente, por volta de 242 a.C.
465

), 

o processo formulário, lentamente, deu lugar a um novo sistema, que se desenvolvia 

perante um único julgador. 
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 SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução 

Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 
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 Gaio, I. 4, 125. 
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  KASER, Max. Direito Privado Romano. Tradulção Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: 
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Esse processo, estruturado de forma mais rigorosa e sistemática do que a 

jurisdição ordinária, não estava sujeito à forma e tinha princípios muito mais livres do que 

o processo formulário que o antecedeu
466

. 

Derivando os poderes dos magistrados diretamente do Imperador, o processo 

extraordinário baseava-se na ideia de Estado assistencial, no qual o príncipe assumia a 

tarefa de distribuir a justiça, instituindo, para tanto, juízes delegados
467

. 

O chamado processo extraordinário – também denominado de cognitio extra 

ordinem ou extraordinária cognitio – teve sua origem no Direito Público
468

, vinculado à 

solução de questões de natureza administrativa ou policial, sendo, com o tempo, ampliado, 

sobretudo a partir do Principado, aos conflitos subordinados à jurisdição civil
469

. 

Normalmente atribuiu-se a Diocleciano a reforma do processo civil romano, não obstante 

haja divergência doutrinária a esse respeito. Certo é, no entanto, que por volta do séc. III d. 

C., praticamente todos os processos adotavam o procedimento extraordinário
470

. 

De acordo com Max Kaser, “uma lei de 342 (C. 2, 57, 1) proibiu as iuris formulae 

(mal-entendidas) por serem ‘pedantes’; na prática, o processo cognitório é já dono do 

campo desde Diocleciano”
471

. 

                                                 
466

  KASER, Max. Direito Privado Romano. Tradulção Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 433. 
467
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Vittorio Scialoja traz interessante informação acerca da consolidação da 

extraordinaria cognitio: 

Uma constituição (L. 1, Cod.,  de formulis et impetratione actionum 

sublatis, 2, 57 [58]) dos imperadores Constâncio e Constante, filhos de 

Constantino, dirigida a Marcelino, governador da Fenícia, contém a 

anulação absoluta das fórmulas: Iuris formulae aucupatione syllabarum 

insidiantes cunctorum actibus radicitus amputentur [Cortem pela raiz as 

fórmulas do direito que com sua caça de sílabas colocam armadilhas nas 

ações de todos]. Isto é, que sejam cortadas absolutamente pela raiz as 

fórmulas do direito, insidiosas, verdadeiras sutilezas verbais; pelo perigo 

de que, ao errar a  forma exterior da fórmula, chegue a ferir o verdadeiro 

conteúdo jurídico da relação que se quer fazer valer
472

. 

Max Kaser, ademais, destaca que o processo extraordinário surgiu em várias 

manifestações, que foram logo uniformizadas, esclarecendo sua extensão, tanto subjetiva 

quanto territorial: 

a) Em Roma (e na Itália) dá-se principalmente a extraordinaria cognitio 

(junto ao processo formulário), um processo extraordinário perante o 

cônsul, ou certos magistrados, ou funcionários aos quais o Imperador 

confia pretensões especiais, até então não exigíveis em juízo (como 

alimentos entre parentes, honorários por prestação de serviços efetuada 

por pessoas de condição superior, fideicomissos); b) Nas províncias 

senatoriais (provinciae populi Romani) e talvez também numa parte das 

províncias imperiais (provinciae Caesaris) o processo ordinário era o 

formulário, de modo que a cognição extraordinária estava limitada às 

coisas designadas em a). Nas outras províncias imperiais (p. ex. no 

Egipto) não se aplicou o processo formulário; aqui a cognitio era a única 

forma aplicável a todos os processos; c) O próprio Imperador decide num 

processo cognitório (muito livre) quer sobre apelações (appellationes) 

contra sentenças em processo cognitório e, paulatinamente, também 

contra sentenças em processo formulário, quer excepcionalmente em 

primeira instância. Em regra o Imperador delegou a sua jurisdição 

noutros órgãos
473

. 
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Trata-se de período de poder crescente dos imperadores e de consolidação de 

ordenamento jurídico em Roma. Período em que a única fonte do direito passa a ser a lei, 

consubstanciada nas Constituições Imperiais
474

. 

Esse crescente absolutismo fica evidente quando se observa o disposto na 

Constituição Tanta circa, verbis: 

Julgamos conveniente repetir o que já havíamos estatuído quando 

mandamos proceder, com o auxílio de Deus, à composição desta obra e, 

de novo, ordenar que nenhum jurisconsulto, dias atuais e dos que no 

futuro venham a existir, tenha a ousadia de escrever comentários sobre 

estas leis. Somente lhes permitimos para língua grega, com a mesma 

ordem e a mesma sequência com que foram escritas na língua romana (ao 

que os gregos chamam kata poda - ao pé da letra) e de compor o que se 

denomina na mesma língua paratitla, se caso preferirem fazer algumas 

anotações por causa da dificuldade dos títulos. Não consentimos 

absolutamente que se façam outras interpretações ou, antes, adulterações 

das leis, a fim de que a prolixidade dos intérpretes não converta as nossas 

em um caos, como outrora sucedeu com o edito perpétuo, que, sendo uma 

obra muito resumida, os comentadores, com as suas opiniões 

desencontradas, o elevaram ao infinito, lançado na confusão quase toda a 

legislação romana. Se não podemos suportar tal estado de coisa, como 

havemos de consentir que se prepare o mesmo para o futuro? Quem quer 

que tenha a ousadia de assim praticar, seja considerado réu de crime de 

falsidade e totalmente inutilizadas as suas obras. Encontrando-se alguma 

coisa de ambíguo nesta coleção, os juízes, como já ficou dito, levarão a 

dúvida ao conhecimento do imperador para que a resolva, pois somente a 

ele foi conferido o poder de fazer e de interpretar as leis475. 

Seu nome – processo extra ordinem – deriva do fato de não estar submetido ao 

sistema da ordo iudiciorum privatorum
476

, passando a ostentar caráter publicístico
477

. Daí 

se infere que, já durante o período da extraordinaria cognitio, a divisão de funções entre os 

pretores e o juiz desapareceu. 

Aqueles procedimentos que se desenvolviam perante um único julgador, que, no 

sistema formular, estava reservado a poucas hipóteses, passou a ser a regra no período da 
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extraordinaria cognitio
478

. De fato, em vez de se desenvolver diante de um magistrado e de 

um juiz privado, no novo sistema, o procedimento percorria todo seu curso perante juízes 

funcionários, não subsistindo a anterior bipartição: todos os juízes são delegados do 

Imperador
479

. 

Com efeito, nesse sistema, o magistrado exercia tanto a iurisdictio quanto a 

iudicatio, muito embora pudesse conferir esta última a um terceiro privado (iudex 

pedaneus)
480

. 

Mister consignar, nesse sentido, que, por volta de 130 d. C, por ordem do 

Imperador Adriano, o jurista Salvio Iuliano elaborou o chamado Edictum Perpetuum, 

consolidação de todos os editos, retirando-se dos magistrados a tarefa de aperfeiçoamento 

do direito privado, que passou a ser levada a cabo por meio da interpretação dos 

jurisconsultos e das constituições imperiais
481

. 

Além dessa ausência de divisão de instância, o processo extraordinário apresenta 

outras características inovadoras com relação ao sistema anterior. Desaparece a fórmula, 

surge a possibilidade de recurso e a sentença passa a poder ser executada por meio do 
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emprego da força pública (manu militari)
482

, garantindo-se, assim, a execução específica 

da prestação devida
483

. 

De fato, o programa processual já não era mais previsto em uma formula, de 

modo que “o pedido, para o qual se utilizam agora, de forma não técnica, as expressões 

actio, petitio, persecutio, conforma-se às regras do direito material. A actio cognitória 

coincide essencialmente com a ‘pretensão’ de direito privado”
484

 que será apreciada pelo 

juiz. 

Além disso, a litis contestatio, que possuía importância capital no processo 

formulário, perde sua proeminência na medida em que as partes estão, desde logo, 

submetidas ao poder judicial do juiz funcionário, não sendo mais necessária a submissão 

voluntária ao iudex
485

. 

A citação, por seu turno, torna-se um ato semioficial ou oficial, sendo certo que, 

se o citado não comparecesse à audiência, poderia ser condenado em processo por 

contumácia
486

. 

O procedimento probatório estava submetido ao princípio da livre apreciação da 

prova. A sentença passou a ser redigida por escrito e lida. A regra, que vigorava no sistema 

formulário, de que a condenação deveria ser sempre expressa em pecúnia deixou de 

existir
487

. 

Importa mencionar, ademais, que “as vantagens do novo procedimento, a maior 

autoridade conferida ao juiz e o abandono dos resquícios de formalismo, determinaram a 

expansão da cognitio, chegando, em pouco tempo, a ser aplicada tanto nas províncias 
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quanto na metrópole”
488

. De fato, os amplos poderes dos juízes permitiu-lhes adaptar o 

processo às exigências dos novos tempos
489

. 

Destaca Fritz Shultz, no entanto, que a despeito de o sistema da extraordinaria 

cognitio ser mais flexível e livre, não se deve exagerar ao se apontar suas diferenças com 

relação ao procedimento ordinário, pois, no processo extraordinário, no mais das vezes, o 

magistrado também atribuía a iudicatio a um cidadão privado
490

. Essa, aliás, é a principal 

diferença apontada entre os dois sistemas: no procedimento ordinário, a nomeação de um 

iudex era obrigatória, enquanto que, no processo extraordinário, ela passou a ser 

facultativa
491

. 

Nesse contexto, as exceções deixaram de ser formas processuais
492

 para se 

converterem em simples meios de defesa, invocáveis sem a necessidade de autorização do 

magistrado
493

. De fato, nesse período, desapareceu, de certa forma, a diferença essencial 

entre a exceptio e a simples defesa, sendo certo que tudo que na exceção se referia ao 

procedimento deixou de existir
494

. 

As consequências práticas da referida afirmação são importantes, pois marcam as 

mudanças sofrida pela exceptio. No processo formulário, as exceções deveriam ser 

inscritas na fórmula e qualquer defesa suscitada diretamente contra o conteúdo da 

pretensão do autor – explicitada na intentio – poderia ser aduzida em juízo, isto é, na fase 

apud iudicem do procedimento, sem necessidade de previsão na fórmula
495

. Já no período 

da extraordinaria cognitio, por outro lado, as exceções podiam ser manejadas, em regra, a 

qualquer momento, como será explicado pormenorizadamente a seguir. 
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De acordo com Max Kaser, a exceptio deixou de ser uma “exceção” às condições 

da condenação provadas pelo autor e passou a ser mera alegação favorável ao réu, 

confundindo-se, então, o exercício de um direito contrário e autônomo (exceptio) e a 

contestação da pretensão autoral
496

. 

Eugène Petit, por seu turno, afirma que, no período da extraordinaria cognitio, a 

exceptio não era mais do que um modo de defesa muito especial do qual o demandado 

podia valer-se no curso do processo, sem necessidade de inserção na formula
497

. 

Nesse sentido, esclarece Vittorio Scialoja, sintetizando a evolução do processo 

romano no ponto, que, durante o período em que vigorou o processo formulário, enquanto 

as exceções deveriam ser inseridas na fórmula para que pudessem ser levadas em 

consideração pelo iudex, as meras defesas podiam opor-se até mesmo na fase apud 

iudicem, sem necessidade de menção especial na fórmula: 

Pela exposição feita sobre o tratamento das exceções no procedimento 

justinianeu, compreende-se facilmente que já havia sido debilitada a 

diferença entre a exceção e a mera defesa do demandado. No proceso 

formular, a diferença é enorme mesmo do ponto de vista processual. 

Desta forma, devendo ser incluída a exceção na fórmula, qualquer defesa 

que refutasse diretamente o conteúdo da pretensão do ator, explicada na 

intentio da fórmula, podia se opor in iudicio sem necessidade de menção 

especial na fórmula; mas se, ao contrário, se tratava de uma verdadeira 

exceptio, para que o demandado pudesse se defender assim, era 

necessária a inclusão na fórmula. [...] No processo justinianeu, como já 

não existem fórmulas, e a exceção não é mais que a oposição que o 

demandado faz em sua contradictio diante do magistrado no momento da 

litiscontestatio, a diferença se dissolve quase completamente. Que o 

demandado diga ao magistrado: "é verdade que Ticio me fez o mútuo, 

mas eu lhe paguei", ou diga: "o mútuo é verdadeiro, mas sou filius 

familias", em nada altera o desenvolvimento do processo. No primeiro 

caso, o demandado deverá provar o pagamento; no segundo, sua 

qualidade de filius familias; mas o processo irá se desenrolar de maneira 

idêntica, e ambas as questões poderão ser resolvidas por meio de 

interlocutórias498. 

                                                 
496

  KASER, Max. Direito Privado Romano. Tradulção Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p. 467. 
497

  PETIT, Eugène. Tratado elemental de Derecho Romano. Buenos Aires: Editoral Universidad, 1994. p. 

670. 
498

  No original: “Por la exposición hecha deI trato de las excepciones en el procedimiento justinianeo se 

comprende fácilmente que se había debilitado en forma extraordinaria ya la diferencia entre la excepción 

y la mera defensa deI demandado. En el procedimiento formulario, la diferencia es enorme aun desde el 

punto de vista procesal; pues, debiendo inscribirse la excepción en la fórmula, cualquier defensa que 

opugnase directamente el contenido de la pretensión deI actor, explicada en la intentio de la fórmula, 

podía oponerse in iudicio sin necesidad de mención especial en la fórmula; pero, en cambio, si se trataba 

de una verdadera exceptio, para que el demandado pudiera defenderse así, se necesitaba la inserción en la 

 



117 

 

No mesmo sentido, destaca Fritz Schultz que, sendo a exceção uma cláusula da 

fórmula, seu uso limitou-se ao procedimento ordinário. No período da extraordinaria 

cognitio, não havendo fórmula, não havia exceptio. No entanto, mister mencionar que as 

instruções dadas ao iudex pedaneus, por se assemelharem à formula, admitiam o uso das 

exceções, sendo certo, outrossim, que os juristas clássicos, atentos à precisão 

terminológica, optaram pelo termo praescriptio (objeção) em vez de exceptio para designar 

casos desta espécie
499

. 

Vittorio Scialoja, comentando a evolução da exceção no período da 

extraordinaria cognitio, denuncia o equívoco – presente inclusive nas fontes – em se 

confundir os termos praescriptio e exceptio, não se tomando o devido cuidado em utilizar 

uma expressão por outra
500

. Do mesmo modo, Friedrich Carl Freiherr von Savigny
501

 

afirma que no direito justinianeu, as expressões eram sinônimas. 

Ademais, apesar de no procedimento extraordinário não mais subsistir a exceptio 

do ponto de vista formal, sequer sendo necessário que sua oposição precedesse a litis 

contestatio, a regra continuaria sendo a de que as exceções deveriam ser manejadas quando 

da contradictio do demandado
502

, chegando Friedrich Carl Freiherr von Savigny 
503

 e 

Eugène Petit
504

 a afirmar, até mesmo, que as exceções subsistiram com sua própria 
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natureza mesmo durante o período em que vigorou a extraordinaria cognitio (como meio 

de defesa alegado pelo réu e fundado em direito independente), ainda que não insertas na 

formula. 

De fato, as compilações jutinianeias expõem a disciplina das exceções quase na 

integralidade, nos mesmos termos de Gaio, bastando uma rápida passada de olhos nas 

Institutas de Justiniano (I. 4, 13) para se chegar a esta conclusão. 

Menciona-se, a título de exemplo, a seguinte passagem das Institutas de 

Justiniano, que conferiam ao réu o poder de impugnar a própria actio através da exceptio: 

[...] se coagido pelo temor ou induzido pelo dolo mau ou iludido pelo 

erro, prometeste a Tício, como estipulante, o que não deveras prometer, é 

claro estares obrigado por direito civil e é portanto eficaz a ação pela qual 

se pretende que deves dar; é porém iníquo sejas condenado. Por isso se te 

dá a exceção de coação, ou de dolo mau ou uma in factum para 

impugnares a ação505. 

Observa-se que Justiniano, no entanto, em sua exposição calcada em Gaio, 

adiciona a nova expressão: datur exceptio ad impugnandam actionem. Segundo Giuseppe 

Chiovenda, “aí está o ponto de partida, romano-bizantino, da idéia da exceção em sentido 

próprio, como direito de impugnar a ação”
 506

. 

Seja como for, Vittorio Scialoja esclarece que, se a regra segundo a qual a 

exceptio não mais precisava ser alegada no início da demanda foi abrandada com relação a 

algumas espécies de exceções, com relação a outras continuou com suficiente vigor. 

Assim, por exemplo, no caso das exceções de caráter prejudicial, deveria o réu opô-las na 

primeira oportunidade. Nesse caso, sendo fundada a exceptio, não havia lugar para a litis 

contestatio, que era diferida para momento posterior à resolução da questão levantada na 

exceção e poderia até mesmo nem existir. Eram exemplos de exceções prejudicias: a) 

aquela que se referia à competência do julgador (praescriptio fori), b) aquela que se referia 

à pessoa do julgador (recusatio iudicis suspecti), c) aquela que se referia à qualidade do 

autor para comparecer em juízo (legitima persona in iudicio), d) aquelas que se referiam ao 
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modo como a demanda teve início, à qualidade dos atos precedentes e à falta de cauções 

devidas
507

. 

Todas essas exceções deveriam ser opostas antes da litis contestatio, caso 

contrário, não poderiam ser manejadas posteriormente, cabendo apenas, nas hipóteses 

específicas, a ocorrência da in integrum restitutio
508

. 

Também as exceções dilatórias deveriam ser opostas antes da litis contestatio. No 

entanto, sua prova deveria ocorrer apenas se o autor conseguisse provar a existência de sua 

pretensão, pois, caso contrário, não seria necessária a utilização da exceptio. É o que se 

extrai das fontes: L. 19 Cod. De probationibus, 4, 19. Exceptionem dilatoriam opponi 

quidem initio, probari vero, postquam actor monstraverit quod adseverat, oportet. 

Das fontes extrai-se, ainda, a informação de que aquele que pleiteasse a oposição 

de exceção dilatória após o momento oportuno estaria sujeito à multa de uma libra de ouro: 

L. 12 Cod. De exceptionibus seu praescriptionibus, 8, 35 (36). Si quis 

advocatus inter exordia litis praetermissam dilatoriam praescriptionem 

postea voluerit exercere, et ab huiusmodi opitulatione submotus 

nihilominus perseveret atque praeposterae defensioni institerit, unius 

librae auri condemnatione multetur. 

No que tange às exceções peremptórias, deveriam, como regra geral, ser opostas 

também antes da litiscontestatio. No entanto, não o sendo, em respeito à maior liberdade 

que possuía o autor no processo extraordinário, poderia a exceção ser manejada 

posteriormente, até mesmo na apelação, mas caso não fosse arguida sequer na apelação, 

em regra, não poderiam ser opostas novamente. 

Cumpre observar, portanto, que, ainda que reduzidas, as diferenças entre as 

exceções e as meras defesas ainda subsistiam. Isso porque, se certas exceções, como já 

afirmado, deveriam ser opostas logo no início do processo e outras poderiam ser manejadas 

também posteriormente (embora a regra, mesmo para estas, fosse a de que deveriam ser 

                                                 
507

  SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução 

Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 

1954. p. 383. 
508

  SCIALOJA, Vittorio. Procedimento Civil Romano: ejercicio y defensas de los derechos. Tradução 

Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 

1954. p. 384. 



120 
 

apresentadas logo no início da demanda), as defesas poderiam ser aduzidas sempre e a 

qualquer momento
509

.  

A exceção, portanto, embora tenha tido sua importância mitigada, manteve sua 

função e estrutura originais: promover e equidade através da afirmação de fato que, sem 

negar o direito, paralisa sua eficácia
510

. 

O tema das exceções substancias é, de fato, negligenciado pela civilística 

nacional. Com efeito, a maior parte dos estudos sobre o assunto advém de processualistas, 

de modo que, em muitos casos, perde-se a exata compreensão da natureza substancial – de 

direito material – da exceptio. 

Nesse sentido, conhecer a história da referida categoria eficacial permite 

compreender sua função e atuação, ao mesmo tempo em que contribui para esclarecer sua 

real natureza de direito material. De fato, já no Direito Romano, pode-se observar aquilo 

que será consagrado posteriormente, isto é, o fato de as exceções não extinguirem posições 

jurídicas, mas sim atuarem como encobridoras da eficácia. Fica clara, ao estudar-se as 

origens romanas e pretorianas da figura, esta peculiar forma de atuação. 

Assim, nessas breves linhas, procurou-se tratar do desenvolvimento da exceptio 

no Direito Romano, destacando-se a importância atual, a origem no processo formular por 

meio da atuação dos pretores (relacionada com a noção de aequitas) e o seu ocaso com o 

advento do processo extraordinário. 
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6 AS DIVERSAS ACEPÇÕES DO TERMO EXCEÇÃO 

Os conceitos e a terminologia são indispensáveis à dogmática jurídica. Conforme 

esclarece San Tiago Dantas, “este é um grande problema para quem estuda o direito, 

conhecer a taxinomia da sua disciplina, saber o que as palavras significam passo a 

passo”
511

. 

Prossegue o autor afirmando que “a linguagem é a base do raciocínio jurídico, do 

mesmo modo que o cálculo pode ser a base do raciocínio matemático”
512

. 

Desse modo, a fixação do conceito de exceção substancial e a determinação de 

sua natureza jurídica passam, primeiramente, pela análise da noção de exceção, palavra 

plurissignificativa que, do ponto de vista jurídico, evoluiu desde o direito romano clássico 

até os dias atuais. 

Os diversos significados do termo exceção parecem referir-se, de maneira 

bastante genérica, à fuga da regra ou à excepcionalidade. 

O termo exceção, substantivo feminino
513

, deriva, etimologicamente, do latim 

exceptio, de excipere
514

 ou de exceptione
515

, que significa executar, fazer ou alegar 

exceção, possuindo, no vocabulário jurídico, diversos significados
516

. 

De acordo com Aurélio Buarque de Holanda
517

: 

Exceção [Do lat. exceptione] S.f. 1. Ato ou efeito de executar. 2. Desvio 

da regra geral: Seu caso constitui exceção. 3. Aquilo, ou aquele, que se 

exclui da regra. 4. Exclusão (1): com exceção dele, foram todos à festa. 5. 

Privilégio, prerrogativa: Procura sempre valer-se das exceções. 6. 

Indivíduo cujo modo de agir ou de pensar difere do agir ou pensar 

comum. 7. Dir. Proc. Civ. Defesa indireta (relativamente à contestação, 
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que é direta), em que o réu, sem negar o fato afirmado pelo autor, alega 

direito seu com o intento de elidir ou paralisar a ação (suspeição, 

incompetência, litispendência, coisa julgada, etc.). 

Pode significar reserva, como, por exemplo, “quando alguem doa a outro todos os 

seus bens, a excepção de humas casas, ou de huma quinta”
518

, reservando a si a 

propriedade dos bens excetuados que, portanto, não integram o objeto da doação. 

Segundo Pereira e Sousa, exceção pode significar, também, uma derrogação de 

determinada norma jurídica em favor de algúem. “Neste sentido se diz, não haver regra 

sem excepção, e que a excepção firma a regra em contrário”
519

. Nesse contexto, revela-se 

verdadeiro privilégio, isenção ou, até mesmo, uma exclusão
520

. 

Já na expressão “leis de exceção” o termo relaciona-se à ideia de emergência ou 

de vigência temporária
521

. 

Também no âmbito do direito positivo, o termo é empregado com diversos 

significados. 

A Constituição Federal, por seu turno, refere-se a “juízo ou tribunal de exceção” 

no inciso XXXVII do art. 5º para designar aqueles órgãos jurisdicionais não previstos em 

lei e criados para julgar causas específicas, normalmente anteriores à sua instituição. 

O Código de Processo Penal, por exemplo, utiliza o termo exceção para referir-se 

ao ataque do réu contra a relação processual, isto é, contra os pressupostos processuais 

(Arts. 95 a 111, Código de Processo Penal). 

No campo do Direito Penal, é conhecido o conceito de “exceção da verdade” 

(exceptio veritatis), que se refere à possibilidade de o agente de determinado crime contra a 

honra eximir-se de sua responsabilidade penal, provando a veracidade de suas alegações
522

.  
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No Código de Processo Civil de 1973, a expressão é utilizada como sinônimo de 

defesa indireta de rito, isto é, defesa lastreada na alegação de incompetência relativa, 

impedimento ou suspeição (Arts. 304 a 314, CPC/1973). 

O Código de Proceso Civil atual não mais emprega o termo exceção, prevendo, 

tão somente, em Seção intitulada “Do Fato Impeditivo, Modificativo ou Extintivo do 

Direito do Autor”, que, “se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a 

produção de prova” (Art. 350, CPC/2015). 

Já o Código Civil de 2002, como cediço, emprega a palavra exceção em diversas 

oportunidades
523

, merecendo destaque a norma jurídica estampada no art. 190
524

, que 

consagra, definitivamente, no âmbito do direito positivo brasileiro, a categoria jurídica das 

exceções substancias. 

Do ponto de vista filosófico, a despeito de se encontrar, na Antiguidade, vestígios 

do que se pode chamar de uma ética da exceção, isto é, de uma ética que não vale para “a 

maioria”, como a expressa por Cálicles em Górgias ou por Trasímaco em A República de 

Platão, somente na filosofia contemporânea o caráter da “excepcionalidade” assumiu 

importância moral, religiosa, ontológica e metafísica
525

. 

Segundo Nicola Abbagnano, esse foi um tema introduzido por Kierkegaard e por 

Nietzsche; o primeiro insistindo no caráter de "exceção justificada" que o eleito de Deus 

representa em relação à lei moral (como é o caso de Abraão); o segundo, no caráter de 

excepcionalidade do super-homem, a quem a "vontade de poder" confere um destino que 

foge a qualquer regra
526

. 

                                                                                                                                                    
remontam à legislação da antiguidade” (HUNGRIA, Nélson; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários 

ao Código Penal. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980. v. 6: arts. 137 ao 154. 5. p. 77-78); NORONHA, E. 

Magalhães. Direito Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1984. v. 2.  p. 133 e ss.; MIRABETE, Julio 

Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código Penal Interpretado. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2011. 

p. 807. 
523

 Nesse sentido, ver: Arts. 190, 274, 476, 477, 788, parágrafo único, e 906, todos do Código Civil. 
524

 Art. 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. 
525

 EXCEÇÃO. In: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução Alfredo Bosi. São Paulo: 

Martins Fontes, 2007.p. 463. 
526

 EXCEÇÃO. In: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução Alfredo Bosi. São Paulo: 

Martins Fontes, 2007. p. 463. 



124 
 

No âmbito jurídico, notadamente entre os processualistas, o conceito de exceção 

se afasta de sua acepção na linguagem vulgar, sendo comum sua definição de forma ampla, 

como defesa em geral
527

. 

Já na seara do direito privado material, muito embora a palavra exceção seja 

objeto de vacilações doutrinárias, carecendo de uma significação técnica mais precisa, 

guarda relação, desde o Direito Romano, com os sentidos acima elencados, sendo, 

portanto, menor a distância entre sua acepção na linguagem vulgar e na linguagem jurídica 

manejada pelos estudiosos do direito privado. 

O termo exceção, aliás, vem da própria origem da figura no direito romano
528

. 

Nesse direito, de acordo com a opinião dominante
529

, como já analisado no 

Capítulo anterior,  a exceptio originou-se e desenvolveu-se a partir do processo formular. 

Exceptio, nas fontes romanas, referia-se à categoria eficacial manejada pelo réu por meio 

da qual o magistrado podia corrigir o excesso de rigor e de formalismo do ius civile
530

. 

O termo exceção era, então, entendido como “parte acessória da fórmula pela qual 

o réu, invocando direito próprio ou determinada circunstância, paralisa o direito do 

autor”
531

. Atuava, portanto, como mecanismo de derrogação do ius civile no caso 

concreto, aproximando-se do sentido vulgar da palavra, funcionando como verdadeiro 

“salvo se”
532

. Era, a rigor, verdadeira exceção à condenação; daí o seu nome
533

. 
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Não por outro motivo, Gaio, em suas Institutas, esclarece que as exceções eram 

redigidas em forma de cláusula condicional negativa
534

, fornecendo exemplos ilustrativos 

de cláusulas que eram apostas à fórmula contendo a exceptio: a) “Se se provar que, no caso 

vertente, não houve nem há dolo por parte de A. Agério”; b) “Se não tiver sido 

convencionado entre A. Agério e N. Negídio que o dinheiro em questão não seria exigido”. 

O significado do termo exceptio, nas fontes romanas, é sintetizado por Gutiérrez-

Alviz y Armario: 

En procedimento per formulam constituye uma de las partes acessorias de 

la fórmula, por la que a instancia del demandado se hacen constar em la 

fórmula circunstancias o hechos con los que se subordina la condena que 

habría de pronunciarse, conforme a las pretensiones del actor, a una 

condición, cual es la de que los hechos no se den conforme a lo indicado, 

con lo que la acción pueda quedar paralisada. También, y en lo sucessivo, 

se da este nombre a todo meio de defensa de que puede hacer uso el 

demandado para rechazar total, parcial, temporal o definitivamente la 

demanda y que no consista em la negación pura y simple de los hechos o 

del derecho invocado. En el procedimento extraordinario tiene este 

último alcance. (G. 4, 115-125. I. 4, 13. D. 44, 1. C. 8, 35)535. 

No direito moderno, o termo exceção possui um sem número de significados
536

. O 

termo exceção é utilizado tanto para se referir ao seu sentido original, que remonta ao 

Direito Romano, quanto para designar qualquer meio de defesa utilizado por um 

demandado
537

. 

Nesse contexto, o termo exceção pode significar: I) defesa num sentido amplo e 

abstrato (calcada na Constituição Federal); II) defesa num sentido restrito e concreto; e III) 

determinado tipo de defesa, que, por sua vez, pode ser: a) o meio pelo qual a parte se 

defende sem impugnar o mérito da demanda; b) o meio pelo qual se opõem fatos novos 
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impeditivos ou extintivos; ou c) o meio pelo qual se contrapõe ao direito do autor um outro 

direito, visando a extingui-lo, impedir, ou retardar seus efeitos
538

. 

O objeto da presente pesquisa restringe-se à chamada exceção substancial, 

conceituada por Pontes de Miranda, como contradireito que encobre a pretensão, ou a ação, 

ou a exceção, a que se opõe
539

. 

Diante de termo com alto grau de equivocidade, deve-se evitar contribuir para 

perpetuá-la ou para agravá-la, incumbindo à doutrina, nesse contexto, “esforçar-se por 

‘purificar’, na medida do possível, a terminologia, até para incentivar o legislador a 

corrigir, em eventuais reformas dos textos, ambigüidades em que haja incorrido”
540

. 

Desse modo, a palavra exceção será aqui empregada no sentido de defesa por 

meio da qual não se suprime o direito do figurante no polo ativo da relação jurídica, mas 

apenas o suspende, tornando-o praticamente ineficaz (temporal ou definitivamente)
541

, de 

modo que, diante da falta de maiores adjetivações, é a este significado que se estará a 

referir. 

Como será melhor analisado no Capítulo 8, trata-se de posição jurídica ativa 

atribuída ao seu titular para que este – utilizando-a como escudo – encubra a eficácia de 

algum direito, pretensão, ação ou exceção que lhe for oposto
542
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7 FUNDAMENTOS DAS EXCEÇÕES SUBSTANCIAIS 

7.1  A exceção substancial como categoria de direito privado material 

Alf Ross afirma que a tarefa da ciência do direito é expor o direito vigente, o que 

requer que a “exposição possua um sistema, que a ordem e a conexão nas quais o material 

é apresentado sejam dispostos segundo um plano definido”
543

. 

Daí a importância da inserção do objeto de estudo no campo apropriado ao qual 

pertence, apresentando sua localização no sistema jurídico e as conexões que guarda com 

as demais categorias congêneres. 

A visualização do ordenamento jurídico como um sistema é valiosa tanto por 

razões práticas, conferindo clareza aos complexos temas jurídicos, quanto por razões 

teóricas, porquanto auxilia a análise do fenômeno jurídico, revelando seus problemas e 

ressaltando semelhanças e diferenças ocultas
544

. 

Nesse contexto, um ponto de destaque e de complexidade do estudo das exceções 

substanciais é, precisamente, a sua característica de distender raízes ao terreno processual, 

afetando-o profundamente. Essa faceta, não obstante, não é suficiente para obnubilar a 

visão dos estudiosos a ponto de se enquadrar a exceptio no campo do Direito Público
545

. 

De fato, conforme destaca Bernardo B. Queiroz de Moraes, “para um civilista, 

não menos importante é a relação entre direito e processo, em especial num momento em 

que, para o bem ou para o mal, o direito processual tem exercido forte influência na 

caracterização de diversos institutos típicos de direito privado”
546

. 

Não se pretende, a partir de tais considerações, enfileirar-se ao lado dos críticos da 

diferenciação específica entre o Direito Privado e o Direito Público, que se valem dos 
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problemas de deliminatação nas zonas de fronteira para defender o fim da summa 

divisio
547

. 

Não se adentrará, nas próximas linhas, portanto, no estudo específico da chamada 

“grande dicotomia” ou “distinção sistemática” entre Direito Público e Direito Privado, 

porquanto não é este o objeto da presente Dissertação, cujo recorte metodológico está 

adstrito ao já suficientemente amplo tema das exceções substanciais
548

. 

O tema será aqui abordado, tão somente, com dupla finalidade. Em primeiro 

lugar, por permitir visualizar, com maior precisão, o locus ocupado pelas exceções 

substanciais no sistema jurídico, o que contribui para o seu estudo, conferindo 

sistematicidade à análise. Em segundo lugar, por cooperar com o reforço da autonomia 

epistemológica do Direito Civil, tradicional e histórica seara das exceções substanciais. 

7.1.1 O problema da qualificação 

O problema da qualificação é de extrema importância para a compreensão da 

natureza jurídica e do mecanismo de atuação dos diversos institutos e categoriais jurídicas. 

A qualificação, expressão tão cara, mas não privativa
549

 dos cultores do Direito 

Internacional Privado, consiste em “examinar o problema subjacente, que deu origem à 
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controvérsia entre as partes, e determinar sua natureza jurídica”
550

, se de Direito Privado 

ou Público, se de direito pessoal ou real, se de direito de família ou das sucessões, etc
551

. 

A qualificação, conforme Amilcar de Castro, “é a diferença específica das 

instituições e dos conceitos jurídicos a impedir que, em determinada ordem, sejam tomados 

uns pelos outros”
552

. 

Em síntese, a qualificação refere-se a dois momentos distintos da Ciência do 

Direito.  

Em primeiro lugar, ao momento da nomogênese jurídica, “em que se observa a 

experiência jurídica da perspectiva genética, como complexo de fatos e avaliações que 

culminam no estabelecimento de uma certa norma jurídica”. Esse ato de qualificação 

“antecede a norma jurídica e nele se objetiva, constituindo objeto de estudo próprio da 

filosofia do direito, da política do direito e da teoria geral do direito”
553

. 

Em segundo lugar, e este é o sentido que interessa para o presente estudo, a 

qualificação faz referência ao momento da aplicação das normas jurídicas “em sua 

plenitude lógica e axiológica, quando se observa a experiência jurídica da perspectiva da 

norma jurídica já posta (‘ex post norma’)”, constituindo “objeto de estudo próprio da 

dogmática jurídica ou da teoria dogmática do direito, a que o momento nomogenético, 

embora não constitua aspecto típico de exame, não é estranho, dada sua relevância para a 

atividade de interpretação”
554

. 

O problema da qualificação é, de fato, inerente a toda a aplicação do direito, 

porquanto esta pressupõe, inicialmente, a verificação da existência de norma jurídica que 

ligue o fato observado a determinadas consequências jurídicas. Conforme destaca Almicar 

de Castro, “a qualificação é invarialmente questão preliminar da concretização da ordem 

jurídica”
555

. 
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Em suma, o intérprete, para visualizar a correta incidência das normas de direito, 

deve, como antecedente lógico, qualificar todas as relações jurídicas que lhe são 

submetidas. 

A título de exemplo, mencionam-se as profundas consequências que a 

qualificação das exceções como categoria pertencente ou não ao direito privado material 

pode engendrar na seara do Direito Internacional Privado. 

Com efeito, tratando-se de uma relação formal, prepondera a lex fori. Por outro 

lado, em se tratando de relação jurídica material, prevalecerá a lei estatutária das 

obrigações
556

. 

Nesse sentido, a qualificação da norma jurídica, do fato jurídico ou da relação 

jurídica como de Direito Público ou de Direito Privado traz profundas consequências no 

campo dogmático. A qualificação de um instituto ou de uma figura jurídica influencia 

diretamente as normas jurídicas que os regularão. 

7.1.2  A qualificação da exceção substancial como categoria eficacial de Direito 

Privado Material 

Conforme destaca Otavio Luiz Rodrigues Junior, em recente Tese de Livre-

Docência apresentada ao Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, ao defender a existência de um estatuto epistemológico para o 

Direito Civil, “há espaços distintos reservados ao Direito Privado e ao Direito Público, 

com princípios, metodologia e conceitos jurídicos próprios, os quais, embora possam 

eventualmente se comunicar, interpenetrar e confundir, guardam sua autonomia e sua 

filiação a um sistema autônomo”
557

. 

No mesmo sentido, Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Junior apontam 

que o Direito Privado “tem conteúdo cultural e histórico, moldado a partir de sucessivas 

ocasiões de aperfeiçoamento da estrutura tradicional do direito romano, pelo fenômeno da 
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recepção do direito antigo, em constante progressiva evolução científica no decorrer do 

tempo”
558

. 

Cândido Rangel Dinamarco, por sua vez, ao tratar da distinção entre direito 

processual e direito material, destaca que, embora existam “faixas de estrangulamento” ou 

“momentos de intersecção” entre os dois ramos, àquele cabe uma missão social e jurídica 

específica, que é alcançada através de objetivos, fundamentos metodológicos e objeto 

material próprios
559

. 

O Direito Privado Material, com efeito, surgiu para dirimir conflitos de interesses 

entre os sujeitos da relação jurídica, distribuindo os bens da vida
560

 e determinando os 

interesses subordinantes ou em que medida um interesse deve ter prevalência sobre o 

outro
561

. 

Pertencer ao Direito Privado, portanto, não é algo trivial e sem consequências 

jurídicas. Pelo contrário. Possuir essa natureza jurídica implica toda uma carga histórica e a 

influência de princípios e metodologia próprios. 

É interessante observar, nesse contexto, que, nas últimas décadas, pelo menos 

desde 1959 com a obra de Miguel Maria de Serpa Lopes
562

, à semelhança do que ocorreu 

com outros institutos categorias jurídicas, os processualistas assenhoraram-se do tema das 

exceções substanciais, “o que provavelmente se deu pelo desconforto de alguns (ou pelo 

entusiasmo de outros) com o avanço dos institutos privados sobre o território 

publicístico”
563

. 

De fato, em regra, o tema é tratado por processualistas, que, no entanto, conferem 

primazia às denominadas exceções processuais e, até mesmo, apontam a irrelevância das 

exceções substanciais. 
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Importa consignar, no entanto, que as exceções substanciais são espécies 

eficaciais que pertencem ao campo do Direito Privado Material, não obstante as seguidas 

tentativas de qualificá-las como tema integrante do Direito Processual, ramo do Direito 

Público
564

. 

Deve-se resguardar as especificidades de cada um dos ramos do direito e dos 

institutos e categoriais eficaciais que os compõe, mantendo-se a reverência às suas 

características próprias e às evoluções históricas de cada um deles. 

A clássica distinção remonta à Ulpiano (D. 1. 1. 1. 2): “direito público é o que diz 

respeito ao governo do império romano; privado o que respeita aos interesses de cada 

cidadão; pois existem coisas que são úteis ao público e outras aos particulares”
565

. 

A doutrina nacional do século XIX, anterior ao Código Civil de 1916, já realçava 

a importância da “distinção sistemática”. 

Augusto Teixeira de Freitas ressalta a importância da manutenção da distinção 

entre Direito Público e Direito Privado, rechaçando a redução da ciência jurídica e da 

legislação a uma “pasta de confusos elementos”, o que seria fruto de “idéias francesas” 

que, baseadas na apresentação de “mil pontos de contacto e de differenças”, proclamariam, 

inadvertidamente, a impossibilidade de manutenção da “grande dicotomia”
566

. 
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Lourenço Trigo de Loureiro, por seu turno, mantém a divisão do direito positivo 

em Direito Público e Direito Privado. Para o autor, o Direito Público seria “o complexo das 

leis, que respeitão á organização do corpo político, aos interesses geraes das sociedade, á 

segurança e garantias dos direitos individuaes dos seus membros, e que regulão ao mesmo 

tempo as relações do poder soberano com os seus súbditos” e o Direito Privado, “o 

complexo das leis, que regulão as relações dos subditos entre si como particulares”
567

. 

O curso de Antonio Joaquim Ribas define o Direito Privado como aquele ramo do 

direito que “se limita a fixar a esphera da livre actividade das individualidades physicas ou 

moraes, em relação umas ás outras” e o Direito Público como aquele ramo que determina 

“as condições precisas para o preenchimento do fim da associação politica, define as 

relações desta para com cada um dos seus membros, ou para com as outras associações”
568

. 

Autores posteriores à promulgação do primeiro Código Civil mantiveram-se 

reverentes à “distinção sistemática”. Não poderia ser diferente. 

Com efeito, a elaboração do Código Civil de 1916 é fruto de uma proveitosa 

solidariedade histórica
569

. 

A versão final aprovada do código veio a lume após quatro projetos
570

 que não 

lograram êxito, dos quais se extraíram farto material utilizado para a elaboração do 

primeiro Código Civil brasileiro, constituindo-se seu ponto de partida, sendo certo que, 

entre estes trabalhos, o de Augusto Teixeira de Freitas foi o mais significativo
571

. 

Spencer Vampré ao tratar, em seu Manual de Direito Civil Brasileiro, “Da divisão 

das leis” ressalta que “as leis se dividem em varias especies, segundo o ponto de vista em 

que nos collocamos”. Nesse sentido, define as leis de Direito Público como “as que 
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dispõem directa e imeadiamente sobre a organização do Estado ou o interesse publico” e as 

de Direito Privado como “as que dispõem directa e imediatamente sobre os interesses dos 

particulares”
572

. 

Na obra Em Defeza do Projecto de Codigo Civil Brazileiro, Clovis Beviláqua 

aborda, de forma breve, a distinção, considerando que a mens legis pode fornecer critério 

para distinguir o Direito Privado do Direito Público. O primeiro “encara mais 

particularmente o indivíduo e a sociedade, emquanto distincta do Estado”; o segundo, “visa 

o cidadão e a sociedade politicamente organizada”
573

. Observa, no entanto, que as regras 

do Direito Privado podem abranger o Estado, como sói ocorrer quando este tem de exercer 

direitos sobre os bens
574

. 

Nos comentários ao Código Civil, o referido autor dedica amplo espaço à “grande 

dicotomia”, cuja origem atribui à argúcia dos romanos, ressaltando sua “importância 

capital na theoria do direito para a systematização das idéias” e nas práticas legislativa e 

forense. O Direito Público seria aquele que regula as relações em que o Estado toma parte, 

enquanto o Direito Privado, o que regula as relações jurídicas travadas entre os indivíduos. 

Em síntese, para Clóvis Beviláqua, “o direito público se refere ao Estado e o privado à 

sociedade organizada pelo Estado”
575

. 

Paulo de Lacerda, em seu clássico Manual do Codigo Civil Brasileiro, distingue 

as normas jurídicas entre aquelas que regulam “a) a organização politica da sociedade, b) 

as relações entre os differentes organismos sociaes politicamente autônomos, c) as relações 

entre os diversos orgãos politicos de cada organismo social, d) as relações entre os 

indivíduos, ou agrupamentos de indivíduos, e os orgãos sociaes de governo” e aquelas que 

regulam as relações entre indivíduos ou grupos de indivíduos entre si. No primeiro caso, 
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estar-se-ia diante do Direito Público, que afetaria mais diretamente o interesse geral; no 

segundo, do Direito Privado, que tocaria mais de perto os interesses particulares
576

. 

Eduardo Espínola, em seu Sistema do Direito Civil Brasileiro, trata a distinção 

entre Direito Público e Direito Privado como “divisão fundamental” que se relacionaria 

com a dupla posição que o homem pode ocupar na sociedade: “membro da coletividade, 

com interêsses comuns; indivíduo, com interêsses seus próprios”
577

. 

Muito embora reconheça as divergências quanto aos critérios distintivos, destaca 

que são poucos os autores que repelem a grande dicotomia, consagrada desde o direito 

romano e cuja necessidade teórica e prática deve ser reconhecida. 

Perfilha o entendimento de que o Direito Civil é o “direito privado por 

excelência”, o direito comum, definindo-o como aquele ramo que “compreende as relações 

entre os indivíduos, as relações entre êstes e as associações particulares, as destas entre si, 

e as entre os indivíduos ou as associações particulares e as associações públicas, quando 

são sujeitos de direitos ou de obrigações, do mesmo modo por que o pode ser o 

indivíduo”
578

. 

J. M. Carvalho Santos limita-se a mencionar que as leis podem dividir-se, de 

acordo com seu objeto, em leis de direito público e de direito privado, “aquelas se 

referindo ao interesse público e estas ao privado”
579

. 

San Tiago Dantas, na obra fruto do registro de suas aulas ministradas na então 

Faculdade Nacional de Direito, nos anos de 1942 a 1945, esclarece que o Direito Civil tem 

por objeto tudo que diz respeito às “relações entre os homens”, de modo que “todo o 

direito civil se resolve no estudo de relações de pessoa a pessoa e no estudo de relações 

patrimoniais”
580

. 

Vicente Ráo, por sua vez, reconhece que a distinção sistemática aqui referida é 

um dos mais árduos problemas da ciência jurídica contemporânea. Após analisar os 
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diversos critérios propostos, define o Direito Público como “o conjunto sistemático de 

princípios e de normas que disciplinam a organização e a atividade política e jurisdicional 

do Estado e das entidades políticas ou administrativas por ele criadas, bem como as suas 

relações, de igual caráter, mantidas com os indivíduos, regulando, ademais os meios 

tendentes a assegurar a defesa da ordem jurídica, dentro da comunhão social”. Por outro 

lado, propõe a conceituação do Direito Privado nos seguintes termos: “o conjunto 

sistemático de princípios e de normas que disciplinam as relações, desprovidas de natureza 

política ou jurisdicional, que os indivíduos mantêm entre si, ou com o Estado, ou com as 

entidades por ele criadas para a realização de seus fins próprios”
581

. 

Serpa Lopes, após passar em revista diversas teorias desenvolvidas para explicar a 

distinção entre o Direito Público e o Direito Privado, constata “o fracasso de tôdas as 

tentativas modernas para excluir a distinção, a despeito da forte oposição de Kelsen”, 

concluindo serem difíceis e nebulosas as concepções surgidas para conceituá-la
582

. 

O autor, não obstante, esforça-se em demonstrar a evolução própria do Direito 

Privado e do Direito Civil a partir do ius civile romano, que, ao opor-se ao ius gentium, 

congregava elementos tanto de Direito Público quanto de Direito Privado e representava o 

direito de determinado povo inspirado num conteúdo racial
583

. 

A partir da Idade Média, o direito civil, identificado com o direito romano, 

constituiu-se fruto das inter-relações entre o Corpus Iuris Civiles, o direito pretoriano e o 

Cristianismo, universalizando-se e sofrendo concorrência somente do Direito Canônico
584

. 

Destaca o autor, ademais, que foi a partir do século XVII que o direito civil inicia 

a tendência de se diferenciar do direito romano e do direito público, adquirindo sentido 

próprio, passando a ser considerado verdadeiro Direito Privado em oposição ao Direito 

Público
585

. 
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A despeito de o autor mencionar o enfraquecimento da ideia de liberdade 

individual em que se encontrava assentado o Direito Privado desde o Código Napoleão 

ante o influxo da chamada “publicização”, “socialização” ou “proletarização”, nega o 

desaparecimento do Direito Civil, definido como “um dos ramos do Direito Privado 

destinado a regulamentar as relações de família e as relações patrimoniais que se formam 

entre os indivíduos encarados como tal, isto é, tanto quanto membros da cidade”
586

. 

Orlando Gomes, muito embora aponte que “a divisão do Direito em público e 

privado tem sido objeto de críticas” inspiradas, sobretudo, “no movimento de renovação do 

Direito, impregnado de essência anti individualista”, conclui que ela é aceitável tanto do 

ponto de vista técnico quanto didático, porquanto é “inegável a persistência de 

particularidades no processo de atuação das pessoas quando a desenvolvem, como 

autoridade, para a realização de interesses gerais, ou como particulares, promovendo a 

defesa de interesses privados”
587

. 

Miguel Reale, por sua vez, considera o Direito “um conjunto de estudos 

discriminados”, abrangente de um tronco do qual emanam diversos ramos. O Direito 

Público é entendido pelo autor como aquele ramo composto por “relações que se referem 

ao Estado e traduzem o predomínio do interesse coletivo”; e o Direito Privado, como 

aquele que não abarca relações que o Homem trava com o Estado, mas sim com o 

semelhante, tais como a relação entre pai e filho e entre quem compra e quem vende
588

. 

Caio Mário da Silva Pereira, após mencionar que a distinção entre o Direito 

Público e o Direito Privado é dos mais árduos e tormentosos problemas, define aquele, na 

esteira de Roberto de Ruggiero, como “o direito que tem por finalidade regular as relações 

do Estado com outro Estado, ou as do Estado com seus súditos, quando procede em razão 

do poder soberano, e atua na tutela do bem coletivo”; e este como “o que disciplina as 

relações entre pessoas singulares, nos quais predomina imediatamente o interesse de ordem 

particular”
589

. 
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Washington de Barros Monteiro, ao analisar o tema, após reconhecer que a 

distinção remonta ao direito romano, assinala que o Direito Público “é o destinado a 

disciplinar os interesses gerais da coletividade (publicum jus est quod ad statum rei 

romanae spectat). Diz respeito à comunidade estruturando-lhe organização, serviços tutela 

dos direitos individuais e repressão dos delitos”; e o Direito Privado, “o conjunto de 

preceitos reguladores das relações dos indivíduos entre si (privatum, quod ad singulorum 

utilitatem)”
590

. 

Silvio Rodrigues reconhece que, em certos momentos, as expressões Direito 

Privado e Direito Civil se equivalem, conceituando aquele como o ramo do direito “que 

regula as relações entre os homens, tendo em vista o interesse particular dos indivíduos, ou 

a ordem privada”. O Direito Público, por outro lado, “é o destinado a disciplinar os 

interesses gerais da coletividade”, competindo a ele “a organização do Estado [...]; a 

disciplina de sua atividade na consecução de seus fins políticos e financeiros, cuidando da 

hierarquia entre seus órgãos, das relações com seus funcionários etc [...]; a distribuição da 

justiça [...]; a repressão aos delitos”
591

. 

Marcos Bernardes de Mello, em obra que é continuamente editada, distingue o 

Direito Público do Direito Privado, sob a ótica da relação jurídica. Nesse sentido, o autor 

entende que as relações jurídicas de direito público caracterizam-se, essencialmente: a) por 

terem como termo necessário, ao menos, uma pessoa jurídica de direito público; e b) “por 

serem regidas pelo interesse público predominante, em razão do qual o ente público tem 

uma posição de superioridade decorrente do imperium (poder de império) de que é dotado, 

gozando, por isso, de prerrogativas especiais”. Por exclusão, define as relações jurídicas de 

direito privado como todas aquelas que não se enquadram na classificação anterior, mesmo 

quando figure como termo um ente público
592

. 
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Mesmo sob a vigência da Constituição Federal de 1988 e do Código Civil de 

2002, mantém-se, na doutrina nacional, a reverência à “distinção sistemática”, sobretudo 

pela utilidade teórica e prática que possui
593

. 

Francisco Amaral considera a distinção entre normas de direito público e de 

direito privado como ferramente útil para o estudo e a compreensão do sistema jurídico. 

Após examinar os principais critérios distintivos e constar que a delimitação é difícil e de 

pouca nitidez diante da inexistência de critérios absolutos, o autor assinala que a “doutrina 

dominante inclina-se pela teoria do ius imperium, de modo que o Direito Público “seria o 

que regula as relações em que o Estado intervém com poder de autoridade” e o Direito 

Privado, por outro lado, o ramo “que regula as relações dos particulares entre si ou com o 

Estado, com base na igualdade jurídica e no seu poder de autodeterminação”
594

. 

O autor, não obstante aponta o “caráter manifestamente ideológico” da distinção, 

não deixa de ressaltar os aspectos práticos:  

a) nas normas de direio privado, sua realização é deixada à iniciativa 

individual, cabendo ao interessado pedir a tutela do Estado, enquanto nas 

de direito público, esse impõe, por si só, a respectiva observância, além 

do privilégio de poder tomar decisões unilaterais obrigatórias para os 

administrados (desapropriação, servidão pública, ocupação temporária, 

requisição de bens etc.); b) os contratos que o Estado participa (contratos 

administrativos) contêm, muitas vezes regras derrogatórias do direito 

comum; c) a propriedade dos bens do Estado constitui domínio público, e 

tais bens são inalienáveis e insuscetíveis de aquisição pela usucapião; d) a 

responsabilidade civil do Estado é disciplinada por normas especiais; e) a 

competência para julgar conflitos em que o Estado intervém é privativa 

de órgãos especiais (Justiça Federal no âmbito federal, Varas de Fazenda 

Pública, no âmbito estadual)595. 

Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Junior ressaltam que da análise da 

efetiva distinção entre Direito Público e Direito Privado decorre a “compreensão do direito 

como sistema lógico de regras, a valores e princípios que regem vida social”. Os autores 

consideram insuficientes, para fundamentar a “grande dicotomia”, tanto a teoria do 

interesse quanto a do sujeito e a da posição jurídica, destacando, preliminarmente, que, 

enquanto as situações jurídicas privadas estariam pautadas pela igualdade e pela liberdade, 
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as situações jurídicas públicas o estariam, sobretudo, pelos princípios da autoridade e da 

competência
596

. 

Concluem, nesse contexto, que a distinção deve pautar-se pelo “critério científico 

fundamental” da finalidade, de modo que “se estivermos diante do exercício da atividade 

do Estado como viabilizadora da estrutura pública capaz de por em prática e viabilizar o 

cumprimento das regras que redundam na proteção do homem”, estar-se-ia diante do 

chamado Direito Público; por outro lado, se “o ponto de análise é a gerência de aspectos 

que viabilizem o exercício de fato e de direito, da humanidade da pessoa, é possível que 

haja necessidade de se enfrentar o problema a partir de princípios de direito privado”
597

. 

Carlos Alberto Dabus Maluf e Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus Maluf 

definem o Direito Público como ramo do direito “destinado a disciplinar os interesses 

gerais da coletividade (publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat)” e que “diz 

respeito à comunidade, estruturando-lhe a organização, os serviços, a tutela dos direitos 

individuais e a instituição de mecanismos votlados à repressão dos delitos”
598

. Por outro 

lado, o Direito Privado é entendido como aquele ramo que corresponde “ao conjunto de 

preceitos reguladores das relações entre os particulares (privatum, quod ad singulorum 

utilitatem), independentemente de sua condição social ou econômica”
599

. 

Observa-se, portanto, que a manutenção da distinção sistemática entre o Direito 

Público e o Direito Privado é amplamente reverenciada pela literatura jusprivatista 

nacional de todas as épocas, notadamente porque dela depende autonomia epistemológica 

do Direito Civil
600

. 

Na doutrina estrangeira, aponta António Menezes Cordeiro, que o caráter 

sistemático da contraposição entre o Direito Público e o Direito Privado decorreria de 

fatores culturais, teóricos, práticos e significativo-ideológicos
601

. 
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No que diz respeito aos fatores culturais, o autor destaca que o Direito Privado 

alicerça-se na tradição romana e nas sucessivas recepções do Direito romano, decantando-

se no desenvolvimento paulatino da Ciência Jurídica que viabilizou a codificação. O 

Direito Público, por sua vez, é fruto de uma elaboração jus racionalista, que, embora 

possua o texto constitucional como vértice e alguns códigos setoriais, não encontrou uma 

equivalente codificação
602

. 

Os fatores teóricos referem-se ao fato de que “o Direito privado apresenta-se 

como uma regulação de relações interindividuais; correspondendo aos avanços e recuos da 

civilização, ele é pouco sensível a modificações bruscas, antes acompanhando a evolução 

da Ciência Jurídica”. O Direito Público, ao revés, regula o relacionamento do Estado com 

os particulares e a distribuição de bens a partir de esquemas hierarquizados, “traduzindo o 

devir das ideias organizatórias humanas, ele comporta saltos, podendo ver modificadas, 

num certo espaço de tempo, muitas das suas bases fundamentais”
603

. 

Os fatores práticos reforçam a sistematização alcançada com a manutenção da 

“grande dicotomia” e referem-se ao “seu perfil académico, literário, jurisprudencial ou 

profissional”, que levou à “repartição das disciplinas jurídicas, as literaturas especializadas, 

as jurisdições e as próprias profissões dos juristas”
604

. 

Finalmente, no que diz respeito aos fatores significativo-ideológicos, o Direito 

Privado é a expressão cultural mais profunda de cada sociedade, prevenindo ingerências 

nas esferas dos particulares, na medida em que serve de escudo a intromissões arbitrárias e 

garante um mínimo de previsibilidade dentro do espaço jurídico-social
605

. 

Diante do exposto, deve-se enxergar cum grano salis qualquer tentativa de 

cooptação do tema das exceções substanciais pelo Direito Público, que poderia representar 

mais um sintoma da publicização de institutos privados. 
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De fato, não há atualidade ou grande serventia no propalado discurso da 

publicização, porquanto, conforme esclarece Otavio Luiz Rodrigues Junior, “ele é 

historicamente datado, atendeu a propósitos ideológicos, de variada matriz, e a diferentes 

senhores, inclusive regimes políticos, não sendo mais comprovável empiricamente. Ele 

também é pouco útil como argumento axiomático sobre as ‘transformações do Direito 

Civil’”
606

. 

Destarte, a preservação da distinção sistemática entre Direito Público e Direito 

Privado deve ser reverenciada, porquanto condiciona o funcionamento concreto dos 

institutos jurídicos e das categoriais eficaciais
607

. 

Com efeito, conforme afirma Otavio Luiz Rodrigues Junior, “o Direito privado 

tem sua História, sua metodologia, seus princípios e suas funções no que se poderia chamar 

de ‘divisão do trabalho’ entre as diversas províncias jurídicas. Não é adequado fazer o 

transplante desses elementos do Direito Público ao Direito Privado. O estauto 

epistemológico do Direito Privado não se coaduna com essa transposição, porque 

desnecessária e imprópria”
608

. 

No mesmo sentido, António Menezes Cordeiro ressalta que: 

[...] afIora uma importante clivagem histórica, cultural e científica entre 

dois pólos importantes do desenvolvimento jurídico, com as mais 

relevantes consequências, em todos os níveis. A sua supressão, para além 

de irrealista, iria empobrecer o conjunto. E no campo das ideias, convém 

recordar que o Direito privado, apto a regular relações interindividuais 

nas sociedades do mais diverso tipo, constitui, de modo experimentado e 

comprovado, o mais eficaz bastião de defesa da pessoa contra as 

arremetidas do Estado e o arbítrio dos grupos609. 

O Direito Civil, nesse contexto, tendo por fundamento a autonomia privada, 

desenvolveu “uma metódica própria, com princípios autônomos e finalidades 

diferenciadas”, de modo que “os problemas que o Direito Civil enfrenta e resolve são 
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estruturalmente diversos daqueles do Direito Público, ainda que haja algumas 

aproximações eventuais”
610

. 

Assim, não é trivial e sem consequências práticas a afirmação de que a exceção 

substancial é categoria de Direito Privado Material, como vem ressaltando a doutrina 

especializada que se debruça sobre o tema
611

, devendo-se evitar sua confusão com outras 

figuras jurídicas publicísticas, como as exceções processuais. 

Com efeito, do ponto de vista histórico, as exceções substanciais, como 

descendentes da exceptio romana, devem ser analisadas como categoria de Direito Privado 

Material. 

Já Oskar von Bülow, ao examinar a exceptio no direito romano, afasta a sua 

caracterização como figura processual ou híbrida, destacando que, desde então, as 

exceções pertenciam, exclusivamente, ao Direito Material
612

. 

Nessa ordem de idéias, observa-se que Friedrich Carl Freiherr von Savigny, em 

seu Sistema de Direito Romano Atual, em que tratava fundamentalmente do Direito 

Privado, já dedicava capítulo próprio às exceções substanciais, definindo-as como meio de 

defesa alegado pelo demandado e fundado em direito independente. No Sistema, o autor já 

observava que, muito embora o tema guardasse relação com o direito processual, a 

influência mais frequente e decisiva provinha do Direito Material
613

. 
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No mesmo sentido, Hugo Alsina, após passar em revista o desenvolvimento da 

exceptio no direito romano, consigna que as exceções nasceram nesse direito com um 

conteúdo substancial, pois estavam vinculadas à relação entre o ius civile e o direito 

pretoriano
614

. 

Serpa Lopes ressalta que a autonomia adquirida pelo Direito Processual chega ao 

ponto de pretender a absorção de institutos civilistas que há séculos vivem à sombra do 

regime jurídico do Direito Privado. 

Assesta o autor, no entanto, que as normas processuais não representam um fim 

em si mesmo, devendo-se preservar a independência dos institutos e categoriais 

jusprivatistas: “para a oponibilidade de uma exceção substancial é necessária a presença de 

uma norma material consagrando-a [...]; ao processo pertence tão-somente a feitura das 

regras orgânicas tendentes a se obter uma decisão sobre o mérito da exceção substancial” 

Nesse contexto, conclui que as exceções substanciais pertencem “privativamente 

ao Direito Privado e estão sob a cobertura do Direito Civil, enquanto que as de rito são 

governadas pelo Direito Processual”
615

. 

Rafael Villar Gagliardi, nesse diapasão, também ressalta que, embora a exceção 

substancial esteja eventualmente ligada ao direito processual, isso ocorre somente no que 

tange à sua tutela e quando sua oposição se dê no âmbito de uma demanda judicial, sem 

que tais características possam, desse modo, afastar a conclusão de que a referida categoria 

eficacial funda-se no direito material
616

. 

Mesmo entre os processualistas modernos, há quem afirme, como Fredie Didier, 

que “não se pode esquercer, nunca é demais repetir, que o instituto da exceção tem a sua 

origem no direito material. O direito processual quando o incorporou, certamente o fez 

influenciado pelas construções dogmáticas da época. [...] exceção, no direito material, é 
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uma determinada situação jurídica subjetiva [...] que tem o objetivo de neutralizar 

determinada eficácia jurídica”
617

. 

Ademais, em diversas obras dedicadas ao Direito Civil, sobretudo de autores 

estrangeiros, constata-se que é reservado espaço próprio ao tema das exceções 

substanciais
618

. 

De fato, a exceção substancial e a correlata situação de excetuado são posições 

jurídicas que compõe o conteúdo de relações jurídicas de direito material, que, em regra 

têm seu conteúdo composto, do lado ativo, por direito, pretensão e ação, e, do lado passivo, 

por dever jurídico, dever comportamental e situação de acionado
619

. 

Nesse sentido, as exceções de que ora se trata, representam, como cediço, um dos 

aspectos fundamentais do exercício dos direitos
620

, não só porque elas próprias 

representam posições jurídicas ativas exercitáveis pelo sujeito de relação jurídica, mas 

também porque atuam no sentido de encobrir a eficácia de outras posições jurídicas, 

afetando-as, portanto, em sua produção de efeitos. 

Daí a afirmação de Pontes de Miranda no sentido de que “a exceção diz respeito à 

eficácia do ius exceptionis e à eficácia do direito, da pretensão, ou da ação, ou da exceção, 

que ela ‘excetua’”
621

. 
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Na mesma esteira, Serpa Lopes ressalta que, em virtude da natureza de direito 

contraposto – ou contradireito -, as exceções substanciais “pertecem ao Direito material, ao 

Direito substantivo, não só em relação à sua própria natureza como em relação ao seu 

próprio destino, que é o de atingir a ação do autor”
622

. 

Trata-se de categoria eficacial que se insere na esfera de livre atividade dos 

indivíduos e que tem por escopo regular relações interindividuais, de modo que o seu 

exercício é deixado à iniciativa individual e ao poder de autodeterminação de cada sujeito 

de direito na defesa de interesses particulares ou de ordem privada. 

Além disso, o fato de as exceções substanciais poderem ser exercidas 

extrajudicialmente também corrobora a afirmação de que não se trata de categoria eficacial 

de direito processual, ramo do Direito Público, mas de direito material
623

. A exceção de 

direito material prescinde da existência do processo. 

Diante de tais considerações, é seguro concluir que a exceção substancial é 

categoria eficacial pertencente ao Direito Privado material e inserta, tradicionalmente, na 

Dogmática Geral do Direito Civil, sendo certo, ademais, que essa qualificação, longe de 

obsoleta, mostra-se útil ao preservar importantes espaços de autodeterminação, 

reafirmando, ainda que indiretamente, a autonomia epistemológica do Direito Civil 

Contemporâneo e auxiliando na resolução de casos da realidade prática
624

. 

7.2  Utilidade técnica e científica do conceito de exceção substancial 

A exceção substancial, na esteira das lições de Pontes de Miranda, é categoria 

eficacial ineliminável e indispensável para se compreender determinados aspectos do 

sistema jurídico
625

. 
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De fato, se por um lado a exceção substancial, por caracterizar-se como posição 

jurídica subjetiva ativa, compõe a esfera jurídica
626

 dos sujeitos de relação jurídica, por 

outro tem por efeito atingir a eficácia de outras posições jurídicas titularizadas pelos 

sujeitos contra os quais é exercida. 

Em outras palavras, as exceções substanciais estão intimamente relacionadas com 

o próprio exercício dos direitos e, consequentemente, com a solução dos conflitos 

intersubjetivos de interesses. 

A exceção de contrato não cumprido é o exemplo por excelência. Se, na execução 

de um contrato sinalagmático, A, antes de cumprir sua obrigação – que já é exigível -, 

exige de B que cumpra a sua, este poderá opor àquele a exceptio non adimpleti contractus, 

encobrindo a eficácia da pretensão de A. adimplindo A. sua obrigação, a pretensão contra 

B volta a ter eficácia. 

Se B não exercita a pretensão de que é titular no tempo oportuno previsto em lei, 

ela terá sua eficácia encoberta pela exceção de prescrição. No entanto, se A, devedor, 

adimple voluntariamente, não pode repetir o que pagou, a teor do art. 882 do Código Civil, 

porquanto não se trata de pagamento indevido, afinal, a dívida existe, posto que a eficácia 

da pretensão se encontre encoberta. 

Desse modo, como compreender a natureza e o mecanismo de atuação da 

prescrição, da exceção de contrato não cumprido, do direito de retenção, etc, sem a exata 

noção da categoria das exceções substanciais a qual todos esses institutos pertencem? 

                                                 
626

 “A esfera jurídica vem a ser a totalidade das relações jurídicas de que é sujeito uma dada pessoa. Trata-se, 

pois, de um conceito mais amplo que o de património ou esfera patrimonial. Compreende todo o 

património e ainda quaisquer outros direitos e obrigações de que a pessoa seja titular ou sujeito. 

Transportando para aqui uma imagem clássica relativa à distinção entre o direito e a moral (BENTHAM), 

podemos dizer que o património e a esfera jurídica são dois círculos concêntricos, sendo o primeiro o de 

menor raio” (ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. Coimbra: 

Almedina, 1983. v. 1. p. 210). O conceito, empregado no texto, de esfera jurídica como conjunto de 

posições jurídicas subjetivas ativas e passivas titularizadas por um sujeito de relação jurídica é baseado 

nas lições de Alcides Tomasetti Jr. e cujos contornos podem ser visualizados, por exemplo, em 

TOMASETTI JÚNIOR, Alcides. Comentários aos arts. 1º a 13 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. 

In: OLIVEIRA, Juarez de (coord). Comentários à lei de locações de imóveis urbanos. São Paulo: 

Saraiva, 1992. p. 2-172. A mesma noção de esfera jurídica é empregada, com uma ou outra adaptação, 

por: VON TUHR, Andreas. Derecho Civil: Teoria General del Derecho Civil Aleman. Traducción Tito 

Ravà. Buenos Aires: DPALMA, 1947. v. 2. p. 12; CASTRO, Torquato. Teoria da Situação Jurídica em 

Direito Privado Nacional: estrutura, causa e título legitimário do sujeito. São Paulo: Saraiva, 1985 e 

MELLO, Marcos Bernardes d. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. p. 90. 



148 
 

Não por outro motivo, autores que se dedicam a obras específicas sobre um ou 

outro desses institutos e categorias, não se furtam de elaborar, preliminarmente, um estudo, 

ainda que breve, das exceções de direito material
627

. 

Ademais, também do ponto de vista do direito positivo, sobreleva a importância 

da exata compreensão das exceções substanciais. 

Com efeito, no Código Civil de 2002, a palavra exceção aparece em 6 (seis) 

oportunidades, a saber: a) a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão (Art. 

190); b) o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o 

julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha 

direito de invocar em relação a qualquer deles (Art. 274); c) a exceção de contrato não 

cumprido (Arts. 476 e 477); d) a vedação ao exercício pelo segurador da exceção do 

contrato não cumprido pelo segurado, quando demandado diretamente pela vítima, ao 

menos que o segurador promova a citação do segurado para “integrar o contraditório” (Art. 

788, parágrafo único); e) a exceção do fiador no caso de obrigações nulas, que não abrange 

o caso de mútuo feito a menor; e f) o devedor só poderá opor ao portador exceção fundada 

em direito pessoal, ou em nulidade de sua obrigação (Art. 906)
628

. 

Entre as diversas disposições do Código Civil, merece destaque a previsão do art. 

190, que consagra, definitivamente, no âmbito do direito positivo brasileiro, a categoria 

jurídica das exceções substancias ao prever que “a exceção prescreve no mesmo prazo em 

que a pretensão”. 

Forçoso reconhecer, assim, também por expressa vontade do legislador, que as 

exceções substanciais representam categoria eficacial ineliminável do sistema jurídico 

nacional. 
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Finalmente, não bastasse a previsão no âmbito do direito positivo e a consagração 

e o desenvolvimento em âmbito doutrinário, a referida categoria eficacial também é 

reconhecida pela jurisprudência brasileira
629

. 

Não obstante o que se acaba de expor, há quem aponte a ausência de utilidade 

técnica e científica da figura, com a consequente cooptação das exceções pelo campo do 

Direito Público
630

. 

Esse tipo de conclusão se funda em diversos argumentos, que foram organizados 

por Heitor Vitor Mendonça Sica de uma maneira bastante interessante e que, por isso, 

serão expostas nesta seção. Cada argumento refutado produz um fundamento à utilidade 

técnica e científica das exceções substanciais como categoria de Direito Privado Material. 

 

a) A complexidade do tema das exceções substanciais. Não é rara a constatação 

de que o tema das exceções substanciais é complexo e suscita grande número de incertezas 

e problemas. 

Giuseppe Chiovenda logo observa que “nem sempre é fácil estabelecer quando se 

nos depara uma exceção substancial”
631

. 

Vittorio Denti, por sua vez, em artigo intitulado L’eccezione nel processo civile, 

ressalta que “não existe outra matéria na qual reine maior incerteza de enunciações”
632

. 

Entre os clássicos nacionais, Hélio Tornaghi destaca, outrossim, que “o estudo da 

exceção suscita grande número de problemas”
633

. 
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Modernamente, Heitor Vitor Mendonça Sica assesta que o tema das exceções 

substanciais é marcado por grande confusão conceitual e terminológica, o que decorreria 

de heranças históricas da evolução da figura
634

. 

O referido autor, a partir da perquirição das raízes da referida categoria eficacial 

no Direito Romano, conclui que, quanto ao tema, o condicionamento histórico dos 

estudiosos é bem acentuado, o que traria inconvenientes, a começar pela polissemia do 

termo exceção, fator indesejável a qualquer ciência
635

. 

De fato, o tema objeto da presente Dissertação é comumente considerado de 

grande complexidade
636

, o que, no entanto, ao contrário de dele afastar os estudiosos do 

direito, deveria aproximá-los, com a finalidade de, pouco a pouco, contribuírem com o seu 

delineamento tanto histórico quanto moderno, estabelecendo bases seguras para sua 

aplicação
637

. 

Nesse sentido, a suposta complexidade, a incerteza e o grande número de 

problemas suscitados, não milita em favor daqueles que pretendem o sepultamento da 

referida categoria eficacial, pelo contrário, trata-se, a rigor, de verdadeiro estímulo para 

que cada vez mais se envidem esforços no estudo da categoria, definindo seus contornos de 

modo a destacar sua independência com relação ao direito processual. 

Destarte, não se pode admitir que se aponte a complexidade de determinado tema 

como critério para se aferir sua utilidade para o Direito. A exceção substancial, como 

destacado alhures, é modalidade eficacial indispensável para a correta compreensão do 

sistema jurídico
638

. 
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A polissemia do termo “exceção”, do mesmo modo, não granjeia motivo 

suficiente para se abandonar a referida categoria jurídica. 

De fato, a linguagem humana é um complexo de signos ou símbolos
639

 que se 

apresenta, por si só, volátil, pulsante e ambivalente: “até mesmo tempos verbais são 

criados e eliminados e não há sábios ou academias que possam deter a dinâmica histórica 

de uma língua”
640

. 

A palavra ou expressão perfeita que corresponda a uma só ideia ou conceito não 

existe em nenhuma língua conhecida
641

, porquanto “as palavras são, por sua natureza, 

enganosas, porque polissêmicas ou plurivalentes”
642

. 

Com efeito, pode-se afirmar que o signo linguístico, ao mesmo tempo em que é 

arbitrário, não guarda nenhum laço natural na realidade com o significado, possui como 

característica a imutabilidade e a mutabilidade, isto é, o significante a ele atribuído não é 

escolhido livremente (é imposto pela comunidade linguística), posto que não seja 

inalterável com o passar do tempo
643

. 

Em outras palavras, a linguagem, em termos aristotélicos, “não é na essência 

érgon ‘produto’, ‘coisa feita’, mas enérgeia, ‘atividade’, atividade criadora, isto é, que vai 

além da técnica ‘aprendida’, além do seu saber (dýnamis)”
644

. 

Em síntese, a linguagem humana, como complexo de signos, exige interpretação, 

pois “a relação existente entre o signo e a coisa significada (neste caso, entre a palavra e a 

idéia) não é uma relação necessária, mas puramente convencional”
645

. 
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Imaginar, portanto, que determinada expressão possa ser considerada 

ontologicamente precisa é ignorar a falta de precisão absoluta e perene inerente à própria 

linguagem. 

Ademais, a polissemia e a falta de clareza da linguagem está presente em diversos 

quadrantes do mundo jurídico, a começar pela própria expressão “direito”
646

. 

A Ciência do Direito, como qualquer outra ciência, exprime-se em uma 

linguagem que lhe é própria
647

: “o que a experiência do direito oferta como fundamento 

objetivo para a análise formal é o fato de o direito ser constituído de linguagem”
648

. 

Norberto Bobbio, a propósito, concebe a norma jurídica sob seu aspecto formal a 

partir da noção proposição, definida como “conjunto de palavras que possuem um 

significado em sua unidade”. Entendendo o enunciado como a forma gramatical e 

linguística pela qual se expressa um significado, o autor conclui que “a mesma proposição 

pode ter enunciados diversos, e o mesmo enunciado pode exprimir proposições 

diversas”
649

. 

Assim, se o conteúdo dos textos normativos são conhecidos a partir de 

proposições linguísticas, é possível afirmar que essas proposições “são o meio de 

comunicação do comando que as normas pretendem transmitir”
650

. 

Observa-se, desse modo, a importância da linguagem para o direito, sendo certo, 

não obstante, que esta, no mais das vezes, como cediço, não se apresenta clara e precisa, 

podendo-se afirmar, inclusive, que todos os textos normativos se submetem à 

interpretação
651

. 

Hans Kelsen, nesse sentido, aponta que a interpretação em sentido técnico decorre 

do fato de que as normas jurídicas apresentam uma inevitável multivocidade, isto é, 
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oferecem várias possibilidades à aplicação. Segundo o autor, “o Direito a aplicar forma [...] 

uma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é 

conforme ao Direito todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldura, que 

preencha esta moldura em qualquer sentido possível”
652

. 

Nesse diapasão, Lourival Vilanova ressalta, outrossim, que “mesmo que, em 

hipótese, a norma a aplicar ou cumprir fosse unívoca, unisignificativa, em relação 

semântica (norma/conduta) unívoca, ainda assim o ato, em sentido fenomenológico, 

mediante o qual temos acesso à norma, é a interpretação”
653

. 

De fato, a atribuição de sentido às expressões utilizadas pelo legislador é atividade 

comezinha no dia a dia dos operadores do direito, não sendo raras as situações em que a 

referida atribuição se mostra difícil e de grande complexidade. 

É comum, nesse contexto, a lição doutrinária no sentido de que as normas 

jurídicas “não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da 

interpretação sistemática de textos normativos”, de modo que “atividade do intérprete – 

quer julgador, quer cientista – não consiste em meramente descrever o significado 

previamente existente dos dispositivos. Sua atividade consiste em constituir esses 

significados”
654

. 

Desse modo, se, por um lado trabalhar com a polissemia e com a incerteza das 

expressões jurídicas não é algo extraordinário no âmbito da Ciência do Direito, por outro, 

não existe texto normativo que não deva ser interpretado. 
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Assim, o argumento fundado na falta de precisão da linguagem não merece 

subsistir. Muito embora a polissemia do termo “exceção” dificulte o manejo da matéria, 

não é fundamento suficiente para o abandono da referida categoria eficacial, sendo 

preferível, ao revés, que se esclareça cada um dos significados possíveis do termo e se 

indique, sempre que necessário, qual dos sentidos está sendo empregado no texto
655

. 

 

b) Inexistência de método seguro para distinguir matérias cognoscíveis de 

ofício. Se a complexidade do tema não pode ser considerada fator suficiente para o 

abandono de seu estudo, há quem pretenda apontar a irrelevância das exceções 

substanciais, a partir da alegação de que inexistiria “método minimamente seguro para 

distinguir as situações em que o juiz poderia e não poderia manifestar-se de ofício sobre 

determinada matéria de defesa”
656

. 

Essa constatação colidiria frontalmente com uma das principais características das 

exceções substanciais, qual seja a impossibilidade de serem conhecidas de ofício pelo 

julgador, dependendo da alegação da parte. 

A cognoscibilidade ou não de ofício de determinadas matérias seria fruto de 

razões políticas, técnicas e, sobretudo, históricas próprias de cada sistema jurídico
657

. 

Aponta-se, como exemplo, a distinção entre nulidade e anulabilidade na tentativa 

de demonstrar a inexistência de critério seguro para a diferenciação de uma e de outra 

espécie de invalidade, que estaria à mercê das diferentes legislações e de suas vicissitudes. 

A nulidade, de acordo com o art. 168, parágrafo único, do Código Civil, é pronunciável de 

ofício; e a anulabilidade, segundo o art. 177 do Código Civil, dependente de pedido do 

interessado, mas os vícios que se submetem a uma ou a outra sanção
658

 variariam de 

acordo com o sistema jurídico de cada país
659

. 
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Outro exemplo seria a distinção entre a prescrição e o pagamento. Heitor Vitor 

Mendonça Sica entende que devem ser excluídas o que considera sutilezas de ordem 

teórica e terminológica entre os dois fenômenos, bastando a consideração de que em ambos 

os casos verificar-se-ia a mesma força extintiva manifestada no plano processual, com a 

consequente sentença de mérito e a imutabilidade da coisa julgada material. No entanto, 

conclui o autor, que, “apesar disso, historicamente e em diversos países considera-se a 

prescrição matéria não passível de decreto ex officio, ao passo que o pagamento não”
660

. 

Não haveria qualquer dúvida quanto àquelas matérias sobre as quais a lei 

expressamente estabelece a necessidade de iniciativa da parte. A incerteza residiria, no 

entanto, naquelas hipóteses nas quais a lei se omite em exigir a iniciativa da parte ou em 

conferir ao julgador a cognoscibilidade de ofício. 

A cognoscibilidade de ofício de determinada matéria tampouco encontraria 

fundamento seguro na distinção entre normas de direito público e normas dispositivas, não 

só porque o direito positivo não se preocupa em classificar normas jurídicas, mas também 

porque o conceito apresenta-se impreciso e vago, tendo sido, inclusive, empregado por 

regimes ditatoriais para justificar supressão de direitos dos cidadãos. 

De fato, não se nega que o tema das exceções substanciais, de certa forma, esteja 

submetido à arbitrariedade do direito positivo. A essa contigência, no entanto, sempre 

estiveram submetidos diversos outros institutos jurídicos e isso sempre ocorrerá. Nem por 

isso ela é suficiente para elidir a importância da categoria eficácial das exceções 

substanciais ou para retirar-lhes o caráter científico. 
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A invalidade, por exemplo, é comumente apontada como tema sobre o qual a 

elaboração de uma teoria geral seria praticamente impossível, ante as dificuldades 

irremovíveis que se apresentariam ao intérprete, tais como a falta de uniformidade com que 

as espécies (nulidade e anulabilidade) são tratadas no plano do direito positivo dos povos e 

o grande número de exceções às regras gerais, que impossibilitaria traçar as características 

essenciais comuns a todas as espécies de invalidade
661

. 

Esses obstáculos para o desenvolvimento de uma teoria das invalidades, no 

entanto, não impediram que se elaborassem amplos estudos do plano da validade dos fatos 

jurídicos, buscando abranger a questão nos diversos campos do direito, identificando traços 

comuns das diversas figuras
662

. 

Por outro lado, as diferenças entre os institutos da prescrição e do pagamento não 

devem ser reduzidas a meras “sutilezas” de ordem teórica, sendo fundamental prestigiar-se 

a precisão técnico-júridica dos conceitos. 

Conforme destaca Pontes de Miranda, os sistemas jurídicos devem ser entendidos 

como sistemas lógicos compostos de proposições da vida criadas pelos interesses mais 

diversos, sendo de vital importância “a exatidão e a precisão dos conceitos, a boa escolha e 
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nitidez deles, bem como o rigor na concepção e formulação das regras jurídicas e no 

raciocinar-se com elas”
663

. 

A prescrição é, ao lado da decadência, o tema jurídico em que se nota, de maneira 

mais acentuada, os efeitos do tempo sobre as relações de direito
664

 e tem suporte fático 

bem definido, composto por: a) existência de uma posição jurídica subjetiva ativa; b) 

inação do titular; e c) decurso de certo lapso de tempo
665

. 

Tema dos mais tradicionais na Ciência do Direito, a prescrição promoveu, ao 

longo da história, amplos debates sobre o seu fundamento, a sua natureza jurídica e sua 

eficácia, devendo ser reverenciada e prestigiada como instituto autônomo, imprescindível e 

inconfundível
666

. 

Já o pagamento
667

, a solutio
668

 dos romanos, segundo definição proposta por 

Pontes de Miranda, que o define pelo efeito, é o ato-fato jurídico que extingue o dever ou a 

obrigação e libera. 

Para além das evoluções históricas distintas, a prescrição e o pagamento são 

institutos cujas diferenças não são meras “sutilezas de ordem teórica ou terminológica”, 

mas, sobretudo, práticas, a começar pela posição topológica no Código Civil: a prescrição 
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é prevista no Capítulo I do Título IV do Livro III da Parte Geral, enquanto o pagamento 

ocupa todo o Capítulo I do Título III do Livro I da Parte Especial. 

Com efeito, ao reconhecer a prescrição, o juiz, de acordo com o inciso II do art. 

487 do Código de Processo Civil, a despeito de pôr fim ao conflito de interesses instalado 

entre as partes com a produção de coisa julgada material, não realiza, a rigor, julgamento 

de mérito propriamente dito, que só ocorre na hipótese do inciso I do art. 487, porquanto só 

nesse caso, no qual se insere o reconhecimento de prévio pagamento, se está julgando 

procedente ou improcedente o pedido formulado (= o mérito), tendo sido analisada, 

portanto, a pretensão deduzida em juízo
669

. 

Ademais, a prescrição, como espécie de exceção substancial, não extingue coisa 

alguma, mas apenas encobre a eficácia da pretensão, da ação ou da exceção contra a qual é 

oposta. Desse modo, permanencendo incólume as referidas posições jurídicas, não há 

pagamento indevido daquele que paga dívida prescrita sem saber da prescrição, 

inexistindo, portanto, a teor do art. 882 do Código Civil, direito à restituição por parte de 

quem pagou. 

O pagamento, por outro lado, é ato-fato jurídico cuja eficácia é a de extinguir o 

crédito (=direito em sentido subjetivo), de modo que, inexistindo direito, eventual 

adimplemento representará pagamento de dívida inexistente, configurando enriquecimento 

sem causa e gerando direito à restituição. 

Das breves observações acima elencadas, ressaltam-se as diferenças teóricas e 

práticas entre as figuras da prescrição e do pagamento, que não devem ser desprezadas. Ao 

lado dessas diferenças, o direito positivo de cada país pode, é certo, atribuir características 

diferentes a cada um dos institutos no que diz respeito a sua cognoscibilidade de ofício. 

Seja como for, o que importa destacar é que, muito embora o tema das exceções 

substanciais esteja submetido, de certa forma, ao arbítrio do legislador, esse não é 

argumento suficiente para o abandono da referida categoria eficacial. 
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De fato, alterações legislativas que impactam o regramento de determinado 

instituto jurídico são inevitáveis. Dessa constatação, no entanto, não deflui a conclusão de 

que, em virtude da atuação do legislador, toda a categoria a qual este instituto 

eventualmente pertence se tornou, em abstrato, obsoleta. O fato de um dos elementos do 

conjunto representar exceção à regra não é suficiente para suplantar a existência do 

conjunto como um todo. 

Em outras palavras, a cognoscibilidade de ofício de algumas espécies de exceção 

substancial não significa a extinção dessa categoria eficacial. 

Nesse caso, duas soluções apresentam-se possíveis. De um lado, pode-se entender 

que o elemento excepcional deixou de pertencer ao conjunto, isto é, àquela categoria 

específica, adquirindo outra natureza. De outro, é possível considerar que a característica 

que torna aquele elemento excepcional não é condição sine qua non para se pertencer ao 

conjunto, existindo outras características mais importantes para essa qualificação. 

Exemplo do que se acaba de expor é o caso da prescrição. 

Tradicionalmente, a prescrição, como exceção substancial, nunca pôde ser 

decretada de ofício pelo juiz. 

O Código Civil de 1916, fiel à tradição, dispunha que “o juiz não pode conhecer 

da prescrição de direitos patrimoniais, se não foi invocada pelas partes” (Art. 166). 

O Código Civil de 2002 inovou nesse particular, relativizando a regra geral ao 

permitir que a prescrição fosse conhecida de ofício pelo magistrado quando beneficiasse o 

incapaz (Art. 194
670

). 

Posteriormente, a pretexto de imprimir maior celeridade ao processo, a Lei nº 

11.280, de 16/2/2006, revogou o art. 194 do CC/2002 e alterou o §5º do art. 219 do Código 

de Processo Civil de 1973, que passou a prever que “o juiz pronunciará, de ofício, a 

prescrição”
671

. 

José Fernando Simão, comentando a possibilidade de conhecimento de ofício da 

prescrição, chama a atenção para o fato de que não houve, verdadeiramente, “uma 
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preocupação com o instituto da prescrição e sua natureza jurídica. O que se objetiva é a 

celeridade na prestação jurisdicional, e todo o debate se restringiu ao custo do 

reconhecimento tardio da prescrição”
672

. 

Humberto Theodoro Júnior também destaca que “a desastrosa inovação da lei 

processual institui medida formal inconciliável com o sistema do Código Civil, e de 

aplicação prática quase que inviável, na maioria dos casos”, entendendo que “a mera 

celeridade processual jamais se prestará a justificar tamanha supressão de liberdade, em 

tomo de um direito potestativo, como é a exceção de prescrição”
673

. 

O novo Código de Processo Civil, por sua vez, atento aos inconvenientes da 

decretação de ofício da prescrição
674

, prevê, no parágrafo único do art. 487, que “a 

prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes 

oportunidade de manifestar-se”, ressalvando, no entanto, a hipótese do §1º do art. 332, 

segundo o qual “o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se 

verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição”
675

. 

A prescrição, como se observa, talvez seja a exceção substancial que tenha sofrido 

as influências mais notórias do arbítrio do legislador, que, muitas vezes, privilegia 

determinados efeitos pragmáticos, relegando a segundo plano a reverência à tradição 

jurídica e a precisão técnico-jurídica no emprego de conceitos já há muito sedimentados. 
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Sobre as profundas consequências operadas, pela obra do legislador, no instituto, 

vale a menção às palavras de Rodrigo Xavier Leonardo
676

: 

Ao conhecer de ofício uma prescrição, o juízo pode desconhecer 

circunstâncias de interrupção, de suspensão ou de impedimento do prazo 

prescricional, ou até mesmo de renúncia do credor à prescrição, forçando 

o autor a se servir de recursos processuais para que sua demanda possa ter 

prosseguimento. Não bastasse tudo isso, o conhecimento de ofício da 

prescrição retira do credor o poder, fundado em legítimo exercício da 

autonomia privada, de renunciá-la. Essa confusão somente pode ser 

superada com um grande esforço hermenêutico que já se apresenta na 

doutrina e jurisprudência, inclusive com entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça que sugere a limitação da aplicação do dispositivo 

apenas após a oitiva da outra parte. 

Nesse contexto, ilustrando o que se acaba de expor, existem, em doutrina, tanto 

aqueles
677

 que defendem que as mudanças legislativas operaram alteração na natureza 

jurídica da prescrição, que teria deixado de pertencer à categoria das exceções substanciais, 

quanto outros
678

, que defendem a sua permanência
679

. 
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Observa-se, pois, que, nem sempre, é desejável ou adequado partir de exemplos 

para se extrair as características gerais das categoriais jurídicas, sobretudo quando tal 

conduta implica o exício dos alicerces históricos e dogmáticos atinentes à conceituação de 

um instituto ou de uma figura jurídica. 

O que se deve destacar, não obstante, é que as severas consequências que 

determinada alteração legislativa pode provocar , não são suficientes para se decretar, de 

maneira geral e abstrata, as inutilidades teórica e prática da categoria jurídica a qual essa 

figura pertence. 

Em suma, as diferenças entre os direitos positivos dos diversos povos e as 

alterações legislativas promovidas pelo legislador nacional podem, no máximo: a) alterar a 

classificação de determinada matéria como exceção substancial; ou b) relativizar 

determinadas características dessa categoria eficacial, apontando a existência de aspectos 

que são dispensáveis para sua conceituação. 

Ademais, a cognoscibilidade de ofício de determinadas matérias, sobretudo 

quando fundada na natureza jurídica de ordem pública, desvela-se na própria atuação 

jurisprudencial, que confere a segurança jurídica necessária para estruturar a teoria das 

exceções substanciais. 

A propósito, o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1112524/DF, de 

relatoria do Ministro Luiz Fux, realizado pela Corte Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, bem demonstra a importância da atividade jurisprudencial para outorgar 

estabilidade e proporcionar método seguro para distinguir matérias cognoscíveis de ofício, 

situação, aliás, que cristaliza a própria razão de ser da jurisprudência, máxime das Cortes 

superiores
680

. 
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ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP). 1. A correção monetária é matéria 

de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo 

juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio 

da congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 

1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; 

AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 

16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 

06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, 

julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 

729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005). 2. É 

que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é 

decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido 

da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a 

regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita 

quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. 

Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas 

(CDC, 1º e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função 

social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa (CF 

170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, 

VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, 

§ 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta (CPC 113, § 2º); impedimento do juiz (CPC 134 e 

136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais (CPC 

293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4ª 53); juízo de 

admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1º [...]" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10ª ed., Ed. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669). 3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se 

empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder 

aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo 

um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita. 4. A Tabela Única aprovada pela 

Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do 

STJ) enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de 

compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo 

inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a 

dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em 

janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 

1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 

1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao 

BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de 

1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 

a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título de correção 

monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 

1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 

13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, 

DJe 15.12.2008). 5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-se, 

independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não incluir em seus 

créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 

04.09.1995). 6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se tratando 

de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118/05 (09.06.2005), 

nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, continua observando a cognominada tese 

dos cinco mais cinco, desde que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, 

cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do 

Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este 
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Além da jurisprudência, sobreleva também o papel da doutrina como fonte de 

métodos seguros para distinguir matérias cognoscíveis de ofício
681

. 

A propósito, há vários exemplos de autores que se debruçaram sobre a 

controvérsia com o objetivo de granjear critérios seguros, contribuindo para o 

desenvolvimento do tema, como se observa, por exemplo, nas lições de Francesco 

Carnelutti, segundo o qual o juiz apenas estaria autorizado a conhecer determinada matéria 

de ofício quando houvesse norma expressa nesse sentido. 

Por fim, Heitor Vitor Mendonça Sica reconhece, no entanto, que, do ponto de 

vista conceitual, o estudo das exceções substanciais é relevante, sobretudo, para 

caracterização do poder do juiz em razão da omissão do interessado, persistindo, desse 

modo, evidente a sua utilidade para delimitar os poderes do juiz e das partes nesse 

particular
682

. 

Em síntese o próprio evolver jurisprudencial e doutrinário configura parâmetro 

para se atingir a segurança necessária, a fim de fixar profundos alicerces na concepção e no 

desenvolvimento da categoria eficacial. 

Portanto, desconstruir toda a edificação dogmática concernente ao tema das 

exceções substanciais, com fulcro em vicissitudes legislativas, conduz a uma absurdez no 

plano lógico-jurídico, capaz de degenerar o operador do direito em mero intérprete da lei. 

 

c) A investigação baseada, tão somente, na natureza dos fatos alegados – se 

constitutivos, extintitivos, impeditivos e modificatativos – é insuficiente para retratar 

a complexidade do fenômeno. Volta-se à complexidade da matéria. Destaca o autor que 

                                                                                                                                                    
Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo 

estabelecido na lei revogada.") (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do 

CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009). 7. Outrossim, o artigo 535, 

do CPC resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara 

e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, 

os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para 

embasar a decisão. 8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 

543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ. REsp 1112524/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte 

Especial, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010) 
681

 Nesse sentido manifesta-se Marco Tullio Zanzucchi, para quem a tradição histórica, doutrinária e 

jurisprudencial desempenham importante papel na delimitação conceitual das exceções substanciais  

ZANZUCCHI, Marco Tullio. Diritto Processuale Civile: introduzione e parte generale. 6. ed. Milano: 

Giuffrè, 1964, v. I, p. 200. 
682

 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Direito de defesa e tutela jurisdicional: estudo sobre a posição do réu 

no processo civil brasileiro. 2008. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, p. 133. 
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não seria suficiente, para definir as exceções substanciais, o fato de constituírem defesa 

indireta, isto é, defesa que não nega a pretensão do autor, mas a ela opõe fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, uma vez que “esse raciocínio é muito simplista, pois não 

esgota a multiplicidade de posturas que o réu pode adotar em face da demanda do autor, 

que vai muito além da simples negação dos fatos constitutivos de seu direito e da arguição 

de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos”
683

. 

Ademais, segundo entende Heitor Vitor Mendonça Sica, a divisão das defesas em 

diretas e indiretas não seria simples, existindo muitas dúvidas acerca da qualificação dos 

fatos em constitutivos, extintivos, modificativos e impeditivos. 

O autor exemplifica com o caso das invalidades do negócio jurídico, sobre as 

quais existiriam dúvidas sobre se tratar de fatos impeditivos, extintivos ou modificatos ou, 

ao revés, de fatos que importariam na negativa da própria existência do negócio jurídico, 

qualificado este como fato constitutivo. Menciona, ademais, a hipótese do pagamento, que 

tradicionalmente é tido como fato extintivo da obrigação, mas que, se analisado sob outra 

perspectiva, poderia ser entendido como negação dos fatos constitutivos do direito do 

autor, que é o inadimplemento. 

Nesse contexto, uma vez que se adote o entendimento de que o ônus da prova 

deve ser compreendido como regra de julgamento, “a verdade é que a importância da 

separação entre matérias de defesa diretas e indiretas para a dinâmica do processo se 

reduziu de modo diretamente proporcional à diminuição da importância do ônus subjetivo 

da prova”, de modo que não haveria diferença entre a sentença que reputa ausentes os fatos 

constitutivos do direito do autor e aquela que reconhece a presença de determinado fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo
684

. 

Inicialmente, quanto ao argumento segundo o qual as exceções substanciais não 

poderiam ser, simplesmente, conceituadas como defesa indireta porquanto existiria uma 

                                                 
683

 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Direito de defesa e tutela jurisdicional: estudo sobre a posição do réu 

no processo civil brasileiro. 2008. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, p. 134. 
684

 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Direito de defesa e tutela jurisdicional: estudo sobre a posição do réu 

no processo civil brasileiro. 2008. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, p. 138. De acordo com o autor, o fenômeno da diminuição da importância do 

ônus subjetivo da prova deve-se, sobretudo, a três fatores: a) o princípio da comunhão da prova; b) os 

poderes instrutórios do juiz; e c) o princípio do livre convencimento do juiz. Cf. SICA, Heitor Vitor 

Mendonça. Direito de defesa e tutela jurisdicional: estudo sobre a posição do réu no processo civil 

brasileiro. 2008. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, p. 138. 
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multiplicidade de posturas defensivas, deve-se registrar que a categoria eficacial das 

exceções substanciais não perde relevência científica e valorativa tão somente por 

existirem outras formas de exercício do direito de defesa. 

Em verdade, o argumento engendrado por Heitor Vitor Mendonça Sica apenas 

reforça a relevância da matéria perscrutada, justamente porque, diante de um leque de 

posturas defensivas, exsurgem as exceções substanciais como objeto de profundos estudos, 

resultado de milenar desenvolvimento. 

Ademais, a dificuldade em balizar as defesas como diretas ou indiretas não pode, 

outrossim, servir de fundamento suficiente para o abandono pretendido. 

Com efeito, a dúvida acerca da qualificação dos fatos em constitutivos, extintivos, 

modificativos e impeditivos não extingue ontologicamente a própria existência da 

taxonomia. 

Ora, a título ilustrativo, se paira dúvida sobre se determinado fato jurídico 

ingressou no plano da existência, no da validade ou no da eficácia, não significa que a 

classificação ponteana do mundo jurídico deixou de existir, de ter relevância e 

repercussões práticas. Contrario senso, demonstra, na realidade, a importância de maiores 

investigações. 

Análogo raciocínio aplica-se ao caso sob exame, notadamente porque a dúvida 

sobre a qualificação de determinado fato não extingue, por si só, a classificação em 

constitutivos, extintivos, modificativos e impeditivos. 

Ademais, a referida classificação encontra-se consagrada no art. 373 do Código de 

Processo Civil
685

, possui amparo em uníssona doutrina
686

 e é adotada pela jurisprudência 

nacional
687

, não devendo, portanto, ser desprezada. 

                                                 
685

 Art. 373.  O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 
686

 DIDIER JUNIOR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 

Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela 

provisória. 11. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 114 e ss; MARINONI, Luiz 

Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte controversa da demanda. 5. ed. rev. 

atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 39 e ss.; ALVIM, Arruda; ASSIS, Araken de; 

ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: GZ, 2012. p. 517 

e ss.; MEDINA, José Miguel Garcia. Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao projeto do novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 332 e ss.; 

ROSENBERG, Leo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tradução Angela Romera Vera. Buenos Aires: 

EJEA, 1955, t. II, p. 147 e ss e 225; ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 13. ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 955 e ss.; GRINOVER, Ada Pellegrini; 
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Embora existam zonas de penumbra ou de fronteira, determinados fatos já se 

encontram suficientemente depurados por longos anos de estudos, sendo seguro inseri-los 

na clássica taxonomia. Exemplos de fatos impeditivos são a nulidade do negócio jurídico 

em virtude da incapacidade do agente ou da fraude à execução, o ingresso do devedor no 

regime de recuperação judicial e a arguição da existência de condição suspensiva ainda não 

implementada. São exemplos de fatos modificativos a transação parcial da dívida e a 

moratória. E, finalmente, são exemplos de fatos extintivos o pagamento, a novação, a 

compensação e a decadência
688

. 

Além disso, ao perquirir o presente fundamento, nota-se que, uma vez mais, recorre-se 

a exemplificações para derruir os alicerces da teoria das exceções substanciais. 

De fato, importa consignar que a referida classificação não fica à mercê de 

eventuais construções criativas do intérprete no sentido de que um mesmo fato poderia ser 

tido, a um só tempo, como extintivo e como requisito do próprio fato constitutivo do 

direito do autor. 

Como já salientado, essa clássica categorização das matérias alegáveis pelas 

partes encontra na legislação, na doutrina e na jurisprudência desenvolvimento no sentido 

de tornar-se cada vez mais segura e perene. 

Nesse contexto, não se pode olvidar que do cotejo dos fatos constitutivos do 

direito do autor com os fatos extintitivos, impeditivos ou modificativos exsurge clara 

distinção tanto do ponto de vista lógico quanto cronológico. Uma coisa é o fato 

                                                                                                                                                    
DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria Geral do Processo. 28. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 387 e ss.; TABOSA, Fábio In MARCATO, Antonio Carlos (Coord.). 

Código de Processo Civil Interpretado. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2008, p. 1056 e ss.; 

THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual 

civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 58. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 811; ABELHA, Marcelo. Manual de Direito Processual Civil. 6. ed. rev., atual. e 

ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 122; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito 

Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2009, v, II, p. 333 e ss. 
687

 STJ. REsp 1561671/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, 

DJe 8/10/2018; STJ. AgInt no REsp 1675622/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018; STJ. AgInt no AREsp 1020357/SP, Rel. Ministro Marco 

Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 01/6/2018; STJ. REsp 1573595/RJ, Rel. Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017; STJ. REsp 

1696993/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 19/12/2017. 
688

 OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção de contrato não cumprido. 

Salvador: JusPodivm, 2012. p. 36. Para uma análise das diversas hipóteses de fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos, consultar: MESQUITA, Luís Miguel de Andrade. Reconvenção e excepção 

no processo civil: o dilema da escolha entre a reconvenção e a excepção e o problema da falta de 

exercício do direito de reconvir. Coimbra: Almedina, 2009. p. 41 e ss. 
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constitutivo, outras são os fatos extintitivos, impeditivos ou modificativos, que são 

cronológico ou, ao menos, logicamente, posteriores. 

Desse modo, remanesce o pagamento como exemplo de fato extintivo do direito 

do autor
689

 não podendo, sua alegação, ser entendida como negação do próprio fato 

constitutivo (=defesa direta). Com efeito, são dois fatos jurídicos que não devem ser 

encambulhados: enquanto o fato constitutivo alegado pelo autor é o inadimplemento (=ato 

ilícito relativo), o pagamento (=ato-fato jurídico) ocorre em momento lógico – e até 

cronológico
690

 – distinto
691

. 

Por fim, no que diz respeito à importância da classificação diante do caráter 

objetivo do ônus da prova releva destacar que também, quanto ao ponto, não merece 

prosperar a crítica apresentada. 

De fato, as normas concernentes à distribuição do ônus da prova constituem “a 

coluna vertebral de todo o processo civil”
692

. 

Por sua importância, o ônus da prova evoluiu ao longo do tempo, possuindo, 

hodiernamente, dupla dimensão ou função. Por um lado, é regra de procedimento, atuando 

como farol a iluminar o vórtice a ser perseguido por cada uma das partes na atividade 

probatória. Por outro, funciona como regra de julgamento dirigida ao órgão jurisdicional, 

orientando-o como decidir na hipótese de insuficiência das provas produzidas. No primeiro 

caso, fala-se em ônus da prova subjetivo; no segundo, em ônus da prova objetivo
693

. 

Sucede que essa segunda dimensão do ônus probatório, muito embora de grande 

importância prática por caminhar no sentido da efetividade do processo, deve possuir 

caráter subsidiário, atuando somente em um segundo momento, máxime diante da vedação 
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 Por todos: MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte 

controversa da demanda. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 39. 
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 MESQUITA, Luís Miguel de Andrade. Reconvenção e excepção no processo civil: o dilema da escolha 

entre a reconvenção e a excepção e o problema da falta de exercício do direito de reconvir. Coimbra: 

Almedina, 2009. p. 46. 
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 O ser fato extintivo, ademais, como será oportunamente examinado, afasta o pagamento da categoria das 

exceções de direito material, porquanto o efeito extintivo a essas não pertence. 
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 ROSENBERG, Leo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tradução Angela Romera Vera. Buenos Aires: 

EJEA, 1955, t. II, p. 228. 
693

 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte controversa da 

demanda. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 32. Para uma crítica à 

terminologia empregada no texto, consultar: YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o 

requisito da urgência e direito autônomo à prova. São Paulo: Malheiros, 2009. 
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do non liquet
694

. Por meio de sua aplicação, indica-se qual das partes da relação processual 

deverá suportar as consequências negativas eventualmente advindas da ausência de 

elemento de prova indispensável à formação do convencimento do julgador
695

. Conforme 

lição de Leo Rosenberg, o non liquet, quanto aos fatos, não pode conduzir a um non liquet 

quanto às questões de direito, devendo o magistrado ditar, em cada caso, o direito aplicável 

à espécie
696

. 

A dimensão subjetiva do ônus da prova, por outro lado, indica às partes qual é a 

sua parcela de responsabilidade na formação do arcabouço fático-probatório da demanda, 

estimulando os sujeitos parciais, por meio do desejo de ver seu interesse prevalecer 

judicialmente, a esforçem-se na obtenção das provas indispensáveis para a adequada 

instrução da causa
697

. 

Ademais, do ponto de vista histórico, conforme destaca Friedrich Carl Freiherr 

von Savigny ao abordar a relação entre as exceções substanciais e o ônus da prova, desde o 

direito romano é atribuído ao réu o ônus de provar os fatos que embasam a exceptio 

arguida, motivo pelo qual sobreleva a importância de se determinar quais são esses fatos e 

como se distinguem entre si
698

. 

Nesse sentido, ambas as dimensões devem coexistir, equiparando-se tanto em 

utilidade quanto em importância, não representando características mutuamente 

excludentes. O ônus subjetivo não deve ter sua importância minimizada, uma vez que 

contribui, decisivamente, para a determinação do comportamento das partes e na condução 

do processo
699

. 
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Do mesmo modo, não deve ser ignorada a influência que a dimensão subjetiva 

pode ter sobre a formação do convencimento do magistrado. De fato, ao analisar as provas 

constantes nos autos, pode ser útil ao órgão julgador saber a quem competia a produção de 

determinada prova. Como exemplifica Flávio Luiz Yarshell, “na mesma medida em que as 

declarações da testemunha que favoreçam a parte que a arrolou possam eventualmente ser 

vistas com algum cepticismo [...] declarações prestadas em desfavor da parte que arrolou 

podem ser tidas como mais rigorosamente isentas e [...] dignas de maior consideração”
700

. 

Sobreleva-se, nesse contexto, a importância da delimitação dos fatos constitutivos, 

extintitivos, impeditivos e modificativos, porquanto da sua correta categorização depende o 

adequado caminhar do processo e a efetiva tutela jurisdicional
701

. 

Não bastasse o que se acaba de expor, deve-se destacar, como será melhor 

examinado, que as exceções sequer se confundem com a arguição de fatos extintivos, 

modificativos e impeditivos, representando, ao revés, exercício de posição jurídica 

subjetiva ativa que encobre a eficácia do direito, pretensão, ação ou exceção contra o qual 

é oposta. Não extingue, não modifica  e não impede. 

Desse modo, por muito maior razão, a eventual dificuldade em se delimitar 

corretamente tais fatos não representa qualquer óbice à existência e à autonomia das 

exceções substanciais. 

Subsistem, portanto, as exceções como espécie de defesa indireta, uma vez que, 

por meio delas, o réu, quando as exerce judicialmente, agrega ao processo fato novo que 

não nega, por si só, a existência dos fatos constitutivos do direito do autor nem as 

consequências jurídicas deles advindas. Pelo contrário, como defesa indireta, o manejo das 

exceções substanciais, ao contrário de negar a existência da posição jurídica contra a qual é 

oposta, supõe-na. 

Dessa característica fundamental das exceções substanciais decorrem diversas 

consequências que denotam a importância prática da categoria eficacial em questão. 

Arguida em juízo uma exceção substancial, por não se limitar a negar a existência 

ou as consequências jurídicas do fato constitutivo do direito do autor, será indispensável a 
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abertura de prazo para a réplica, a teor dos arts. 350
702

 e 351
703

 do CPC/2015, porquanto ao 

autor deve ser facultada a possibilidade de manifestar-se sobre o fato novo deduzido. 

Quanto ao ônus da prova, a característica de defesa indireta atribui ao réu o ônus 

de provar os fatos que alicerçam a exceptio (Art. 373, II, CPC/2015
704

)
705

. 

Ademais, a defesa indireta repercute, ainda, no regramento da confissão. Há 

confissão, judicial ou extrajudicial, de acordo com a dicção do art. 389 do CPC/2015, 

quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do 

adversário. 

Sendo em regra indivisível
706

, a confissão poderá ser cindida, em prejuízo do 

confitente, caso, a um só tempo, se alegue a existência de eventual exceção substancial ou 

de outra defesa de direito material (Art. 395, CPC/2015
707

). Nesse caso fala-se não em 

confissão pura, mas sim em confissão qualificada ou complexa
708

. 

Isso porque, ao deduzir, na confissão, defesa indireta, o réu
709

 admite a veracidade 

do fato constitutivo do direito do autor, passando a ter o ônus de provar a existência dos 
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fatos extintivos, impeditivos ou modificativos alegados
710

. Não fosse assim, o demandado 

se veria, ao confessar nesses termos, na posição privilegiada de não possuir o ônus de 

provar em juízo tais fatos. 

Nesse caso, a rigor, deve-se distinguir o que é e o que não é verdadeira confissão. 

Se o confitente, ao reconhecer fatos a ele desvantajosos, alega outros a ele vantajosos, 

quanto a estes não há confissão, uma vez que aí inexiste qualquer conotação de 

reconhecimento. É o caso, por exemplo, de o réu confessar a existência da dívida cobrada 

pelo autor, mas, ao mesmo tempo, aduzir o pagamento, levantando, inclusive, a 

possibilidade de haver pago a mais por erro. 

Deve-se destacar ponto importante do que acaba de se expor. A relevância prática 

das exceções substanciais decorre também do fato de que, por constituírem espécie de 

defesa indireta, o seu exercício torna incontroverso o fato constitutivo, que passa a 

dispensar a prova (Art. 374, III, CPC/2015)
711

. 

Desse modo, seja porque não é dispicienda nem fadada ao fracasso a correta 

delimitação dos fatos alegados pelas partes – se constitutivos, extintitivos, impeditivos ou 

modificatativos -, seja porque as exceções com eles não se confundem, remanesce a 

referida categoria eficacial como verdadeira espécie de defesa indireta de mérito cujo 

exercício, sem pretender negar, encobre a eficácia das posições jurídicas contra as quais é 

oposta. 

 

d) Impossibilidade de conjugação dos critérios anteriores. Alega-se, ainda, 

que, no sistema processual pátrio, não haveria correlação entre defesa indireta e 

dependência de alegação pela parte ou entre defesa direta e cognoscibilidade de ofício pelo 

juiz, de modo que, na pluralidade de situações possíveis, não seria possível encaixar 

adequadamente o conceito tradicional de exceção substancial. 
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Nesse contexto, assim como existiriam a) matérias diretas e cognoscíveis de ofício 

(p. ex., nulidade por falta de forma prescrita em lei, prevista no art. 166, IV, do CC/2002) e 

b) matérias indiretas e cognoscíveis de ofício (p. ex., prescrição), também existiriam c) 

matérias diretas e dependentes de provocação (p. ex., anulabilidade em virtude de erro, 

prevista no art. 171, II, do CC/2002) e d) matérias indiretas, mas dependentes de alegação 

da parte (p. ex., retenção). 

De fato, não se desconhece a multiplicidade de maneiras com que o réu pode 

defender-se da pretensão deduzida em juízo pelo autor nem os diferentes regramentos que 

lhe são conferidos pelo direito positivo. 

No entanto, conforme já mencionado, essas diferenças de regime jurídico-

processual, que variam entre os diversos sistemas jurídicos, podem no máximo, a) alterar a 

classificação de determinada matéria como exceção substancial ou b) relativizar 

determinadas características dessa categoria eficacial, apontando a existência de aspectos 

que são dispensáveis para sua conceituação. 

Assim, pode-se considerar que a existência de exceções à regral geral segundo a 

qual as exceções substanciais não são cognoscíveis de ofício (p. ex. prescrição) retira 

definitivamente dessa categoria tais hipóteses especiais ou que, na definição do que se 

entende por exceção substancial, deve-se conferir primazia à sua característica de defesa 

indireta de mérito e à sua peculiar eficácia, resignando-se o intérprete à constatação de que 

o direito positivo pode, eventualmente e em específicos casos bem delimitados, alterar 

determinados traços distintivos da figura sem, no entanto, extirpar do sistema, por 

ineliminável, a categoria eficacial das exceções substanciais. 

Conclui-se, portanto, que a conjugação dos critérios da não cognoscibilidade de 

ofício e da constituição de defesa indireta é dispensável à exata conceituação das exceções 

substancias e à afirmação de sua subsistência como categoria eficacial imprescindível para 

a completa compreensão do fenômeno jurídico. 

 

e) A aptidão para constituir objeto de demanda autônoma não é 

exclusividade das exceções substanciais. Diante da possibilidade de se propor ação 

declaratória autonônoma negativa e, excepcionalmente, positiva, qualquer matéria de 

defesa poderia constituir objeto de demanda própria, de modo que tal característica não 

poderia ser tomada como traço peculiar das exceções substanciais. 
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Desse modo, alega-se que seria destituída de qualquer sentido “a assertiva de que 

a simples defesa direta [...] visa apenas a rechaçar a demanda, ao passo que a exceção 

importaria no reconhecimento de um direito próprio e/ou independente”
712

. 

Afirma-se, nesse diapasão, que, “em todas essas situações o réu se defende com 

essa dupla finalidade: rechaçar a demanda do autor e, ao mesmo tempo, ver reconhecido 

um direito seu (cujo conteúdo mínimo será a declaração de que o autor não dispõe do 

direito por ele reclamado)”. 

Ademais, a possibilidade de ação declaratória negativa colidiria com a ideia de 

que a defesa se distingue da ação pelo simples fato de o réu objetivar a manutenção do 

status quo anterior ao início do processo, ao passo que o autor teria por objetivo 

transformá-lo. 

Inicialmente, quanto à afirmação de que qualquer matéria de defesa pode 

constituir objeto de demanda própria, isso não desconstrói, por si só, a categoria eficacial 

das exceções substanciais. 

Ao se afirmar que a aptidão para constituir objeto de demanda autônoma não é 

exclusividade das exceções substanciais toma-se como essencial uma característica que 

não o é. 

Com efeito, um instituto ou uma categoria jurídica, no mais das vezes, não é 

composto apenas por uma ou outra característica, mas sim por um amplexo de traços 

distintitivos que informam a própria natureza jurídica da categoria. 

A constatação de que eventual característica não é exclusiva, não retira a 

relevância da cristalização de tal atributo para a constituição da categoria jurídica. 

Em outras palavras, abstrair da noção de exceção substancial a característica 

exclusiva de poder constituir objeto de demanda autônoma não desnatura os seus traços 

essenciais, porquanto, como já referido, na delimitação de um instituto ou categoria 

jurídica, algumas características podem sobressair a outras, bem como é possível que 

existam exceções que, longe de derruir a regra, apenas a confirmam, como ocorre, por 

exemplo, com a exceção de prescrição. 
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Ademais, o fato de outras matérias poderem ser objeto de demanda autônoma 

tampouco significa que, em algumas hipóteses, as exceções substanciais também não o 

possam. Raciocínio diverso é, de certo modo, resultado de indevida sinédoque pars pro 

toto, isto é, eliminar a categoria eficacial em questão apenas por constatar que um de seus 

atributos não lhe é exclusivo. 

Conforme salientado alhures, em regra, um instituto ou figura jurídica não é 

erigido sob um único traço distintivo, mas é fruto de uma conjunção de caracteres que 

tendem à perenidade. 

Veja-se, também, que a premissa rechaçada segundo a qual as exceções 

substanciais importariam no reconhecimento de um direito próprio ou independente não 

existe sequer, uma vez que nem toda exceção substancial se encontra alicerçada em 

posição jurídica anterior. 

Significa dizer que não é verdade que toda exceção importa no reconhecimento de 

um direito próprio ou independente, havendo que se distinguir, entre as espécies de 

exceção, aquelas que são dependentes e aquelas que são independentes. 

Com efeito, conforme destaca Andreas von Tuhr, apenas as exceções dependentes 

ou acessórias podem fazer-se valer também por meio de “ação”
713

. 

A prescrição é o exemplo clássico de exceção substancial independente, ao passo 

que a exceptio non adimpleti contractus apresenta-se sob a forma de exceção dependente. 

É bem verdade, como será melhor analisado a seguir, que determinados autores 

justificam a impossibilidade de conhecimento de ofício das exceções substanciais por meio 

da alegação de que seriam elas espécie de contradireito do réu, de modo que não só 

poderiam ser objeto de demanda autônoma, mas também a sua cognoscibilidade de ofício 

ofenderia o princípio da demanda. Estar-se-ia, em tese, afirmando que toda exceção 

importaria no reconhecimento de um direito independente. 
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Deve-se destacar, não obstante, que são distintas a posição jurídica que 

fundamenta ou sustenta uma exceção substancial dependente e aquela outra que representa 

a própria exceção substancial. Em síntese, uma coisa é a posição jurídica representada pela 

exceção substancial, outra, a posição jurídica que embasa determinadas espécies de 

exceções. Exemplificativamente, muito embora a prescrição seja modelo de exceção 

independente, isso não afasta a constatação elementar segundo a qual a própria exceção de 

prescrição representa, ela própria, uma posição jurídica subjetiva ativa. 

Desse modo, quando se afirma que não é verdade que toda exceção importa no 

reconhecimento de um direito próprio ou independente, está-se referindo ao direito na 

gênese das exceções dependentes. 

Quanto ao argumento de que inexistiria diferença relevante entre as defesas 

diretas e indiretas, porquanto, em ambas, o réu atuaria com o mesmo objetivo, isto é, 

rechaçar a demanda do autor e ver reconhecido um direito próprio, nota-se que tal 

afirmação poderia revestir-se de veracidade apenas nas hipóteses de exceções substanciais 

dependentes. De fato, como já afirmado, somente nessa espécie de exceção há o 

reconhecimento de uma posição jurídica que lhe serve de fundamento. 

Cita-se, como exemplo, a exceptio non adimpleti contractus. Nessa hipótese, ao 

acolher a arguição de contrato não cumprido, o magistrado reconhece, também, a 

existência de um crédito (=direito subjetivo) do réu, crédito este que serve de fundamento 

da própria exceção. Aí sim se vislumbra um direito próprio.  

Em outras palavras, em se tratando de exceções independentes ou autônomas – 

aquelas que se apoiam em si mesmas, configurando verdadeira posição de reação
714

 ou 

obstaculização
715

 –, não se observa o reconhecimento de um direito subjacente, mas sim da 

própria exceção. 

Por fim, argumenta-se que a possibilidade de o titular da exceptio intentar ação 

declaratória negativa colidiria com a ideia fundamental de que o réu, ao contrário do autor, 

sempre buscaria a manutenção do status quo anterior ao início do processo. Em outras 
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palavras, o réu, nessa hipótese, atuando como autor da ação declaratória, estaria buscando 

a manutenção de sua situação jurídica e não sua transformação. 

Com efeito, quando se olha para a relação jurídica processual, o cenário 

apresenta-se pouco claro. No entanto, uma vez que se tenha em mente que a exceção é 

categoria pertencente ao Direito Privado Material e que, portanto, atua no âmbito das 

relações jurídicas que pertencem a este ramo do direito, desnuda-se a importância de se 

deitar os olhos às relações jurídicas de direito material. 

Nesse sentido, ainda que no âmbito da relação jurídica processual, fruto de 

eventual ação declaratória negativa, o réu ocupe o polo ativo, na relação jurídica material 

ele continua a ocupar o polo passivo, com interesse na manutenção do estado anterior que 

não quer seja alterado. Na demanda declaratória, atua-se preventivamente, de modo que, 

por mais que o réu esteja no polo ativo da relação processual, ele pretende a manutenção 

de sua situação jurídica quando se tem em vista a relação jurídica material. 

Em suma, quando o titular da exceção substancial atua no polo ativo da relação 

jurídica processual, ele estará pleiteando a declaração de que a posição jurídica ativa do 

agora réu é praticamente ineficaz, de modo que, ao fim e ao cabo, permanecerá ele com o 

interesse de manutenção do statu quo ante. 

Finalmente, importa observar que Heitor Vitor Mendonça Sica, muito embora 

engendre argumentos com o intuito de desestimar a exceção como categoria jurídica 

autônoma, reconhece a sua relevência sob o aspecto procedimental ao realizar a distinção 

entre exceções substanciais e objeções: as primeiras devem ser arguidas em contestação, 

sob pena de preclusão; ao passo que as segundas, por serem cognoscíveis de ofício, podem 

ser alegadas a qualquer tempo
716

. 

Reconhece, ainda, que a distinção entre exceções e objeções é relevante 

“primordialmente para a caracterização do poder do juiz em razão da omissão do 

interessado”, de modo que persistiria “evidente a utilidade de delimitar os poderes do juiz e 

da parte nesse particular”
717

. 
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Diante das considerações acima, a título de conclusão parcial, pensa-se que não é 

o caso de repisar, uma a uma, todas as conclusões parciais, que se encontram distribuídas, 

em larga medida, em cada seção do presente capítulo. 

Em síntese, deve-se destacar que as exceções de direito material, na esteira das 

lições de Menezes Cordeiro, devem ser mantidas no importante rol das posições jurídicas 

ativas, porquanto permitem “o enriquecimento dos instrumentos de análise disponíveis no 

Direito”
718

. 

Observa-se, portanto, que a exceção substancial refoge do epíteto de mera 

categoria histórica, conservando, desde o Direito Romano, autonomia e eficácia próprias, 

integrando o campo do Direito Privado Material, exsurgindo, desse modo, a utilidade 

técnica e científica da manutenção e do estudo dessa ineliminável categoria eficacial. 
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8 CONCEITO JURÍDICO DAS EXCEÇÕES SUBSTANCIAIS 

Está claro que o ponto não interessará a quem não dê 

importância à terminologia - a quem suponha, digamos, 

que em geometria tanto faz chamar triângulo ou 

pentágono ao polígono de três lados, e que em 

anatomia dá na mesma atribuir ao fígado a 

denominação própria ou a de cérebro [...] Mas - 

digamos com franqueza - tampouco interessará muito o 

que esses pensem ou deixem de pensar. 

(José Carlos Barbosa Moreira) 

Como já mencionado no Capítulo 6, é problemática a delimitação do conceito de 

exceção, porquanto se trata de termo plurívoco, sendo indispensável que, sempre que 

necessário, se indique, sobretudo através de adjetivações, o real significado empregado no 

texto. 

Não é simples o caminho para se apreender o “jogo desses sutis conceitos”
719

, já 

advertindo Giuseppe Chiovenda que “nem sempre é fácil estabelecer quando se nos depara 

uma exceção substancial”
720

. 

A determinação do conceito jurídico depende da fixação de uma série de 

premissas, que serão a seguir estabelecidas ou retomadas. 

8.1 A acentuada influência e continuidade históricas 

O exame de aspectos históricos é de fundamental importância para a delimitação 

do conceito de exceção no direito civil contemporâneo, porquanto se trata de categoria 

eficacial de acentuada característica e influência históricas. 

O termo é utilizado, em geral, tanto para se referir ao seu significado original que 

remonta ao Direito Romano, quanto para designar qualquer meio de defesa utilizado por 

um demandado
721

. 

                                                 
719

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. v. 1. trad da 2ª edição italiana. J. 

Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 341. 
720

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. v. 1. trad da 2ª edição italiana. J. 

Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 344. No mesmo sentido: ZANZUCCHI, Marco Tullio. 

Diritto Processuale Civile: introduzione e parte generale. 6. ed. Milano: Giuffrè, 1964, v. I, p. 200. 
721

  SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. p. 11. 



180 
 

Do que foi exposto até aqui, a partir da evolução histórico-doutrinária da exceptio, 

observou-se sua origem no direito romano, notadamente no processo formular, ligada à 

noção de equidade e com o objetivo de atenuar o rigor do ius civile. 

Essa gênese ligada ao procedimento fez com que alguns autores, não sem alguma 

resistência
722

, considerassem-na extinta a partir do momento em que, encerrado o processo 

formular, ela foi incorporada ao Direito Civil. 

Mencionou-se, ademais, que autores como Friedrich Carl Freiherr von Savigny
723

 

e Eugène Petit
724

 chegaram mesmo a defender a permanência das exceções com sua 

própria natureza ainda durante o período em que vigorou a extraordinaria cognitio. 

Para Giuseppe Chiovenda, no entanto, a exceptio do Direito Romano representaria 

mera categoria histórica, sem parelelo no direito contemporâneo, conferindo à exceção 

moderna tão somente um substrato histórico
725

. 

Friedrich Carl Freiherr von Savigny, por outro lado, afastando o interesse 

meramente histórico das exceções nascidas no direito romano clássico, foi severo 

partidário da sua manutenção posterior. De acordo com o autor, muito embora não fosse 

possível nem desejável a conservação, no direito processual moderno, das exceções 

romanas tal como qual desenvolvidas no processo formular, tampouco seria possível a 

simples abolição do princípio das exceções romanas. Em síntese, sustenta que 

remanescem, na exceção do direito moderno, características essenciais que remontam à sua 

origem romanesca
726

. 

No mesmo sentido, Giouvanni Dallari perfilha o entendimento de que o conceito 

técnico de exceção é derivação imediata do direito romano e, pois, da exceptio romana
727

. 
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Desse modo, esgotado o sentido formal a partir do fim do processo formular, não 

se lhe apagou o substancial, consistente na função e no modo de atuação da exceptio, que, 

corrigindo o ius civile, tinha e tem a função de, sem negar a posição jurídica titularizada 

pelo autor, paralisar-lhe a eficácia. Conforme sintetizado por Serpa Lopes, “esse 

tradicional aspecto jurídico da exceptio do Direito Romano conserva-se até o presente 

momento, subsistindo totalmente, pouco importando a incorporação daquele direito ao 

Direito Civil”
728

. 

No direito brasileiro, Hélio Tornaghi, ao tratar da exceptio romana, destaca que 

“encará-la apenas como fração da fórmula é ver-lhe a aparência em determinado momento 

histórico. Fôsse apenas pars formulae, desaparecida essa, pereceria ela por falta de causa”. 

O autor entende, no entanto, que a figura subsiste, a despeito dessa formalidade: “Mas a 

verdade é que a exceptio apresentava no processo romano, e patenteia no processo 

moderno, e até fora do processo, características próprias que a distinguem da defesa 

consistente na negativa do direito do autor e que lhe dão vida em qualquer sistema 

jurídico”
729

. 

Também Pinto Ferreira aponta que “no direito romano já se esboçava a figura da 

exceção substancial”
730

. 

No mesmo sentido, Moacyr Amaral Santos entende que entre a exceptio e a 

exceção substancial contemporânea “há tão grande afinidade, tantos pontos de contato, 

tanta similitude, até mesmo na sua finalidade”, que não se poderia concordar com a 

afirmação de que aquela representaria mero substrato histórico desta
731

. 

Com efeito, da estrutura mesma do processo formulário infere-se, tal qual no 

direito contemporâneo, a importância conferida à iniciativa do réu para o exercício da 

exceptio: omnis exceptio obicitur a reu
732

. 
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Essa característica, como já visto, levou Giuseppe Chiovenda à conclusão de que 

estaria aí o ponto de partida da distinção entre aquelas matérias a favor do réu que 

operariam ipso iure e aquelas que operariam apenas ope exceptionis
733

. 

Ademais, até mesmo o conteúdo e o modo de eficácia da exceção romana se 

aproxima daquele da exceção contemporâna. Como afirma Pontes de Miranda, o seu 

“conteúdo negativo, porém não radical, caracterizou-a desde cedo”
734

. 

De fato, a exceptio, situada, na formula, entre a intentio e a condemnatio, não 

visava negar aquela
735

, isto é, por meio de sua arguição, o réu, assim como no direito 

contemporâneo, aduzia questões que, a despeito de não afastarem a veracidade das 

alegações do autor, eram capazes de promover sua absolvição. Daí a afirmação de Pontes 

de Miranda de que, “no Direito Romano, a exceptio foi meio de oposição a efeitos, com 

fundamento no ius honorarium”. 

Observa-se, portanto, que a exceptio não se traduzia na arguição de fatos 

extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, porquanto não tinha por 

escopo a comprovação da inexistência da intentio. Ao contrário, tinha por conteúdo fatos 

constitutivos dos quais representava o efeito
736

. 

A sobrevida da exceptio, no entanto, não se deu sem percalços, notadamente 

durante o Direito Intermédio. Com efeito, conforme será melhor detalhado no Capítulo 9.4, 

a referida categoria apresentou-se aos autores medievais como verdadeiro enigma
737

. 

A Glosa
738

, sob diversas críticas que lhe foram dirigidas
739

, foi responsável por 

desenvolver e consagrar a distinção entre a exceptio facti e a exceptio iuris, que, segundo 
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alguns autores
740

, foi responsável por salvar o conceito da exceptio, que, então, pôde 

perdurar até os dias atuais. 

As fontes do direito português empregaram o conceito de exceção de forma 

amplíssima, abrangendo tanto as substanciais quanto as processuais
741

. 

As Ordenações Filipinas dedicavam dois títulos próprios no Livro 3º ao tema das 

exceções, classificando-as em dilatórias (Título XLIX) e peremptórias (Título L). 

As exceções dilatórias podiam ser de três espécies (Livro 3º, Título XLIX): 

Huma se põe contra a pessoa do autor quando contra elle se alega, que 

não he pessoa legitima para star em Juizo: ou contra o Procurador, que 

não tem suficiente procuração, ou he inhabil para poder ser Procurador; 

ou contra a pessoa do Juiz, qnando he recusado por suspeito. A segunda 

se pòe à jurisdição do Juiz, quando o réo declina seu fôro per Direito, ou 

privilegio special, que lhe per Nós seja outorgado. A terceira se põe ao 

processo e bem do feito, quando o réo alega spaço a demanda o qual lhe é 

outorgado per Direito, ou per graça special nossa; ou allega spaço a 

divida, por que he damandado, dizendo que não he obrigado senão a certo 
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dia, o qual ainda não he chegado; ou sob certa condição, que ainda não he 

cumprida e outras semelhantes. 

Por outro lado, as exceções peremptórias, como já afirmado, vinham disciplinadas 

no Título L do Livro 3º: 

Excepção peremptoria se chama aquella, que pòe fim a todo negocio 

principal, assi como sentença, transação, juramento, prescripção, paga, 

quitação, e todas aquellas, que nascem das convenças feitas sobre algum 

crime, ou injuriam ou outra qualquer aução famosa. E bem assi quaesquer 

outras, que concluam o autor não ter per Direito aução, para demandar. E 

com cada huma das ditas excepções poderá a parte vir a embargar o 

processo, e a ser a lide contestada ao tempo, que lhe fòr assignado para 

contrariar, e se procerá nellas pela ordem que fica dito no Titulo 20: Da 

ordem do Juizo, no paragrapho 15: E querendo. E não alegando o dito 

termo cada huma das ditas excepções, não lhe será mais recebida, salvo 

se jurar, que depois do dito termo ser passado, veio à sua noticia, porque 

então poderá allegar, tanto que de novo vier à sua noticia; ou sendo ella 

de tal natureza, que annulle todo o processo e Juizo, porque neste caso a 

poderá allegar em todo o tempo, assi antes da sentença, como depois, 

como diremos no Titulo 87: Dos embargos, que se alegam as execuções. 

Barão de Ramalho, em seu clássico Praxe Brasileira, sem elaborar clara distinção 

entre exceções substanciais e processuais, definia a exceção como “toda defesa do réu, que 

não entra na cathegoria da litis-contestação puramente negativa, deduzida por artigos, pela 

qual se propõe elidir ou diferir a ação do autor”. E complementava: “como o réu, 

exercitando as suas excepções, obsta ou embarga a acção com novos factos, e 

considerações, que dão direito á uma pretenção distincta da acção proposta, e que é 

susceptível de uma nova demonstração e verificação; toma elle na demanda uma posição 

ativa, que lhe impõe a obrigação de provar a sua pretenção nova”
742

. 

João Monteiro, por sua vez, também referindo-se à defesa indireta do réu, tanto de 

natureza substantiva quanto processual, definia a exceção como “a indireta contradição do 

réu à ação do autor, por meio da qual se perime a mesma ação ou apenas se dilata o seu 

exercício”
743

. 
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Paula Batista definia a exceção como “a allegação articulada do réo para dilatar 

simplesmente a demanda ou excluil-a para sempre: assim são dilatorias, ou 

peremptórias”
744

. 

Já abordando a exceção como contraposição de um direito do demandado, 

consignava que “o réo pode responder a demanda, ou contrariando-a ou contrapondo-lhe 

um direito seu para illidir o direito pretendido pelo autor. No primeiro caso conclue, 

pedindo directamente absolvição; no segundo, pedindo ser o autor julgado carecedor da 

acção”. E concluía: “excepção pois em theoria é a acção do réo contraposta á do autor”
745

. 

Nesse contexto, a figura da exceção chegou ao direito moderno sob os influxos de 

toda a sua carga histórica. 

A partir da influência sofrida pelo direito romano durante a Idade Média, não 

obstante, a doutrina europeia continental, notadamente a alemã e a italiana, procurou 

sistematizar os conceitos e deliminar os contornos e o modo de atuação das exceções 

substanciais
746

. 

Respeitados os limites da presente pesquisa – que representa estudo de direito 

brasileiro -, o exame da construção dogmática das exceções substanciais, levada a efeito 

pela doutrina desses dois importantes países de tradição romano-germânica, é 

imprescindível para a compreensão do conceito, da natureza e do modo de eficácia das 

exceções substanciais no direito civil contemporânero. 

8.2 As exceções substanciais no Direito Alemão 

É notória a influência do Direito Alemão no Direito Civil brasileiro, notadamente 

durante o século XX, sobretudo por meio das obras de Franz Wieacker e Karl Larenz. 
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A rigor, essa influência deita raízes no período colonial brasileiro em virtude da 

influência sofrida pelo Direito português a partir dos costumes, dos institutos e das normas 

jurídicas do país que hoje se denomina Alemanha
747

. 

De fato, conforme menciona Pontes de Miranda, nas origens do direito português, 

estão o Direito Romano, o Germânico e o Canônico, a que se adicionou o elemento 

nacional. Por esse motivo, “o Direito, no Brasil, não pode ser estudado desde as sementes; 

nasceu do galho de planta, que o colonizador português, – gente de rija têmpera, no ativo 

século XVI e naquele cansado século XVII em que se completa o d'escobrimento da 

América, – trouxe e enxertou no novo continente”
 748

. 

A recepção do Direito Civil alemão no Brasil ocorreu intensamente nas 

codificações de 1916 e 2002, muito embora a Escola Francesa ainda tenha mantido nítida 

influência, por longo período, em especial na Universidade de São Paulo
749

. 

Não por outro motivo, a crítica que se elaborou ao Código de 1916, que seria um 

diploma legislativo liberal, conservador, patrimonialista e patriarcal, muito se aproxima 

daquela dirigida ao Código Civil alemão
750

, o que não parece ser coincidência
751

. 
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Bevilaqua. Cf. RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A influência do BGB e da doutrina alemã no direito 

civil brasileiro do século XX. Revista dos tribunais, São Paulo, v. 102, n. 938, p. 104-105, dez. 2013. 

Ademais, importa consignar que, a despeito dessa visão que se tem do Código Civil de 1916 por parte da 

doutrina nacional, as considerações internacionais acerca da primeira codificação civil brasileira são 
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Como afirma Otavio Luiz Rodrigues Jr., “o consenso alemão sobre o ‘liberal’ do 

BGB, aceito por grande parte da doutrina da segunda metade do século XIX, foi transposto 

para o Código de 1916, com todas as consequências práticas daí oriundas”
752

. 

No que diz respeito à Teoria das Exceções, o direito tedesco sofreu fortes 

influências da recepção dos textos justinianeus e de sua interpretação pelos juristas 

medievais. Quanto mais as investigações acerca das exceções avançavam, mais os 

resultados se tornavam confusos e incertos
753

. 

Diante dessa nítida influência, vale a pena passar em revista, sem pretensão de 

exaustividade, o posicionamento de alguns autores alemães considerados clássicos, que 

permanecem extremamente úteis como fontes de pesquisa para fins dogmáticos
754

. 

Friedrich Carl Freiherr von Savigny (1779-1861)
755

, não sem assinalar que parece 

haver certo consenso doutrinário acerca da inaplicabilidade das exceções romanas no 

                                                                                                                                                    
amplamente favoráveis. Com efeito, na Argentina, Enrique Martinez Paz salientou as qualidades da futura 

codificação, seu caráter científico, lógico e técnico, enaltecendo seu caráter inovador, em sintonia com o 

espírito de reforma que havia na América Latina no período. No Paraguai, Luis Rolando de Gásperi Vera 

y Aragón, autor do anteprojeto do Código Civil daquele país, desfere críticas favoráveis ao código 

brasileiro, imaginando, inclusive, que ele seria capaz de suplantar a influência jurídica da Argentina sobre 

aquele país. Na Alemanha, como cediço, Ludwig Enneccerus o considerou o código mais independente 

da América Latina. Na Itália, Alfredo Calderale destacava a sistematização, o caráter sintético, a 

flexibilidade e ductibilidade. Enfim, são inúmeras as referências elogiosas no cenário internacional. Cf. 

RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. O código Beviláqua no cenário internacional. Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, v. 178, n. 473, p. 481-517, jan./mar., 2017. 
752
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755

 “Savigny é um filho cronológico, mas acima de tudo espiritual, co século XVIII. Ele nasceu em 
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Seus antepassados prestaram juramento de vassalagem a suseranos alemães e permaneceram desde então 

do outro lado do Reno. Como noticia Franz Wieacker, muito jovem ele se tornou órfão. Precocemente 

formou-se em Direito na Universidade de Magdeburg, onde estudou de 1795 a 1799. A independência 

econômica permitiu-lhe dedicar-se inteiramente à vida universitária, não sem antes uma peregrinatio 

academica pelos Estados alemães do Sacro Império, onde forjou contatos, reuniu livros e manuscritos e 

adquiriu experiências culturais. Em 1802, aos 24 anos, assumiu o cargo de professor em Magdeburg. Foi 

cofundador da Universidade de Berlim e assumiu e assumiu a reitoria da instituição em 1812. A partir de 
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desse Reino, onde foi grão-chanceler. Como jurista e humanista, Savigny é um “clássico da ciência do 

direito” e um “mestre da lingua alemã”. Mais que isso, ele foi um aristocrata huguenote, nascido no 

moribundo e milenar Sacro Império Romano Germânico, testemunha da destruição do Antigo Regime 
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Direito moderno, defende a sua manutenção, pelo menos, em seus aspectos 

fundamentais
756

. 

Descreve, nitidamente, as diversas condutas que podem ser adotadas pelo réu 

diante de uma demanda que lhe é proposta, precisando-se, por obra do autor, a distinção 

entre a “negação da existência atual do direito alegado pelo demandante” e a contraposição 

de “outro direito, distinto daquele alegado pelo autor, e que, sem destruí-lo, opõe obstáculo 

à sua eficácia”
757

. 

Diante do quadro de possíveis condutas do réu, define a exceção como uma 

particular espécie de defesa que tem como conteúdo um direito independente do réu e que, 

muito embora sofra influência das regras processuais, a mais decisiva e frequente viria do 

direito material
758

. 

Por esse entendimento, sofreu severas críticas daqueles juristas que adotavam a 

teoria unitária, segundo a qual a exceção se transfundiria no próprio conceito de defesa, 

remanescendo a exceptio como mera categoria histórica
759

. 

Para esses autores, tendo em vista que a exceptio guardava íntima relação com a 

vetusta bipartição do procedimento romano nas fases in iure e in iudicio, com a formula e 

com a divisão entre ius civile e ius honorarium, o institito passou a ser visto não como uma 

categoria influenciada por seu desenvolvimento histórico, mas sim como uma categoria 

que unicamente do ponto de vista histórico teria razão de existir
760

. 

Friedrich Carl Freiherr von Savigny, rechaçando a teoria unitária, destaca, como 

consectário lógico da definição esposada, que, de um mesmo direito material, é possível 

que exsurja, segundo as circunstâncias, uma ação ou uma exceção, de modo que aquele 

                                                                                                                                                    
pelas legiões napoleônicas, convertido em jurista de Estado na Prússia durante a restauração e Caput 

Scholae de um dos mais importantes movimentos do século XIX, a Escola Histórica. E, apesar de todas 

essas circunstâncias, até hoje, Savigny é uma incógnita quanto a suas posições políticas e sua orientação 

ante os rumos que a velha Europa foi obrigada a tomar no turbulento alvorescer do Oitocentos” 

(RODRIGUES JÚNIOR., Otavio Luiz. Direito Civil Contemporâneo: estatuto epistemológico, 

constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2019. p. 2.). 
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que possui um direito de ação, pode, sempre que necessário, fazê-lo valer por meio de 

exceção
761

. 

Ao abordar a possibilidade de manutenção das exceções romanas no direito 

moderno, o autor ressalta que, muito embora tal não tenha ocorrido de maneira integral, 

não seria possível ou desejável abolir por completo os princípios da exceptio
762

. 

Para chegar a essa conclusão, o autor examina diversas matérias processuais que 

se relacionam com as exceções, tais como o ônus da prova, a litiscontestatio, a 

cognoscibilidade de ofício 

No que diz respeito ao ônus da prova, conclui que o direito moderno não difere do 

direito romano, aplicando-se a conhecida regra segundo a qual os fatos que embasam as 

exceções devem ser objeto de prova do demandado: rem in exceptiones actor est. 

Por outro lado, as exceptiones deviam ser apresentadas no momento da 

litiscontestatio, diferenciando-se, quanto ao ponto, o direito romano e o moderno. 

Quanto à cognoscibilidade de ofício, no direito romano, se a ação era livre, o juiz 

deveria levar em consideração todas as exceções existentes. Diversamente, em caso de 

ação rigorosa, o iudex somente poderia conhecer daquelas mencionadas na fórmula. 

Em síntese, Friedrich Carl Freiherr von Savigny, contestando a afirmação de que 

as transformações sofridas pela exceptio, no evolver dos séculos, promoveram substancial 

modificação ou extinção das antigas exceções romanas, teve o grande mérito de afirmar o 

valor atual do conceito de exceção, contribuindo, com seu prestígio, para consolidar essa 

doutrina contra os ataques dos adversários
763

. 

No mesmo sentido, August Thon rechaça a teoria unitária, sustentando que 

também o direito moderno contaria com a distinção entre duas espécies de defesa, quais 

sejam a defesa consistente na negação da pretensão do autor e a defesa por meio da 

oposição de contrapretensão, a qual o autor reservou o termo rechtsverfolgenden 

Eireden
764

. 
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Renzo Bolaffi, comentando a referida doutrina, destaca que a elaboração de 

August Thon explicita, claramente, as duas categorias estreitamente conexas de defesa a 

partir de uma distinção que é, a um só tempo, teórica e prática. 

Do ponto de vista teórico, enquanto no caso das verneinenden Einreden falta toda 

a pretensão do autor, no caso das rechtsverfolgenden Eireden, opõe-se à pretensão do autor 

uma contrapretensão do réu. 

Do ponto de vista prático, quando se opõe uma exceção – defesa da segunda 

espécie – não se faz uma simples alegação, mas antes se pratica um ato de vontade que, 

dado seu caráter de contrapretensão, não pode ser conhecido de ofício pelo juiz
765

. 

A despeito do desenvolvimento da matéria, sobretudo, na obra de Friedrich Carl 

Freiherr von Savigny, inclusive com o esforço despendido em manter vivos os princípios 

das exceções romanas, o longo percurso de fortalecimento e de autonomização das 

exceções substanciais ainda não havia principiado. 

O primeiro passo, nessa longa caminhada, foi dado por Oskar von Bülow em sua 

pioneira obra Die Lehre von den processeinreden und die Processvoraussetzungen, 

lançada em 1868, que representa verdadeira certidão de nascimento do direito processual 

como ciência
766

 e na qual o autor estabelece a autonomia da relação jurídica de direito 

processual como relação jurídica pública, analisa as exceções processuais e os pressupostos 

processuais e já delineia alguns traços diferenciadores entre as exceções processuais e as 

substanciais
767

. 

Em que pese existirem autores anteriores, como Manuel Mendes de Castro, que já 

mencionavam a noção de relação jurídica processual, foi a partir de Oskar von Bülow que 

se partiu para a sistemática do direito processual
768

. 

Deve-se destacar, ademais, que a mencionada obra representa clara influência da 

noção fundamental de relação jurídica fora do âmbito do Direito Privado, o que acabou 

fortalecendo a própria ideia de relação jurídica ao longo de todo o século XX
769

. 
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Com efeito, muito embora tratasse de um tipo específico de relação jurídica, “não 

pode restar dúvida que a originalidade da construção de Bülow é uma evidente derivação 

da teoria desenvolvida por Savigny e da sua escolha da relação jurídica como conceito-

chave de todo o direito”
770

. 

O autor critica a falta de autonomia dos pressupostos processuais, que, durante 

muito tempo, foram analisados com a pobre e inadequada roupagem das exceções 

dilatórias: “disfarce que não deixa de reconhecer o verdadeiro conteúdo senão 

trabalhosamente, que deforma por completo a matéria”
771

. 

Elabora, então, pela primeira vez, em âmbito doutrinário, a distinção entre a 

exceção e os pressupostos processuais
772

. 

Diferencia, ademais, duas espécies de defesas dilatórias, destacando que somente 

uma delas referir-se-ia à mesma pretensão deduzida judicialmente pelo autor (merito 

causae), enquanto que as demais fariam referência à forma de seu exercício.  As primeiras 

tomariam seu conteúdo do próprio direito material, ao passo que as segundas, do direito 

processual. 

Conclui o autor, já mencionando a ambiguidade do termo “exceção”, que somente 

essa segunda espécie de defesa consubstanciaria exceções processuais, “que não seriam 

outra coisa que pressupostos processuais expressados negativamente, em forma de 

exceção”
773

. 

Critica duramente tal espécie de exceção, arguindo que todo o sistema das 

exceções processuais seria fruto de más interpretações do direito romano e equivocadas 
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ideias jurídicas alemãs, porquanto naquele toda exceptio pertenceria à relação litigiosa, isto 

é, ao direito material
774

. 

Para chegar a essa conclusão, Oskar von Bülow examina todas as exceções 

romanas que, supostamente, seriam processuais, concluindo que: a) a maioria delas seriam 

exceções concernentes ao próprio direito litigioso; e b) as demais não existiram sequer
775

. 

Segundo o autor, da natureza jurídica de direito privado material das exceções 

decorreria a própria estrutura do procedimento romano da exceptio. Tratando-se de 

contradireito privado do réu, seu conhecimento ficaria subordinado a pedido da parte 

interessada. 

Ademais, sendo certo que a prova das exceções pertenceria ao final do 

procedimento in iudicio, constituindo o fechamento do debate sobre o mérito, não seria 

razoável considerá-la como exceção processual da qual dependeria a procedência e a 

validez de todo o processo
776

. 

Além disso, a índole material da categoria descortinar-se-ia a partir dos efeitos 

decorrentes de sua comprovação, que implicaria, no processo romano, uma resolução de 

mérito. A análise da exceção conduziria a uma sentença sobre o direito litigioso, isto é, 

sobre a res in iudicium deducta
777

. 

Em síntese, Büllow defende que os juristas romanos não conheceram as exceções 

processuais, uma vez que, nas fontes, não existiria o menor rastro da distinção entre estas e 

as exceções materiais. O destaque conferido à correspondência entre a actio e a exceptio, 

que pressupõe que ambos os conceitos estejam no âmbito de um mesmo campo jurídico, 

seria importante indicativo nesse sentido. 

O autor chega a elaborar, inclusive, distinção entre as exceções dilatórias e as 

peremptórias, compreendo-as como categoria de direito privado e, portanto, como defeito 
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ou limitação inerente ao direito reclamado, temporária na primeira espécie e permanente, 

na segunda
778

. 

Para os estritos limites da presente pesquisa, importa destacar a conclusão a que 

chega o autor no sentido de que, uma vez refutada a teoria das exceções processuais em 

direito romano, ganhou-se a segurança de que a exceptio pertencia, por seu conteúdo, ao 

direito material exclusivamente. 

Por sua força sintentizante, merecem transcrição as palavras do autor: 

Os direitos de exceção não tem a natureza híbrida, flutuante entre direito 

privado e público, entre direito material e processual que até agora se lhes 

atribui geralmente. Todas as exceptiones são faculdades jurídicas 

privadas por meio das quais outras faculdades jurídicas privadas 

judicialmente reclamáveis encontraram um meio de defesa. Todas se 

referem ao direito deduzido, à relação litigiosa material (a res in judicium 

deducta); nenhuma se dirige contra a forma da demanda, do processo 

(judicium) [...] Este resultado se encontra em absoluta consonância com o 

que sabemos do conceito de exceptio através das fontes779. 

Os pandectistas preservaram e defenderam o conceito de exceção, desenvolvendo 

um novo conceito ao lado daquele de direito subjetivo, isto é, o de pretensão (Anspruch). 

Bernhard Windscheid (1817-1892)
780

, em 1856, em seu famoso Die Actio des 

rômischen Civilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts, foi o primeiro a pretender 

delimitar profundamente o conceito e introduzi-lo na ciência jurídica. 
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Abordando a lesão dos direitos, o autor afasta o então tradicional entendimento de 

que, em virtude dela, adviria, sempre, o direito de acionar. Ressalta que não é sempre que a 

lesão a um direito provoca a concessão imediata de assistência judicial, fazendo nascer, ao 

contrário, o direito de exigir que essa lesão cesse, isto é, a pretensão, entendida como a 

possibilidade de exigir um compartamento alheio. Somente se este direito (=pretensão) não 

fosse satisfeito é que haveria, então, o direito de acionar
781

. 

Deve-se destacar a percepção do autor no sentido de que a pretensão seria algo a 

mais e diferente do direito subjetivo, que é figura estática. 

Bernhard Windscheid, muito embora já fizesse menção a ela no Die Actio des 

rômischen Civilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts
782

, estabelece, 

definitivamente, no seu Lehrbuch des Pandektenrechts, a relação que perdurará no direito 

tedesco entre a exceção e a pretensão, ao afirmar que “à pretensão pode opor-se uma 

exceção”
783

. 

Destaca o autor que uma pretensão é considerada fundada quando todos os fatos 

necessários para o seu nascimento existem e não há nenhum outro ao qual a lei atribua a 

sua extinção. 

No entanto, circunstâncias há que, paralisando a pretensão, podem outorgar ao 

devedor a possibilidade de recusá-la.  

Segundo o autor, a exceção substancial necessariamente deveria aparecer, no 

âmbito do processo, como uma exceção processual. No entanto, nem toda exceção 

processual poderia ser considerada, ao mesmo tempo, uma exceção em sentido material
784

. 

Àquela circunstância de direito que paralisa a pretensão, o autor denomina 

exceção de direito material. 

Arrigo Dernburg, por sua vez, define a exceção como o contradireito cujo escopo 

é afastar a ação
785

. 

                                                 
781

 WINDSCHEID, Bernhard. La “actio” del derecho civil romano, desde el punto de vista del derecho atual 

In: WINDSCHEID, Bernhard; MUTHER, Theodor. Polemica sobre la “actio”. Traducción del alemán 

por Tomás A. Banzhaf. Buenos Aires: Ed. Juridicas Europa-america, 1974. p. 11-12 e 183 e ss. 
782

 WINDSCHEID, Bernhard. La “actio” del derecho civil romano, desde el punto de vista del derecho atual 

In WINDSCHEID, Bernhard; MUTHER, Theodor. Polemica sobre la “actio”. Traducción del alemán 

por Tomás A. Banzhaf. Buenos Aires: Ed. Juridicas Europa-america, 1974. p. 187 e ss. 
783

 WINDSCHEID, Bernhard. Diritto dele Pandette. Nuova ristampa stereotipa. Traducción Carlo Fadda e 

Paolo Emilio Bensa. Torino: Torinense, 1925. v. 1.  p. 135. 
784

 WINDSCHEID, Bernhard. Diritto dele Pandette. Nuova ristampa stereotipa. Traducción Carlo Fadda e 

Paolo Emilio Bensa. Torino: Torinense, 1925. v. 1.  p. 139. 



195 

 

Trata-se, na concepção do autor, de meio de defesa de espécie particular que não 

investe contra o direito de agir como tal, representando, antes, a invocação de um direito 

oposto, que anula ou paralisa a eficácia daquele direito. 

Segundo o autor, a Einrede alemã, que, na maioria dos casos, é basicamente meio 

de perseguir um direito positivo, corresponderia, em substância, à exceptio romana, 

configurando-se como contradireito do obrigado que, fundado em determinado fato, não 

anularia propriamente a pretensão do titular do direito, mas lhe outorgaria a possibilidade 

de refutar o cumprimento da pretensão
786

. 

Publicado em 18/8/1896, após uma grande vacatio legis, entrou em vigor em 

1/1/1900 o Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
787

, que, por meio de uma estrutura conceitual 

rigorosa obtém as suas já famosas clareza e coerência
788

. 

Dada a influência que o chamado Príncipe dos Pandectistas exerceu sobre a 

elaboração do Código Civil, não é surpreendente que, no BGB, a exceção seja colocada em 

um plano paralelo ao da pretensão
789

. 

A doutrina civilista alemã posterior à promulgação do Código, desse modo, ao 

contrário da brasileira, é pródiga em obras de Direito Civil que reservam espaço próprio 

dedicado ao tema das exceções substanciais. 

Em grande medida, isso pode ser atribuído à existência de previsão expressa no 

BGB da referida categoria eficacial em diversos e importantes casos
790

. 

Com efeito, se, por um lado, a pretensão é definida pelo direito positivo como “o 

direito de exigir de outrem uma ação ou omissão” (§ 194), o conceito de exceção é 
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extraído de diversos dispositivos legais, em especial o § 202: direito de negar a prestação 

devida
791

. 

Ludwig Enneccerus (1843-1928)
792

 define a exceção de direito privado como o 

direito de impedir, mediante sua oposição, o exercício de um direito que se lhe dirige, 

constituindo, a rigor, verdadeiro contradireito, que não suprime o direito contra o qual é 

direcionado, mas o suspende, tornando-o praticamente ineficaz (temporária ou 

definitivamente)
793

. 

Exemplificando esse peculiar modo de eficácia, menciona que, a teor do disposto 

no § 390 do BGB
794

, a pretensão paralisada pela exceção peremptória não pode sequer ser 

utilizada para efeitos de compensação
795

. 

Para o autor, na grande maioria dos casos, as exceções dirigem-se contra uma 

pretensão, quase sempre evitando o seu exercício, mas esse conceito não esgota a essência 

da exceção. 

Nesse sentido, a exceção não seria um mero direito de negar a prestação, isto é, 

não só se oporia à exigência da prestação, mas também a todo modo de exercício da 
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pretensão, notadamente aquele mediante compensação ou exceção (caso em que se 

denomina réplica), dirigindo-se, ademais contra direitos de outra índole
796

. 

Para Andreas von Tuhr (1864-1925)
797

, o termo “exceção” pode indicar as 

circunstâncias das quais surge o direito de recusar a prestação, este direito mesmo ou, 

inclusive, o seu exercício
798

. 

É um dos autores que defende que o significado da exceção substancial moderna 

difere, essencialmente, da exceptio romana em decorrência das divergências existentes 

entre o processo romano e o posterior
799

. 

Ressalta que a exceção prevista no BGB não se confunde com aquela prevista no 

Zivilprozessordnung (ZPO), conduzindo a uma dupla terminologia. De acordo com o ZPO, 

que não parte do conceito de pretensão estabelecido no Código Civil
800

, a exceção é toda 

circunstância alegada pelo réu contra as demandas do autor e que, por conseguinte, lhe 

incumbe provar
801

. 

Segundo o autor, essas circunstâncias destinam-se a) a negar o direito, de modo 

que, existentes aquelas, o direito não chega a nascer; b) a resolver o direito, de modo que, 

tendo nascido dos fatos mencionados pelo autor, extingue-se posteriormente; e c) a 
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reconhecer ao réu a faculdade de recusar a prestação, ainda que devida, mediante a 

oposição de fatos que não impedem nem o nascimento, nem a existência da pretensão. 

Somente nessa última hipótese poder-se-ia falar em exceção no sentido empregado pelo 

BGB, sendo certo que, para o Código Civil, todas as circunstâncias mencionadas 

agasalham-se sob o conceito compreensivo de “objeção” (Einwendung)
802

. 

As exceções e as objeções possuem certas diferenças características. Enquanto as 

objeções devem ser levadas em consideração ainda que tenham sido alegadas pelo autor (e 

não pelo réu), as exceções, ao contrário, só podem ser opostas pelo demandado, não 

podendo o juiz suprir eventual falta de manifestação de vontade do réu. Ademais, somente 

as exceções podem ser objeto de renúncia por parte de seu titular
803

. 

Denunciando a íntima relação que a doutrina alemã estabelece entre os conceitos 

de exceção e de pretensão, o autor destaca que, do ponto de vista lógico, a exceção, sendo 

uma faculdade de recusar a prestação, pode ter por objeto unicamente a pretensão, 

porquanto não seria possível recusar uma prestação que não fosse exigível. 

Nesse contexto, Andreas von Tuhr, não sem antes apontar uma certa 

artificialidade da construção teórica
804

, insere as exceções substanciais na categoria dos 

direitos negativos que não se dirigem à relação jurídica ou aos direitos que dela derivam 

com o objetivo de destruí-los, mas sim à pretensão, sem destruí-la definitivamente, mas 

obstando-a pelo tempo que permanecer eficaz a exceção
805

. 

Nisso residiria a diferença específica entre as exceções e os direitos potestativos 

extintivos, que, a despeito de possuírem certas afinidades, distinguem-se, exata e 

precisamente, pelo modo peculiar de atuação: enquanto o exercício dos direitos 

potestativos extintivos destrói o direito da outra parte, as exceções somente impedem o 

exercício da pretensão, permanecendo íntegro o direito em que esta se baseia
806

. 
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Paul Oertmann (1865-1938), após apontar as raízes romanas das exceções 

substanciais e a sua recepção pelo direito moderno após numerosas modificações sofridas, 

destaca a sua utilização pelo BGB em diversos e importantes casos. 

Ressalta o autor que as exceções, em sua especialidade, constituem uma figura 

jurídica autônoma, porquanto não podem ser reconduzidas ao conceito de ação, já que não 

tem por objeto uma ação ou omissão da parte contrária, tampouco se funda, 

necessariamente, em uma ação, no sentido de ser consequência desta
807

. 

Nesse contexto, reconhece que existem exceções acessórias que estão ligadas a 

uma ação da qual dependam (p. ex., direito de retenção), mas também existem aquelas 

independentes, que não repousam em verdadeira ação, atingindo, no entanto, uma ação 

alheia (p. ex. prescrição). Em posição intermediária, haveria aquelas exceções que 

despontam de um direito que, por sua vez, também origina ações, sem que a existência da 

exceção esteja atrelada à ação assim criada (p. ex. vícios redibitórios, enriquecimento 

injusto)
808

. 

Paul Oertmann também afasta o conceito de exceção substancial da noção de 

direito potestativo, porquanto o seu exercício, judicial ou extrajudicial, tão somente 

“enerva” a ação do autor, paralizando-a sem destruí-la completamente, determinando, em 

âmbito processual, o indeferimento do pedido
809

. 

Define a exceção substancial como contradireito ou direito negativo, isto é, como 

um verdadeiro direito, mas sem conteúdo independente e que pressupõe outro direito 

contrário, a cujo exercício se opõe
810

. 

Para Heinrich Lehmann (1876-1963) a exceção ou o direito de excepcionar é o 

direito que assiste a um sujeito de impedir que outro exerça contra ele o direito que, por 

sua vez, lhe assiste
811

. 
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Trata-se, nesse sentido, de uma arma defensiva, isto é, de um contradireito 

(Gegenrecht) ou um direito negativo, que não se confunde, estritamente, com a exceptio do 

direito romano ou com a exceção prevista na ZPO. 

Em esclarecedor exemplo, o autor desvenda a sua concepção da referida figura: 

“ao outorgar o ordenamento jurídico uma pretensão ao titular, diz ao obrigado: deves fazer; 

mas, ao outorgar a este um direito de excepcionar, lhe diz: se não quiseres não precisas 

fazê-lo”
812

. 

Destaca a importância de se compreender a real eficácia das exceções, que não 

excluem do mundo jurídico, definitivamente, as posições jurídicas contra as quais são 

opostas. Com efeito, entendimento diverso faria com que, naquelas hipóteses de término de 

eficácia das exceções dilatórias, fosse necessário imaginar a ressurreição da pretensão ou 

da posição jurídica pela exceção atingida
813

. 

Aproximando-se da concepção adotada por Ludwig Enneccerus, o autor considera 

demasiadamente restrita a definição de exceção como direito de negar o cumprimento de 

uma pretensão, defendendo que se a elabore de forma ampla o suficiente para abarcar 

também as defesas contra outros direitos que não sejam pretensões
814

. 

Heinrich Lehmann entende que a definição mais restrita muitas vezes tende a 

prevalecer, porquanto o estudo do mecanismo de funcionamento das exceções é facilitado 

quando se a exerce em face de uma pretensão, figura que, para os iniciantes, apresenta 

suficientes peculiaridades
815

. 

No mais, o autor, citando diversos exemplos, aduz que a simples possibilidade de 

excepcionar, isto é, a mera existência de um direito de exceção, possui certos efeitos 

jurídico-materiais
816

. 
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Karl Larenz (1903-1993)
817

, aproximando-se do pensamento de Ludwig 

Enneccerus, entende que, muito embora o BGB conceba as exceções como contradireitos 

dirigidos, principalmente, contra pretensões e destinados a impedir ou atenuar, permanente 

ou transitoriamente, a sua imposição, existiriam exceções oponíveis a direitos dos quais 

não decorrem pretensão
818

. 

Aponta que o sentido da configuração da exceção como contradireito, que não 

extingue a pretensão, reside no fato de que a lei, ao assim proceder, deixa ao arbítrio do 

titular da exceção o cumprimento ou não da pretensão, ao mesmo tempo em que permite 

que o magistrado se pronuncie favoravelmente ao autor caso o réu do contradireito dele 

não faça uso
819

. 

Karl Larenz, após classificar as exceções substanciais em permanentes, 

transitórias e limitadoras da pretensão, reconhece que a descrição apresentada aproximaria 

o conceito da noção de direito potestativo, cujo exercício, pelo titular, na hipótese, privaria 

total ou parcialmente a pretensão contra ele dirigida de sua “coacionabilidade”, 

neutralizando seus efeitos. 

Não obstante, as exceções se distinguiriam dos direitos potestativos por dois 

motivos. 

Em primeiro lugar, a simples existência de uma exceção substancial no mundo 

jurídico, segundo o autor, já produziria alguns efeitos jurídico-materiais, como, por 

exemplo, o de impedir a compensação. 
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das cláusulas gerais na literatura jurídica do segundo pós-guerra. Sua influência, no Brasil, por exemplo, 

foi determinante para a ‘entrada’ das cláusuas gerais no Direito Civil e sua posterior vulgarização junto à 

grande doutrina e à jurisprudência” (RODRIGUES JÚNIOR., Otavio Luiz. Direito Civil 

Contemporâneo: estatuto epistemológico, constituição e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2019. p. 7). 
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  LARENZ, Karl. Derecho Civil: parte general. Tradución Miguel Izquierdo y Macías-Picavea., Madrid: 

Editorial Revista de Derecho Privado, 1978. 321-322. 
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  LARENZ, Karl. Derecho Civil: parte general. Tradución Miguel Izquierdo y Macías-Picavea., Madrid: 

Editorial Revista de Derecho Privado, 1978. p. 322. 
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Em segundo lugar, as exceções são suscetíveis de renúncia, ao passo que os 

direitos potestativos esgotam-se com seu exercício, de modo que somente seria possível o 

restabelecimento da situação anterior mediante a celebração de um negócio jurídico entre 

as partes
820

. 

Com efeito, se o devedor, que, antes de iniciado o processo, havia arguido 

(extrajudicialmente) a prescrição da pretensão, declara, explicitamente, agora em sede 

processual, que não pretende mais fazer valer a exceção que lhe compete, não há aí oferta 

de contrato com o específico objetivo de eliminar as consequências do anterior exercício 

da exceção, mas, tão somente, a decisão definitiva sobre o exercício do referido 

contradireito
821

. 

Em síntese, observa-se que os autores alemães continuam recusando a teoria 

monista, que enxerga, nas exceções substanciais, a própria defesa, sem qualquer distinção 

relevante. Nota-se, ademais, como as elaborações teóricas alemãs, quanto ao ponto, 

exerceram fundamental influência sobre a doutrina brasileira que se debruçou sobre o 

assunto. 

8.3  As exceções substanciais no Direito Italiano: a polêmica Chiovenda-Carnelutti-

Cappelletti-Liebman 

O ordenamento jurídico italiano, quanto ao tema das exceções substanciais, não 

adota qualquer terminologia técnica
822

. 

O Código Civil daquele país menciona as exceções, referindo-se a quaisquer 

contradições relativas ao mérito
823

. 
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O Código de Processo Civil, por sua vez, faz referência, promiscuamente, às 

expressões “defesa”, “resposta”, “contradizer” e “exceções”
824

. 

No art. 112
825

, por exemplo, está previsto que o julgador “não pode pronunciar de 

ofício as exceções que somente podem ser opostas pelas partes”, o que parece estabelecer 

certa distinção entre as demais espécies de defesa e a exceção e, ainda, entre exceções que 

podem ser declaradas de ofício e aquelas que dependem de arguição das partes. Por outro 

lado, nos arts. 183 e 184 o código utiliza o termo exceção no sentido de defesa. 

Em âmbito doutrinário, no entanto, não se descurou de examinar a matéria, 

buscando delimitar os contornos jurídicos das exceções substanciais, a natureza jurídica e o 

mecanismo de atuação
826

, o que ocorreu, como será a seguir exposto, não sem grandes 

polêmicas, travadas por renomados juristas. 

Os problemas suscistados giram em torno da eficácia das exceções, notadamente 

da sua cognoscibilidade ou não de ofício, valendo-se a doutrina italiana, sobretudo, de dois 

conceitos fundamentais: o de direito potestativo e o de ônus
827

. 

8.3.1 A concepção de Giuseppe Chiovenda 

Giuseppe Chiovenda, principal processualista italiano
828

, define a exceção 

substancial como contradireito do réu e, por isso, como direito de impugnação ou, em 

outros termos, direito potestativo que visa à anulação da ação: exceptio datur ad 

impugnandam actionem. 

                                                                                                                                                    
termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto 

(1565). Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario 

alla buona fede (1375); Art. 2697. Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve 

provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115). Chi eccepisce l'inefficacia di tali 

fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si 

fonda; Art. 2938. Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta. 
824

 ALSINA, Hugo. Defensas y excepciones. In: STUDI in Onore di Enrico Redenti. Milano: Giuffrè, 1951. 

v. 1. p. 77-111. p. 94-95. 
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826
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6, p. 349. 
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 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamento do Processo Civil Moderno. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 
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Dessa forma, utiliza a vasta categoria dos direitos potestativos para explicar a 

natureza jurídica da exceção, do mesmo modo que a utilizou para elaborar sua peculiar 

visão acerca da natureza jurídica da ação
829

. 

Com efeito, a construção proposta por Giuseppe Chiovenda é absolutamente 

coerente com a doutrina por ele desenvolvida a propósito do conceito de ação como direito 

à sentença favorável. 

Adverte, no entanto, que, como contradireito, enquanto o réu não exercita a 

exceção, a ação existe e produz seus efeitos. Estaria, segundo o autor, em estado análogo a 

todo direito submetido à impugnação, ou seja, em estado de pendencia, o qual se resolveria 

a favor da ação, quando não se opusesse a exceção e contra ela, na hipótese inversa
830

. 

Atribui-se, dessa forma, ao caracterizar-se as exceções substanciais, fundamental 

importância a uma de suas notas distintivas, qual seja a necessidade de iniciativa do titular 

para a produção de seus efeitos próprios. 

Nesse caso, de acordo com o autor, quando uma exceção se funda em fato do qual 

nasce um direito ao demandado, capaz de ser perseguido mediante ação, não resta dúvida 

que aquela tem caráter substancial, verdadeiro contradireito que, como tal, não pode ser 

conhecido a não ser mediante atuação de seu titular
831

. Em outras palavras, a necessidade 

de exercício nada mais seria do que manifestação exterior e tangível da íntima natureza de 

direito própria às exceções
832

. 

No entanto, por possuir finalidade específica, ainda que fundada em um direito 

material do réu oponível ao autor, a exceção substancial não teria por objetivo o 

reconhecimento concreto de tal direito, mas tão somente a anulação da ação, 

permanecendo nos estritos limites da defesa
833

. 
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 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. v. 1. trad da 2ª edição italiana. J. 
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Reus, 1977, t. I, p. 343. 
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 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. v. 1. trad da 2ª edição italiana. J. 

Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 342. 
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 CHIOVENDA, Giuseppe. Sulla “eccezione” In Saggi di Diritto Processuale Civile. Milano: Giuffre, 
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parte dele. Cf. CHIOVENDA, Giuseppe. Sulla “eccezione” In Saggi di Diritto Processuale Civile. 

Milano: Giuffre, 1993, v. 1, p. 151. 
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Não por outro motivo uma sentença que condenasse o réu a pagar uma dívida já 

adimplida seria injusta, conquanto o juiz ignorasse a situação, ao passo que, uma sentença 

que condenasse o réu a cumprir pretensão a que se poderia opor, mas não se opôs, a 

exceção de prescrição, seria justa, ainda que o juiz tivesse ciência desse fato
834

. 

A teoria chiovendiana tem o mérito de pôr em relevo a distinção entre as exceções 

substanciais e os demais meios de defesa, que não se funda em uma peculiar intensidade de 

eficácia, mas em uma peculiar maneira de eficácia
835

. Com efeito, para que a exceção 

tenha força extintiva ou impeditiva da ação, é necessária a vontade direta do excipiens com 

esse objetivo. 

Em suma, para Giuseppe Chiovenda, as exceções substanciais são direitos 

potestativos dirigidos a anular a ação, distinguindo-se dos demais direitos de impugnação 

exatamente porque, como exceções, têm limites nítidos, isto é, sua eficácia de anulação 

está limitada à ação, mantendo íntegra a relação jurídica com todas as outras ações que 

dela possam derivar, enquanto que os direitos de impugnação têm uma extensão mais ou 

menos ampla, segundo o fim almejado pelo autor e, em regra, dirigem-se contra toda a 

relação jurídica
836

. 

8.3.2 A oposição de Francesco Carnelutti 

Francesco Carnelutti, polemista famoso
837

, opõe-se a essa visão estática das 

exceções substanciais, abordando o tema sob o ponto de visa da dinâmica do processo a 

partir da noção de ônus. 
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Segundo o autor, por guardar estrita relação com o conceito de ação, a natureza 

jurídica das exceções substanciais variaria conforme a concepção que àquela se atribuísse. 

Assim, se a ação for entendida como direito à uma sentença favorável, é possível, de fato, 

atribuir à exceção a natureza de contradireito, isto é, de direito de impugnar a ação. No 

entanto, se a ação for compreendida como direito ao provimento de mérito, o conceito 

proposto por Giuseppe Chiovenda não encontraria fundamento
838

. 

A exceção teria por objetivo, não a afirmação de um direito próprio, mas a 

exclusão de um direito alheio, de modo que “quem excepciona, não contesta a pretensão do 

autor, mas aduz uma determinada razão para contestá-la”
839

. 

A partir dessas considerações, afasta a noção da exceção substancial como 

contradireito ou contrapretensão, considerando-a, a rigor, nada mais do que uma razão da 

contestação diversa da defesa, isto é, “de um motivo sobre o qual se funda a resistência do 

réu”
840

.  

Em outras palavras, considera superada a noção de exceção como contradireito do 

réu, que estaria, intimamente, relacionada com o conceito de ação como direito à sentença 

favorável. 

Desse modo, do ponto de vista da relação jurídica material, quando o réu aduz em 

juízo o pagamento, não estaria requerendo o reconhecimento de um direito próprio, mas, 

tão somente a inexistência de uma obrigação, de modo a garantir a sua liberdade. Em 

suma, defende a sua liberdade, mas não reclama um direito próprio; repele uma agressão, 

mas não agride
841

. 

Por outro lado, sob o prisma da relação processual, o demandado, por meio da 

exceção, não exerce um direito nem maior nem diferente daquele que ele exerce por 

simples defesa. 
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207 

 

Distingue, então, as exceções simples das exceções substanciais a partir do 

conceito de ônus da exceção. As primeiras seriam aquelas suscetíveis de conhecimento 

independentemente de alegação; as segundas, aquelas que deveriam ser arguidas pelo 

interessado como condição para que o magistrado as levam em consideração na sentença. 

Para o autor, não basta que o fato extintitivo, impeditivo ou modificativo se 

encontre provado, sendo indispensável a oposição da exceção pelo réu, de modo que, se o 

fato não é arguido, ainda que provado, para o juiz non est de hoc mundo
842

. 

Em complemento, afirma que esse ônus deve ser reconhecido sempre que o objeto 

da exceção se apresente estritamente ligado ao interesse da parte, de modo que, se não 

oposta, a eventual injustiça da sentença seria facilmente tolerável
843

. 

A teoria carneluttiana tem o mérito de precisar claramente a importância que os 

limites da cognição do juiz tem para a teoria das defesas
844

 e destacar a importância do 

ônus da afirmação. 

Em síntese, para Franceso Carnelutti, as exceções substanciais são uma razão da 

contestação, consistente na oposição de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do 

direito do autor, submetida ao ônus da afirmação, porquanto, se assim não fosse, o réu 

gozaria de um privilégio a partir do qual o princípio do contraditório seria turbado
845

. 

8.3.3 A crítica de Mauro Cappelletti e a resposta de Francesco Carnelutti 

Mauro Cappelletti, por sua vez, ao estabelecer a distinção entre as exceções em 

sentido próprio (exceções substanciais, exceptiones iuris, Eireden) e as exceções em 

sentido impróprio (exceptiones facti, Anwendunguen), filia-se à clássica lição 

limpidamente formulada e histórica e dogmaticamente explicitada por Giuseppe 

Chiovenda, muito embora reconheça, de fato, que ela pode ser encontrada muito antes na 
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literatura tedesca, aurindo elementos, inclusive, do processo romano clássico e de sua 

primeira elaboração dogmática de origem bizantina
846

. 

Segundo o autor, as exceções em sentido próprio corresponderiam àqueles fatos 

extintivos, impeditivos ou modificativos que operam ope excepciones, enquanto que as 

exceções em sentido impróprio, àqueles que operam ipso iure. 

O fundamento da distinção residiria no fato de que a exceção substancial 

consistiria em fazer valer um verdadeiro, próprio e autônomo contradireito (Gegenrecht), 

que, na teoria chiovendiana, significa um direito do réu de anular a ação, isto é, de 

impugnar a demanda adversária, em si e por si mesma fundada
847

. 

Nesse contexto, caso o réu não oponha o seu contradireito, também denominado 

pelo autor de contra-ação (Contra-azione), o juiz deverá dar razão ao autor sem que a 

sentença possa ser considerada injusta, porquanto, embora impugnável, a demanda era 

fundada. Por outro lado, em se tratando de exceção em sentido impróprio, uma vez 

reconhecida, a ação apresenta-se infundada e o direito subjetivo afirmado não existe
848

. 

Ao elaborar essas considerações, Mauro Cappelletti, em nota de rodapé, tece 

comentário que serviria de subsídio para revigorar a ampla polêmica estabelecida e que 

evoluiu a partir de então. 

Afirma o autor que Francesco Carnelutti haveria incidido num lapsus evidente ao 

mencionar, como exemplo de exceção substancial, o pagamento, que seria um fato “que é 

tipicamente eficaz ipso iure”, donde ser possível afirmar que não embasaria nenhum 

contradireito do réu
849

. 

Francesco Carnelutti, em resposta ao seu “jovem amigo”, a quem qualifica como 

“bem dotado intelectualmente e moralmente”
850

, publicou artigo intitulado “Un lapsus 
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evidente?”, em que ataca, a um só tempo, as posições externadas por Giuseppe Chiovenda, 

Enrico Tullio Liebman e Mauro Cappelletti, rechaçando as críticas que por este lhe foram 

direcionadas e negando qualquer equívoco, atribuindo o posicionamento do autor à sua 

admirável “cultura histórica”, que não viria, no entanto, assistida pelo necessário senso da 

história
851

. 

Segundo Francesco Carnelutti, já em seu clássico Sistema di Diritto Processuale 

Civile, haveria defendido o entendimento de que ao réu é imposto o “ônus da afirmação” 

(l’onere dela affermazione) na maioria dos casos de exceções substanciais, já 

umencionando, como exemplo, o próprio pagamento
852

. Não haveria, portanto, lapso 

algum. 

Para o autor, se o referido ônus não existisse, poderia o juiz fazer tudo o que fosse 

necessário para delinear o real arcabouço fático-probatório da demanda. O que impediria 

essa atuação seria, justamente, o ônus das partes, consubstanciado, ao fim e ao cabo, no 

próprio princípio dispositivo. Se iudex iudicare debet iusta alligata, uma barreira impediria 

a atuação do juiz. No entanto, indaga o autor, caso essa barreira não existisse, qual seria o 

limite da atuação do magistrado? Uma vez negado o “ônus da afirmação”, ficaria excluído 

qualquer limite ao poder jurisdicional. 

Aduz que Mauro Cappelletti não chega ao ponto de tirar essas conclusões da 

negação da existência do “ônus da afirmação”, detendo-se no meio do caminho, isto é, 

admitindo que o juiz conheça de ofício o pagamento se estiver provado nos autos, mas não 

que o magistrado possa investigar, oficiosamente, as provas necessárias, invocando, para 

esse mister, o princípio do contraditório, no que o confunde com o princípio dispositivo
853

. 
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Desse modo, o pagamento, caso não arguido pelo réu, ainda que provado nos 

autos, não poderia ser conhecido ex officio pelo juiz, que tampouco poderia investigar as 

provas necessárias, de modo que, mesmo existindo eventual incongruência entre a 

realidade da relação jurídica material e o resultado do julgamento, tal discrepância poderia 

ser justificada pelo fato de o réu não ter oposto a respectiva exceção
854

. 

Em síntese, como já afirmado, para Francesco Carnelutti, os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos deveriam ser não só provados, mas também afirmados ou 

opostos pelo réu, sob pena de violação da igualdade das partes no que diz respeito à 

distribuição do ônus da prova, com a consequente criação de injustificado privilégio ao 

demandado
855

. 

Na mesma oportunidade em que rebate as críticas de Mauro Cappelletti, 

Francesco Carnelutti tece comentários acerca da doutrina de Enrico Tullio Liebman, 

afirmando que o conceito por este elaborado de exceção seria mais próximo do seu do que 

daquele desenvolvido por Giuseppe Chiovenda. 

O único erro de Enrico Tullio Liebman teria sido considerar a exceção como 

direito processual análogo à ação quando, a rigor, seria a própria ação do réu sem qualquer 

necessidade de se recorrer à analogia
856

. 

Mauro Cappelletti, em posterior artigo intitulado L’eccezione come controdiritto 

del convenuto, retoma o debate travado, defendendo, a despeito da autorizada crítica, a 

manutenção da distinção entre a exceção em sentido próprio, verdadeiro contradireito ou 

contra-ação do réu e a exceção em sentido impróprio
857

, consignando que, se o magistrado, 

por sua livre vontade, conhecesse de algum fato constitutivo do direito do réu, haveria, 

com efeito, violação ao princípio dispositivo. No entanto, em se tratando de fato extintivo 

que opere ipso iure, nada impediria que o juiz dele conhecesse oficiosamente. 

Conclui o autor que, fazendo uso de seus poderes instrutórios, deve o magistrado, 

desde que exista dúvida razoável acerca da existência de fato dessa natureza, recorrer aos 
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meios de prova não vedados em lei, sendo certo, no entanto, que o “poder assumir as 

provas de ofício não significa poder do juiz de utilizar a sua própria ‘ciência privada’, a 

ciência, isto é, haurida fora das provas legitimimamente produzidas no processo, com a 

garantia do contraditório”
858

. 

8.3.4 A resposta de Enrico Tullio Liebman 

Provocado a participar do debate, Enrico Tullio Liebman ressalta que a discussão, 

que já era antiga na doutrina, ter-se-ia agravado, porquanto Francesco Carnelutti estaria a 

negar qualquer diferença substancial entre os diversos fatos favoráveis ao réu, no que diz 

respeito à possibilidade de seu conhecimento de ofício pelo magistrado, inexistindo razão, 

portanto, para se diferenciar, por exemplo, o pagamento e a prescrição
859

. 

À questão teórica já instalada, o autor adiciona elementos decorrentes do próprio 

direito positivo italiano. 

De fato, segundo o autor, a própria lei, diferenciando as diversas hipóteses, dispôs 

expressamente que as exceções de compensação, de inadimplemento, de prescrição, entre 

outras, não poderiam ser apreciadas de ofício, dependendo da arguição do interessado. 

Tais disposições não decorreriam tão somente da proibição geral, derivada do 

princípio dispositivo, imposta ao juiz de conhecer de ofício determinados fatos, mas 

também de diversas outras razões já expostas pela doutrina chiovendiana. 

Destaca, nesse contexto, que o princípio dispositivo não faz distinção entre as 

partes do processo, proibindo o magistrado de procurar possíveis fatos extintitvos, 

impeditivos ou modificativos e suas provas por iniciativa própria. Quanto a esse ponto, 

concorda com Francesco Carnelutti no sentido de que a distribuição do ônus da prova e da 

afirmação têm por escopo assegurar paridade de tratamento entre as partes. 

No entanto, para Enrico Tullio Liebman, isso não quer dizer que ao juiz seja 

vedado levá-los em conta se forem afirmados pelo autor ou por um dos vários réus, desde 

que fiquem provados ou sejam fatos notórios. 
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Denunciando a influência sofrida da teoria chiovendiana, exemplifica com a 

polêmica hipótese do pagamento, defendendo que, se este resulta provado, ainda que o réu 

haja permanecido inerte quanto ao ponto, não poderá o juiz julgar procedente o pedido 

formulado na demanda do autor. 

Tal não ocorreria, por outro lado, nos casos de compensação, de prescrição, e de outros 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos cujos efeitos não operassem ipso iure, mas 

sim ope excepcionis. 

Nessas hipóteses, o problema é deslocado do conhecimento do fato, para a 

necessidade de o efeito ser desejado pelo interessado e por ele posto em prática para 

rejeição da demanda. 

A diversidade de situações, ao fim e ao cabo, seria reconduzida à distinção entre o 

princípio da demanda e o princípio dispositivo. O primeiro disciplina a própria função 

jurisdicional, na medida em que a subordina à atuação do interessado; o segundo disciplina 

a instrução do processo e, portanto, a coleta dos elementos de cognição sobre os quais 

estará fundado o julgamento da causa. 

Como direta aplicação do princípio da demanda, Enrico Tullio Liebman menciona 

o art. 112 do Código de Processo Civil italiano
860

, que estabelece a correspondência entre o 

pedido e o pronunciamento jurisdicional, dispondo que o juiz não pode pronunciar-se além 

dos limites da demanda, tampouco pronunciar de ofício as exceções, que só podem ser 

opostas pelas partes. 

A última parte do dispositivo, segundo o autor, refere-se às exceções substanciais 

e se reporta ao fundamento do princípio da demanda, qual seja o respeito aos direitos 

subjetivos. 

Nesse sentido, conclui que a sentença que condena o réu que não opôs a exceção 

de contrato não cumprido eventualmente oponível é uma sentença justa, o mesmo podendo 

ser dito da sentença que condena o demandado a pagar dívida prescrita se a exceção 

respectiva não foi oposta oportunamente. Por outro lado, seria injusta a sentença que 

condenasse o réu a adimplir dívida já paga, ainda que o devedor não suscitasse o 

pagamento. 
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Obtempera que existiria, na lei, uma gradação na eficácia extintitiva, impeditiva 

ou modificativa dos fatos jurídicos, de modo que, em certos casos, a eficácia estaria 

condicionada à alegação da parte. 

Refuta, ademais, a afirmação de Francesco Carnelutti de que se a ação for 

compreendida como direito ao provimento de mérito, o conceito proposto por Giuseppe 

Chiovenda não encontraria fundamento seguro. 

Para o autor, ainda que se tome a ação no sentido mencionado, a exceção pode e 

deve ser entendida como um direito do réu. 

Concordando tanto com Francesco Carnelutti quanto com Mauro Cappelletti, 

afirma que o modo como se entende a ação influencia indubitavelmente o modo como se 

compreende a exceção
861

. No entanto, considera equivocado um conceito de ação que seja 

incompatível com a ideia de exceção como contradireito, o qual decorreria de expressa 

disposição de lei. 

A partir dessas considerações, conclui que a exceção seria um direito processual 

análogo, correlativo ou homólogo à ação, isto é, não um direito à rejeição da demanda, mas 

um direito a que o juiz aprecie os fatos alegados e verifique se de fato existe o efeito 

extintivo, impeditivo ou modificativo pretendido: “ação e exceção podem coexistir como 

direitos, mas se uma é fundada, a outra é infundada e vice e versa”
862

. 

Os mencionados autores alemães e italianos influenciaram decisivamente a 

construção do conceito de exceção substancial no direito contemporâneo, notadamente no 

direito brasileiro, consoante se observará a seguir. 

8.4 A condição de demandado 

Analisadas as construções dogmáticas alemã e italiana acerca das exceções 

substanciais, é indispensável, nesse momento, o seu enquadramento no campo mais amplo 

das diversas formas pelas quais o sujeito passivo de determinada relação jurídica pode 
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exercer seu direito de defesa, e a determinação dos aspectos que a particularizam diante 

das demais. 

De fato, remanescendo, no direito moderno, as exceções substanciais guardam 

íntima relação com as demais espécies de defesa do réu. 

Friedrich Carl Freiherr von Savigny, ao analisar a atuação do demandado e o 

conteúdo das defesas que podem por ele ser apresentadas, distingue três classes de defesas 

do réu, na tentativa de diferenciar a exceção das demais figuras afins. Nesse sentido, 

afirma o autor que o demandado pode: a) proceder à negação absoluta do direito do autor, 

isto é, negar que o referido direito tenha um dia existido; b) proceder à negação relativa do 

direito, reconhecendo que existiu, mas não mais subsiste; e c) alegar a existência de um 

direito contrário ao direito do demandante, que, sem destruí-lo, estabelece obstáculos à sua 

ação
863

. 

Giuseppe Chiovenda, por sua vez, autor que mais se dedicou a traçar os contornos 

da categoria eficacial das exceções substanciais, ao abordar as razões que fundamentam a 

atividade defensiva do réu, conclui que a defesa pode apresentar-se de três modos diversos, 

a que corresponderiam três significados distintos de exceção, gradativamente mais restritos 

e representáveis, graficamente, por três círculos concêntricos, a saber: a) em sentido mais 

geral, exceção corresponderia a qualquer meio de defesa, isto é, a qualquer meio que o réu 

se servisse para justificar a rejeição da demanda, inclusive a simples negação da pretensão 

do autor; b) em sentido mais estrito, exceção seria toda defesa de mérito que não consista 

na simples negação do fato constitutivo do direito do autor, mas na apresentação de fatos 

extintivos ou impeditivos que excluam os efeitos jurídicos do fato afirmado pelo autor e, 

consequentemente, da própria ação; e c) em sentido ainda mais estrito, exceção viria a ser 

somente a contraposição ao fato constitutivo do autor de fatos extintivos ou impeditivos, 

que, por si mesmos, não excluíssem a ação, mas que conferissem ao réu o poder jurídico de 

anular a ação
864

. 
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Eduardo Couture também expõe diversos significados que, em sua compreenção, 

o termo exceção poderia assumir: a) em seu sentido mais amplo, é o poder jurídico 

titularizado pelo réu de opor-se à ação, isto é, representa a ação do demandado (réus in 

exceptione actor est); b) em sentido material ou substancial, é o meio pelo qual o réu 

pretende libertar-se da pretensão do autor; c) em sentido processual, refere-se a certos tipos 

específicos de defesa processual. 

Na primeira acepção, equivaleria à defesa, isto é, ao conjunto de atos tendentes a 

proteger o direito do réu; na segunda, à pretensão do demandado; e, na terceira, ao 

procedimento: dilatório da contestação, peremptório ou invalidante da pretensão ou 

misto
865

. 

No Brasil, Moacyr Amaral Santos assesta que a defesa do réu poderia ser contra o 

processo – em que se busca o seu trancamento e o fim da sujeição em que se encontrava 

ou, ao menos, a sua dilação – ou contra o mérito, em que se almeja obter sentença que 

rejeite a pretensão do autor. 

A defesa contra o processo poderia ser direta ou indireta, a depender de se estar a 

alegar a falta de pressupostos processuais ou a existência de exceções processuais
866

. 

Na defesa contra o mérito, o réu poderia assumir diversas atitutes, a saber: 1) 

defesa direta, que pode consistir a) na simples negação do fato constitutivo do direito do 

autor; ou b) na negação das consequências jurídicas que a esse fato são atribuídas pelo 

autor; 2) defesa indireta, que pode consistir a) na oposição de fatos extintivos ou 

impeditivos sem negar a existência do fato constitutivo do direito do autor; ou b) na 

alegação de fatos que, tendo por conteúdo um direito do réu, obstam a eficácia dos fatos 

jurídicos arguidos pelo autor
867

. 

No direito processual pátrio, essas modalidades de defesa contra o mérito são 

abrangidas pelo conceito de contestação (Art. 335 e ss, CPC/2015), que também abarca as 
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defesas contra o processo (Art. 337, CPC/2015) que não consistam nas exceções de 

suspeição e de impedimento (Art. 144 e ss., CPC/2015)
868

. 

Moacyr Amaral Santos destaca, ainda, que, na contestação indireta, o réu assume 

posição ativa, conferindo-lhe a doutrina, portanto, o nome de exceção, passando, em 

seguida, a reproduzir as lições de Giuseppe Chiovenda acerca das diversas acepções do 

vocábulo acima já referidas
869

. 

A doutrina moderna, em linhas gerais, reproduz as lições anteriores, aduzindo que 

o termo exceção pode significar: I) defesa num sentido amplo e abstrato (calcada na 

Constituição Federal); II) defesa num sentido restrito e concreto; e III) determinado tipo de 

defesa, que, por sua vez, pode ser a) o meio pelo qual a parte se defende sem impugnar o 

mérito da demanda, mas apenas suscita vícios processuais; b) o meio pelo qual se opõe 

fatos novos, extintivos, impeditivos ou modificativos; ou c) meio pelo qual se contrapõe ao 

direito do autor um outro direito, visando a atingir seus efeitos, temporária ou 

permanentemente
870

. 

Dentro desse amplo espectro, cada autor, de acordo com suas concepções pessoais 

e sua tradição jurídica, adota uma posição diferente ao elaborar o conceito de exceção. 

Eduardo Couture, por exemplo, não esconde sua predileção pelo sentido amplo do 

termo
871

. 

Seja qual for o significado que se atribua ao termo exceção e tendo em vista a sua 

origem histórica, exsurge, indubitavelmente, a sua natureza de posição jurídica titularizada 

pelo sujeito passivo, seja da relação jurídica de direito material, seja da de direito 

processual. 

De fato, a exceção pressupõe a condição de demandado, muito embora não a 

condição de réu. 
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Com efeito, a exceção substancial não pressupõe processo, porquanto pode 

também ser oposta extrajudicialmente, muito embora se exija a prova de o ter sido: “tem-se 

de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material”
872

. 

Trata-se do chamado “princípio da indiferença das vias” - enunciado por Pontes 

de Miranda -, que admite o exercício das exceções mesmo extrajudicialmente, pelo ato de 

recusa, que é ato jurídico em sentido estrito e não negócio jurídico
873

. 

Em síntese, se determinada posição jurídica ativa é manejada extrajudicialmente, 

a exceção substancial contra ela oposta também poderá sê-lo
874

. 

Oposta no bojo do processo judicial, por outro lado, as exceções substanciais 

deverão ser alegadas na contestação, conforme já definiu o Superior Tribunal de Justiça ao 

tratar do direito de retenção
875

, posição posteriormente consagrada no parágrafo 2º do art. 

538 do CPC/2015
876

. 

Pontes de Miranda, nesse contexto, aponta que, no exercício extrajudicial da ação 

de direito material, como, por exemplo, no caso de justiça de mão própria previsto no §1º 
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do art. 1.210 do CC/2002
877

, as exceções substanciais podem ser opostas, tornando o 

desforço pessoal ilegal, se a exceção invocada deveria ter sido acolhida. 

Em suma, destaca o autor que “tudo se passa na vida, ao ar aberto; mas é como se 

se passasse em juízo. Uma vez que a sentença sôbre a exceção é declarativa, nenhuma 

dificuldade surge: o que importa é que o excipiente tenha exercido o seu direito de 

excepcionar”
878

. 

Como posição jurídica ativa titularizada pelo demandado, as exceções 

substanciais não se confundem com as demais formas de exercício do direito de defesa. 

De fato, como já examinado quando do estudo da exceptio no Direito Romano, 

esta não se confundia com o atual conceito de defesa em sentido amplo e abstrato, nem 

com o de defesa num sentido restrito e concreto, representando, a rigor, uma específica 

forma de defesa, que rompia o nexo de causalidade entre a intentio e a condemnatio, 

promovendo a absolvição do réu, ainda que, em face do ius civile o direito e o dever 

permanecessem incólumes
879

. 

Tais características da genuína exceptio romana remanescem no conceito 

contemporâneo de exceção substancial, compreendida como espécie de defesa por meio da 

qual se contrapõe ao direito do autor um outro direito, visando a atingir seus efeitos, 

temporária ou permanentemente. 

Ademais, a evidenciar o pressuposto indeclinável da condição de demandado, 

importa consignar, como será melhor analisado no Capítulo 10.4, que a exceção 

substancial, em regra, só se afirma via defesa e não via “ação”, daí decorrendo a 

impossibilidade de ser oposta mediante reconvenção
880

.  
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não cumprido (exceptio non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. p. 24-25. 
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Por sua força sintetizante, vale destacar a clássica lição de João Monteiro
881

: 

Não se concebe a possibilidade de vir o seu titular a juízo pedir direta e 

principalmente que o adversário seja condenado a reconhecer a existência 

da exceção, pois, sendo o respectivo conteúdo um direito prorrogativo ou 

ilisivo do direito do credor, preciso é que êste ponha em juízo a sua ação 

e que o réu lha venha negar ope excepcionis [...] Em uma palavra: a 

exceção não é meio principal de atacar, senão de repelir; é ação contra 

ação, mas que só se põe em movimento sôbre forma ou expressão 

negativa. 

No mesmo sentido, já Teixeira de Freitas, ao “acomodar” ao Fôro do Brasil a 

clássica Doutrina das Acções de José Homem Corrêa Telles, destacava que as “excepções 

não são meios de pedir”
882

. 

Em síntese, a exceção substancial, muito embora se caracterize como posição 

jurídica subjetiva ativa, quando fundada, representa mais um meio de obter a rejeição da 

demanda, motivo pelo qual possui como pressuposto a condição de demandado judicial ou 

extrajudicialmente. 

8.5 A eficácia das exceções substanciais 

A exceção substancial contemporânea é tributária da exceptio romana
883

, 

assemelhando-se a ela em diversos aspectos, notadamente em seu modo de eficácia. 

Como já analisado, a exceptio não tinha por escopo negar a intentio, afastando a 

veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas sim afastar a condenação do réu, caso os 

fatos por este alegados fossem provados. Desse modo, deveria o réu ser condenado “exceto 

                                                                                                                                                    
Processo Civil. 8. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2008. v.1, t. 1, p. 250; DIDIER JUNIOR., 

Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 19. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 741. 
881

 MONTEIRO, João. Teoria do Processo Civil. 6. ed. Atualizado por J. M. de Carvalho Santos. Rio de 

Janeiro: Borsoi, 1956, t. II, p. 330. 
882

 CORRÊA TELLES, José Homem. Doutrina das Acções. Edição integra, annotada, de accordo com o 

Codigo Civil Brasileiro pelo advogado Dr. Pontes de Miranda. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1918, p. 377. 
883

 BÜLLOW, Oskar von. La Teoría de las Excepciones Procesales y los Presupuestos Procesales. 

Tradución Miguel Angel Rosas Lichtschein. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1964. p. 
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Scialoja. Torino, 1893, p. 209 e ss. 
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se” ou “salvo se” a sua exceptio restasse provada, quando então se impunha a 

absolvição
884

. 

De fato, a exceção substancial contemporânea não atua no plano da existência ou 

no da validade, não visa extinguir a posição jurídica ativa contra a qual é oposta, mas tão 

somente encobrir-lhe a eficácia. Em outras palavras, “não ataca o ato jurídico, nem o 

direito em si mesmo”, de modo que o seu fim “é fazer-se atender, ainda mesmo a despeito 

da existência, validade, ou irrescindibilidade, ou irresolubilidade, ou irresibilidade do ato 

jurídico”
885

. 

No mesmo sentido, Coelho da Rocha já destacava que se o réu “alega fatos que, 

não destruindo diretamente a ação, contudo, se se provarem, o eximem do cumprimento da 

obrigação, ou ao menos perimem a insistência chama-se exceção”
886

. 

Esse peculiar modo de eficácia, como cediço, já se vislumbrava em Bernhard 

Windscheid quando o autor menciona não a extinção, mas a paralização da pretensão
887

. 

Diferencia-se, pois, das demais espécies de defesa do réu, porquanto não nega os 

fatos jurídicos arguidos pelo autor ou suas consequências jurídicas (=defesa direta), 

tampouco objeta fatos extintivos, impeditivos ou modificativos, representando, a rigor, a 
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oposição, pelo réu, de posição jurídica ativa contraposta à posição jurídica do autor com o 

objetivo de neutralizar-lhe os efeitos
888

. 

Essa eficácia paralisante das exceções substancias já há muito tempo seduz os 

juristas brasileiros
889

. 

Nota-se, portanto, que a exceção substancial, em vez de negar a posição jurídica 

do autor, em realidade, supõe-na. 

O mecanismo de funcionamento das exceções substanciais fica claro nas palavras 

de Pontes de Miranda para quem a exceção de direito material: 

[...] não torna teoricamente ineficaz o direito, a pretensão, ou a ação, ou 

exceção contra que se dirige, - apenas os torna praticamente ineficazes, 

porque, encoberta, sua eficácia não pode contraocorrer, temporal ou 

definitivamente. Essa noção técnica de encobrimento evita negação do 

direito, da pretensão, da ação, ou da exceção, e da própria eficácia 

deles890. 

Importa consignar, nesse contexto, que não há qualquer incompatibilidade na 

construção teórica de uma posição jurídica que, ao mesmo tempo, existe, mas é 

praticamente – e não teoricamente
891

 – ineficaz
892

. 
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110-111, 2010. entre outros. 
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De fato, desde que se vislumbre o mundo jurídico como um sistema lógico 

tripartido nos planos da existência, da validade e da eficácia, é perfeitamente possível 

compreender que existir e ser eficaz são situações absolutamente diversas. 

A consequência desse entendimento é que a posição jurídica atingida pela exceção 

ainda pode ser exercida, desde que cesse a condição suspensiva da sua eficácia. O mesmo 

se passa se o encobrimento for definitivo, bastando que a satisfação da posição jurídica 

seja voluntária, por exemplo
893

. 

Isso se torna particularmente importante quando se analisa o caso da prescrição. 

Com efeito, a referida espécie de exceção substancial não tem por objetivo impedir que o 

credor receba aquilo que lhe é devido, mesmo que isso possa vir a ocorrer. A técnica do 

encobrimento da eficácia permite um eventual adimplemento voluntário, que encontra 

guarida, no âmbito do direito positivo, no art. 882 do CC/2002
894

-
895

. 

Essa compreensão evita a criativa construção teórica segundo a qual, extinta a 

eficácia da exceção, a posição jurídica, contra a qual fora oposta retoma sua existência, 

reingressando no mundo jurídico
896

. 

Com efeito, extinção não se confunde com encobrimento da eficácia. Havendo a 

extinção, o efeito agora inexistente só poderia reingressar no mundo jurídico se novamente 

produzido. Por outro lado, ocorrendo o encobrimento da eficácia por meio de exceção 

substancial, insubsistente esta, o efeito por ela atingido readquire valor, sem a necessidade 

de repetição dos fatos que lhe deram vida
897

. 
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Menciona-se, a título exemplificativo, a previsão do art. 191 do CC/2002, que 

prevê a possibilidade de renúncia à prescrição. Ora, se a prescrição, como exceção 

substancial, de fato extinguisse a pretensão contra a qual é oposta, à renuncia haveria de 

ser conferido o particular efeito de produzir a ressurreição daquilo que foi extinto
898

. 

Imaginando-se que a pretensão extinta fosse efeito de contrato de compra e venda, 

seria o mesmo que dizer que a renúncia é capaz de produzir pretensão ao recebimento da 

coisa ou do preço sem a necessidade de celebração de novo negócio jurídico. A renúncia se 

equipararia ao negócio jurídico contratual. 

A prescrição, assim como as demais exceções substanciais, apenas encobrem a 

eficácia das posições jurídicas contra as quais sãos opostas
899

, encerrando grave erro a 

norma do art. 189 do CC/2002 segundo a qual “violado o direito, nasce para o titular a 

pretensão, a qual se extingue, pela prescrição”
900

. 

Utilizou-se acima o conceito de posição jurídica tanto para se evitar o termo 

plurívoco direito quanto por se tratar de termo genérico que abarca as diversas categorias 

eficáciais que podem ser encobertas pela exceção
901

. 

Com efeito, as exceções substanciais podem ir contra direito, pretensão, ação e 

exceção
902

, muito embora não se desconheça que alguns autores entendem que seu único 

alvo seria a pretensão
903

, entre os quais se destaca Andreas von Tuhr
904

. 
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No direito alemão, o conceito mais restrito, vinculado unicamente à pretensão, 

parece ser decorrência da tradição daquele país, que, desde Bernhard Windscheid, atrelava 

as duas figuras, o que desembocou no BGB, no qual exceção e pretensão foram colocadas 

em planos paralelos
905

. 

Conforme alertado por Heinrich Lehmann, a opção por uma definição mais 

restrita de exceção, ademais, pode ser consequência da conveniência de se trabalhar com o 

conceito de pretensão, que já possui suficientes peculiaridades
906

. 

Ademais, uma definição restrita, que atrelasse a noção de exceção substancial tão 

somente ao poder de recusar a prestação judicial ou extrajudicialmente, olvidaria outros 

efeitos produzidos pelas exceções, como o de obstar a compensação, o exercício de outras 

exceções e a própria justiça de mão própria
907

. 

Em síntese, à exceção substancial deve ser conferido conceito mais amplo, uma 

vez que “de ordinário, vai contra a pretensão; porém seria erro dizer-se que é o poder de 

denegar-se o cumprimento de pretensão”
908

. 

Do exposto, sobreleva que, conforme leciona Pontes de Miranda, a exceção 

substancial não se confunde com a ineficácia absoluta ou relativa, uma vez que não exclui, 

logicamente, a eficácia, encobre-lhe somente: “a exceção não corta, não elide; encobre a 
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sulla 6.ed. di Francesco Bernardino Cicala. Torino: F. Bocca, 1906, v. 1, p. 1, p. 413-415. 
904

 “Exceção é faculdade de recusar a prestação; do ponto de vista meramente lógico, pois, seu objeto pode 

ser unicamente uma pretensão; não se pode recusar uma prestação que não seja exigida” (VON TUHR, 

Andreas. Derecho Civil: teoria general del Derecho Civil aleman. Tradução Tito Ravà. Buenos Aires: 

DEPALMA, 1946. v. 1. p. 382 e ss.). 
905

 BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 93. 
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eficácia: o seu ‘ir contra’, o seu ‘opor-se’, não é mais do que isso; só repele eficácia, por 

meio de declaração de vontade recusante”
909

. 

Ademais, a exceção substancial encobre a eficácia desde que ela existe, isto é, são 

declarativas: “essa declaratividade das exceções resulta da sua própria natureza (e, pois, da 

sua definição): só se recusa algo, excepcionando-se, se alguém exige (pretensão); a 

exceção é posterius; qualquer que seja a resolução, declara-se que há ou não há o ius 

exceptionis”
910

. 

No mesmo sentido, Andreas von Tuhr ressalta que quando a exceção é invocada, 

a exigência do credor é considerada infundada desde o momento em que o devedor tinha 

direito de negar-se a cumprir a prestação
911

. 

Essa característica tem peculiar importância para as hipóteses já mencionadas de 

exercício extrajudicial da exceção, porquanto, havendo necessidade de instauração de 

processo, uma vez provado que a exceção substancial fora oposta, a sentença declarará a 

sua existência e a produção de efeitos desde o efetivo exercício
912

. 

8.6 O nascimento das exceções substanciais 

Atuando como neutralizadoras de eficácia, as exceções substanciais pressupõem, 

logicamente, que existam, como antecedente lógico, as posições jurídicas contra as quais 

são opostas. 

Desse modo, o nascimento das exceções substanciais é outro aspecto que merece 

detida atenção, estando delimitado, por um lado, ao fenômeno da aquisição de posições 

jurídicas e, por outro, ao próprio evolver das relações jurídicas e do conteúdo que lhe é 

ínsito. 
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Com efeito, as exceções substanciais, como categoria pertencente ao plano da 

eficácia do mundo do Direito, só podem ser efeito de fato jurídico. Em outras palavras, a 

toda exceção corresponde um fato jurídico que lhe dá origem. 

Pressuposto indispensável ao nascimento de qualquer exceção substancial é, 

portanto, a anterior suficiência do suporte fático normativo e a consequente entrada de 

determinado fato no mundo jurídico como fato jurídico. 

Muito embora tal concepção represente construção lógica indeclinável, constuma-

se confundir, em um único fenômeno, o fato jurídico e sua eficácia, a causa e a 

consequência. 

O termo prescrição, por exemplo, é utilizado tanto para designar uma espécie de 

fato jurídico quanto para se referir a uma particular eficácia jurídica
913

. 

O suporte fático das normas jurídicas que, ao incidirem, dão nascimento ao fato 

jurídico da prescrição possuem o suporte fático composto dos seguintes elementos, a saber: 

a) existência de uma posição jurídica subjetiva ativa; b) inação de seu titular; e c) decurso 

de certo lapso de tempo
914

. 

A norma jurídica que prevê determinado prazo prescricional, ao incidir, faz nascer 

um ato-fato jurídico, ao qual, via de regra, se dá o nome, igualmente, de prescrição. De tal 

ato-fato jurídico provém uma posição jurídica subjetiva ativa denominada de exceção de 

prescrição. 

É essa a lição de Pontes de Miranda: “o ato-fato jurídico da prescrição somente 

produz, no mundo jurídico, o efeito de criar o ius exceptionis, isto é, o direito de exceção 

de prescrição. Direito que se exerce ou não”
915

. A prescrição é, portanto, tecnicamente, 

efeito de ato-fato jurídico. 
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Observa-se, portanto, a confusão que deve ser evitada entre dois fenômenos 

logicamente distintos. Uma coisa é o fato jurídico, outra, a sua eficácia, que pode ou não 

existir, estando sujeita a toda espécie de vicissitude. Com efeito, de um lado, há o ato-fato 

jurídico da prescrição; de outro, a exceção substancial que dele advém. 

Eis aí a primeira conclusão que deve ser estabelecida: a existência de dois entes 

distintos, o primeiro representando pressuposto do segundo. O fato jurídico da exceção e a 

exceção substancial propriamente dita não se confundem. 

Por outro lado, a correta delimitação, no nascimento das exceções substanciais, 

relaciona-se, intimamente, com a evolução das relações jurídicas e do seu conteúdo. 

De fato, as relações jurídicas, como cediço, possuem conteúdo composto por 

diversas posições jurídicas subjetivas ativas e passivas, entre elas, em determinadas 

espécies, a exceção substancial. 

Nesse contexto, por representar mecanismo que visa atingir a eficácia de direito, 

de pretensão, de ação ou de outra exceção, a exceção substancial só pode “nascer”, por 

uma questão lógica, após o nascimento do direito, de pretensão, de ação ou de exceção e 

desde que estes não estejam com a eficácia elidida, pois, como diz Pontes de Miranda, 

“não se pode pensar em recobrimento de eficácia que ainda não é”
916

. 

No mesmo sentido, Heinrich Lehmann também destaca que “a exceção pressupõe 

a existência de um direito (eventualmente a existência de uma pretensão) contra a qual se 

faz valer”
917

. 

A referida característica decorre, ademais, da consideração delineada em linhas 

anteriores de que a exceção pressupõe a condição de demandado, judicial ou 

extrajudicialmente. Muito embora represente posição jurídica ativa, trata-se, 

eminentemente, de matéria de defesa. 

Com efeito, ser demandado significa ter imposto contra si o exercício de alguma 

posição jurídica ativa anterior e, portanto, já existente
918

. 
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A afirmação de que a exceção pressupõe, como antecedente, a existência da 

posição jurídica contra a qual se dirige, apenas traça no tempo uma linha divisória que 

auxilia na delimitação do momento de nascimento das exceções, mas que não é suficiente 

para a determinação exata desse momento. 

Uma melhor aproximação implica o reconhecimento, na esteira das lições de 

Pontes de Miranda, de que a exceção substancial, a rigor, diz respeito à eficácia do ius 

exceptionis, com ele não se confundindo
919

. 

Com efeito, “a exceção não é o direito de exceção, como a pretensão e a ação não 

são o direito a que se ligam. Excepcionar é exercer o direito de exceção”
920

. 

Em outras palavras, “uma coisa é o direito de excepcionar, outra é a atividade 

exercida, que constitui a exceção”
921

. 

Desse modo, em regra, integra o conceito de exceção substancial a necessidade de 

exercício do demandado para que produza seu efeito neutralizante. 

Trata-se do chamado “princípio da liberdade de exercício” das exceções, segundo 

o qual o seu titular possui a liberdade de exercê-la ou não, bem como de exercê-la de 

acordo ou contra os seus interesses
922

. 
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A rigor, é a esse exercício do ius exceptionis que se denomina exceção 

substancial, podendo-se afirmar, em síntese, que do ponto de vista lógico, há primeiro o 

fato jurídico, depois o direito de exceção e somente num terceiro momento a exceção 

substancial propriamente dita
923

. 

Nessa ordem de ideias, da relação de antecedência entre o ius exceptionis e a 

exceção substancial infere-se que também são distintos, pelo menos do ponto de vista 

lógico, os momentos de ingresso no mundo do direito
924

. 

De fato, o direito de exceção exsurge, em regra, tão logo ocorra, como 

consequência da eficácia normativa ou legal, o nascimento do fato jurídico. 

Por outro lado, o momento da gênese da exceção substancial será determinado 

pelo instante em que, de acordo com o seu interesse e na medida da sua vontade, o titular 

do ius exceptionis o exercer, no âmbito da defesa, como reação à determinada posição 

jurídica ativa
925

. 

A título de exemplo, meciona-se a exceção prevista nos arts. 476 e 477 do 

CC/2002. Nessa hipótese, no âmbito do contrato bilateral, tão logo um dos contratantes 

deixe de adimplir no momento que lhe era devido, será incorporado à esfera jurídica do 

outro o direito de exceção (ius exceptionis), que poderá ser exercido ou não. Somente no 

instante em que o contratante inadimplente pretender indevidamente o recebimento da 

prestação é que o titular do direito de exceção, exercendo-o, fará nascer a exceção 

substancial de contrato não cumprido. 

                                                                                                                                                    
deduzir a exceção, de modo que a exceção não expressamente oposta implica, em termos processuais, 

renúncia que o tribunal está impedido de ultrapassar oficiosamente. Cf. MESQUITA, Luís Miguel de 

Andrade. Reconvenção e excepção no processo civil: o dilema da escolha entre a reconvenção e a 

excepção e o problema da falta de exercício do direito de reconvir. Coimbra: Almedina, 2009. p. 48. 
923

 “Os direitos, as pretensões, ações e exceções já são eficácia dos fatos jurídicos, já são posterius. O direito 

nasce quando ocorrem todos os pressupostos necessários à sua aparação: êsses pressupostos são 

determinados pela regra jurídica, ao incidir no suporte fático. Passa-se o mesmo com os deveres e demais 

efeitos” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: eficácia jurídica, 

direitos e ações. Atual. por Marcos Bernardes de Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013. t. 5. p. 282). 
924

 “A exceção precisa ser exercida. Não há exceção que, sem o exercitar-se, opere. Mesmo porque uma coisa 

é o direito de excepcionar (ius exceptionis); e outra, a atividade exceptiva, que é a exceção” (PONTES 

DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos mutilados, 

exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz Rodrigues 

Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. p. 81. 
925

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 238. 



230 
 

8.7 A natureza jurídica das exceções substanciais 

Outra premissa que precisa ser fixada, para a correta compreensão do que se 

entende por exceção substancial no direito civil contemporâneo, é a sua natureza jurídica. 

Nesse ponto, assim como nos demais, grassa séria divergência doutrinária. É 

possível encontrar, no mínimo, três correntes acerca do tema, a saber: a) aquela que 

sustenta ser a exceção substancial um direito potestativo
926

; b) aquela que adota a noção de 

potestà; e c) aquela que sustenta tratar-se de um contradireito
927

. 

8.7.1 As exceções substanciais como direito potestativo 

A descoberta da categoria dos direitos potestativos é atribuída ora a Emil 

Seckel
928

, com sua célebre conferência, em 1903, Die Gestaltungsrechte des Bürgerlichen 

Rechts, que os vê como direitos de formação ou direitos de configuração 

(Gestaltungsrecht), ora a Ernst Zitelmann
929

, que os analisa a partir da fusão dos conceitos 
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de direitos negativos e de faculdades aquisitivas
930

, denominando-os de “direitos de poder 

jurídico” (Rechte des rechtlichen Könnens)
931

. 

Nessa seara, a terminologia vacila. A designação direito potestativo (Kannrechte; 

Rechte des rechtlichen Könnens) acima utilizada é comum na Itália, muito embora na 

Alemanha, onde a categoria foi elaborada, seja mais corrente as expressões direitos 

conformativos, direitos de formação ou direitos de configuração (Gestaltungsrecht)
932

. 

Na doutrina italiana, Giuseppe Chiovenda foi o responsável por divulgar a 

categoria
933

, traduzida pelo autor como “direito potestativo”, porquanto se exaure em uma 

potestà
934

. 

Na concepção do autor, trata-se do direito de produzir, mediante manifestação de 

vontade, um efeito jurídico de seu interesse, ou a cessação de um estado jurídico 

desvantajoso; e isso em face de uma pessoa ou mais que não estão vinculadas ao 

cumprimento de alguma prestação, mas apenas sujeitas àqueles efeitos jurídicos 

produzidos. 

Manuel Domingues de Andrade, no mesmo sentido, define os direitos potestativos 

como o poder conferido ao titular de produzir um efeito jurídico mediante declaração de 

vontade, só de per si, com ou sem formalidades, ou integrada por uma ulterior decisão 
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judicial, e que pode representar a constituição, modificação ou extinção de relação 

jurídica
935

. 

Cumpre consignar, no entanto, como se deixou entrever no Capítulo 3.2., que a 

expressão “direito potestativo”, resultado da tradução de Gestaltungsrecht levada a efeito 

por Giuseppe Chiovenda, é duplamente infeliz
936

.  

Em primeiro lugar porque Gestalt comporta os significados de forma ou feição, e 

Gestaltung, os de formação, realização ou configuração, de modo que melhor seria o 

emprego de expressões tais como direito de configuração, direito conformador, direito de 

formação, direito formador ou direito formativo. 

Em segundo lugar, porque os chamados direitos potestativos, de acordo com a 

concepção analítica aqui perfilhada, não são direitos (em sentido) subjetivo autônomos, 

mas poderes – posições jurídicas subjetivas ativas elementares – que enformam o conteúdo 

de posições jurídicas complexas e que, isoladamente ou em conexão com outras posições 

jurídicas elementares, constituem um determinado direito (em sentido) subjetivo
937

. Daí a 

preferência de alguns autores em conferir-lhes a denominação de “poderes potestativos”
938

. 
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Almedina, 1995, p. 729; TORNAGHI, Hélio. Compêndio de Processo Penal. Rio de Janeiro: J. Konfino, 

1967. t. 1. p. 52. 
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Os autores que compreendem as exceções substanciais como direitos potestativos 

assim o fazem porquanto elas tendem a produção de efeitos jurídicos que alteram, 

efetivamente, a ordem anterior existente
939

. 

O principal defensor da natureza de direito potestativo das exceções substanciais é 

Giuseppe Chiovenda, que, quanto ao ponto, adota concepção coerente com a sua doutrina a 

propósito do conceito de ação
940

. Para o autor, as exceções substanciais são uma forma 

particular de defesa que consiste em um contradireito do réu tendente a impugnar ou anular 

o direito de ação
941

. 

Cumpre consignar, no entanto, que essa concepção não ficou imune a críticas. O 

processualista uruguaio Eduardo Couture, por exemplo, reputou-a resultado do paralelo 

que se traçou entre ação e exceção e que, se por um lado via a ação como um atributo do 

próprio direito que lhe permitia ir à luta judicial, por outro, também outorgava à exceção a 

qualidade de atributo do direito que lhe facultava defender-se judicialmente
942

. 

Segundo o autor, o predomínio desse paralelo foi tão intenso que, do mesmo 

modo que era dito que a ação era o “direito armado para a guerra”, dizia-se também que “a 

exceção era um direito que perdeu a espada, mas que o escudo lhe restava”
943

. 

Também crítico da noção de exceção substancial como direito potestativo, Karl 

Larenz aponta que a existência de alguns efeitos jurídico-materiais mesmo antes de seu 

exercício (p. ex., obstar a compensação) e a possibilidade de renúncia, no âmbito do 
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processo, de exceção outrora exercida extrajudicialmente, representariam óbices 

intransponíveis à identificação das duas figuras
944

. 

Por fim, também no que diz respeito à eficácia, as exceções não se confundiriam 

com os direitos potestativos, pelo menos da forma como definidos linhas acima. 

De fato, as exceções de direito material não atuam diretamente sobre outras 

posições jurídicas alterando-as, seja para extinguí-las, seja para modificá-las, mas sim 

encobrindo-lhes a eficácia, o que é substancialmente diverso. 

Daí não se poder concordar, por exemplo, com a classificação da figura da 

compensação na categoria das exceções substanciais, uma vez que, a rigor, atua 

extinguindo, total ou parcialmente, o direito do credor
945

. 

8.7.2 As exceções substanciais como potestà 

Essa construção de todo peculiar é perfilhada por Renzo Bolaffi, que não se 

manifesta integralmente favorável à concepção das exceções como direitos potestativos. 

Aduz o autor que, quando a teoria do direito concreto de ação é substituída pela 

teoria do direito abstrato, que adota, a proposta chiovendiana não pode subsistir. 

Obtempera que, se a teoria do direito concreto for rejeitada, também se deve 

entender que a exceção substancial não pode ser considerada como dirigida ad 

impugnandum actionem, mas antes como ad impugnandum ius. De fato, a partir do 

momento em que a ação existe, mesmo na hipótese de sentença desfavorável ao autor, não 

se pode entender que ação foi atingida pela exceção
946

. 
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Renzo Bolaffi, muito embora não adote a teoria do direito potestivo, refuta o 

argumento de que as exceções substanciais não seriam direitos potestativos tão somente 

porque a todo direito corresponderia um dever, o que não ocorreria na hipótese. Para o 

autor, esse argumento não é suficiente para a categorização das exceções como direitos 

subjetivos, vislumbrando, ao contrário, a necessidade de um novo conceito dogmático
947

. 

Destaca que não seria adequado utilizar o termo “direito” para referir-se aos 

direitos potestativos, uma vez que aquele possuiria um significado bem determinado e 

diverso daquele contido na nova noção. No mais, considera imprópria a expressão “direito 

sem pretensão”, proposta por alguns autores. 

Em suma, explicitada a nova noção e a sua distinção com relação ao conceito de 

direito subjetivo, Renzo Bolaffi propõe o abandono da imprópria denominação “direito 

potestativo” e o emprego da categoria mais exata de poder (potestà)
948

. 

O autor, inicialmente, rejeita a doutrina segundo a qual o direito atingido por uma 

exceção peremptória continuaria a existir, embora perpetuamente ineficaz. 

Parte, então, da distinção entre nulidade e anulabilidade, ao argumento de que, 

enquanto, no primeiro caso, não surgiria qualquer direito, no segundo, haveria eficácia, 

mas que poderia ser atingida, com efeito retroativo, se o interessado assim o desejasse. 

Desse modo, entende que a nulidade decorreria tão somente do que denomina 

“motivo de nulidade”, ao passo que a anulabilidade, além do motivo, exigiria um ato de 

vontade do interessado: “a distinção subsiste, isto é, não entre a nulidade e a ineficácia, 

mas entre o ser nulo e o tornar-se nulo; quem é autorizado a impugnar um negócio anulável 

tem o poder de tornar nulo este negócio”
949

. 

A partir da noção de poder, Renzo Bolaffi aduz que, do mesmo modo como 

ocorre na hipótese da anulabilidade, o demandado, caso seja de seu interesse, deve opor 

sua exceção substancial. Nesse contexto, entende o autor que, em se tratando de exceção 

peremptória, o réu tem o poder de fazer desaparecer o direito do autor e, 

consequentemente, de recusar o cumprimento da prestação eventualmente exigida. 

Ademais, refuta, outrossim, a teoria da exceção substancial como contradireito, 

sob o fundamento de que possuiria um grave vício do ponto de vista lógico. 
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Em síntese, alega que seria ilógico considerar que o direito subsiste mesmo após a 

exceção ter sido oposta. Em outras palavras, não seria admissível a coexistência – não num 

estado potencial, mas em um estado atual – de um direito de exigir e de um perpétuo 

direito de recusar (contradireito) a mesma prestação
950

. 

Desse modo, a noção de poder (potestà), segundo o autor, não representaria um 

meio para fundir o direito com o não direito, ou o ser com o não ser, constituindo, a rigor, a 

ferramente lógica para explicar o desenvolvimento da situação jurídica em questão. Assim, 

se uma exceção peremptória, que poderia ser exercida, não o foi, o direito subsiste com 

eficácia plena. Por outro lado, se a exceção é oposta, o direito atingido não mais subsiste. 

Por fim, adverte Renzo Bolaffi que, muito embora a exceção impugne um direito 

substancial, não se deve esquecer o escopo que informa a alegação da exceção no processo, 

qual seja a rejeição da demanda proposta pelo autor
951

. 

O autor tem o mérito de vislumbrar a distinção e relativa autonomia existente 

entre os poderes formativos e os direitos subjetivos, de constatar a inadequação da 

expressão direito potestativo para se referir a esta específica categoria eficacial e de 

elaborar a noção de exceção sob um prisma exclusivamente substancial. 

A concepção proposta por Renzo Bolaffi também não ficou imune às críticas. 

Serpa Lopes rechaça a natureza de potestà das exceções substanciais ao 

argumento de que essa categoria eficacial teria seu habitat próprio no Direito Público ou, 

em se tratando de Direito Privado, naquelas hipóteses de acentuado interesse de ordem 

pública, como no campo do Direito de Família
952

. 

Com efeito, conforme já se teve a oportunidade de abordar
953

, a potestà também é 

chamada, por parte da doutrina, de poder funcional
954

, que são aquelas posições jurídicas 
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subjetivas ativas complexas formadas pela conjugação de poderes formativos e deveres 

comportamentais
955

 e que estão em enlace correlacional com a posição jurídica 

denominada de dever de obediência ou dever de respeito
956

. 

Segundo Giuseppe Lumia, “nos poderes funcionais, determinadas posições 

jurídicas são atribuídas a um sujeito para a satisfação de interesses que não são 

estritamente seus”
957

. 

Francesco Carnelutti, por seu turno, afirma que “se é verdade que a potestas é a 

faculdade de comandar para tutela do interesse de outrem, o seu exercício é também, e nem 

pode deixar de ser, a prossecução de um interesse; só que o interesse tutelado pelo 

comando é um, e outro é o interesse prosseguido através da ação de comandar”
958

. 

Como visto, as exceções substanciais submetem-se ao princípio da liberdade de 

exercício, de modo que não se vislumbra em sua configuração o dever de exercício
959

 

(=dever comportamental) típico dos poderes funcionais, como é o caso do poder familiar
960
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(Art. 1.634, CC/2002
961

) ou da percepção de frutos pelo credor anticrético (Art. 1.508, 

CC/2002
962

)
963

. 

Desse modo, não estando a serviço de um interesse meramente egoístico, a 

potestà não serviria para explicar a natureza jurídica das exceções substanciais
964

. 

8.7.3 As exceções substanciais como contradireito 

Como visto, muitos juristas alemães
965

 e italianos
966

 atribuem às exceções 

substanciais a natureza jurídica de contradireitos. 

                                                                                                                                                    
seja ele atendido em sentido objectivo como no subjectivo” (MENEZES CORDEIRO. Tratado de 
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educação” (VARELA, João de Matos Antunes. Direito de Família: direito matrimonial. Lisboa: Livraria 

Petrony, 1982. p. 55). 
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No Brasil, essa concepção também vem arregimentando seguidores, na esteira das 

lições de Pontes de Miranda
967

. 

Os contradireitos (Gegenrecht) representam uma arma defensiva contra o ataque 

do titular de um direito, isto é, representam um direito negativo
968

. 

Crítico do novo conceito, Serpa Lopes expõe o déficit lógico existente na 

expressão, que, em princípio, “só poderia ser entendida como sendo o que é contrário ao 

Direito em geral, [...] mais propriamente indicaria o ilícito do que o exercício de um outro 

direito”
969

. 

Também Franceso Carnelutti, que compreende a exceção como uma simples 

razão da contestação, afasta a ideia de contradireito, reputando-a resultado de influências 

do conceito de ação como direito à sentença favorável
970

. 
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Esclarece Giuseppe Chiovenda, responsável por lançar na Itália a ideia de 

contradireito e que a confunde em uma só figura com a noção de direito potestativo, “a 

exceção é um contradireito no sentido de que é um poder de anulação dirigido contra outro 

direito, não já no sentido de que o réu, opondo a exceção, requeira qualquer coisa além ou 

diferente da rejeição da demanda”
971

. 

Em outras palavras, trata-se de posição jurídica ativa titularizada pelo demandado 

e que pode se contrapor a uma outra posição jurídica ativa de que o demandante se entende 

titular, sem, não obstante, negá-la. Em virtude da contraposição de posições ativas, recebeu 

a denominação de contradireito, carregando consigo toda a ambiguidade de um de seus 

radicais
972

. 

Trata-se, ademais, de posição jurídica cujo exercício fica ao alvedrio de seu 

titular, máxime tendo em vista que: a) existem causas de liberação que não se devem 

impor, uma vez que podem implicar sacrifícios morais ou materiais; e b) em outras 

hipóteses, privilegiam-se razões de economia processual, como sói ocorrer com o caso da 

exceção de contrato não cumprido
973

. 

Como será melhor examinado no Capítulo 10.2, as exceçõs substanciais, como 

contradireitos, não se confundem com os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos, 

porquanto representam, a rigor, exercício de posição jurídica. Corolário lógico, não 

produzem efeitos se não opostas, nisso constituindo a diferença fundamental entre as 

exceções e aqueles fatos
974

. Em outras palavras, a exceção é categoria eficacial, 

consequência jurídica; os fatos representam antecedentes lógicos, fonte da eficácia jurídica. 
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Sua peculiar eficácia, como cediço, consiste em não extinguir, logicamente, a 

posição jurídica contra a qual é oposta, mas tão somente encobrir-lhe a eficácia, 

neutralizando-a. 

Com efeito, a exceção substancial, entendida sob a presente perspectiva, não 

suprime as posições jurídicas contra as quais se dirige, limitando-se a suspendê-los em 

virtude de efeito contrário, tornando-os praticamente ineficazes, temporal ou 

definitivamente
975

. 

Daí a definição de Pontes de Miranda, para quem a exceção substancial é 

contradireito que apenas encobre a eficácia de direito, pretensão, ação ou exceção a que se 

opõe
976

. 

Trata-se de posição jurídica ativa atribuída a um titular para que este – utilizando-

a como escudo – encubra a eficácia de algum direito, pretensão, ação ou exceção que lhe 

for oposto
977

. 

A exceção de contrato não cumprido é o exemplo por excelência de exceção de 

direito material. Se, na execução de um contrato sinalagmático, A, antes de cumprir sua 

obrigação, que já é exigível, exige de B que cumpra a sua, este poderá opor àquele a 

exceptio non adimpleti contractus, encobrindo a eficácia da pretensão de A. Adimplindo A 

sua obrigação, a sua pretensão contra B volta a ter eficácia. 

Outro exemplo paradigmático é o da exceção de prescrição. Quando A, credor, 

cobra dívida prescrita de B, este poderá opor àquele a exceção de prescrição, que encobre a 

eficácia da pretensão de A, que não mais poderá ser exercida, salvo renúncia da prescrição. 

Há autores, no entanto, como Renzo Bolaffi e Lenel, como já afirmado, que 

refutam a construção dogmática exposta, ao argumento de que a ideia de um direito 
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existente e juridicamente ineficaz implicaria uma contradição em termos. A tal objeção, no 

entanto, Ludwig Enneccerus replica, propondo interessante reflexão: “por acaso se destrói 

a força da gravidade quando em ambos os pratos da balança se põe o mesmo peso?”
978

. 

Pontes de Miranda destaca que os contradireitos são inconfundíveis com os 

direitos formativos extintivos, porquanto não destroem, não extinguem, apenas encobrem a 

eficácia
979

. 

A exceção substancial, sob esse prisma, portanto, é direito negativo, que, no 

negar, “não nega a existência, nem a validade, nem desfaz, nem co-elimina atos de 

realização da pretensão (compensação), só encobre a eficácia do direito, pretensão, ação ou 

exceção que se exerceu contra o excipiente”
980

. 

8.7.4 As exceções substanciais como poder em sentido estrito 

As categorias dos contradireitos e dos direitos potestativos merecem reflexão mais 

detida para que seja possível vislumbrar certos aspectos que permitam uma delimitação 

mais precisa das exceções de direito material. 

De certa forma, tanto os partidários da primeira corrente, que veêm nas exceções 

uma espécie de direito potestativo, quanto os da terceira, que enxergam-nas como 

contradireitos, tocaram aspectos importantes da categoria eficacial em questão. 

Com efeito, a presente Dissertação parte da premissa teórica de que quaisquer 

posições jurídicas subjetivas ativas titularizadas por um sujeito de relação jurídica devem 

reconduzir-se às quatro posições elementares, a saber: pretensão, faculdade, poder 

formativo e imunidade
981

. 
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As exceções de direito material, nesse contexto, devem ser enquadradas dentro de 

alguma dessas categoriais de posições jurídicas subjetivas ativas elementares. Em outras 

palavras, ou as exceções encontram correspondência no quadro das posições jurídicas e, 

portanto, restará reafirmada a concepção teórica aqui perfilhada ou se estará diante de uma 

nova categoria eficacial, que, por via de consequência, demonstrará a insuficiência da 

abordagem dogmática adotada. 

Passa-se, pois, à referida verificação. 

As exceções não se resumem a meras pretensões, como quer fazer crer a redação do 

art. 190 do CC/2002 ao aludir à possibilidade de sua prescrição. 

De fato, se, como será objeto do Capítulo 11, a prescrição dirige-se contra a 

pretensão, a afirmação de que as exceções são prescritíveis implicaria atribuir-lhes, ainda 

que por via oblíqua, a natureza jurídica de pretensões. 

As exceções, não obstante, atuam, tão somente, encobrindo a eficácia das 

posições jurídicas contra as quais são opostas, não representando qualquer exigência de 

prestação positiva ou negativa de outrem, característica das pretensões. Em suma, quem 

excepciona, não exige comportamento. Trata-se de posição jurídica defensiva, ao passo 

que é agressiva a pretensão
982

. 

As posições jurídicas aqui denominadas de faculdades, também são insuficientes 

para explicar a complexidade das exceções de direito material. 

Com efeito, as faculdades são poderes – de marcante caráter fático - de praticar ou 

de não praticar determinado comportamento, seja ele positivo ou negativo, de modo que ao 

outro sujeito da relação jurídica corresponde uma ausência de pretensão. O titular do 

direito subjetivo de propriedade, por exemplo, tem a faculdade de dar-lhe a destinação que 

considerar mais adequada ou de, simplesmente, não utilizar a coisa. O titular do direito 

subjetivo real de usufruto tem a faculdade de utilizar a coisa como melhor lhe aprouver
983

. 

As exceções substanciais, por outro lado, produzem efeitos jurídicos nítidos, 

encobrindo a eficácia, permanente ou transitoriamente, das posições jurídicas por elas 
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atingidas. Não se trata, portanto, de mera liberdade ou de privilégio, para usar a 

terminologia empregada por Wesley Newcomb Hohfled
984

. 

Também a imunidade, posição jurídica subjetiva ativa elementar correlata à 

posição jurídica denominada ausência de poder formativo (disability) não se presta a 

caracterizar as exceções. 

Com efeito, a imunidade é a liberdade de um sujeito de direito frente ao poder ou 

ao controle de outro, com respeito a uma relação jurídica
985

. Trata-se de posição jurídica 

ativa que confere ao seu titular uma proteção intransponível em sua esfera jurídica: é a 

ausência de sujeição de alguém a outrem
986

. 

A imunidade, muito embora represente uma posição de vantagem atribuída ao 

titular do interesse subordinante e, portanto, figure como posição jurídica ativa, não exige 

para sua atuação qualquer comportamento de seu titular. Ou seja, para a produção de 

efeitos da imunidade, não é necessária qualquer atuação do titular da posição jurídica, 

como sói ocorrer com aqueles que titularizam pretensões, faculdades e poderes formativos. 

Assim, o proprietário de uma coisa encontra-se imune aos efeitos de ato de 

disposição que vier a ser praticado por terceiro, se este não tem o poder de representá-lo, 

sem que seja necessário que faça ou deixe de fazer algo para que a imunidade se 

manifeste
987

. 

Diante dessas considerações, sobreleva a impossibilidade de enquadramento das 

exceções de direito material também em referida posição jurídica, notadamente porque 

aquelas, em regra, dependem de ser opostas para que produzam seus efeitos jurídicos 

próprios, constituindo esta uma de suas características mais marcantes
988

. 
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Por derradeiro, cumpre verificar se as exceções enquadram-se na categoria dos 

poderes formativos, que são aquelas posições jurídicas ativas elementares que 

correspondem a um poder eminentemente jurídico de alterar a esfera jurídica de outro 

sujeito de relação, criando, modificando, transferindo ou extinguindo situações jurídicas
989

. 

Nesse sentido, Pontes de Miranda define os direitos (rectius: poderes) formativos 

como o poder “de influir na esfera jurídica de outrem, adquirindo, modificando ou 

extinguindo direitos, pretensões, ações e exceções”
990

. 

Da definição apresentada infere-se a impossibilidade de adequadação da natureza 

jurídica das exceções na categoria dos poderes formativos, máxime porque não criam, 

modificam, transferem ou extinguem posições jurídicas, mas sim encobrem a sua eficácia, 

neutralizando-as
991

. No entanto, não obstante a mencionada incompatibilidade, observa-se 

que, em comparação com as demais posições jurídicas ativas elementares (pretensão, 

faculdade e imunidade), é dos poderes formativos que as exceções mais se assemelham e 

essa aproximação, como se verá, não é acidental. 

Ainda que excluídas as quatro hipóteses acima aventadas, a solução do impasse 

acerca da natureza jurídica das exceções não se afigura impossível, passando por um olhar 

mais atento à categoria eficacial do poder formativo. 

De fato, é frequente o emprego, em sinédoque pars pro toto, do termo poder 

formativo também no sentido de poder em sentido estrito
992

, ao qual Wesley Newcomb 
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(coord). Comentários à lei de locações de imóveis urbanos. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 2-172. p. 84). 
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Hohfeld dedica o termo power
993

 e Giuseppe Lumia, potere
994

, o mesmo ocorrendo com o 

termo direito formativo em relação ao direito potestativo. 

No entanto, muito embora nem sempre se realce essa distinção, os poderes 

formativos, chamados por Pontes de Miranda de direitos formativos, são espécie e não 

gênero: “se atendemos a que à pessoa é dado o poder, às vêzes, de influir na esfera jurídica 

de outrem, adquirindo, modificando ou extinguindo direitos, pretensões, ações e exceções, 

ressalta a existência de direitos formativos, que são espécie de direitos potestativos” 

(grifou-se)
995

. 

Já se examinou a impropriedade do emprego do termo direito potestativo, mas o 

que importa no momento ressaltar é a existência do gênero, ao qual, para seguir a 

terminologia empregada por Wesley Newcomb Hohfeld e Giuseppe Lumia, pode-se 

atribuir, com maior grau de precisão analítica, a denominação de poder em sentido estrito, 

posição jurídica subjetiva ativa elementar que pode figurar como conteúdo de direito (em 

sentido) subjetivo
996

. 

A não coincidência das figuras dos poderes formativos e a dos poderes em sentido 

estrito (= direitos potestativos) faz com que a estes deva ser conferida conceituação ampla 

o suficiente para que possam abarcar espécies, de modo a não se esgotar na figura dos 

poderes formativos. 

Dessa forma, pode-se conceituá-los como o poder de intervir eficazmente na 

esfera jurídica de outro sujeito de relação jurídica, afetando determinadas relações jurídicas 
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sem que o sujeito passivo possa se opor aos efeitos produzidos pelo exercício desse 

poder
997

. 

Observa-se, pois, que a definição do poder em sentido estrito não alude à qualquer 

criação, extinção ou modificação de relações jurídicas, porquanto esta característica é 

própria dos poderes formativos, uma de suas espécies. 

A constatação de que o poder em sentido estrito é gênero que vem a possuir várias 

espécies já foi ressaltada tanto por autores nacionais
998

 quanto por estrangeiros
999

. Essa 

posição jurídica, com efeito, nem sempre atua da mesma forma, variando conforme a 

espécie. 

O que, no entanto, nem sempre é objeto de análise mais detida é o exame de quais 

seriam essas espécies, sendo comum se abordar tão somente o poder formativo ou direito 

formativo, categoria que, como já visto, não é suficiente para explicar a natureza jurídica 

das exceções. 
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A outra espécie de poder em sentido estrito ou de direito potestativo é, exata a 

precisamamente, o direito de exceção
1000

, que, através de seu exercício encobre, mediante 

declaração unilateral de vontade, a eficácia das posições jurídicas contra as quais é oposto. 

Daí a proximidade, acima referida, entre a exceção de direito material e os poderes 

formativos: são espécies pertencentes a um mesmo gênero
1001

. 

Com efeito, Pontes de Miranda, ao mesmo tempo em que afirma que os direitos 

formativos são apenas espécies de direitos potestativos
1002

 e que as exceções de direito 

material não se confundem com os primeiros
1003

, ao tratar do direito de retenção, consigna, 

definitivamente, que “o ius retentionis, o direito de retenção, é exceção” e, mais a frente, 

que “o direito de retenção é direito potestativo, porque dá à pessoa a possibilidade de, por 

manifestação de vontade, aí declaração, conseguir determinado efeito jurídico”. E conclui: 

“não deriva da posse, nem é emanação dela [...]. Exceção, e só exceção”
1004

. 
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Ademais, o figurar o direito de exceção ao lado dos poderes formativos como 

espécies de poder em sentido estrito, coaduna-se com a constatação de que a produção do 

efeito jurídico decorrente do exercício do direito de exceção independe da ação ou omissão 

do sujeito passivo da relação jurídica, o excepto, porquanto, tendo em vista o princípio da 

correspectividade das posições jurídicas ativas e passivas, encontra-se ele em sujeição ao 

exercício desse poder. 

Desse modo, sendo possível reconduzir o ius exceptionis ao quadro das 

modalidades normativas lógico-deônticas de competência, desvela-se a natureza jurídica de 

mais esse par de posições jurídicas subjetivas elementares (exceção e situação de 

excetuado), que guardam entre si vínculo de correspectividade
1005

. 

Em síntese, pode-se afirmar que a posição jurídica elementar poder em sentido 

estrito constitui o gênero do qual são espécies os poderes formativos geradores, 

modificativos e extintivos e os direitos de exceção. 

8.8 Conclusão parcial: delimitação do conceito de exceção 

Fixadas as premissas teóricas indispensáveis, é agora possível delimitar com 

maior precisão técnico-jurídica e de maneira analítica o conceito de exceção de direito 

material. 
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Assim, pode-se afirmar que a exceção figura como conteúdo de determinadas 

relações jurídicas, representando espécie de poder em sentido estrito – posição jurídica 

subjetiva ativa elementar – de que o sujeito que é demandado, judicial ou 

extrajudicialmente (princípio da indiferença das vias), é titular e que, sem negar os fatos 

jurídicos arguidos pelo autor ou suas consequências jurídicas e sem representar a oposição 

de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos, atua no plano da eficácia do mundo 

jurídico como escudo, encobrindo, mediante o seu exercício (princípio da liberdade de 

exercício), a eficácia de direito, de pretensão ou de outros poderes em sentido estrito 

anteriormente existentes e titularizados pelo sujeito ocupante do polo ativo da relação, que 

se encontra, quanto ao exercício desse poder, em estado de sujeição. 
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9 CLASSIFICAÇÃO DAS EXCEÇÕES SUBSTANCIAIS 

Classificar é agrupar elementos, fatos ou dados de acordo com suas semelhanças 

ou diferenças, seguindo determinados critérios. 

As divisões das espécies de acordo com diferentes categorias permite o 

conhecimento da natureza dos diversos aspectos sob os quais as exceções se manifestam. 

Especificamente no que diz respeito à classificação das exceções substanciais, há 

um verdadeiro déficit de uniformidade de tratamento na doutrina
1006

, donde justificar-se a 

exposição pormenorizada da taxonomia. 

A classificação das exceções substanciais realiza-se a partir dos seguintes 

critérios: a) quanto aos efeitos; b) quanto à relação com a posição jurídica anterior; c) 

quanto aos objetivos; e d) quanto à extensão das matérias abrangidas. 

9.1 Exceções dilatórias e peremptórias 

As exceções substanciais, quanto à sua eficácia, podem ser classificadas em 

dilatórias e peremptórias. Essa, a primeira e fundamental distinção
1007

. 

Conforme destaca Pontes de Miranda, “dilatar é alargar; de latum também vieram 

‘dilação’, ‘latitude’, ‘lato’ (=largo); já no latim, ladus, lado”. Perempto, por outro lado, “é 

o que foi tomado em todo o caminho, o que não se confunde com extinto”, daí a 

contraposição entre dilatar e perimir
1008

. 

A referida classificação deita suas raízes no Direito Romano, já podendo ser 

encontrada nas Institutas de Gaio
1009

: 
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As exceções dizem-se peremptórias ou dilatórias. As peremptórias podem 

ser opostas sempre e não se podem evitar, como a excepção quod metus 

causa, doli mali, de contravenção de lei ou senatusconsulto, de coisa 

julgada ou deduzida em juízo, ou ainda a de pacto convencionado 

dispondo não seria o sinheiro de modo nenhum reclamado. As dilatórias 

são oponíveis dentro de certo prazo, como a do pacto segundo o qual o 

dinheiro não deve ser reclamado durante cinco anos; pois, expirado tal 

prazo, extingue-se o direito à exceção. 

Friedrich Carl Freiherr von Savigny, referindo-se ao antigo procedimento romano, 

lembra que a eficácia das exceções dilatórias era muito distinta segundo se referisse ou não 

ao conteúdo mesmo da intentio. De fato, se o réu invocasse uma exceptio que se referisse 

ao conteúdo da intentio (p.ex. exceptio pacti in diem), e o iudex a reconhecesse fundada, 

deveria pronunciar a absolvição do réu e o crédito perdia-se para sempre. Por outro lado, 

caso a exceptio não possuísse essa peculiar característica, ainda que o iudex a considerasse 

procedente, não deveria rechaçar para sempre a demanda, mas, tão somente, abster-se de 

condenar o réu. Desse modo, quando o autor era prudente, retirava, provisoriamente, sua 

ação antes que fosse levada ao juiz da causa. Destaca o autor, não obstante, que essa 

distinção deixou de existir no direito justinianeu e todas as exceções passaram a possuir 

apenas a segunda característica, a menos perigosa
1010

. 

A classificação resistiu à passagem dos séculos e, já no âmbito das Ordenações 

Filipinas, encontrava-se consagrada em diversos dispositivos. 

De acordo com as Ordenações do Reino, as exceções dilatórias podiam ser de três 

espécies (Livro 3º, Título XLIX): 

Huma se põe contra a pessoa do autor quando contra elle se alega, que 

não he pessoa legitima para star em Juizo: ou contra o Procurador, que 

não tem suficiente procuração, ou he inhabil para poder ser Procurador; 

ou contra a pessoa do Juiz, quando he recusado por suspeito. A segunda 

se pòe à jurisdição do Juiz, quando o réo declina seu fôro per Direito, ou 

privilegio special, que lhe per Nós seja outorgado. A terceira se põe ao 

processo e bem do feito, quando o réo alega spaço a demanda o qual lhe é 

outorgado per Direito, ou per graça special nossa; ou allega spaço a 

divida, por que he damandado, dizendo que não he obrigado senão a certo 

dia, o qual ainda não he chegado; ou sob certa condição, que ainda não he 

cumprida e outras semelhantes. 

Quanto ao procedimento, as exceções dilatórias deveriam ser opostas todas de 

uma só vez, por ocasião da segunda audiência, “e antes de o réo vir com contrariedade, 
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nem responder ao libello cousa alguma” (Livro 3º, Título XX, § 9), a começar pela 

exceção de suspeição que “se há de allegar primeiro que todas” (Livro 3º, Título XLIX, § 

1) ou pela declinatória do fôro (Livro 3º, Título XLIX, § 2). 

Joaquim Ignácio Ramalho, o Barão de Ramalho, processualista do Império, 

definia essa espécie de exceção como a que “teem por fim sómente a observancia das leis, 

que regem a ordem do processo, e as fórmas do juízo, abstrahindo-se da substancia da 

questão  principal; e por isso por meio dellas demora-se a decisão da causa; mas não 

extingue-se a demanda”
1011

. 

As exceções peremptórias, por sua vez, vinham disciplinadas no Título L do Livro 

3º: 

Excepção peremptoria se chama aquella, que pòe fim a todo negocio 

principal, assi como sentença, transação, juramento, prescripção, paga, 

quitação, e todas aquellas, que nascem das convenças feitas sobre algum 

crime, ou injuriam ou outra qualquer aução famosa. E bem assi quaesquer 

outras, que concluam o autor não ter per Direito aução, para demandar. E 

com cada huma das ditas excepções poderá a parte vir a embargar o 

processo, e a ser a lide contestada ao tempo, que lhe fòr assignado para 

contrariar, e se procerá nellas pela ordem que fica dito no Titulo 20: Da 

ordem do Juizo, no paragrapho 15: E querendo. E não alegando o dito 

termo cada huma das ditas excepções, não lhe será mais recebida, salvo 

se jurar, que depois do dito termo ser passado, veio à sua noticia, porque 

então poderá allegar, tanto que de novo vier à sua noticia; ou sendo ella 

de tal natureza, que annulle todo o processo e Juizo, porque neste caso a 

poderá allegar em todo o tempo, assi antes da sentença, como depois, 

como diremos no Titulo 87: Dos embargos, que se alegam as execuções. 

Nas palavras de Barão de Ramalho, eram aquelas que perimem a ação, isto é, que 

põem fim a todo o negócio, como por exemplo, a de juramento, a de coisa julgada, a de 

prescrição, a de transação, a de dolo, a de indébito, etc
1012

. 

Observa-se a amplitude do conceito, que abarcava, inclusive, fatos relacionados à 

defesa direta. 

Transcorrido o prazo para a contrariedade, não poderia mais a exceção 

peremptória ser recebida, salvo se jurasse ter tido conhecimento de sua existência somente 

após o referido prazo ou se a exceção fosse de tal natureza que anulasse todo o processo. 

Com o advento do Regulamento nº 737, a doutrina passou a sustentar que as 

exceções dilatórias teriam sempre caráter processual, ao passo que as peremptórias referir-

se-iam, tão somente, ao mérito
1013

. 
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Na doutrina mais recente, a classificação ainda goza de significativo prestígio, 

tanto em obras de Direito Civil
1014

 quanto em obras de Direito Processual
1015

, muito 

embora neste campo tenha ganhado contornos singulares. 

Em Portugal, a distinção é elaborada pelo legislador no Código de Processo Civil 

daquele país. Com efeito, de acordo com o art. 493º, 2, “as excepções dilatórias obstam a 

que o tribunal conheça do mérito da causa e dão lugar à absolvição da instância ou à 

remessa do processo para outro tribunal”. Por outro lado, o art. 493º, 3, define as exceções 

peremptórias como aquelas que “importam a absolvição total ou parcial do pedido e 

consistem na invocação de factos que impedem, modificam ou extinguem o efeito jurídico 

dos factos articulados pelo autor”. 

Observa-se que, para o legislador português, as exceções dilatórias possuiriam 

natureza processual, veiculando defesas atinentes a esse ramo do direito, enquanto as 

exceções peremptórias seriam aquelas que se referem a defesas indiretas de mérito
1016

. 

Pode-se dizer que, naquele direito, toda exceção peremptória é de direito material, mas 

nem toda exceção de direito material é peremptória
1017

. 
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Ainda no campo do Direito Processual, Eduardo Couture define as exceções 

dilatórias como “aquelas que tendem a dilatar ou postergar a contestação da demanda: 

incompetência, litispendência, vícios formais da ação, etc.” ao passo que as exceções 

peremptórias seriam aquelas que “se referem ao mérito mesmo da questão e se decidem na 

sentença final: pagamento, compensação, novação”
1018

. 

Não é essa, no entanto, a distinção que deve prevalecer no direito brasileiro. 

Na doutrina processualista nacional, Alcides de Mendonça Lima expõe que as 

exceções dilatórias seriam aquelas que “protelam o andamento do processo, sem que 

tragam maior vantagem ao excipiente, que, em regra, é o réu, pois o conflito de interesse 

permanecerá íntegro” e as exceções peremptórias, aquelas que “impedem que seja 

conhecido e solvido o conflito de interesses propriamente dito, nos próprios autos da ação 

movida pelo autor”
1019

. 

No mesmo sentido, Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover e 

Antonio Carlos de Araújo Cintra, ao tratar da temática das exceções, apontam: 

“denominam-se elas dilatórias (quando buscam distender, procrastinar o curso do processo: 

exceção de suspeição, de incompetência) ou peremptórias (visando a extinguir a relação 

processual: exceção de coisa julgada, de litispendência)”
1020

.  

No entanto, do ponto de vista do Direito Privado, não há substanciais diferenças 

entre os conceitos do Direito Romano e o conceito contemporâneo de exceção dilatória e 

peremptória
1021

. 
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Distinguem-se tanto em virtude da suscetibilidade ao elemento tempo quanto da 

perenidade de seus efeitos. Em outras palavras, as exceções consideram-se dilatórias ou 

por perderem sua eficácia em virtude do simples decurso do tempo (p. ex., pactum de non 

petendo) ou pela prática de algum ato, o que pode ser feito pelo próprio credor (p. ex., 

exceção de contrato não cumprido)
1022

. 

Desse modo, as exceções dilatórias, suspensivas
1023

, provisórias
1024

 ou 

retardantes
1025

 são aquelas que possuem existência finita e efeitos temporários, encobrindo, 

portanto, apenas temporariamente a eficácia da posição jurídica contra a qual é oposta, 

dilatando no tempo o seu exercício
1026

. 

Giuseppe Chiovenda, aqui lembrado por ter sido o autor que mais se dedicou ao 

tema, as define-as como aquelas exceções que “excluem a ação como atualmente 

existente”
1027

. 

Possuem existência finita e efeitos temporários, como esclarece Pontes de 

Miranda, porquanto ou cessam de ter efeito em determinado momento ou podem ser 

destruídas por ato do titular da posição jurídica contra a qual se opõe ou, ainda, podem ser 

eficazes somente enquanto não ocorre determinada situação
1028

. Uma vez removido o 
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obstáculo representado pela exceção, a posição jurídica afetada volta a poder ser 

exercitada. 

A dilação ou diferimento dos efeitos pode depender de simples decurso de tempo, 

como ocorre no caso do pactum non petendo, ou pode depender de uma conduta do 

demandante credor, a exemplo do que se verifica na hipótese da exceção de contrato não 

cumprido. 

Com efeito, o caso da exceção de contrato não cumprido, prevista nos arts. 476 e 

477 do Código Civil, é o exemplo por excelência. Nessa hipótese, muito embora o credor 

seja titular de um crédito (=direito em sentido subjetivo a uma prestação), a prestação 

devida pelo outro polo da relação jurídica não pode ser exigida, porquanto a pretensão 

creditícia encontra-se paralisada ou encoberta pela exceptio. Cessado a suspensividade em 

virtude do pagamento daquilo que devia o credor, a pretensão recobra sua eficácia, 

podendo, então, ser exercitada judicial ou extrajudicialmente
1029

. 

Do mesmo modo, se Caio celebrar com Tício, no dia 10 de agosto, contrato de 

mútuo com termo para adimplemento em 10 de novembro, em que conste cláusula segundo 

a qual o devedor (Caio) teria um prazo de tolerância de 10 dias para efetuar o pagamento 

sem que se configurasse a mora, podendo, assim, pagar até o dia 20, estar-se-á diante do 

pacto de non petendo. Nessa hipótese, muito embora o contrato real de mútuo exista desde 

o momento em que foi entregue a quantia emprestada, antes do advendo do termo final (10 

de novembro), só existirá direito em sentido subjetivo e dever jurídico, sem que Tício 

possa exigir de Caio a devolução da quantia emprestada. A partir do dia de vencimento, 

Tício poderá, finalmente, exigir o adimplemento da obrigação, porquanto estará munido de 

pretensão. No entanto, tendo em vista o pacto de non petendo, Caio tem até o dia 20 para 

efetuar o adimplemento, de modo que, uma vez encoberta a pretensão em virtude da 

oposição da exceção substancial fundada no pacto, Tício estará impossibilitado de passar 

da pretensão à ação, isto é, do grau de exigibilidade do direito ao seu grau de 

impositividade. Decorrido o prazo de tolerância e, consequentemente, desaparecidos os 
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efeitos da exceptio, recobra o titular a possibilidade de agir em caso de violação da 

pretensão. 

Outro exemplo de exceção dilatória está previsto no art. 827 do Código Civil
1030

, 

que prevê a exceção de excussão. Trata-se do também denominado benefício de ordem, 

que compete ao fiador, conferindo-lhe o direito de exigir que se executem primeiro os bens 

do devedor para a satisfação da dívida. Nessa hipótese, uma vez manejada a exceptio, a 

pretensão em face do fiador restará encoberta até que seja satisfeito o seu benefício de 

ordem com a execução, primeiro, dos bens do devedor. 

O art. 828, I, do CC/2002
1031

 prevê a possibilidade de renúncia à exceção de 

excussão, previsão que, a rigor, seria desnecessária, diante da natureza de exceção 

substancial do benefício de ordem, que o torna renunciável pelo seu titular. 

Mencione-se, ainda, a exceção de retenção por benfeitorias. Por meio dela o réu 

apresenta fato impeditivo que obstaculiza a projeção de efeitos dos fatos trazidos pelo 

autor. Assim, na ação reivindicatória, a devolução do bem jurídico pretendido pelo autor 

apenas ocorrerá, a teor do disposto no art. 1.219 do CC/2002
1032

, depois de indenizado o 

réu do valor das benfeitorias necessárias e úteis feitas de boa-fé na coisa possuída. 

Observe-se, portanto, que não há, simplesmente, a rejeição do pedido do autor, mas o seu 

acolhimento, com a ressalva de ter de indenizar as benfeitorias realizadas
1033

. 

Outro exemplo é a exceção que compete ao fiador para recusar provisoriamente o 

adimplemento. Sobre essa espécie, Pontes de Miranda destaca que “se o devedor principal 

tem em juízo ação de anulação ou outra ação, contra o credor, de que possa resultar a 

desconstituição do negócio jurídico de que provém o crédito, pode o fiador recusar, 

                                                 
1030

 Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, 

que sejam primeiro executados os bens do devedor. Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de 

ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e 

desembargados, quantos bastem para solver o débito. 
1031

 Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiador: I - se ele o renunciou expressamente; II - se se obrigou 

como principal pagador, ou devedor solidário; III - se o devedor for insolvente, ou falido. 
1032

 Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem 

como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da 

coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. 
1033

 SIQUEIRA, Cleanto Guimarães. A defesa no Processo Civil: as exceções substanciais no processo de 

conhecimento. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 276. A exceção de retenção é prevista expressamente 

em diversos artigos do Código Civil: Art. 571, parágrafo único; Art. 578; Art. 633; Art. 644; Art. 681; 

Art. 708; Art. 742; Art. 1.219; Art. 1.220; Art. 1.433, II; Art. 1.507, § 2º; e Art. 1.509, § 1º. 
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provisoriamente, o cumprimento do que prometeu, pois está em juízo a questão [...] Há, aí, 

exceção dilatória”
1034

. 

Cumpre consignar, ademais, que, em determinadas situações, em virtude da 

inércia do titular da posição jurídica atingida, os efeitos da exceção dilatória podem tornar-

se perenes, sem que isso afaste o caráter meramente dilatório da exceção substancial em 

questão
1035

. 

Sublinhe-se, no mais, que a peculiar eficácia das exceções dilatórias influi na 

natureza da decisão que a acolhe ou a rejeita. O Superior Tribunal de Justiça, debruçando-

se sobre o tema, enfrentou hipótese em que foi acolhida a exceção de contrato não 

cumprido oposta pelo réu. Em síntese, debateu-se se os efeitos da exceção de contrato não 

cumprido representariam mera suspensão da eficácia do contrato ou, ao revés, a sua 

resolução
1036

. No primeiro caso, a sentença seria de procedência do pedido autoral, mas 

com eficácia restaria suspensa até o cumprimento da prestação devida pelo autor. 

Na hipótese, o magistrado de piso julgou procedente o pedido autoral para 

determinar aos réus o pagamento das quantias desembolsadas em razão de débitos 

trabalhistas, mas, ao acolher a exceção de contrato não cumprido, determinou a suspensão 

da eficácia do julgado até o adimplemento da obrigação de entregar coisa certa. 

Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 

negou provimento ao recurso, afastando a alegação de que os efeitos da exceção de 

contrato não cumprindo operariam no sentido de resolver o contrato em questão. 

Interposto recurso especial, os recorrentes aduziram que o reconhecimento da 

exceptio acarretaria a extinção do contrato e não a mera suspensão de sua eficácia. 

Na oportunidade, a relatora do recurso, Min. Nancy Andrighi, entendeu que o 

deslinde da questão dependeria “do modo como o demandado em ação que visa ao 

adimplemento contratual utiliza o argumento relativo ao inadimplemento do próprio autor 

da ação”. Nesse sentido, se a exceção houvesse sido utilizada como mera defesa, tratar-se-

                                                 
1034

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: direito das obrigações, 

representação, fiança, edição e empreitada. Atual. por Claudia Lima Marques e Bruno Miragem. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 44. p. 301-302 
1035

 GAGLIARDI, Rafael Villar. Exceção de contrato não cumprido. 2. tir. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 11; 

OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção de contrato não cumprido. 

Salvador: JusPodivm, 2012. p. 58. 
1036

 CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. EFEITO PROCESSUAL. 

A exceção de contrato não cumprido constitui defesa indireta de mérito (exceção substancial); quando 

acolhida, implica a improcedência do pedido, porque é uma das espécies de fato impeditivo do direito do 

autor, oponível como preliminar de mérito na contestação (CPC, art. 326). Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ. REsp 673.773/RN, Rel. Ministra Nancy Aandrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari 

Pargendler, Terceira Turma, julgado em 15/3/2007, DJ 23/4/2007, p. 256) 
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ia de simples defesa dilatória, porquanto o demandado estaria apenas a protelar o 

cumprimento da obrigação. Por outro lado, caso o réu, insatisfeito com o idêntico 

inadimplemento do autor, movesse contra este uma reconvenção, alegando que a prestação 

não só restaria inexigível como o próprio contrato haveria perdido o seu significado e 

necessitaria ser resolvido em virtude da ausência de utilidade da prestação, então, uma vez 

procedente o pedido do reconvinte, operar-se-iam os efeitos de uma cláusula resolutiva 

tácita, presente em todo contrato bilateral em face do desinteresse na manutenção do 

acordo. No caso em apreço, por ter sido arguida a exceção como mera matéria de defesa, 

não mereceria reparo as decisões das instâncias ordinárias que se limitaram a suspender a 

eficácia do contrato. 

Diante de tais considerações, a relatora votou no sentido de não conhecer do 

recurso especial, mantendo a decisão condicional fixada pelas instâncias ordinárias. 

Inaugurando a divergência, o Min. Ari Pargendler, no que foi acompanhado pelos 

demais Ministros da Terceira Turma, consignou que não haveria que se decidir de forma 

condicional, mas sim de acordo com o momento processual. Nesse sentido, uma vez 

procedente a exceção de contrato não cumprido, por restar encoberta a pretensão, que 

representa o grau de exigibilidade do direito, o pedido deveria ser julgado improcedente, 

porquanto “a prestação inexigível não pode ser tutelada judicialmente”. 

Em síntese, o STJ fixou o entendimento de que, em virtude do acolhimento da 

exceção dilatória de contrato não cumprido, a eficácia da pretensão do autor restaria 

encoberta, devendo, o pedido autoral, portanto, ser julgado improcedente
1037

. 

No mesmo sentido é a doutrina de Luís Miguel de Andrade Mesquita, para quem, 

“o Tribunal não deve, uma vez provada a exceptio non adimpleti contractus, condenar o 

réu a cumprir a prestação se e quando o autor realizar a correspondente contraprestação”. 

Em suma, o caso seria de “mera improcedência temporária da acção e a consequente 

paralisação do direito subjectivo, sem ficar afastada a possibilidade do seu exercício 

futuro”
1038

. 

                                                 
1037

 No mesmo sentido, isto é, afastando a possibilidade de decisão condicional na hipótese de 

reconhecimento de uma exceção substancial dilatória: STJ. REsp 869.354/RS, Rel. Ministro Humberto 

Gomes de Barros, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 14/06/2007, DJ 

24/09/2007, p. 294; STJ. REsp 142.939/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira 

Turma, julgado em 20/08/1998, DJ 13/10/1998, p. 93. 
1038

 MESQUITA, Luís Miguel de Andrade. Reconvenção e excepção no processo civil: o dilema da 

escolha entre a reconvenção e a excepção e o problema da falta de exercício do direito de reconvir. 

Coimbra: Almedina, 2009. p. 93 e 95. No mesmo sentido: CHIOVENDA, Jose. Principios de derecho 

procesal civil. Tradução Jose Casais y Santaló. Madrid: Reus, 1977, t. I, p. 345. Essa posição, no 
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Por outro lado, as exceções peremptórias, permanentes
1039

, excludentes
1040

, 

definitivas
1041

 ou de efeitos destrutivos
1042

 são aquelas cuja existência é indefinida e seus 

efeitos são definitivos, encobrindo de forma permanente no tempo a eficácia da posição 

jurídica contra a qual é oposta
1043

. 

Nas palavras de Giuseppe Chiovenda, as exceções peremptórias possuem o 

condão de anular definitivamente a ação
1044

. 

Ao contrário do que ocorre com as exceções dilatórias, fora das hipóteses de 

renúncia, não há possibilidade de que cesse o obstáculo representado por essa espécie de 

exceção
1045

. 

                                                                                                                                                    
entanto, não é a adotada por Pontes de Miranda, para quem, acolhida a exceção, a demanda deveria ser 

julgada procedente, mas a satisfação do direito do autor permaneceria na dependência de que ele cumpra 

o próprio dever. Adverte que não se deve confundir condenação condicional com condenação no futuro 

ou à prestação futura: “a condenação é ao cumprimento simultâneo; apenas, se ainda não estava vencida 

a dívida daquele contra quem se opôs a exceção non rite adimpleti contractus, pode êsse prestar a 

caução. A caução é para solver satisfatoriamente na data do vencimento” (PONTES DE MIRANDA, 

Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: direito das obrigações, inadimplemento. 

Atualizado por Ruy Rosado de Aguiar Júnior e Nelson Nery Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 

t. XXVI, p. 208). Em outro tomo do Tratado, Pontes de Miranda fixa que “o réu, na ação, pode ser 

condenado a prestar, satisfeita a exigência do excipiente” (PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos mutilados, exercício dos direitos, 

pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz Rodrigues Junior, Tilman Quarch e 

Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. p. 91). No mesmo sentido, Rafael 

Alexandria de Oliveira, para quem razões de economia processual e de natureza jurídica (as exceções 

não negam o direito afirmado pelo autor/excepto) recomendariam a solução perfilhada por Pontes de 

Miranda. Cf. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Notas sobre a decisão que acolhe exceção substancial 

dilatória. Revista de Processo, São Paulo, v. 38, n. 223, p. 109, set. 2013. Menciona-se, ainda: 

HEDEMANN, Justus Wilhelm. Derecho de obligaciones. Tradução de la ultima ed. alemana con notas 

de derecho espanol por Jaime Santos Briz. Madri: Revista de Derecho Privado, 1958, v. III, p. 140-141. 
1039

 Em decorrência dessa peculiar eficácia, Andreas von Tuhr denomina essa espécie de exceção substancial 

de exceção permanente, advertindo que o termo exceção peremptória seria típico do direito comum não 

sendo adequada sua utilização atual tendo em vista o Código Civil daquele país. Cf. VON TUHR, 

Andreas. Derecho Civil: teoria general del Derecho Civil aleman. Tradução Tito Ravà. Buenos Aires: 

DEPALMA, 1946. v. 1. p. 375. 
1040

 LEHMANN, Heinrich. Parte general. Rradução Jose M. Navas. Madrid: Editorial Revista de Derecho 

Privado, 1956. v. 1. p. 151. Heinrich Lehmann menciona, ainda, outros sinônimos como, por exemplo, 

exceções definitivas e exceções destruidoras. Cf. LEHMANN, Heinrich. Parte general. Rradução Jose 

M. Navas. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1956. v. 1. p. 151. 
1041

 OERTMANN, Paul. Introducción al Derecho Civil. Traducción de la 3. ed. alemana por Luis Sancho 

Seral. Barcelona: Labor, 1933, p. 362. 
1042

 ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl; KIPP, Theodor; WOLFF, Martin. Tratado de 

Derecho Civil. 15. ed. rev. por Hans Carl Nipperdey. Tradução de la 39. ed. alemana. 3. ed. Barcelona: 

Bosch, 1981. t. 1., v. 2, p. 996. 
1043

 Pontes de Miranda denomina essa peculiar eficácia de “co-perpetuidade” ou “contraeficácia incessante”. 

Cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 76. No mesmo sentido: OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção de 

contrato não cumprido. Salvador: JusPodivm, 2012. p. 58. 
1044

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. v. 1. trad da 2ª edição italiana. J. 

Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 350; CHIOVENDA, Jose. Principios de derecho 

procesal civil. Tradução Jose Casais y Santaló. Madrid: Reus, 1977, t. I, p. 346. 
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Destaca Andreas von Tuhr que, do ponto de vista prático, diante da existência de 

uma exceção peremptória, pode-se considerar como não devida a prestação a qual a 

pretensão afetada pela exceção se referia. Por esse motivo, o § 813 do BGB
1046

 concede 

àquele que adimpliu sem conhecer a existência da exceção peremptória a conditio 

indebiti
1047

. Por outro lado, o adimplemento realizado com conhecimento da exceção vale 

como doação
1048

. 

Na mesma esteira de intelecção, Ludwig Enneccerus menciona que, a teor do 

disposto no § 390 do BGB
1049

, a pretensão paralisada pela exceção peremptória não pode 

sequer pode ser utilizada para efeitos de compensação
1050

. 

Situação peculiar observa-se na hipótese da exceção de prescrição. Muito embora 

seja uma exceção peremptória, seus efeitos são singulares e menos profundos
1051

. De fato, 

no direito nacional, o art. 882 do Código Civil brasileiro
1052

 prevê que o pagamento de uma 

dívida prescrita não configura pagamento indevido ou caso de enriquecimento sem causa. 

O caso da exceção de prescrição é, com efeito, o exemplo mais citado de exceção 

peremptória.  

A exceção de prescrição, prevista no art. 189 do CC/2002
1053

, encobre a eficácia 

da pretensão contra a qual é oposta, não a extingue. A consequência do encobrimento da 

eficácia da pretensão (grau de exigibilidade do direito) é a impossibilidade de seu titular 

                                                                                                                                                    
1045

 OERTMANN, Paul. Introducción al Derecho Civil. Traducción de la 3. ed. alemana por Luis Sancho 

Seral. Barcelona: Labor, 1933, p. 362. 
1046

 § 813 Erfüllung trotz Einrede. (1) Das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete kann 

auch dann zurückgefordert werden, wenn dem Anspruch eine Einrede entgegenstand, durch welche die 

Geltendmachung des Anspruchs dauernd ausgeschlossen wurde. Die Vorschrift des § 214 Abs. 2 bleibt 

unberührt. (2) Wird eine betagte Verbindlichkeit vorzeitig erfüllt, so ist die Rückforderung 

ausgeschlossen; die Erstattung von Zwischenzinsen kann nicht verlangt werden. 
1047

 No mesmo sentido, em direito nacional: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 

Direito Privado: exceções, direitos mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, 

prescrição. Atualizado por Otavio Luiz Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. p. 92 
1048

 VON TUHR, Andreas. Derecho Civil: teoria general del Derecho Civil aleman. Tradução Tito Ravà. 

Buenos Aires: DEPALMA, 1946. v. 1. p. 380. No mesmo sentido: ENNECCERUS, Ludwig; 

NIPPERDEY, Hans Carl; KIPP, Theodor; WOLFF, Martin. Tratado de Derecho Civil. 15. ed. rev. por 

Hans Carl Nipperdey. Tradução de la 39. ed. alemana. 3. ed. Barcelona: Bosch, 1981. t. 1., v. 2, p. 997. 
1049

 § 390 Keine Aufrechnung mit einredebehafteter Forderung. Eine Forderung, der eine Einrede 

entgegensteht, kann nicht aufgerechnet werden. 
1050

 ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl; KIPP, Theodor; WOLFF, Martin. Tratado de 

Derecho Civil. 15. rev. por Hans Carl Nipperdey. Tradução de la 39. ed. alemana. 3. ed. Barcelona: 

Bosch, 1981. t. 1., v. 2, p. 997. 
1051

 VON TUHR, Andreas. Derecho Civil: teoria general del Derecho Civil aleman. Tradução Tito Ravà. 

Buenos Aires: DEPALMA, 1946. v. 1. p. 381. 
1052

 Art. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação 

judicialmente inexigível. 
1053

 Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos 

prazos a que aludem os arts. 205 e 206. 
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passar da pretensão à ação em sentido material (grau de impositividade do direito). Em 

outras palavras, sendo a pretensão ainda existente, o sujeito ativo da relação jurídica que a 

titulariza continuará podendo exercitá-la, mas, se encontrar, no polo passivo, resistência à 

essa sua pretensão, nada poderá fazer, pois ação não haverá. 

Menciona-se, ainda, como consequência dessa primeira classificação, a divisão 

das exceções substanciais nas subclasses diminuitórias e parciais, que podem surgir como 

uma derivação tanto das exceções peremptórias quanto das exceções dilatórias
1054

. 

As exceções diminuitórias são aquelas destinadas a corrigir um pedido excessivo, 

posicionando-se na mediana entre as exceções dilatórias e as peremptórias. Comparadas 

com as dilatórias, enquanto estas se dirigem contra um pedido prematuro, as exceções 

diminuitórias são opostas contra um pedido excessivo. Em outras palavras, busca-se, por 

meio dessa espécie de exceção, reajustar o pedido a uma posição verdadeira e justa, 

diminuindo eventual condenação
1055

.  

Já no direito romano, a exceptio podia ter como efeito a redução da condenação 

do réu ou, simplesmente, a sua moderação
1056

. 

É o caso, por exemplo, da remissão de dívida, da compensação e da alegação de 

culpa concorrente
1057

. 

Na hipótese da exceção de compensação, o réu, sem negar o fato constitutivo do 

direito do autor, opõe-lhe fato modificativo, com o escopo de reduzir a expressão do bem 

jurídico cuja tutela pretende o autor
1058

. 

As exceções parciais, por seu turno, non minuit damnationem, mas visam 

assegurar um equilíbrio entre os direitos das partes em conflito, importando, se manejada 

judicialmente e desde que seja procedente, a absolvição do réu. Exemplificativamente, 

menciona-se a hipótese do réu em uma ação reivindicatória que, embora reconheça a 

                                                 
1054

 BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 133 e ss.; 

SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. p. 105. 
1055

 BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 134; 

SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. p. 106. 
1056

 PETIT, Eugène. Tratado elemental de Derecho Romano. Buenos Aires: Editoral Universidad, 1994. p. 

670. 
1057

 SIQUEIRA, Cleanto Guimarães. A defesa no Processo Civil: as exceções substanciais no processo de 

conhecimento. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 276. 
1058

 BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 135; 

SIQUEIRA, Cleanto Guimarães. A defesa no Processo Civil: as exceções substanciais no processo de 

conhecimento. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 276. 
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legitimidade do domínio do autor, opõe a ele a sua posse em perfeita compatibilidade com 

a posição jurídica do reivindicante
1059

. 

9.2 Exceções dependentes e independentes 

As exceções substanciais também podem ser classificadas quanto à existência ou 

não de posição jurídica que lhe sirva de fundamento ou, nas palavras de Andreas von Tuhr, 

quanto à sua sujeição ou não a um direito fundamental
1060

. 

Nessa hipótese, podem ser classificadas em exceções dependentes e 

independentes. 

Pontes de Miranda, no estilo que lhe é peculiar, sintetiza a referida distinção: 

Segundo a exceção vem contra o direito ou contra a pretensão, ou contra 

a ação, ou contra a exceção, em sua eficácia, a) baseada em direito que 

não é aquêle em que ela se contém, ou b) só se apoia em si-mesma, no ius 

excepcionis, diz-se, respectivamente, não autônoma (dependente) ou 

autônoma (independente) [...] As exceções dependentes (ou não 

autônomas) existem com o direito, de que provêm, e a ele são ligadas [...] 

extinguem-se com o direito, de que provêm1061. 

As exceções dependentes, não autônomas ou acessórias
1062

 são aquelas que se 

encontram estritamente vinculadas à posição jurídica da qual provêm e dependem
1063

 e 

podem fazer-se valer também mediante “ação”
1064

. 
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 BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 136; 

SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. p. 106. Adverte Renzo Bolaffi, no 

entanto, que um ponto de contato existe entre as duas figuras: “Distinte, in tal modo, le eccezioni parziali 

da quelle diminutorie, è però necessario avvertire che tra queste categorie non manca um punto di 

contatto. Esistono cioè eccezioni parziali, che hanno una funzione soltanto diminutoria; può infatti 

accadere che la condanna del convenuto venga diminuita non per la parziale mancanza del diritto 

affermato dall’attore, ma perchè tale diritto, pur esistendo integralmente, non può parzialmente essere 

fato valere contro il convenuto” (BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. 

Ed. Libraria, 1936. p. 140) 
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 VON TUHR, Andreas. Derecho Civil: teoria general del Derecho Civil aleman. Tradução Tito Ravà. 

Buenos Aires: DEPALMA, 1946. v. 1. p. 368. 
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  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 72. 
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 VON TUHR, Andreas. Parte general del derecho civil. Tradução Wenceslao Roces. Granada: Editorial 

Comaraes, 2006. p. 25. 
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  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 
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Em outras palavras, a exceção é dependente quando o exercício da posição 

jurídica ativa invocada, que se apresenta contrária a direito alheio, ocorre in excipiendo ou 

in agendo
1065

. 

É importante ressaltar, não obstante, que não se confundem a posição jurídica 

subjetiva ativa representada pela exceção substancial dependente e a posição jurídica 

subjetiva ativa que lhe serve de fundamento
1066

. Nesse sentido, quando se afirma que essa 

espécie de exceção pode ser veiculada por meio de “ação” própria, o que se está a levar ao 

Poder Judiciário, como res iudicium deducta, é a posição jurídica básica ou fonte. 

Com efeito, exemplo clássico de exceção substancial dependente é a exceptio non 

adimpleti contractus, que se funda no crédito (=direito subjetivo) que o titular da exceptio 

possui contra o outro polo da relação jurídica e que, ante o inadimplemento, pode ser feito 

valer tanto por meio de “ação” quanto de exceção. 

Andreas von Tuhr destaca que essa espécie de exceção descansa em uma posição 

jurídica positiva real ou de crédito do seu titular e que, segundo as  circunstâncias, dessas 

posições jurídicas positivas nascem uma pretensão, se o titular está na condição de exigir 

uma prestação, ou uma exceção substancial, se a sua posição jurídica atribui ao titular a 

faculdade de recusar uma prestação que lhe é cobrada
1067

. Conclui o autor que “a pretensão 

constitui o meio de defesa positivo da propriedade, do crédito e demais direitos positivos; a 

exceção, o negativo”
1068

. 

Como as exceções dependentes fundam-se em anterior posição jurídica ativa, só 

podem fazer uso das exceções aquele que desta for titular, porquanto não são admissíveis, 

em regra, exceções fundadas em direito alheio
1069

. 
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Ademais, ainda em decorrência da intrínseca relação entre a exceptio e o seu 

fundamento, esta só pode ser oposta em face daqueles sujeitos contra os quais se 

direcionam a posição jurídica em que se baseia. Exemplificativamente, se a exceção 

substancial fundar-se em posição jurídica real, ela poderá fazer-se valer contra o sujeito 

passivo universal em caso de desrespeito à abstenção exigida
1070

. 

No caso da exceção de retenção titularizada por um possuidor de boa-fé, por 

exemplo, ela poderá ser direcionada contra aquele que ingressar com eventual ação 

reivindicatória ou contra qualquer sujeito que pretender violar a posse em questão, 

porquanto a posse, embora elemento do mundo fático, é situação erga omnis, isto é, 

real
1071

. 

Cita-se, ainda, a hipótese de exceção de retenção pelo locatário titularizada em 

face do locador, no caso de realização de benfeitorias necessárias ou úteis, se estas 

houverem sido feitas com expresso consentimento do locador (Art. 578, CC/2002). 

Por fim, na exceção de redibição, disciplinada nos arts. 441 a 446 do Código 

Civil, outorga-se ao comprador o direito de enjeitar a coisa por vícios ou defeitos ocultos, 

redibindo o contrato, ou reclamar o abatimento do preço. Nota-se, também nesse caso, que 

a exceção substancial titularizada pelo credor só pode ser exercida em face do direito de 

cobrança do vendedor. 

Discute-se quais posições jurídicas poderiam servir de fundamento às exceções 

dependentes. 

O art. 190 do CC/2002 induz à conclusão de que somente pretensões poderiam 

cumprir esse papel: “a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão”. 
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Conforme será objeto de exame no Capítulo 11, a doutrina majoritária, ao 

interpretar o referido comando normativo, parte da distinção entre exceções dependentes e 

independentes para concluir que estas prescreveriam juntamente com a prescrição da 

pretensão que lhe servia de fundamento
1072

. 

Tal conclusão, no entanto, não merece prosperar. 

Com efeito, não só pretensões podem servir de base às exceções dependentes. 

A título exemplificativo, menciona-se a previsão do art. 477 do CC/2002
1073

, que 

consagra a chamada exceção de inseguridade. Trata-se de exceção que “pode ser oposta à 

parte cuja conduta põe manifestamente em risco a execução do contrato” (Enunciado n. 

438 da V Jornada de Direito Civil). 

Nesse caso, no momento do exercício da exceção, não há, ainda, pretensão 

titularizada pelo sujeito passivo da relação jurídica obrigacional em face do sujeito ativo, 

mas a insegurança. Há, tão somente, direito (em sentido) subjetivo, mas não exigibilidade, 

o que é suficiente para demonstrar a inexatidão, consagrada em texto de lei pelo art. 190 do 

CC/2002, de se considerar que somente pretensões poderiam figurar como fundamento das 

exceções dependentes. Em suma, a exceção de inseguridade funda-se em direito subjetivo, 

não em pretensão. 

Já as exceções independentes, autônomas ou principais
1074

 são aquelas que só se 

apoiam em si mesmas, isto é, não estão ligadas e não provêm de uma posição jurídica 

externa e anterior
1075

, não podendo fazer-se valer de nenhum outro modo
1076

. 

Nesse diapasão, por não descansarem sob nenhum aspecto em outra posição 

jurídica ativa, Henrich Lehmann as entende como simples direitos de obstaculização
1077

. 
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É justamente em virtude da referida independência que essa espécie de posição 

jurídica ativa (=exceção substancial) somente pode ser exercida, judicial ou 

extrajudicialmente, como reação,
1078

. 

Andreas von Tuhr pontua que, enquanto as exceções dependentes são o reverso da 

posição jurídica positiva que, pelas circunstâncias, entra em colisão com a pretensão, as 

chamadas exceções independentes, ao contrário, estão relacionadas, em seu nascimento, 

com a pretensão contra a qual se dirigem, isto é, fundam-se em uma debilidade inerente à 

pretensão
1079

. 

É o que se verifica no caso da exceção de prescrição, que “é o conteúdo 

(imediato) do próprio direito de excepcionar”
1080

. Com efeito, não há uma posição jurídica 

anterior titularizada pelo prescribente da qual decorra ou na qual esteja fundada a exceção 

substancial em testilha. 

O mesmo se verifica no que diz respeito ao beneficium excussionis previsto no art. 

827 do Código Civil
1081

. Essa espécie de exceção substancial não pressupõe, outrossim, 

uma posição jurídica ativa que fundamente a exceptio e da qual esta dependa, bastando, em 

regra, para o seu nascimento, a suficiência do suporte fático normativo. 

No mesmo sentido, pode-se mencionar o benefício de ordem previsto nos art. 

1.024 do Código Civil
1082

 e art. 795 do Código de Processo Civil
1083

. 
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A classificação ora apresentada, longe de erigir-se em mero preciosismo 

acadêmico, possui notória importância prática, apresentando-se indispensável ao adequado 

enfrentamento de diversos temas relacionados às exceções substanciais, notadamente do 

intrincado tema da prescritibilidade das exceções, cuja sede material é o art. 190 do Código 

Civil. 

9.3 Exceções pessoais (in personam) e impessoais (in rem) 

As exceções substanciais, quanto ao alcance longitudinal de sua eficácia, 

classificam-se em pessoais e impessoais. 

Tratando-se de exceções dependentes, elas podem ser pessoais ou impessoais, a 

depender da natureza da posição jurídica ativa em que se fundam
1084

. 

Com efeito, a presente classificação, no que diz respeito às exceções dependentes, 

baseia-se na noção de que a exceptio pode ser oposta tão somente contra quem é o sujeito 

passivo da posição jurídica em que se funda a exceção
1085

. 

As exceções pessoais, in personam ou relativas
1086

 são aquelas limitadas ou 

restritas, tanto positiva quando passivamente, isto é, são exceções oponíveis a sujeitos 

determinados ou que só podem ser arguidas por determinados titulares de posições 

jurídicas ativas
1087

. 
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GAGLIARDI, Rafael Villar. Exceção de contrato não cumprido. 2. tir. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

12. Sergio Costa e Carlo Augusto Cannata definem as exceções pessoais tão somente como sendo 

aquelas que são oponíveis contra sujeitos determinados. Cf. COSTA, Sergio.  Eccezione. Nuovo digesto 
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Em outras palavras, consoante lição de Giuseppe Chiovenda, as exceções relativas 

são aquelas oponíveis somente por algumas pessoas contra alguns participantes de uma 

relação jurídica
1088

. 

Daí a afirmação de Pontes de Miranda de que “se a relação jurídica é só pessoal, 

ao credor é que tocam e apenas contra o credor, salvo transferência do direito, conforme os 

princípios”
1089

. 

De fato, também Ludwig Enneccerus ressalta que a questão de se saber se as 

exceções pessoais podem ser opostas por sujeito distinto do titular originário e em face de 

pessoa diversa do primitivo excepto depende, sobretudo, de se verificar se houve 

transferência da relação jurídica originária
1090

. 

Já as exceções impessoais, in rem ou absolutas
1091

 são aquelas que, por se 

relacionarem a uma relação jurídica real, estão ligadas ao título da posição jurídica real e 

são, portanto, oponíveis erga omnes ou arguíveis por qualquer um
1092

. 

Em outras palavras, tendo em vista que a posição jurídica real pode se fazer valer 

contra quem quer que viole o dever geral de abstenção, a exceção que dela decorre contra 

estes poderá ser oposta
1093

. 

Heinrich Lehmann define essa espécie de exceção como aquela que, por estar tão 

unida ao objeto ao qual se refere, passa com ele ao sucessor do titular originário da 

exceção e dirigem-se contra o sucessor da parte contrária originária
1094

. 
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Serpa Lopes adverte, não obstante, que a eficácia erga omnes das exceções 

impessoais deve ser admitida, tão somente, em casos especiais, porquanto o princípio é o 

de que exceptio in iure tertii fundata nemini proficit, sendo certo que o terceiro em questão 

deve ser entendido como aquele sem relação com o autor ou com o réu
1095

. 

As exceções independentes são, em regra, impessoais, transmitindo-se aos 

sucessores do titular originário (exceptiones rei cohaerentes) e dirigindo-se contra os 

sucessores do excepto original
1096

. 

A título de exemplo, cita-se a exceção de prescrição. Em outras palavras, se o 

devedor (excipiente) falece após transcorrido o prazo prescricional, poderão os herdeiros, 

mesmo assim, opor a mencionada exceção em face do credor originário. 

Em idêntida esteira, ocorre o mesmo com a exceção de retenção por benfeitorias 

(p.ex. Art. 1.219, CPC/2002)
1097

. 

Ademais, existindo titular de direito acessório ou obrigado acessório, pode este, 

em regra, opor as exceções que cabia ao titular principal ou ao obrigado principal (exceptio 

ex iure tertii)
1098

. 

Como exemplo, menciona-se o caso do fiador a quem compete opor tanto as 

exceções que lhe forem pessoais, quanto aquelas que cabem ao devedor principal (Art. 

837, CC/2002
1099

)
1100

. 
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Na mesma linha de intelecção, cita-se a hipótese da cessão de crédito, em que o 

devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente (Art. 294, 

CC/2002
1101

)
1102

. 

9.4 Exceptio facti e exceptio iuris 

Trata-se de classificação de caráter eminentemente histórico, que se relaciona com 

a sobrevivência da exceptio romana no período medieval por meio do Direito Comum e 

que, a rigor, não encontra respaldo no direito contemporâneo. 

Com efeito, conforme destaca Renzo Bolaffi, a exceptio, após seu nascimento no 

âmbito do processo formulário romano e sua sobrevivência durante o período da 

extraordinaria cognitio
1103

, apresentou-se aos intérpretes medievais como um enigma
1104

. 

Muito embora o direito justinianeu houvesse reduzido o escopo da clássica 

distinção entre as defesas reconhecíveis ipso iuris ou ope exceptionis, ela subsistia nas 

fontes, e seus efeitos eram de considerável importância. 

As disposições do Corpus Iuris Civilis influenciaram naturalmente os textos 

jurídicos medievais, que reafirmavam a antítese romana. 

Com efeito, a Glosa foi instada a elaborar um conceito de exceção que fosse útil à 

compreensão e à distinção das diversas formas de defesa do réu. Dentro desse vasto 

conceito de exceção, foram destacados daqueles casos em que era necessária a alegação do 

réu aqueles outros em que tal exigência não se apresentava. Desse modo, a distinção, que 

havia sido preservada nos textos justinianeus, foi também conservada pelo Direito 

Comum
1105

. 

                                                 
1101

 Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. 
1102

 Manuel A. Domingues de Andrade elabora classificação parcialmente distinta, propondo uma 

diferenciação entre as exceções reais e absolutas e entre as exceções pessoais e relativas. Segundo o autor, 

enquanto as exceções reais seriam aquelas oponíveis a qualquer interessado, as absolutas seriam aquelas 

consentidas a qualquer interessado. Por outro lado, seriam pessoais aquelas exceções oponíveis a sujeito(s) 

determinado(s) e relativas, aquelas consentidas a apenas alguns sujeitos. Cf. DOMINGUES DE ANDRADE, 

Manuel A. Noções Elementares de Processo Civil. nova ed. rev. e actual. com a colaboração do Prof. 

Doutor João de Matos Antunes Varela. Coimbra: Coimbra Ed, 1963, v. 1, p. 130. 
1103

 SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema del Diritto Romano Attuale. v. V. Tradução V. Scialoja. Torino, 

1893, p. 194; PETIT, Eugène. Tratado elemental de Derecho Romano. Buenos Aires: Editoral 

Universidad, 1994. p. 6670. 
1104

 BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 65. 
1105

 BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 66. 



273 

 

Elaborou-se, nesse período, a clássica distinção entre a exceptio facti e a exceptio 

iuris: intentio vel ipso iure tenet et tunc dicitur exceptio actionis; vel ispo iure non tenet et 

tunc dicitur exceptio intentionis. 

Em síntese, enquanto a exceptio facti podia ser conhecida de ofício pelo juízo, a 

exceptio iuris dependia da alegação do réu para a produção de seus efeitos próprios. 

Conforme desataca Giuseppe Chiovenda, aquelas excluíam a ação tão somente em virtude 

da lei; estas, por vontade do demandado
1106

. 

A doutrina dos glosadores foi alvo de severas críticas, sob o argumento de que a 

nova denominação haveria poluído o puro conceito romano ao confundir as verdadeiras 

defesas com as exceções substanciais. 

Friedrich Carl Freiherr von Savigny, por exemplo, denuncia que essa classificação 

haveria afastado os juristas medievais da pura doutrina do direito romano, ressaltando que, 

como nunca foi possível estabelecer um acordo sobre os limites da divisão proposta, nem 

sobre sua aplicação prática, a confusão de linguagem caminhou lado a lado com a confusão 

das ideias e das regras de direito, devendo-se, portanto, evitar tais expressões que, segundo 

o autor, haveriam sido criadas arbitrariamente e cuja aparente autenticidade haveria 

induzido, por longo tempo, os autores a erros que tanto contribuíram à manutenção e as 

recrudescimento das confusões existentes
1107

. 

Renzo Bolaffi, não obstante, defende o trabalho realizado pelos glosadores, 

destacando que, longe de representar um resultado danoso ao direito romano, foi o meio 

através do qual a doutrina conseguiu preservá-lo. Se os juristas medievais não atribuíram à 

exceção o caráter de contradireito, isso se deve ao fato de esse conceito ser eminentemente 

moderno, inexistindo, nas fontes, subsídios que levassem à essa conclusão. Deve-se, ao 

revés, atribuir a tais juristas o mérito de haverem conservado a doutrina da exceptio
1108

. 

No mesmo sentido, Giuseppe Chiovenda assinala que, apesar da lingugem 

confusa do Corpus iuris civilis e, especialmente, das Constituições justinianeias, que 

qualificavam como exceptiones todas as defesas, salvou-se o conceito por meio da 

distinção entre excepciones facti e exceptiones iuris
1109
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À distinção medieval, portanto, deve ser atribuída fundamental relevância, 

porquanto deve-se a ela, por meio da distinção entre matérias que deveriam ser arguidas 

pelo réu e aquelas cognoscíveis de ofício pelo juiz, a sobrevivência do conceito e da 

importância das exceções substanciais até os dias de hoje. 
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10 EXCEÇÃO SUBSTANCIAL E FIGURAS AFINS 

Determinadas as diferentes atitudes do réu em face da atuação do autor, importa 

abordar a distinção espcífica entre diversas figuras, que não devem ser confundidas. 

A exceção é uma das defesas do demandado inserta no amplo rol de atitudes que 

podem ser tomadas. 

 Além desse complexo panorama, a exceção substancial é confundida com outras 

figuras, como a exceção processual, a objeção, a oposição, etc. A clara delimitação de cada 

figura é trabalho essencial a ser desenvolvido, pois, a depender de sua natureza, as 

consequências são variadas. 

10.1 Exceção processual e exceção substancial 

A distinção entre exceções processuais e exceções substanciais reconduz, 

necessariamente, à análise das já mencionadas posições que podem ser assumidas pelo réu. 

Como visto, diante de uma demanda contra si proposta, o demandado pode: I) 

negar a pretensão do sujeito ativo; II) negar a existência atual do direito pretendido; III) 

admitir a existência do fato, mas negar-lhe a produção de qualquer efeito jurídico ou IV) 

alegar um motivo ou posição jurídica contrária, de modo a paralisar a posição jurídica 

titularizada pelo sujeito ativo. Apenas a última hipótese constitui verdadeira exceção 

substancial. 

As exceções, como analisado no Capítulo 8.7.3, são contradireitos que o 

demandado, judicial ou extrajudicialmente, pode opor em face do demandante, fundados 

na alegação de fatos novos, que não atingem diretamente a posição jurídica titularizada 

pelo excepto, mas apenas neutraliza-lhe, temporária ou definitivamente, os efeitos. 

Tais exceções, no entanto, podem ser processuais ou substanciais, a depender da 

natureza da posição jurídica a que se contrapõe
1110

. 

                                                 
1110

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2009, v, II, p. 335; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção de 

contrato não cumprido. Salvador: JusPodivm, 2012. p. 47; DIDIER JUNIOR, Fredie. Teoria da 

exceção: a exceção e as exceções. Revista de Processo, São Paulo, v. 29, n. 116, p. 61, jul./ago. 2004; 

DIDIER JUNIOR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 714. 



276 
 

No direito romano, diante da indistinção entre o direito material e o processal, 

ficou por realizar a diferenciação entre as duas espécies de exceção. 

Muito embora, como afirmado alhures, a exceptio romana já possa ser entendida 

como figura pertencente ao direito material
1111

, os esforços no sentido de se delimitar os 

contornos jurídicos das duas espécies de exceções intensificaram-se por obra dos 

Glosadores, que separaram, então, as exceções dilatórias da solução (de direito material) e 

as exceções declinatoriae fori seu iudicii (de direito processual)
1112

. 

Já Bernhard Windscheid destaca que não se confundem as exceções substanciais e 

as processuais
1113

. 

No direito alemão mais recente, por exemplo, as exceções previstas no Código 

Civil não se identificam com aquelas previstas pelo Diploma processual
1114

. 

Conforme consigna Leo Rosenberg, a exceção prevista na ZPO é sempre um fato, 

ao passo que a exceção de direito civil ou substancial é sempre um direito
1115

. 

No âmbito da ZPO, as exceções (Einreden), que são tomadas em sentido 

amplo
1116

, significam, de ordinário, exceção contra a pretensão exercitada, mas também 

podem possuir um significado puramente processual, como o de exceção dilatória ou 

probatória
1117

. 

Assim, naquele país, as exceções, no sentido adotado pela legislação processual, 

compreendem também as exceções e as objeções de direito material
1118

. Em outras 
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palavras, as exceções são todos os fatos que levam a rechaçar a demanda, tornando-a 

infundada, sem atingir a justiça ou a validade do fundamento da pretensão
1119

. 

Na doutrina italiana, Giuseppe Chiovenda entende que, também no âmbito 

processual, persiste o dualismo entre exceções em sentido amplo e em sentido próprio: as 

primeiras são aquelas que, por si mesmas, impedem o surgimento da relação processual; as 

segundas, aquelas que conferem ao réu o poder jurídico de anular a constituição da relação 

processual
1120

. 

Enrico Tullio Liebman define a exceção processual como aquela que “consiste na 

alegação, pelo réu, de algum motivo de invalidade do processo ou, em geral, de 

inadmissibilidade do julgamento do mérito”, de modo que, também aqui, é necessário 

distinguir “os impedimentos que podem ser conhecidos de ofício e os que requerem a 

exceção da parte”
1121

. 

Já a exceção substancial é definida pelo autor como “a afirmação, por parte do 

réu, de um fato extintivo, modificativo ou impeditivo, destinada a obter a rejeição da ação” 

e que alarga a matéria da causa, introduzindo fatos diversos dos que tinham sido afirmados 

inicialmente pelo demandante. A exceção é vista, nesse contexto, como um “direito 

processual análogo e contraposto à ação, estando para o genérico poder de defender-se 

como a ação está para o poder de propor uma demanda em juízo”. Trata-se, a rigor, de 
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direito ao julgamento, isto é, ao julgamento sobre o fato extintivo, modificativo ou 

impeditivo aduzido pelo demandado
1122

. 

No direito brasileiro, a distinção entre as referidas figuras jurídicas caminhou pari 

passu com o evolver da disciplina legislativa. 

À época do Direito Reinícola, como examinado no Capítulo 8.1, as Ordenações 

Filipinas já disciplinavam a distinção das exceções em dilatórias e peremptórias, não sendo 

o caso, portanto, de retormar suas disposições legais. 

O Regulamento nº 737, de 25 de novembro de 1850, restringindo as previsões 

bastante amplas das Ordenações, estabeleceu, em seu art. 74, que, nas causas comerciais, 

só teriam lugar as seguintes exceções: “§ 1º De incompetencia e suspeição do Juiz; § 2º De 

illegitimidade das partes; § 3º De litispendencia; § 4º De cousa julgada”. 

João Monteiro, examinando o referido dispositivo legal, entendia que deveria ser 

incluída, no mencionado rol, a prevenção, atribuindo a sua ausência a lapso do legislador, 

porquanto “não podendo o autor multiplicar no mesmo juízo a sua ação, não haveria razão 

para que pudesse fazê-lo simultâneamente em juízos diferentes”
1123

. 

Segundo o autor, as exceções previstas no âmbito do Regulamento nº 737 

distinguiam-se apenas substancialmente, ou seja, em função da influência elisiva ou 

prorrogativa que exerciam sobre a ação proposta, salvo a de suspeição, dotada de 

formalismo próprio
1124

. 

De acordo com o art. 75, “as outras excepções ou dilatorias ou peremptorias 

constituem materia de defesa, e serão allegadas na contestação”. 

Estabelecendo uma certa ordem para a oposição das exceções, o art. 76 dispunha 

que “as excepções que respeitão á pessoa do Juiz serão oppostas em primeiro lugar, e são 

inadmissiveis depois de outras ou com outras”. 

As demais exceções “devem ser oppostas conjunctamente no termo assignado 

para a contestação, e não podem ser admittidas depois della, ou do lançamento respectivo” 

(Art. 77). 

Arguida a exceção, ao autor eram concedidos 5 dias para impugná-la (Art. 78). 

Findo o prazo, se fosse rejeitada, era concedido novo prazo ao réu para contestação; se 
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recebida, seria posta em prova pelo prazo de dez dias, depois dos quais o juiz julgaria 

definitivamente (Art. 79 e 80). 

Ademais, a exceção de suspeição deveria ser oposta em audiência e oferecida por 

advogado (Art. 81). Reconhecida a suspeição, o escrivão oficiaria ao substituto, declarando 

que lhe competia a decisão do feito entre as partes (Art. 82). Por outro lado, não 

reconhecida a suspeição, o feito ficaria suspenso até a decisão da suspeição, remetendo o 

escrivão, imediatamente, os autos à autoridade competente para o julgamento da exceção 

(Art. 83), isto é, ao Tribunal do Comércio, à Relação ou à autoridade que substituísse 

aquele, onde não houvesse Relação (Art. 84). 

Remetido os autos, o Tribunal ou órgão competente deveria examinar, 

preliminarmente, se a suspeição era legítima (Art. 85), o que ocorreria nos casos de: “§ 1º 

Inimizade capital; § 2º Amizade intima; 3º Parentesco por consanguinidade ou affinidade 

até o segundo gráo, contado segundo o Direito Canonico; § 4º Particular interesse na 

decisão da causa” (Art. 86). 

Não sendo legítima a suspeição, determinava o Regulamento nº 737 que a parte 

seria condenada nas custas em “tresdobro” e a causa prosseguiria normalmente (Art. 87). 

De acordo com o art. 88, “sendo legitima a suspeição, o Tribunal ouvirá ao Juiz 

aprazando-lhe termo razoável”. 

Após a dilação probatória e ouvidas as partes, o Tribunal decidiria, 

definitivamente e sem recurso, a suspeição (Art. 89). 

Se a exceção fosse julgada procedente, o juiz pagaria as custas e a causa seria 

devolvida ao substituto (Art. 90). 

Por outro lado, julgada improcedente, a causa manteria o seu curso e a parte 

pagaria as custas (Art. 91), estando sujeita, ademais, à multa de 50 a 100$, se tiver arguido 

a suspeição “com manifesta má fé, e calumniosamente” (Art. 94) 

Ademais, nas hipóteses de exceção de litispendência e de coisa julgada, para 

serem julgadas procedentes, era imprescindível a identidade de coisa, de causa e de pessoa, 

o que seria verificado de acordo com o Direito Civil (Art. 92). 

O Decreto nº 763, de 19 de setembro de 1890, estendeu às causas cíveis em geral 

a regulamentação prevista no Regulamento nº 737. 

O referido decreto, em seu art. 3º, previa que “a excepção ou allegação de 

incompetencia, sob o fundamento de ser a causa civil ou commercial, não póde ser opposta 

depois da contestação; e sendo omittida ou julgada improcedente, não se annullará mais o 

feito por motivo dessa incompetencia, nem ex-officio, nem a requerimento das partes”. 
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Já o Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, posterior à proclamação da 

República, reduziu ainda mais as hipóteses de exceções processuais com procedimento 

especial, mas ainda dedicava todo o Capítulo XVI, do Título III, da Parte Segunda, à sua 

regulamentação. 

Bem mais suscinto, o art. 122 previa que, nas causas de jurisdição federal, só 

teriam lugar as exceções de incompetência e suspeição. 

Por outro lado, “as demais excepções, ou dilatorias ou peremptorias, constituem 

materia de defesa e serão allegadas na contestação” (Art. 123). 

Observa-se, desse modo, que, tamanha foi a redução das hipóteses, que muito 

pouco faltou para essas exceções deixarem de figurar nos processos sujeitos à jurisdição 

federal
1125

. 

Com o advendo da primeira Constituição Republicana (1891), foi atribuída aos 

estados a competência para legislar sobre sua própria justiça e organizar o respectivo 

processo (Art. 34 c/c Art. 63
1126

 e 65
1127

). 

De maneira geral, os Códigos de Processo Civil elaborados pelos Estados 

brasileiros, no que diz respeito às exceções processuais, ou seguiram a linha do Decreto nº 

848, como, por exemplo, o do Estado do Rio de Janeiro, o do Espírito Santo e o de Santa 

Catarina, ou a do Regulamento nº 737, como o do Estado do Rio Grande do Sul e o do 

Distrito Federal
1128

. 

A Constituição da República de 1934 aboliu o regime da pluralidade de leis 

processuais, prevendo, em seu art. 5º, XIX
1129

, que a União possuiria competência 

privativa para legislar sobre Direito Processual. 

Nas Disposições Transitórias, a Carta impunha ao Governo o dever de nomear 

uma comissão composta por três juristas – dois ministros da Corte Suprema e um 

advogado – para, ouvidas as Congregações das Faculdades de Direito, as Cortes de 

Apelação dos Estados e os Institutos de Advogados, organizar, no prazo de três meses, um 

                                                 
1125

 CASCAES, Waldemiro. Das exceções e seu processo. 1960. Tese (Cátedra de Direito Judiciário Civil) – 

Faculdade de Direito de Santa Catarina, Florianópolis, 1960. p. 88. 
1126

 Art 63 - Cada Estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis que adotar respeitados os princípios 

constitucionais da União. 
1127

 Art 65 - É facultado aos Estados: 1º) celebrar entre si ajustes e convenções sem caráter político (art. 48, 

nº. 16); 2º) em geral, todo e qualquer poder ou direito, que lhes não for negado por cláusula expressa ou 

implicitamente contida nas cláusulas expressas da Constituição. 
1128

 CASCAES, Waldemiro. Das exceções e seu processo. 1960. Tese (Cátedra de Direito Judiciário Civil) – 

Faculdade de Direito de Santa Catarina, Florianópolis, 1960. p. 89-90. 
1129

   Art 5º - Compete privativamente à União:    XIX - legislar sobre: a) direito penal, comercial, civil, aéreo 

e processual, registros públicos e juntas comerciais. 
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projeto de Código de Processo Civil e Comercial; e outra para elaborar projeto de Código 

de Processo Penal (Art. 11)
1130

. 

Já sob a égide da Constituição outorgada de 1937, mantendo-se a unidade do 

direito processual, entrou em vigor o Código de Processo Civil de 1939, que, em seu art. 

182, previa quatro espécies de exceção - suspeição, incompetência, litispendência e coisa 

julgada -, que deveriam ser opostas nos três primeiros dias do prazo para a contestação. As 

duas primeiras, nos mesmos autos e com suspensão da causa; as demais, em autos 

apartados e sem suspensão da causa. As demais regras atinentes ao seu procedimento 

vinham previstas nos arts. 183 e seguintes do Diploma processual. 

Nota-se que, na vigência do CPC/1939, as exceções abrangiam defesas de ordem 

processual, como a incompetência e a suspeição (categoria que abarcava o impedimento), e 

defesas cuja natureza era controversa, como a litispendência e a coisa julgada
1131

. 

Examinando a referida disposição legal, Waldemiro Cascaes entendia que as 

exceções processuais em questão, inclusive, em alguns casos, a de litispendência, poderiam 

ser declaradas de ofício pelo juiz, dada sua natureza de pressuposto processual
1132

. 

No âmbito do Código de Processo Civil de 1973, que efetivou relativa purificação 

no conceito
1133

, a doutrina conferiu a tais exceções a denominação de exceções rituais ou 

exceções instrumentais, porquanto a legislação lhes atribuia uma conotação estritamente 

formal, uma vez que se referia, tão somente, àquelas defesas processuais que, para sua 

arguição, exigiriam um procedimento incidente próprio
1134

. Eram elas: a incompetência 

relativa, a suspeição e o impedimento (Art. 304 e ss.)
1135

. 

                                                 
1130

 O referido dispositivo constitucional acabou letra morta diante da não aprovação do chamado Projeto 

Levi Carneiro, resultado dos trabalhados da Comissão composta pelos Ministros Artur Ribeiro e 

Carvalho Mourão e pelo Advogado Levi Carneiro. Cf. CASCAES, Waldemiro. Das exceções e seu 

processo. 1960. Tese (Cátedra de Direito Judiciário Civil) – Faculdade de Direito de Santa Catarina, 

Florianópolis, 1960. p. 90-91. 
1131

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A resposta do réu no sistema do Código de Processo Civil. Revista de 

Processo, São PauloSão Paulo, v. 1, n. 2, p. 249-270, abr./jun. 1976.. 
1132

 CASCAES, Waldemiro. Das exceções e seu processo. 1960. Tese (Cátedra de Direito Judiciário Civil) – 

Faculdade de Direito de Santa Catarina, Florianópolis, 1960. p. 95. 
1133

 A mencionada purificação é apontada por José Carlos Barbosa Moreira como consequência da redução 

do elenco de defesas oponíveis por meio de exceção, que deixou de contar com aquelas matérias que 

poderiam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como eram os casos da litispendência e da coisa 

julgada. Destaca, no entanto, que a purificação é meramente relativa, porquanto o conceito de exceção, 

no âmbito do CPC/1973, continuou abrangendo matérias cognoscíveis de ofício, como seria o caso do 

impedimento e da suspeição. Cf. MOREIRA, José Carlos Barbosa. A resposta do réu no sistema do 

Código de Processo Civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 249-270, abr./jun. 1976. 
1134

 MARCATO, Antonio Carlos. Das Exceções rituais no processo civil brasileiro incompetencia, 

suspeição e impedimento. 1989. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, p. 12; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria Geral do Processo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 
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O novo Código de Processo Civil não dedica seção específica às exceções rituais, 

e sequer utiliza o termo exceção em seu texto. 

A incompetência relativa passou a ser arguível em preliminar de contestação sob 

pena de prorrogação (Arts. 65 e 337). 

O impedimento e a suspeição, que eram mencionados, expressamente, como 

exceções tanto pelo art. 304
1136

 quanto pelo art. 312
1137

 do CPC/1973, não mais recebem o 

epíteto
1138

. 

No capítulo dedicado ao tema, o novo Código, em seu art. 146
1139

, dispõe, tão 

somente, que, “no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o 

impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo”. 

Observa-se, portanto, que, no novel diploma, o impedimento e a suspeição são 

alegados por meio de petição específica nos próprios autos, sendo instaurado o incidente 

respectivo
1140

, com a suspensão do processo (Art. 313, III)
1141

. 

                                                                                                                                                    
305; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2009, v, II, p. 335. O CPC/1973, seguindo a tradição do direito francês, não 

empregava o termo “exceção” para se referir às exceções de direito material. Cf. SILVA, Ovídio A. 

Baptista da; GOMES, Fábio Luiz. Teoria geral do processo civil. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2006, p. 281. 
1135

 Alcides de Mendonça Lima, em sentido diverso do que é defendido no texto, considera que a defesa do 

réu que se direciona contra o processo pode ser direta ou indireta. As defesas processuais diretas, na 

concepção do autor, são aquelas que vão contra os pressupostos processuais ou contra as condições da 

ação. Por outro lado, as defesas processuais indiretas são as exceções processuais propriamente ditas, 

representando aquelas defesas que dizem respeito à incompetência, ao impedimento e à suspeição, isto é, 

às exceções rituais. Cf. LIMA, Alcides de Mendonça. Direito Processual Civil. São Paulo: Bushatsky, 

1977. p. 47. 
1136

 Art. 304. É lícito a qualquer das partes argüir, por meio de exceção, a incompetência (art. 112), o 

impedimento (art. 134) ou a suspeição (art. 135). 
1137

 Art. 312. A parte oferecerá a exceção de impedimento ou de suspeição, especificando o motivo da recusa 

(arts. 134 e 135). A petição, dirigida ao juiz da causa, poderá ser instruída com documentos em que o 

excipiente fundar a alegação e conterá o rol de testemunhas. 
1138

 Na sistemática anterior, o impedimento e a suspeição deveriam ser arguidos por meio de exceção, 

inaugurando procedimento incidental com a suspensão do processo até o seu julgamento definitivo (Art. 

306). 
1139

 Art. 146.  No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento 

ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da 

recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. 
1140

 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processo Civil: teoria geral do direito processual 

civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 58. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 438-439; ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil: teoria geral do 

processo e processo de conhecimento. 17. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2017, p. 779. 
1141

 Há autores, não obstante, que defendem, em contraposição às chamadas exceções internas, a classificação 

das exceções em instrumentais, que seriam aquelas que implicam processamento autônomo, com 

autuação própria, como seria o caso das exceções de impedimento e de suspeição. Nesse sentido: 

DIDIER JUNIOR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 717-

718. 
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Importa consignar, não obstante, que, tanto o código revogado que, seguindo a 

tradição do direito positivo brasileiro, reservava o vocábulo exceção apenas para as 

chamadas exceções rituais, quanto o código atual, que aboliu a nomenclatura, não foram 

capazes – nem poderiam ser – de excluir a categoria mais abrangente das exceções 

processuais. 

Em primeiro lugar, deve-se considerar que a classificação das exceções em rituais 

ou internas não se confunde, necessariamente, com aquela que as classifica em processuais 

ou substanciais. Trata-se, tão somente, de classificação baseada em critério diverso, isto é, 

não mais no do material deduzido na exceção, mas sim no da via processual utilizada para 

formular a arguição
1142

. 

Não por outro motivo, inexistia, durante a vigência do CPC/1973, 

correspondência exata entre a classificação das várias modalidades de defesa analisadas 

sob o ângulo substancial e a classificação das vias formais por meio das quais essas defesas 

poderiam ser exercidas
1143

. 

Assim, não existe correspondência biunívoca entre as exceções substanciais e as 

processuais. Daí a afirmação de Pontes de Miranda
1144

: 

“Assim como há ação de direito material e a “ação” (de direito 

processual), há a exceção de direito material e a “exceção” de direito 

processual; porém o fato de não se prever a “exceção” que corresponda à 

exceção (de direito material), em nada atinge a essa: é indiferente que se 

trate, processualmente, ope exceptionis, a exceção, ou que não se dê às 

exceções outro veículo que a defesa” 

E conclui o autor, ao destacar a natureza de direito material das exceções 

susbanciais: “se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente 

processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso”
1145

. 

                                                 
1142

 “Há ainda a exceção em sentido instrumental, que é aquela a que se refere o art. 304, do novo Código de 

Processo Civil, quando dispõe que será ‘lícito a qualquer das partes arguir, por meio de exceção (grifo 

nosso), a incompetência (art. 112), o impedimento (art. 134) ou a suspeição (art. 135)’. A exceptio, aí, 

constitui meio e modo de se fazerem procedimentalmente as aludidas arguições” (MARQUES, José 

Frederico. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1974, v. I, p. 171). No mesmo 

sentido: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil: Processo 

de Conhecimento. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, v. 2, p. 133. 
1143

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A resposta do réu no sistema do Código de Processo Civil. Revista de 

Processo, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 249-270, abr./jun. 1976. 
1144

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 63. 
1145

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 
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Em segundo lugar, a ausência de adoção expressa de determinada nomenclatura 

não é suficiente para a abolição de toda uma categoria jurídica há muito consagrada. Em 

outras palavras, tanto sob a égide do CPC/1973 quanto do atual Código, continuam 

existindo as chamadas exceções processuais. 

Nesse sentido, vale a menção às palavras de Pontes de Miranda que, ao tratar das 

vicissitudes legislativas a que está sujeito a categoria da exceção processual, consigna que: 

As exceções existem pela própria contextura do direito material ou 

processual. Os legisladores que apenas vão tratar do processo de modo 

nenhum podem excluí-las, somente porque delas não falam. O problema 

de técnica legislativa, que se lhes apresenta, é o de se determinar qual a 

espécie de defesa formal (contestação, ou via exceptiva) em que devem 

entrar e quais as que devam entrar numa ou noutra1146. 

O autor destaca, ainda, que, assim como a ação, a exceção substancial também 

não pressupõe processo, de modo que ambas as categoriais eficaciais entram na classe dos 

atos de agressão e de defesa
1147

. 

Nesse sentido, as exceções substanciais seriam direitos negativos, ou seja, 

contradireitos, que não negam a existência nem a validade de determinado fato jurídico, 

mas apenas encobrem a sua eficácia, ou seja, a eficácia de eventual pretensão, ação, ou 

exceção a que se opõe
1148

. 

As exceções em sentido processual, por outro lado, pressupõem a existência do 

processo, não da demanda, isto é, não da angularidade da relação jurídica processual. 

Trata-se, em verdade, de categoria eficacial essencialmente defensiva
1149

. 

                                                                                                                                                    
Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 63. 
1146

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de 

Janeiro: Forense, 1974. t. 4. p 130. 
1147

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de 

Janeiro: Forense, 1974, t. IV, p. 127. Aliás, como afirmado alhures, o fato de não pressupor processo 

anterior é um dos argumentos que milita no sentido da manutenção das exceções substanciais como 

categoria de Direito Privado Material. Para consulta aos outros argumentos, remete-se o leitor ao 

Capítulo 7.1.2. 
1148

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 64-67. Não se desconhece, no entanto, a existência de autores que a subdivem em direta – caso atinja a 

própria pretensão autoral – e indireta, quando se opõem fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, sem elidir a pretensão por este deduzida. Menciona-se, a título exemplificativo: 

GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. 

Teoria Geral do Processo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 305. 
1149

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de 

Janeiro: Forense, 1974. t. 4. p. 128. Pontes de Miranda esclarece que processo e relação jurídica 
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Buscam, sem adentrar a apreciação do mérito, “paralisar o curso do processo ou 

obter sua extinção, mesmo não se opondo ao pedido do autor”
1150

, referindo-se à 

existência, à validade ou  à regularidade do processo (p.ex., inexistência de jurisdição, 

invalidade da citação, irregularidade na representação) ou à própria existência do direito de 

ação
1151

. 

Resumindo e finalizando, o que se chamada de exceção no âmbito do direito 

privado material não se confunde com a exceção na seara do direito processual (= 

“exceção”), distinguindo-se, sobretudo, pelo critério utilizado para empreender sua 

delimitação conceitual. Lá, a exceção é contradireito do réu, espécie de poder em sentido 

estrito, cuja eficácia é o encobrimento das posições jurídicas contra as quais é oposta; aqui, 

na definição de “exceção”, confere-se primazia ao critério da cognoscibilidade de ofício, 

representando, ademais, espécie de defesa do réu que se dirige contra o processo em busca 

de sua paralisação ou extinção. 

                                                                                                                                                    
processual já existem antes da citação do réu, isto é, antes de instaurar a angularidade. Cf. PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 

1974. t. 4. 128. 
1150

  ______. In MARCATO, Antonio Carlos cCoord.). Código de Processo Civil Interpretado. 3. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Atlas, 2008. p. 997. 
1151

 MARCATO, Antonio Carlos. Das Exceções rituais no processo civil brasileiro: incompetência, 

suspeição e impedimento. 1989. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, p. 13; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria Geral do Processo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 

305; LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Novas tendências na estrutura fundamental do processo civil. 

Revista do advogado, v. 26, n. 88, p. 165, nov. 2006. Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, as 

exceções processuais são aquelas espécie de defesa indireta consistente em invocar regras e 

consequências relacionadas ao processo, isto é, não atingem, diretamente, a relação jurídica de direito 

material. Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Malheiros, 2009, v, II, p. 335. Por outro lado, as exceções processuais, no peculiar 

entendimento de Rafael Alexandria de Oliveira, se tomadas como espécies de exceções em sentido 

estrito, também podem ser entendidas como espécie de defesa indireta que constitui verdadeiro 

contradireito neutralizante que se contrapõe a posições jurídicas de natureza processual e que não podem 

ser conhecidas de ofício pelo juiz. A título de exemplo, o autor menciona as hipóteses da impugnação ao 

cumprimento de sentença e dos embargos do devedor, visto que, diante da obtenção de eventual efeito 

suspensivo pelo executado (Art. 525, § 6º, e Art. 919, §1º, CPC/2015), é possível ao exequente opor a 

exceção processual consistente no direito de prestar caução fixada pelo juiz de forma a neutralizar o 

efeito suspensivo obtido (Art. 525, § 10 e Art. 771, CPC/2015). Cf. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. 

Aspectos processuais da exceção de contrato não cumprido. Salvador: JusPodivm, 2012. p. 47-48. 
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10.2 Objeção substancial e exceção substancial 

Aspecto central, no estudo das exceções substanciais, é o exame da sua simetria 

ou autonomia em face do conceito de objeção
1152

. 

 A distinção ganhou relevância nos últimos anos em virtude da denominada 

exceção de pré-executividade ou de não-executividade
1153

. 

Tanto as exceções quanto as objeções constituem defesas indiretas e podem ser 

classificadas em substanciais ou processuais
1154

. 

As exceções processuais já foram objeto de exame no capítulo anterior para o qual 

se remete o leitor interessado. 

Já as objeções processuais são aquela espécie de defesa indireta que veiculam 

matérias de ordem pública e que, portanto, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. 

José Frederico Marques entende as objeções processuais como a “defesa 

processual que se pode arguir como preliminar da contestação, e que o juiz pode 

reconhecer de ofício”
1155

. 

Antonio Carlos Marcato define as objeções processuais como defesas de alegação 

útil, mas não indispensável, “delas competindo ao juiz conhecer de ofício, pois envolvem 

matéria de ordem pública, assegurado ao interessado o direito de prévia manifestação, em 

atenção às garantias do contraditório e da ampla defesa”
1156

. 

                                                 
1152

 Há quem entenda ser a objeção gênero do qual é espécie a exceção de direito material. Por todos: 

COSTA, Alfredo de Araujo Lopes da. Direito Processual Civil Brasileiro. 2. ed. atual. Rio de Janeiro: 

José Kofino, 1947, v. II, p. 179. 
1153

 A expressão é proposta por José Carlos Barbosa Moreira após criticar a difundida expressão “exceção de 

pré-executividade”. Cf. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Exceção de pré-executividade: uma 

denominação infeliz. In: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de Direito Processual. São Paulo: 

Saraiva, 2001, p. 119-121. 
1154

 OLIVEIRA, Rafael. Delimitação conceitual de exceção substancial e distinção entre exceções e objeções 

substanciais. Revista de Processo, São Paulo, v. 36, n. 193, p. 44 e ss., mar. 2011; MONTEIRO, André 

Luís. O regime das exceções no direito processual civil brasileiro: de mérito e processual, direta e 

indireta, dilatória e peremptória, exceção e objeção. Revista de Processo, São Paulo, v. 38, n. 216, p. 50, 

fev. 2013. 
1155

 MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1974, v. I, p. 171. 
1156

 MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos Especiais. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 

2016, p. 34-35. 
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Em regra
1157

, estão previstas no art. 337
1158

 do Código de Processo Civil e se 

relacionam com a validade da relação jurídica processual e com o direito de ação
1159

. O seu 

reconhecimento impossibilita que o magistrado profira sentença na forma do art. 487 do 

CPC/2015
1160

, devendo extinguir o processo com amparo no art. 485
1161

. 

Há quem aponte como fundamento da distinção a presença de relevante questão 

de interesse público, de modo que algumas matérias estariam sujeitas à livre disposição das 

partes e outras não, exigindo o controle do órgão jurisdicional independentemente do 

interesse das partes
1162

. 

Interessa, no presente momento, tão somente, a distinção entre objeções 

substanciais e exceções substanciais. 

A despeito de sua relevância prática, há certa vacilação doutrinária no que diz 

respeito aos critérios a serem utilizados para distinguir as figuras, motivo pelo qual 

procurar-se-á agrupar os principais, bem como os autores que os adotam. 

                                                 
1157

 Entende-se que tanto a incompetência relativa quanto a convenção de arbitragem, a despeito de figurarem 

no rol do art. 337, são exceções processuais e não objeções, porquanto não representam matérias de 

ordem pública, estando relacionadas mais intimamente com os interesses privados das partes, de modo 

que não são cognoscíveis de ofício. 
1158

 Art. 337.  Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: I - inexistência ou nulidade da citação; II - 

incompetência absoluta e relativa; III - incorreção do valor da causa; IV - inépcia da petição inicial; V - 

perempção; VI - litispendência; VII - coisa julgada; VIII - conexão; IX - incapacidade da parte, defeito 

de representação ou falta de autorização; X - convenção de arbitragem; XI - ausência de legitimidade ou 

de interesse processual; XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; XIII 

- indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. 
1159

 ______. In MARCATO, Antonio Carlos (coord.). Código de Processo Civil Interpretado. 3. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Atlas, 2008, p. 998. 
1160

 Art. 487.  Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação 
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prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. 
1161

 Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; V - reconhecer a 
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juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte 

da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos prescritos 

neste Código. 
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 MONTEIRO, André Luís. O regime das exceções no direito processual civil brasileiro: de mérito e 

processual, direta e indireta, dilatória e peremptória, exceção e objeção. Revista de Processo, São Paulo, 

v. 38, n. 216, p. 54, fev. 2013. 
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Com efeito, a diferença entre objeção e exceção possui importantes consequências 

práticas quanto I) ao ônus da prova, II) aos efeitos das deduções do réu sobre o direito do 

autor e III) quanto aos poderes e os encargos do juiz
1163

. 

No direito alemão, como afirmado alhures, o BGB adota conceito amplo de 

objeção (Einwendung), que abarcaria as exceções substanciais e outras possíveis defesas 

do réu
1164

. 

Com efeito, a objeção prevista pelo BGB significa o mesmo que a exceção da 

ZPO, compreendendo também as exceções de direito civil
1165

. 

Já a objeção (Einwendung) prevista na ZPO também abarca as objeções 

processuais
1166

. 

No direito brasileiro, Moacyr Amaral Santos também estabelece entre as figuras 

uma relação de gênero e espécie, de modo que as exceções substanciais estariam 

agasalhadas pelo conceito de objeção. 

Pontes de Miranda propõe a distinção entre a exceção substancial e a objeção a 

partir de três critérios centrais e inter-relacionados: a) o da natureza jurídica; b) o do modo 

de eficácia; e c) o da cognoscibilidade de ofício ou da relação de dependência com a 

atividade do réu. 

Quanto à natureza jurídica, as exceções não podem ser confundidas com os fatos 

pré-excludentes, modificativos ou extintivos, pois, quanto a esses, bastaria que o 

magistrado os encontrasse provados nos autos, ainda que não arguidos pelo réu. 

No que concerne às exceções, por outro lado, “o que o juiz tem de encontrar, é o 

exercício do direito do réu, o exercício do ius excepcionis”. Conforme observa o autor, 

“nenhuma contestação do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do autor há no 
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Derecho Civil. 15. ed. rev. por Hans Carl Nipperdey. Tradução de la 39. ed. alemana. 3. ed. Barcelona: 

Bosch, 1981. t. 1., v. 2, p. 992; No mesmo sentido: VON TUHR, Andreas. Derecho Civil: teoria general 

del Derecho Civil aleman. Tradução Tito Ravà. Buenos Aires: DEPALMA, 1946. v. 1. p. 357-358; 

LEHMANN, Heinrich. Parte general. Rradução Jose M. Navas. Madrid: Editorial Revista de Derecho 

Privado, 1956. v. 1. p. 152. 
1165

 LEHMANN, Heinrich. Parte general…p. 152 e155. 
1166

 Sugere o autor que se reserva às exceções processuais a expressão Einwand. Cf.  ROSENBERG, Leo. 
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exercício da exceção” e qualquer fato que pré-exclua, modifique ou extingua representa, 

em si mesmo, contrariedade
1167

. 

Pode-se, afirmar, portanto, que, na visão do autor, as objeções alicerçam-se em 

fatos jurídicos aptos a extinguir, impedir ou modificar posições jurídicas contra as quais 

são opostos, enquanto que as exceções representam exercício de posição jurídica. 

No mesmo sentido, Andreas Von Tuhr afirma que, ao se opor uma exceção 

substancial, o direito do demandante não se enfrenta com um fato, mas com um direito do 

demandado para cujo exercício é fundamental a sua manifestação de vontade
1168

: “opor 

uma objeção é aduzir um fato, arguir uma exceção é exercitar um direito por meio de uma 

declaração de vontade”
1169

. Na visão do autor, devem-se distinguir as exceçõs substanciais 

do que ele denomina fatos impeditivos ou resolutórios
1170

. 

No direito nacional, José Carlos Barbosa Moreira parece caminhar no mesmo 

sentido ao discriminar as espécies de defesa indireta que o réu pode apresentar no plano do 

mérito. Para o autor, essa espécie de defesa poderia traduzir-se na arguição, pelo 

demandado, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou, ainda, na 

de um contradireito do réu, sendo que, somente nessa última modalidade de defesa 

indireta, é que se poderia falar em verdadeira exceção substancial
1171

. 
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Buenos Aires: DEPALMA, 1946. v. 1. p. 359-361. No mesmo sentido, Heinrich Lehmann afirma que 

alegar um fato que impede o nascimento da pretensão ou que dá lugar à sua extinção não supõe o direito 

a negar a prestação, não sendo, pois, uma exceção em sentido jurídico privado. Cf. LEHMANN, 
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Tedesco: il procedimento di cognizione. Tradução Edoardo F. Ricci. Napoli: Morano, 1962, p. 176 e 
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1960, v. 6, p. 350. 
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 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A resposta do réu no sistema do Código de Processo Civil. Revista de 

Processo, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 249-270, abr./jun. 1976. 
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Em interessante passagem, o autor explicita a sua compreensão de que as 

exceções substanciais não se confudem com os fatos extintitivos, impeditivos ou 

modificativos, distinção essa que guarda importantes consequências práticas: 

Vale a pena observar que a norma do art. 302, a meu ver, não exclui o 

conhecimento ‘ex officio’, pelo juiz, dos fatos impeditivos, modificativos 

e extintivos do direito do autor, porventura provados nos autos, embora 

não alegados pelo réu. O art. 131 é expresso em determinar que o juiz 

aprecie livremente a prova, atendendo aos tais e circunstâncias dos autos, 

ainda que não alegados pelas partes. [...] O que o juiz não pode levar em 

conta de ofício, e precisa esperar que o réu tome a iniciativa de alegar, 

são exatamente aquelas exceções em sentido material [...]. Essas exceções 

em sentido material, por constituírem verdadeiros contradireitos do réu, 

só podem ser levados em conta, evidentemente, se o réu se dispuser a 

exercer o seu direito de alegá-las1172. 

A confusão parece decorrer da antiga distinção, elaborada no direito intermédio, 

entre a exceptio facti e a exceptio iuris. Conforme Friedrich Carl Freiherr von Savigny, as 

primeiras corresponderiam à verdadeira exceptio romana e as segundas abarcariam os 

demais meios de defesa
1173

. As exceções de fato representavam a alegação de fatos 

extintivos ou modificativos e não se confundiam com a categoria tal qual prevista no 

direito romano
1174

. A exceptio romana, segundo o autor, designava aquela classe de defesa 

fundada em direito independente titularizado pelo demandado. 

Em síntese, “o excipiente recusa-se a satisfazer a pretensão porque a eficácia 

dessa está encoberta. Não objeta, não alega fato extintivo ou modificativo, ou que teria 

impedido o nascimento do direito do demandante. Nas objeções, não há alegações de 

direitos, mas de fatos; nas exceções, há exercício de direitos, por meio de alegações e 

oposições”
1175

. 

Não se olvida, é verdade, que a posição jurídica representada pela exceção 

substancial é, por imperativo lógico-sistemático, eficácia de fato jurídico. Com efeito, 

sendo certo que os fatos jurídicos são as únicas fontes de eficácia jurídica, é inescapável a 
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conclusão de que a exceção substancial, como categoria pertence ao plano da eficácia, 

também é fruto de fato jurídico. 

É por esse motivo que se afirma que, ao opor a exceção substancial, o seu titular 

traz fatos novos que a sustentam e que devem, naturalmente, ser provados, constituindo, a 

rigor, os fundamentos (causae excipiendi) em que assenta o mencionado contradireito. 

Trata-se, a rigor, de fato jurídico constitutivo e não de fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo, que caracterizam as objeções
1176

. 

Os novos fatos aportados pelo sujeito passivo ampliam o objeto de conhecimento 

do processo (objeto cognitivo), devendo o magistrado apreciá-los incidenter tantum, ou 

seja, não ampliam o objeto litigioso (âmbito de decisão), mas devem ser considerados na 

fundamentação da decisão judicial, que, portanto, quanto ao ponto, não ficará imunizada 

pela coisa julgada material. Em síntese, alarga-se o âmbito de cognição, mas resta 

inalterado o âmbito de decisão
1177

. É o que decorre do art. 504 do CPC/2015
1178

. 

Observe-se o seguinte exemplo abaixo. 

As expressões prescrição e decadência
1179

, como já afirmado, são termos 

ambíguos, porquanto utilizados para designar tanto uma espécie de fato jurídico quanto 

para se referir a uma particular eficácia jurídica 
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Os fatos jurídicos da prescrição e da decadência, formados a partir do fenômeno 

de juridicização, são atos-fatos jurídicos. São categorias, no entanto, que não se 

confundem. 

A decadência, ao contrário da prescrição, é ato-fato jurídico caducificante ou, 

melhor dizendo, eficácia de ato-fato jurídico caducificante
1180

. 

Ocorrendo o dies supremus
1181

, a posição jurídica ativa a qual se refere extingue-

se, não nascendo do ato-fato jurídico uma exceção como ocorre no caso da prescrição. 

A decadência, como categoria eficacial, é, pois, fruto de fato jurídico extintivo: 

objeção, portanto. 

A prescrição, muito embora também seja fruto de fato jurídico, não extingue a 

pretensão que visa atingir, mas, tão somente, encobre-lhe a eficácia. É fruto, assim, não de 

fato extintivo, impeditivo ou modificativo, mas de fato constitutivo de um contradireito, 

isto é, de uma exceção substancial. 

Em síntese, enquanto do fato jurídico da prescrição provém uma exceção, do fato 

jurídico da decadência provém uma objeção
1182

. 

Assim, as objeções substanciais são fatos jurídicos cuja eficácia visa extinguir, 

impedir ou modificar posições jurídicas subjetivas, conteúdo de relações jurídicas de 

direito material. Henrich Lehmann as denomina “objeções negativas de direito”
1183

. 

Ao extinguir as posições jurídicas contra as quais são opostas, as objeções 

extintivas ou destrutivas retiram-nas do mundo jurídico, como ocorre, por exemplo, com o 

pagamento
1184

 e com a compensação
1185

. 
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Ao impedir, as objeções impeditivas ou obstativas evitam que os fatos alegados 

pelo autor produzam os efeitos que lhes são próprios
1186

, como é o caso da alegação de que 

determinado negócio jurídico foi celebrado sob coação física, vis absoluta, ou é eivado de 

vícios de nulidade ou anulabilidade. 

Finalmente, ao modificar as posições jurídicas contra as quais são opostas, as 

objeções modificativas alteram o cenário fático narrado pelo autor e, consequentemente, os 

efeitos jurídicos que dele decorrem. É o caso, por exemplo, da alegação do fato exclusivo 

da vítima ou de terceiro
1187

. 

Já as exceções substanciais, quanto a esse primeiro critério, são posições jurídicas 

subjetivas ativas que decorrem de fatos constitutivos. É o caso, por exemplo, da prescrição 

e da exceção de contrato não cumprido. 

Justamente por pressuporem fatos novos ou fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos é que as exceções substanciais e as objeções substanciais constituem 

espécies de defesa indireta. 

No mais, sobreleva a distinção acima traçada ao constatar-se que as exceções 

substanciais, ao contrário daqueles fatos que informam as objeções, podem ser objeto de 

renúncia, como no caso clássico da prescrição
1188

. 

Quanto ao modo de eficácia, as exceções são menos severas do que as objeções, 

distinguindo-se, portanto, no plano consequencial. 

De fato, a exceção apenas encobre a eficácia da posição jurídica contra a qual é 

oposta, não a extingue.  Desaparecida a exceção, a eficácia, que havia sido encoberta, 
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recobra sua força original. Em suma, “a exceção não corta, não objeta; a sua eficácia 

afirma-se, e a outra eficácia, em virtude disso, fica encoberta”
1189

. 

A objeção, por seu turno, extingue, impede ou modifica as posições jurídicas 

contra as quais é oposta, de modo que “se houve objeção (e cabia) de eficácia do direito, 

pretensão, ação, ou exceção, não mais se pode pensar nesse direito, nessa pretensão, nessa 

ação, ou nessa exceção”. Eficácia que exsurgisse seria nova eficácia, inconfundível com a 

anterior
1190

. 

Em outras palavras, desaparecida, em virtude, por exemplo, de renúncia, a 

exceção substancial oposta, a posição jurídica cuja eficácia se encontrava encoberta, torna-

se, mais uma vez, plenamente eficaz. Por outro lado, se a posição jurídica em questão não 

houvesse sequer nascido em virtude da oposição de determinado fato impeditivo ou 

obstativo ou houvesse se extinguido como consequência da arguição de um fato extintivo, 

eventual posição jurídica que surgisse teria eficácia inédita, inconfundível com a 

anterior
1191

. 

Decorre daí que, em regra, enquanto as exceções substanciais são renunciáveis, as 

objeções, por representarem fatos extintivos, impeditivos ou modificativos, não se podem 

eliminar por declaração da parte a que favoreçam. De fato, o crédito já satisfeito pelo 

pagamento permanece extinto mesmo que o devedor declare que não considera adimplida a 

prestação, podendo ocorrer, no máximo, que essa declaração engendre uma relação jurídica 

nova que adquira, por exemplo, natureza jurídica de doação. Mas aí não se estará falando 

em renúncia ao pagamento efetivado e sim em constituição de negócio jurídico ex novo
1192

. 

Exemplo de objeção substancial são as causas de nulidade (Art. 166, CC/2002) e 

de anulabilidade (Art. 171, CC/2002) dos negócios jurídicos. De fato, ao se arguir uma 

                                                 
1189

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 85. No mesmo sentido: LEHMANN, Heinrich. Parte general. Rradução Jose M. Navas. Madrid: 

Editorial Revista de Derecho Privado, 1956. v. 1. p. 150. 
1190

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 86.  
1191

 ENNECCERUS, Ludwig; NIPPERDEY, Hans Carl; KIPP, Theodor; WOLFF, Martin. Tratado de 

Derecho Civil. 15. ed. rev. por Hans Carl Nipperdey. Tradução de la 39. ed. alemana. 3. ed. Barcelona: 

Bosch, 1981. t. 1., v. 2, p. 992. 
1192

 VON TUHR, Andreas. Tratado de las obligaciones. Tradução W. Roces. Madri: Editorial Reus, 1934. 

v. 1. p. 20. 
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hipótese de invalidade, o que se pretende é obstar que determinados fatos jurídicos 

produzam seus efeitos próprios ou que deixem de produzi-los. Trata-se, portanto, de 

objeções impeditivas ou obstativas. 

Em síntese, enquanto a exceção representaria contraposição de direito, a objeção 

corresponderia à sua negação. A primeira não questiona a posição jurídica titularizada pelo 

sujeito ativo; a segunda a atinge frontalmente
1193

. 

Conforme esclarece, de forma percuciente, Pontes de Miranda, “objeção à 

exceção é defesa, não é exceção à exceção; apenas se alega que a exceção não existe, ou 

não mais existe”
1194

. 

Mencionam-se, por oportuno, as lições do autor: 

Quem se defende (de-fendere) vai contra o que o golpeia, o empuxa (of-

endere; fendere = golpear). Ataque contra ataque: alguém disse, postulou; 

outrem, que defende, nega. A defesa, dita, também, objeção, contraria a 

projeção do direito, da pretensão, ou da ação, ou da própria exceção. Um 

afirma que o direito é, ou foi, ou vai ser; outro, que não é, ou não foi, ou 

não vai ser. Algumas vêzes, ao longo da dimensão do tempo: não é, não 

foi e não será; outras vêzes, admite-se que foi e não é mais (posto que se 

haja constituído o direito, a pretensão, a ação ou a exceção, extinguiu-se; 

e.g., houve pagamento. Aquêle mesmo que nega a exceção, que outro 

opõe, defende-se; não excetua. 

Por fim, quanto à cognoscibilidade de ofício ou à relação de dependência com a 

atividade do réu, enquanto as objeções não precisam ser arguidas pelo demandado, 

bastando que se encontrem provadas nos autos, as exceções, em regra, não podem ser 

conhecidas de ofício pelo magistrado. 

Trata-se do critério mais mencionado pela doutrina
1195

. 

                                                 
1193

 MONTEIRO, André Luís. O regime das exceções no direito processual civil brasileiro: de mérito e 

processual, direta e indireta, dilatória e peremptória, exceção e objeção. Revista de Processo, São Paulo, 

v. 38, n. 216, p. 53, fev. 2013. 
1194

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 63. 
1195

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 68; DIDIER JUNIOR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual 

civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 

713; MONTEIRO, André Luís. O regime das exceções no direito processual civil brasileiro: de mérito e 

processual, direta e indireta, dilatória e peremptória, exceção e objeção. Revista de Processo, São Paulo, 

v. 38, n. 216, p. 36, fev. 2013. Parcialmente no mesmo sentido: SERPA LOPES, Miguel Maria de. 

Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus). Rio de 
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Essa característica das exceções de direito material decorre, como já visto, da 

origem histórica da figura. De fato, no âmbito do direito romano, era por meio da exceptio 

que se tornava possível ao iudex levar em consideração circunstâncias que, de acordo com 

o rigor do ius civile, não poderiam ser apreciadas por não estarem mencionadas na formula, 

destacando-se, como destacado-se, como já examinado, alhures, a importância da atividade 

desenvolvida pelo damandado
1196

. 

Com efeito, a dependência da atividade do réu na arguição da exceptio, evidencia-

se nas próprias Institutas de Gaio, segundo a qual omnis exceptio obicitur a reu
1197

. 

Muito embora o demandado tenha interesse em apontar e provar os fatos 

extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor que alicerçam sua objeção – 

sobretudo porque quod non est in actis non est in mundo -, nem sempre ele precisará trazê-

los aos autos, porquanto podem constar no processo, até mesmo por obra do autor, 

podendo ser conhecidos ex officio pelo juiz
1198

. 

                                                                                                                                                    
Janeiro: Freitas Bastos, 1959. p. 92; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da 

exceção de contrato não cumprido. Salvador: JusPodivm, 2012. p. 54; DIDIER JUNIOR, Fredie. 

Teoria da exceção: a exceção e as exceções. Revista de Processo, São Paulo, v. 29, n. 116, p. 60, 

jul./ago. 2004; SANTOS, Moacyr Amaral. Da Reconvenção no Direito Brasileiro. 4. ed. correta e 

atualizada. 2. tir. São Paulo: Max Limonad, 1973, p. 50; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 

Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria Geral do Processo. 28. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012, p. 305, GAGLIARDI, Rafael Villar. Exceção de contrato não cumprido. 2. tir. São 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 8-9; MARCATO, Antonio Carlos. Das Exceções rituais no processo civil 

brasileiro incompetencia, suspeição e impedimento. 1989. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 12; LEHMANN, Heinrich. Parte general. 

Rradução Jose M. Navas. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1956. v. 1. p. 155; 

CALAMANDREI, Piero. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tradução Santiago Sentis Melendo. 

Buenos Aires: DPALMA, 1943, p. 162-163; SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio Luiz. 

Teoria geral do processo civil. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 281; 

ZANZUCCHI, Marco Tullio. Diritto Processuale Civile: introduzione e parte generale. 6. ed. Milano: 

Giuffrè, 1964, v. I, p. 198-199; FERREIRA, William Santos. Exceção de contrato não cumprido, defesas 

de mérito direta e indireta, reconvenção e os princípios da concentração e eventualidade – 

compatibilizações materiais e processuais. In: ASSIS, Araken de (Coord.). Direito Civil e Processo: 

estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 546-547. 
1196

 CHIOVENDA, Jose. Principios de derecho procesal civil. Tradução Jose Casais y Santaló. Madrid: 

Reus, 1977, t. I, p. 340; CHIOVENDA, Giuseppe. Sulla “eccezione” In: SAGGI di Diritto Processuale 

Civile. Milano: Giuffre, 1993, v. 1, p. 149; DIDIER JUNIOR, Fredie. Teoria da exceção: a exceção e as 

exceções. Revista de Processo, São Paulo, v. 29, n. 116, p. 60, jul./ago. 2004. 
1197

 Gaio, IV, 119. Nesse contexto, conclui Moacyr Amaral Santos que “o uso da exceptio [...] constituía um 

direito, cujo exercício ficava na dependência do próprio titular” (SANTOS, Moacyr Amaral. Da 

Reconvenção no Direito Brasileiro. 4. ed. correta e atualizada. 2. tir. São Paulo: Max Limonad, 1973, 

p. 62). 
1198

 SANTOS, Moacyr Amaral. Da Reconvenção no Direito Brasileiro. 4. ed. correta e atualizada. 2. tir. 

São Paulo: Max Limonad, 1973, p. 49; LEHMANN, Heinrich. Parte general. Rradução Jose M. Navas. 

Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1956. v. 1. p. 155. 
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No âmbito do direito positivo, apesar de o Código de Processo Civil não tratar, 

expressamente, das objeções substanciais, a sua cognoscibilidade de ofício infere-se dos 

arts. 342, II
1199

, e 493
1200

. 

Já as exceções substanciais ficam, em regra
1201

, na dependência da atividade do 

réu, de modo que, uma vez não alegadas no momento oportuno, não podem ser levadas em 

consideração pelo magistrado. 

Como pontua Serpa Lopes, “nas exceções substanciais, o poder do Juiz é limitado; 

tudo depende da manifestação livre do demandado. Na exceção em sentido técnico, é a 

arguição da parte que cria para o juiz o poder de decidi-la”
1202

. 

                                                 
1199

 Art. 342.  Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: II - competir ao juiz 

conhecer delas de ofício. 
1200

 Art. 493.  Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito 

influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da 

parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único.  Se constatar de ofício o fato novo, o juiz 

ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. 
1201

 Conforme já mencionado, a exceção de prescrição representa caso peculiar. Com efeito, em decorrência 

de mudanças operadas no âmbito do direito positivo, a prescrição passou a ser cognoscível de ofício pelo 

juiz. Para alguns autores, a possibilidade de conhecimento de ofício da prescrição teria alterado sua 

natureza jurídica, que, de exceção de direito material teria passado à condição de verdadeira objeção. 

Essa posição, no entanto, não é unânime. Para acesso aos principais argumentos engendrados pela 

doutrina, consultar: ROSENVALD, Nelson. Prescrição: da exceção à objeção In ROSENVALD, Nelson; 

BARBOSA, Rogério Monteiro; PEREIRA, Leonardo Moreira (Orgs.). Questões contemporâneas do 

direito. Belo Horizonte: Arraes, 2010, p. 139-154; EHRHARDT JUNIOR, Marcos. Um diálogo entre as 

normas que disciplinam a prescrição e decadência no CC/02 e no CDC em matéria de vícios redibitórios 

In MIRANDA, Daniel Gomes de; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ALBUQUERQUE JÚNIOR, Roberto 

Paulino de (Org.). Prescrição e Decadência: estudos em homenagem ao professor Agnelo Amorim 

Filho. JusPodivm, 2013, p. 362; MELLO, André Luis Camargo. Reflexões sobre a prescrição civil à luz 

da lei n. 11.280/2006. Lex: jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais, v. 20, n. 232, p. 9-20, dez. 2008; PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Reconhecimento de 

Ofício da Prescrição In: CARMONA, Carlos Alberto (Coord.). Reflexões sobre a reforma do Código 

de Processo Civil: Estudos em Homenagem a Ada Pellegrini Grinover, Cândido R. Dinamarco e 

Kazuo Watanabe. São Paulo: Atlas, 2007, p. 183-185; DIDIER JUNIOR, Fredie. Teoria da exceção: a 

exceção e as exceções. Revista de Processo, São Paulo, v. 29, n. 116, p. 54-66, jul./ago. 2004; DIDIER 

JUNIOR, Fredie. Da exceção: tipologia das defesas. Revista forense, v. 100, n. 376, p. 71-79, nov./dez. 

2004; LEONARDO, Rodrigo Xavier. A prescrição no Código Civil Brasileiro (ou o jogo dos sete erros). 

Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, n. 51, p. 101-120, 2010; VALÉRIO, João Norberto 

Vargas. Decretação da prescrição de ofício: óbices jurídicos, políticos, sociais, lógicos, culturais e éticos. 

Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Rio de Janeiro, 72, n. 2, p. 112-126, maio/ago. 2006. ; 

MAZZEI, Rodrigo. A prescrição e a sua pronúncia de ofício: qual a extensão da revogação do art. 194 do 

código civil. Revista autônoma de processo, n. 3, p. 119-155, abr./jun. 2007; CÂMARA, Alexandre 

Freitas. Escritos de direito processual: terceira série. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. ; AMARAL, 

Francisco. Direito Civil: introdução. 8. ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 621; 

(MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. p. 201; LOPES, Caetano Levi. A prescrição pronunciada de ofício e seus reflexos no direito 

material e no direito processual In DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho; NEPOMUCENO, Luciana Diniz 

(Coords.). Processo civil reformado. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 73-83; CIANI, Mirna. A 

prescrição na Lei 11.280/2006. Revista de Processo, São Paulo, v. 32, n. 148, p. 32-45, jun. 2007. 
1202

  SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. p. 93. 
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De fato, conforme já mencionado, Giuseppe Chiovenda define a exceção 

substancial como contradireito do réu e, por isso, como direito de impugnação ou, em 

outros termos, direito potestativo que visa à anulação da ação. Como contradireito, 

enquanto o réu não exercita a exceção, a ação existe e produz seus efeitos. Estaria, segundo 

o autor, em estado análogo a todo direito submetido à impugnação, ou seja, em estado de 

pendencia, o qual se resolveria a favor da ação, quando não se opusesse a exceção, e contra 

ela, na hipótese inversa
1203

. 

Ademais, as exceções substanciais, uma vez não exercidas no momento da 

contestação, submetem-se, inclusive, à preclusão, salvo disposição legal em contrário
1204

. 

Exemplificativamente, segundo o diposto no §2º do art. 538 do CPC/2015
1205

, o exercício 

do direito de retenção deve ocorrer na contestação, na fase de conhecimento. 

Em outras palavras, “por mais cumprida e completamente provada que esteja, nos 

autos, a exceção, se não foi oposta, isto é, alegada como exercício (=comunicação de 

conhecimento + comunicação de vontade), nada pode o juiz no sentido de atender a 

ela”
1206

. 

É o caso, por exemplo, da prescrição, da exceção de contrato não cumprido, do 

direito de retenção, etc. 

Essa distinção funda-se, sobretudo, na consideração de que o acolhimento da 

exceção substancial representa o reconhecimento de posição jurídica de direito material 

titularizada pelo réu (um contradireito, para aqueles que assim a definem), de modo que o 

seu conhecimento de ofício pelo magistrado representaria violação ao princípio 

dispositivo, que o impede de tomar a iniciativa da tutela de interesse das partes (Arts. 

141
1207

 e 492
1208

 do CPC/2015)
1209

. 
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 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. v. 1. Tradução da 2. edição italiana. 

J. Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 338; CHIOVENDA, Jose. Principios de derecho 

procesal civil. Tradução Jose Casais y Santaló. Madrid: Reus, 1977, t. I, p. 342. 
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  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 68. 
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1208
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 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. v. 1. Tradução da 2. edição italiana. 

J. Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969. p. 342. 
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Nesse caso, ainda que o juiz não leve em consideração a exceção não arguida, em 

nenhum momento estará ele proferindo uma sentença injusta
1210

. 

A esse respeito, José Joaquim Calmon de Passos, muito embora fazendo 

referência a oposição de fatos, consigna que “há fatos extintivos ou impeditivos que, 

embora provados nos autos, não impedem que o juiz prolate uma sentença favorável ao 

autor, podendo ele, portanto, deixar de levá-los em consideração, por motivo de não terem 

sido alegados pelo réu”. Conclui o autor que “assim agindo, o julgador não profere uma 

sentença injusta, no sentido de uma sentença que inova contra o direito”. 

Exemplificativamente, caso o réu não alegue a exceção de contrato não cumprido 

e o magistrado, em sede de ação condenatória, condene-o, ignorando a existência da 

exceção substancial, não estaria a proferir sentença injusta, uma vez que não cria posição 

jurídica nova nem impede que o demandado cobre seu crédito em ação autônoma. 

Por outro lado, as objeções indicam defesas que podem ser conhecidas de ofício 

pelo juíz
1211

 e que produzem a extinção, o impedimento ou a modificação da posição 

jurídica contra a qual se opõe, de modo que, uma sentença que não a leve em consideração 

seria injusta por criar posições jurídicas novas, isto é, tranzendo-as de volta à vida. 

É o caso, por exemplo, do pagamento
1212

, da nulidade
1213

, da anulabilidade, da 

compensação, etc. 

A propósito, José Joaquim Calmon de Passos leciona que “outros fatos extintivos 

ou impeditivos existem, contudo, que, uma vez provados nos autos, reclamam a 

consideração do magistrado, sob pena de, desconhecendo-os, proferir uma sentença injusta, 

por inovar contra o direito”. 

Nesse contexto, caso o magistrado ignore um pagamento realizado e dê 

provimento à ação condenatória proposta, estaria, a rigor, criando um novo crédito 

(=direito subjetivo) em favor do autor. 
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 OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção de contrato não cumprido. 

Salvador: JusPodivm, 2012. p.  55. 
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 DIDIER JUNIOR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 714 
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Ademais, a mencionada distinção repousa ainda na consideração de que, em 

muitas hipóteses, é conveniente deixar ao alvedrio do interessado o efeito liberatório 

pretendido. De fato, não é todo meio liberatório que se apresenta conveniente ao devedor, 

mesmo quando este não pretende cumprir determinado dever jurídico que lhe é imposto. 

Há causas de liberação que não se devem impor, porquanto implicam sacrifícios morais e 

materiais ao devedor
1214

. 

É o caso, por exemplo, da exceção de prescrição, que se resolve no impium 

praesidium ou no impium remedium, podendo afetar o crédito e a própria honorabilidade 

de quem dela se utiliza
1215

. 

Giuseppe Chiovenda menciona, ainda, que a determinadas defesas são atribuídas 

as qualidades de exceção em sentido estrito, com o intuito de aliviar os encargos do juiz ou 

como resultado da consideração de que certas circunstâncias, quando não alegadas, podem, 

em regra, ser consideradas inexistentes
1216

. 

Daí a opção acertada do sistema jurídico de outorgar ao titular da exceção a 

possibilidade de exercê-la ou não, satisfazendo a sua vontade na medida de seu interesse. 

Cumpre consignar, no entanto, que é plenamente possível que, quanto ao ponto, às 

exceções substanciais se aplique o regramento das objeções, isto é, aquelas se tornem 

cognoscíveis de ofício e vice versa. 

Conforme afirmado alhures, a não cognoscibilidade de ofício, embora critério 

importante para a identificação das exceções substanciais, não possui caráter absoluto, 

representando, a rigor, questão meramente contingencial ao alvedrio do direito positivo, 

sem que isso represente qualquer incompatibilidade teórica
1217

. 

Exemplo típico é a prescrição, que, muito embora, com as reformas legislativas 

pretéritas, tenha passado a ser cognoscível de ofício, não perdeu os contornos que a 

tipificam como verdadeira exceção substancial. 

                                                 
1214

 VON TUHR, Andreas. Derecho Civil: teoria general del Derecho Civil aleman. Tradução Tito Ravà. 

Buenos Aires: DEPALMA, 1946. v. 1. p. 359. No mesmo sentido: CHIOVENDA, Giuseppe. 

Instituições de Direito Processual Civil. v. 1. Tradução da 2. ed. italiana. J. Guimarães Menegale. São 

Paulo: Saraiva, 1969. p. 343. 
1215

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. v. 1. trad da 2ª edição italiana. J. 

Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 343; MOTA PINTO. Carlos Alberto da. Teoria 

Geral do Direito Civil. 3. ed. atual. Coimbra: Coimbra, 1996, p. 376. 
1216

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. v. 1. Tradução da 2. ed. italiana. J. 

Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969. p. 343. 
1217

 DIDIER JUNIOR, Fredie. Teoria da exceção: a exceção e as exceções. Revista de Processo, São Paulo, 

v. 29, n. 116, p. 60, jul./ago. 2004; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção 

de contrato não cumprido. Salvador: JusPodivm, 2012. p.  55. 
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Com efeito, remanesce à prescrição a qualidade de categoria que, atuando sobre a 

pretensão, em vez de extingui-la, encobre-lhe a eficácia. 

Por outro lado, as anulabilidades, apesar de serem classificadas como objeções, 

mormente por constituírem fatos impeditivos, não são cognoscíveis de ofício pelo juiz 

(Art. 177, CC/2002
1218

). 

No mesmo sentido, a decadência convencional, a despeito de possuir natureza 

jurídica de objeção, notadamente por extinguir a posição jurídica contra a qual é oposta 

(poder formativo), por uma contingência do direito positivo, não pode ser conhecida de 

ofício pelo magistrado (Arts. 210
1219

 e 211 do CC/2002
1220

). 

Menciona-se, por fim, exemplo retirado da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça. 

A referida Corte Superior perfilha o entendimento de que é vedado ao juiz 

conhecer de ofício o caráter abusivo de cláusulas de contratos bancários, de modo que as 

causas de nulidade previstas no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor dependeriam 

de alegação da parte para poderem ser levadas em consideração pelo magistrado. O 

referido entendimento foi, posteriormente, positivado na Súmula 381: “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 

Nesse contexto, muito embora as causas de nulidade, na hipótese de contratos 

bancários, não sejam cognoscíveis de ofício, nem por isso tiveram a sua natureza júridica 

transmutada, permanecendo integrantes da categoria das objeções substanciais. 

Reafirma-se, portanto, que o critério da cognoscibilidade de ofício, não obstante a 

utilidade prática na maioria dos casos, não é suficiente para caracterizar as exceções 

substanciais, estando sujeito às vicissitudes do direito positivo. 

10.3 Oposição e exceção substancial 

A oposição é categoria que deita raízes no direito germânico e relaciona-se ao 

princípio da universalidade do juízo em contraposição ao postulado da singularidade, típico 

do direito romano. Com efeito, “no processo germânico, a sentença atingia a todos os que 

                                                 
1218

 Art. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os 

interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de 

solidariedade ou indivisibilidade. 
1219

 Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei. 
1220

 Art. 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de 

jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. 
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se encontrassem presentes à assembleia do povo, alcançando, ao depois, os que dela 

tinham notícia”
1221

. 

De acordo com o art. 56 do CPC/1973, “quem pretender, no todo ou em parte, a 

coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, 

oferecer oposição contra ambos”. 

Segundo João Monteiro, “oposição é a ação de terceiro para excluir tanto autor 

como o réu. Diz-se que é ação porque, [...] a oposição é meio de defendermos 

judicialmente aquilo que é nosso e está sendo por outrem disputado; por ela invocamos o 

ofício do juiz para que nos afirme a existência de uma relação de direito que outros 

contestam”
1222

. 

Nas lições do autor, “a oposição pode conter a afirmação de qualquer direito ou 

fato tendente a excluir cumulativamente a intenção do autor e a do réu”
1223

. 

Segundo lição corrente, na oposição, “há uma ação declaratória do opoente contra 

o autor, e uma ação condenatória do opoente contra o réu”
1224

. Há quem entenda, ainda, 

que, diante do réu-oposto, o pedido pode ter também natureza declaratória negativa ou 

constitutiva, a depender do pedido formulado pelo autor
1225

. 

Tratava-se de uma modalidade de intervenção de terceiros espontânea e 

facultativa que visava não só prevenir dano que pudesse advir ao opoente como efeito 

reflexo da sentença, como também aproveitar o processo já instaurado, valorizando o 

princípio da economia processual e eliminando, por consequência, a possibilidade de 

decisões contraditórias
1226

. 

Com a vigência do CPC/2015, a oposição deixou de ser considerada modalidade 

de intervenção de terceiros, para integrar o rol dos procedimentos especiais contenciosos, 

                                                 
1221

 MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1966. v. 2. p. 203.  
1222

 MONTEIRO, João. Teoria do Processo Civil. 6. ed. Atualizado por J. M. de Carvalho Santos. Rio de 

Janeiro: Borsoi, 1956. t. 2. p. 891. 
1223

 MONTEIRO, João. Teoria do Processo Civil. 6. ed. Atualizado por J. M. de Carvalho Santos. Rio de 

Janeiro: Borsoi, 1956. t. 2. p. 894. 
1224

 MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1966. v. 2. p. 205. 
1225

 “Exemplificando: em ação reivindicatória proposta pelo autor, em relação a ele a oposição terá natureza 

declaratória negativa e, em relação ao réu-oposto, natureza condenatória; em ação de adjudicação 

compulsória, o pedido do opoente em face do autor-oposto será declaratório negativo e constitutivo em 

relação ao réu-oposto”. Cf. MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos Especiais. 16. ed. rev. atual. e 

ampl. São Paulo: Atlas, 2016, p. 234. 
1226

 ALVIM, Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao Código de Processo 

Civil. Rio de Janeiro: GZ, 2012. p. 122. 
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no qual terceiro deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses veiculados no 

processo
1227

. 

Na vigência do novo código, Antonio Carlos Marcato define a oposição como a 

“ação pela qual terceiro, estranho a um processo em curso, deduz pretensão em relação à 

coisa ou ao direito nele discutido entre autor e réu (os opostos), sustentando que lhe 

pertence, total ou parcialmente”
1228

. 

Candido Rangel Dinamarco, por sua vez, define-a como “a demanda mediante a 

qual terceiro deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses de autor e réu de 

um processo cognitivo pendente"
1229

. 

Tratando-se de demanda incidente que envolve a introdução de pretensão 

incompatível com os interesses de ambos os polos da relação processual, a oposição só tem 

lugar no processo de conhecimento e perante o primeiro grau de jurisdição, sob pena de 

supressão de instância
1230

. 

A oposição, mesmo diante da confusa redação do art. 685 e seu parágrafo único 

do CPC/2015
1231

, subdivide-se em oposição interventiva e oposição autonôma. A primeira 

é aquela ajuizada antes do início da audiência de instrução do processo em curso, devendo 

ser processada conjuntamente com a ação original, no mesmo processo (embora em autos 

apensados), ampliando seu objeto; a segunda, aquela ajuizada após o início da audiência de 

instrução, fazendo nascer um novo processo em autos próprios
1232

. 

                                                 
1227

 Mesmo durante a vigência do CPC/1973, parte da doutrina entendia que a oposição poderia ou não ser 

considerada modalidade de intervenção de terceiros, a depender do momento em que manejada. Cf. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de Terceiros. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 41-

42; CINTRA, Lia Carolina Batista. Intervenção de terceiro por ordem do juiz: a intervenção iussu 

iudicis no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 144. 
1228

 MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos Especiais. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 

2016, p. 234. 
1229

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de Terceiros. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 40. 
1230

 CINTRA, Lia Carolina Batista. Intervenção de terceiro por ordem do juiz: a intervenção iussu iudicis 

no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 144 
1231

 Art. 685.  Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à 

ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Parágrafo único. Se a oposição for proposta 

após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das 

provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do 

processo. 
1232

 MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos Especiais. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 

2016, p. 235. Em sentido contrário, isto é, entendendo que o CPC/2015 não adotou a referida distinção: 

MOREIRA, Felipe Augusto de Toledo. Intervenção de terceiros In WANBIER, Luiz Rodrigues; 

WANBIER, Teresa Arruda Alvim (Coords.). Temas Essenciais do Novo CPC: análise das principais 

alterações do sistema processual civil brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 124. 
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Daí a afirmação de que verdadeira oposição seria somente a interventiva, 

porquanto, em se tratando de oposição autônoma, forma-se novo processo. Nesse contexto, 

o referido instituto provoca, de fato, ampliação subjetiva e objetiva do processo
1233

. 

A exceção substancial, por outro lado, representa contradireito do réu que, 

fundado em fato novo, encobre a eficácia da posição jurídica titularizada pelo autor. 

Distingue-se da oposição pela titularidade, pelo destinatário, pela natureza jurídica 

e pela capacidade de ampliar o objeto do processo. 

Com efeito, enquanto a exceção substancial é titularizada, necessariamente, pelo 

réu, a oposição o é por terceiro estranho à relação jurídica entabulada entre as partes. 

Quanto aos destinatários, as exceções de direito material destinam-se a encobrir a 

eficácia da posição jurídica do autor, ao passo que a oposição afeta diretamente autor e réu 

da demanda. 

Ademais, a exceção substancial é categoria pertencente ao Direito Privado 

Material. Já a oposição é instituto tipicamente processual, de natureza pública, pois. 

Por fim, importa consignar que, ao contrário das exceções substanciais, a 

oposição, pelo menos na modalidade interventiva, amplia o objeto do processo. 

10.4 Reconvenção e exceção substancial 

Em todo processo há, em regra, duas partes em conflito: uma, titular do interesse 

subordinante; outra, titular do interesse subordinado. 

O reconhecimento judicial da titularidade dos referidos interesses depende do 

respeito aos ritos processuais previstos na legislação para a célere e justa prestação 

jurisdicional. 

Como já examinado, o réu, ao se deparar com uma demanda que lhe foi proposta, 

pode tomar diversas atitudes, a saber: a) manter-se omisso, não participando do processo; 

b) reconhecer o pedido formulado pelo autor; c) exercer as diversas modalidades de defesa; 

e d) contra-atacar, reagindo à ação do autor, quando então se estará diante da denominada 

reconvenção. 

Os conceitos de reconvenção e exceção substancial, conquanto distintos, 

aproximam-se à consideração de que a mesma circunstância pode ensejar a oposição de 

                                                 
1233

 CINTRA, Lia Carolina Batista. Intervenção de terceiro por ordem do juiz: a intervenção iussu iudicis 

no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 145. 
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uma exceção ou de uma reconvenção
1234

. Nesse sentido, o inadimplemento do autor pode 

servir de fundamento tanto de uma exceção substancial do réu – com o limitado escopo de 

encobrir temporariamente a eficácia da pretensão do autor –, quanto de uma reconvenção, 

quando, por exemplo, o demandado pretende a resolução contratual
1235

. 

Assemelham-se, ainda, a partir da consideração de que tanto o réu reconvinte, 

quanto o excipiente são titulares, no plano do direito material, de posições jurídicas 

subjetivas ativas que exercem em face do autor, conforme se infere do próprio art. 343 do 

CPC/2015
1236

, que atrela a reconvenção à existência de uma pretensão própria do réu. 

Do mencionado dispositivo legal, ensurge outra importante relação entre a 

reconvenção e a exceção substancial. De fato, de acordo com a redação do art. 343 do 

Diploma processual – que é resultado de aperfeiçoamento levado a efeito pelo 

CPC/1973
1237

 –, a pretensão manifestada via reconvenção deve ser conexa ou com a ação 

principal, ou com o fundamento da defesa. 

Ao interpretar o termo “conexa” constante no art. 315 do Diploma processual 

revogado e que se mantém no atual, José Carlos Barbosa Moreira destaca que este deve ser 

interpretado de maneira bastante ampla, isto é, “deve haver alguma vinculação entre as 

duas ações – a ação principal e a reconvenção; ou uma relação entre a reconvenção e o 

próprio fundamento da defesa formulada pelo réu”
1238

. 

Sobreleva, desse modo, a íntima relação que pode existir entre as referidas 

categorias, porquanto, como cediço, caso a defesa do réu seja exercida por meio de uma 

exceção substancial, esta pode representar condição sine qua non para a admissibilidade da 

reconvenção, na medida em que deve existir relação entre ambas. 

Apesar da atração dos conceitos, notadamente diante da máxima secular de que 

reus in exceptione actor est, isto é, o réu da ação é o autor da exceção
1239

, é fato que são 

                                                 
1234

 “É difícil traçar com inteira nitidez a fronteira que separa a excepção material da reconvenção. Trata-se 

de um complexo problema que, desde há muito, tem ocupado a doutrina processualista, especialmente a 

estrangeira” (MESQUITA, Luís Miguel de Andrade. Reconvenção e excepção no processo civil: o 

dilema da escolha entre a reconvenção e a excepção e o problema da falta de exercício do direito de 

reconvir. Coimbra: Almedina, 2009. p. 17). 
1235

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. v. 1. Tradução da 2. ed. italiana. J. 

Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969. p. 348. 
1236

 Art. 343.  Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa 

com a ação principal ou com o fundamento da defesa. 
1237

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A resposta do réu no sistema do Código de Processo Civil. Revista de 

Processo, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 249-270, abr./jun. 1976. 
1238

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A resposta do réu no sistema do Código de Processo Civil. Revista 

de Processo. Revista de Processo, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 258, abr./jun. 1976. 
1239

 Renzo Bolaffi aponta a inexatidão dessa clássica afirmação. Cf. BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel 

Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 132. No mesmo sentido, Hélio Tornaghi destaca 
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figuras jurídicas diversas, possuindo, inclusive, naturezas jurídicas distintas: enquanto a 

reconvenção é categoria de Direito Público, a exceção substancial integra o Direito Privado 

Material
1240

. 

Para Leo Rosenberg, a reconvenção é “a ação proposta pelo réu, chamado 

reconvinte, contra o autor, chamado reconvindo, por meio da qual aduz uma pretensão 

independente [...] que se denomina contrapretensão”
1241

. 

Na clássica lição de João Monteiro, reconvenção é “a ação do réu contra o autor, 

proposta no mesmo feito em que está sendo demandado”
1242

. 

A rigor, pode-se afirmar que a reconvenção (Art. 343 e ss., CPC/2015), ao 

contrário da exceção substancial, é a ação do réu
1243

: “a relação jurídica processual do 

autor, à conventio, o réu faz corresponder a sua relação jurídica processual, a reconventio, 

isto é, ao ângulo que se compôs com a ação do autor outro ângulo se acrescenta do réu ao 

juiz e do juiz ao autor, sem que as linhas sejam as mesmas”
1244

. São, portanto, termos 

antitéticos
1245

. 

                                                                                                                                                    
que a referida máxima retirada de passagem de Ulpiano referia-se tão somente ao ônus da prova. Cf. 

TORNAGHI, Hélio. Compêndio de Processo Penal. Rio de Janeiro: J. Konfino, 1967. t. 1. p. 62. 
1240

 A linha divisória entre as figuras da exceção e da reconvenção nem sempre foram claras. No final do 

século XIX e início do século XX, desenvolveu-se na Itália, notadamente por obra de Lodovico Mortara 

o conceito de “exceção reconvencional”, tentativa de fundir estes dois termos antitéticos. Partindo da 

distinção entre “exceções simples” e “exceções reconvencionais”, entendeu-se esta como “todo o 

contrafacto defensivo susceptível de gerar uma pretensão incompatível com o direito do autor”, sendo 

certo, ademais, que a omissão do pedido não acarretaria graves consequências para o réu, porquanto, 

desde que tivessem sido alegados os contrafactos, o tribunal estaria obrigado a apreciar, com força de 

coisa julgada, a exceção. Já as chamadas “exceções simples” seriam meras negativas do direto afirmado 

pelo autor. (MESQUITA, Luís Miguel de Andrade. Reconvenção e excepção no processo civil: o 

dilema da escolha entre a reconvenção e a excepção e o problema da falta de exercício do direito de 

reconvir. Coimbra: Almedina, 2009. p. 212-217). Para uma crítica à teoria da exceção reconvencional, 

com indicação de ampla blibliografia, consultar: MESQUITA, Luís Miguel de Andrade. Reconvenção e 

excepção no processo civil: o dilema da escolha entre a reconvenção e a excepção e o problema da 

falta de exercício do direito de reconvir. Coimbra: Almedina, 2009. p. 229-265; ORIANI, Renato. 

Eccezione. Digesto dele Discipline Privatistiche: sezione civile. Torino: UTET, 1991, v. VII, p. 283 e 

ss. 
1241

 ROSENBERG, Leo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tradução Angela Romera Vera. Buenos 

Aires: EJEA, 1955. t. 2 p. 80. 
1242

 MONTEIRO, João. Teoria do Processo Civil. 6. ed. Atualizado por J. M. de Carvalho Santos. Rio de 

Janeiro: Borsoi, 1956, t. II, p. 866. 
1243

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. v. 1. Tradução da 2. Ed. italiana. J. 

Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 347. 
1244

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de 

Janeiro: Forense, 1974. t. 4. p. 156. 
1245

 CHIOVENDA, Jose. Principios de derecho procesal civil. Tradução Jose Casais y Santaló. Madrid: 

Reus, 1977, t. I, p. 347. 
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Ao reconvir, o réu não apenas reage à pretensão do autor, mas amplia o objeto do 

processo, dando vida a uma relação jurídica nova ao lado daquela já instaurada quando do 

ajuizamento da ação original
1246

. 

Trata-se de demanda nova em processo já existente, e não processo incidente, de 

modo que ação e reconvenção devem ser julgadas na mesma sentença, embora 

autônomas
1247

. 

A reconvenção veio a realizar, no âmbito processual, a lei econômica do mínimo 

esforço
1248

, porquanto permite a formulação de pretensão nova sem a necessidade de outro 

processo, evitando a dispersão de provas e o risco de decisões inúteis ou contraditórias
1249

. 

Por outro lado, o réu, quando se defende, ainda que por meio de exceção 

substancial, não pretende nada de quem aciona, mas apenas resiste à sujeição processual a 

que está submetido. Daí a afirmação de Eduardo Couture de que o réu, nesses casos, não 

almeja o reconhecimento de um direito, mas somente a excluir o alheio: “sua pretensão 

nada mais é do que a afirmação de liberdade jurídica”
1250

. 

No mesmo sentido, Moacyr Amaral Santos elucida que “qualquer que seja a 

defesa de mérito, ainda quando invoque em seu favor uma ou mais exceções stricti iuris, 

outra não é a posição do réu senão a de quem se opõe a que tenha acolhida a pretensão do 

autor e que se declare rejeitada a ação por sentença”
1251

. Não há, portanto, ampliação do 

thema decidendo
1252

. 

Com efeito, a exceção substancial, quando fundada, representa apenas mais um 

meio de obter a rejeição da demanda
1253

. Mantem-se, as partes, em suas respectivas 
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 MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos Especiais. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 

2016, p. 26; SANTOS, Moacyr Amaral. Da Reconvenção no Direito Brasileiro. 4. ed. correta e 

atualizada. 2. tir. São Paulo: Max Limonad, 1973, p. 132. 
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 DIDIER JUNIOR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 741-

742. 
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 MONTEIRO, João. Teoria do Processo Civil. 6. ed. Atualizado por J. M. de Carvalho Santos. Rio de 

Janeiro: Borsoi, 1956, t. II, p. 889. No mesmo sentido: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de 

Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e 

procedimento comum. 58. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, v. I, p. 823. 
1249

 MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos Especiais. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 

2016, p. 27. 
1250

 COUTURE, Eduardo J. Fudamentos del Derecho Procesal Civil. 3. ed. Buenos Aires: Depalma, 1969, 

p. 94. 
1251

 SANTOS, Moacyr Amaral. Da Reconvenção no Direito Brasileiro. 4. ed. correta e atualizada. 2. tir. 

São Paulo: Max Limonad, 1973. p. 111. 
1252

 MESQUITA, Luís Miguel de Andrade. Reconvenção e excepção no processo civil: o dilema da escolha 

entre a reconvenção e a excepção e o problema da falta de exercício do direito de reconvir. Coimbra: 

Almedina, 2009. p. 56. 
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 BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 132. 
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posições originais: o autor age, o réu reage, defendendo-se
1254

. Quando excepciona, o réu 

opõe um contradireito à posição jurídica ativa titularizada pelo autor; quando reconvém, 

afirma ser titular, tão somente, de um direito
1255

. 

Não por outro motivo Hélio Tornaghi assesta que “ao excepcionar o réu, procede 

como réu: defende-se. Ao reconvir, procede como autor: ataca”
1256

. 

De fato, um dos pressupostos da exceção substancial, como visto, é a condição de 

demandado – judicial ou extrajudicialmente –, de modo que constitui exclusivamente meio 

de defesa, não de ataque. Daí a assertiva de João Monteiro
1257

: 

Não se concebe a possibilidade de vir o seu titular a juízo pedir direta e 

principalmente que o adversário seja condenado a reconhecer a existência 

da exceção, pois, sendo o respectivo conteúdo um direito prorrogativo ou 

ilisivo do direito do credor, preciso é que êste ponha em juízo a sua ação 

e que o réu lha venha negar ope excepcionis [...] Em uma palavra: a 

exceção não é meio principal de atacar, senão de repelir; é ação contra 

ação, mas que só se põe em movimento sôbre forma ou expressão 

negativa. 

Como contradireito, muito embora represente posição jurídica ativa, a exceção 

substancial só se afirma via defesa e não via “ação”. Daí não ser possível figurar como 

objeto de reconvenção
1258

. 

                                                 
1254

 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de Processo Civil. 8. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. v.1, t. 1, p. 249. “Note-se que exceção e reconvenção não se confundem, mesmo quando esta tenha 

por fundamento fato impeditivio, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Reconvindo, o 

réu propõe uma ação em face daquele, ao passo que, excepcionando, pretende apenas defender-se, não 

atacar” (MARCATO, Antonio Carlos. Das Exceções rituais no processo civil brasileiro 

incompetência, suspeição e impedimento. 1989. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 11). No mesmo sentido, Pontes de Miranda: “A 

reconvenção é ação. Aí é que se têm de acentuar todos os enunciados a respeito da ação reconvencional, 

que é re-ação do réu. Sempre que poderia ele ir a juízo propor, de maneira independente, a ação, dado é 

propor a reconvenção; aliter, se só lhe restaria a via exceptiva, ope exceptionis. Quando a exceção 

poderia ser exercida em processo à parte, autônomo, pode também ser objeto da ação reconvencional. 

Não, se só alegável como defesa. Então, o direito subjetivo está desmunido de pretensão, e ter a 

pretensão é pressuposto essencial da reconvenção; ou é a pretensão que está desmunida de ação” 

(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de 

Janeiro: Forense, 1974. t. 4. p. 162). 
1255

 “O contradireito é uma situação jurídica ativa – situação de vantagem – exercido como reação ao 

exercício de um direito. É um direito contra outro direito, assim como o antídoto é um veneno contra um 

veneno. Trata-se de um direito que não é exercido por ação. A afirmação deste direito é feita na defesa, e 

não na ação. Por isso, não pode ser objeto de reconvenção ou pedido contraposto – sobre ambos, ver item 

mais à frente neste capítulo. Quando reconvém ou formula pedido contraposto, o réu afirma ter direito (e 

não um contradireito) contra o autor” (DIDIER JUNIOR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. rev. ampl. e 

atual. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 709). 
1256

 TORNAGHI, Hélio. Compêndio de Processo Penal. Rio de Janeiro: J. Konfino, 1967. t. 1. p. 62. 
1257

 MONTEIRO, João. Teoria do Processo Civil. 6. ed. Atualizado por J. M. de Carvalho Santos. Rio de 

Janeiro: Borsoi, 1956, t. II, p. 330. 
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Não por outro motivo, Giuseppe Chiovenda destaca que “conquanto o réu se 

valha de diversas exceções, seu pedido tende sempre à rejeição da demanda do autor; pelo 

que, a exceção tem por definição os mesmos limites da ação”
1259

. 

Ademais, a indepedência entre a “ação” e a reconvenção, mantida pelo art. 343, 

§2º do CPC/2015
1260

, estabelece outra importante distinção entre a exceção e a 

reconvenção. 

De fato, é antigo o entendimento de que a desistência da ação, depois de oferecida 

a reconvenção, não impede o prosseguimento desta
1261

. 

As exceções, por outro lado, não podem ser apreciadas pelo juiz caso o autor 

desista do pedido, uma vez que, visando esta afetar a posição jurídica titularizada pelo 

autor e que fundamenta o pleito formulado, esvazia-se de sentido no momento da 

desistência. A condição de demandado se desfaz, suprimindo uma de suas premissas
1262

. 

Em síntese, a diferença fundamental que se estabelece entre as duas hipóteses 

confrontadas está em que o réu que opõe uma exceção substancial simplesmente se 

defende, ao passo que, no caso da reconvenção, o réu age em face do autor, alargando o 

objeto litigioso do processo
1263

. 

                                                                                                                                                    
1258

 DIDIER JUNIOR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 709 
1259

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. v. 1. Tradução da 2. Ed. italiana. J. 

Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 347. 
1260

 Art. 343, § 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito 

não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. 
1261

 SANTOS, Moacyr Amaral. Da reconvenção no Direito Brasileiro. 4. ed. correta e atualizada. São 

Paulo: Max Limonad, 1973. p. 230. 
1262

 MESQUITA, Luís Miguel de Andrade. Reconvenção e excepção no processo civil: o dilema da escolha 

entre a reconvenção e a excepção e o problema da falta de exercício do direito de reconvir. Coimbra: 

Almedina, 2009. p. 22. 
1263

 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de Processo Civil. 8. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. v.1, t. 1, p. 250; DIDIER JUNIOR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao 

direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 

JusPodivm, 2017, p. 741. Luís Miguel de Andrade Mesquita, à luz do direito português, aponta 

distinções quanto aos requisitos de admissibilidade, à litispendência, à coisa julgada, à desistência do 

pedido, ao valor da causa, ao contraditório e aos recursos. Cf. MESQUITA, Luís Miguel de Andrade. 

Reconvenção e excepção no processo civil: o dilema da escolha entre a reconvenção e a excepção e o 

problema da falta de exercício do direito de reconvir. Coimbra: Almedina, 2009. p. 19-25. 



310 
 

10.5 Pedido contraposto e exceção substancial 

Assim como a reconvenção, o pedido contraposto também envolve uma demanda 

formulada pelo réu, o que, de certa forma, mitiga a ideia de que o réu não pede, mas 

impede. 

Com efeito, o réu, em determinadas hipóteses, também pode demandar, 

formulando pedido contraposto, que, no entanto, difere da reconvenção pela menor 

amplitude de cognição judicial. 

Há previsão de pedido contraposto nos juizados especiais cíveis (Art. 31, Lei n. 

9099/95), no procedimento de produção antecipada de prova (Art. 382, §3º, CPC/2015) e 

no procedimento das ações possessórias (Art. 556, CPC/2015). 

Observa-se, dessa forma, que o pedido contraposto, na mesma esteira da 

reconvenção, diferencia-se da exceção substancial, notadamente por não se consubstanciar 

em um contradireito exercido pelo réu, mas sim em direito próprio que o réu pretende seja 

reconhecido judicialmente
1264

. 

  

                                                 
1264

 DIDIER JUNIOR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 709 
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11 A PRESCRITIBILIDADE DAS EXCEÇÕES SUBSTANCIAIS 

“O que é, pois, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu 

sei; se desejar explicá-lo àquele que me pergunta, não 

sei” 

(Santo Agostinho). 

 

A prescrição é um velho instituto de profundas raízes romanas
1265

, mas que 

remanesce de grande atualidade por suscitar diversas questões e polêmicas, representando 

lugar-comum nas obras sobre o tema destacar as dificuldades encontradas por aqueles que 

se dispuseram a enfrentar a matéria
1266

. 

Conforme Manoel Ignácio Carvalho de Mendonça, “não ha talvez um instituto de 

direito que mais opportunamente tenha fornecido ás divagações dos philosophos do que a 

prescrição”
1267

. 

De fato, a prescrição é tema dos mais importantes na Dogmática Geral do Direito 

Civil não só pelas questões que suscita por si só, mas pelas relações que guarda com outros 

temas de teoria geral, como é o caso das exceções de direito material. 

Desse modo, à já mencionada complexidade do tema das exceções substanciais 

vem juntar-se, no presente capítulo, a complexidade inerente à prescrição. 

Como não poderia ser diferente, a prescritibilidade das exceções substanciais 

constitui uma das questões mais controversas na Teoria das Exceções, representando, nas 

palavras de Renzo Bolaffi, uma das quadras mais desanimadoras do Direito Civil
1268

. 

Nesta seara, sobreleva-se a importância da correta delimitação das exceções 

substanciais e das espécies de defesa cognoscíveis de ofício pelo juiz, uma vez que, quanto 

a estas, não há que se falar em prazo para exercício. 

A correta compreensão da matéria, no entanto, demanda, sem pretensão de 

exaustividade, algumas reflexões preliminares acerca da prescrição. É o que se passa a 

expor. 

                                                 
1265

 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para 

identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, ano 86, v. 744, p. 725, out. 1997. 
1266

 CAHALI, Yussef Said. Prescrição e decadência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 15. 
1267

 CARVALHO DE MENDONÇA, Manoel Ignacio. Doutrina e Pratica das Obrigações. 2. ed. 

augmentada. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1911, p. 717. 
1268

 BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 240. 
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11.1 A influência do tempo sobre as relações jurídicas 

O tempo é elemento central a ser considerado na vida dos direitos, estabelecendo-

se um laço potente entre a temporalização social do tempo e a instituição jurídica da 

socidade: “o direito afeta diretamente a temporalização do tempo, ao passo que, em troca, 

o tempo determina a força instituinte do direito”
1269

. 

O exercício dos direitos (em sentido) subjetivo, com efeito, encontra uma série de 

limitações, sendo diversas as maneiras pelas quais esse poder jurídico pode ser afetado em 

sua eficácia, podendo-se citar, a título exemplificativo, as próprias exceções substanciais. 

Mas não só. Também o tempo exerce importante influência sobre os direitos, 

estimulando o seu exercício
1270

. De fato, como será examinado a seguir ao se abordar o 

fundamento da prescrição, caso o exercício dos direitos fosse indefinido no tempo, 

promover-se-ia verdadeira insegurança jurídica. 

O Código Civil, aliás, é importante diploma normativo que bem demonstra a 

íntima influência do tempo nas relações jurídicas, possuindo a peculiaridade de, por meio 

de suas normas, acompanhar os sujeitos de direito desde a concepção até a sua extinção. 

Daí poder-se dizer que é dado a todos a possibilidade de, por exemplo, escapar da 

incidência das normas jurídicas penais, mas a ninguém é dado escapar da incidência 

infalível das normas do Direito Civil. 

O tema da prescrição é, nesse contexto, a seara jurídica em que se nota de maneira 

mais acentuada os efeitos do tempo sobre as relações de direito
1271

. 

No entanto, a produção de efeitos jurídicos pelo tempo, via de regra depende de 

outros fatores a ele conjugados
1272

. Em outras palavras, apesar de o evento
1273

 tempo ser 

                                                 
1269

 OST, François. O tempo do direito. Tradução Élcio Fernandes. Bauru: Edusc, 2005, p. 13. No mesmo 

sentido:  
1270

 MESSINEO, Francesco. Manuale di Diritto Civile e Commerciale: codici e norme complementari. v. 

1. 9. ed. Milano: Giuffré, 1957, p. 183. 
1271

 SIMÃO, José Fernando. Prescrição e decadência: início dos prazos. São Paulo: Atlas, 2013, p. 133; 

AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para 

identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, ano 86, v. 744, p. 725, out. 1997; 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Prescrição: questões relevantes e polêmicas, In: DELGADO, Mário 

Luiz; ALVES, Jones Figueirêdo (Coords). Novo Código Civil: questões controvertidas. São Paulo: 

Método, 2004, p. 92. Nas palavras de Francisco Amaral, “o tempo é fato jurídico natural de grande 

importância nas relações jurídicas pela influência que pode ter na gênese, exercício e perda dos 

respectivos direitos”, sendo possível afirmar, ademais, que sua maior influência ocorre, exatamente, no 

campo do direito privado. Cf. AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 8. ed. rev., atual. e aum. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 617-618. 
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em diversas oportunidades elemento do suporte fático das mais variadas normas jurídicas, 

em muitos casos ele vem acompanhado de outros elementos, o que significa que, nestes 

casos, para a suficiência do suporte fático normativo e para a consequente incidência da 

norma jurídica, é necessário mais do que o mero decurso de determinado lapso temporal. 

O presente capítulo, desse modo, pretende abordar a relação entre o tempo e as 

exceções de direito material, o que culminará no exame do art. 190 do Código Civil, que 

encerra verdadeira impropriedade dogmática. 

 

11.2 Fundamento da prescrição 

Diversos são os fundamentos apontados em doutrina para o instituto da 

prescrição. Antônio Luis da Câmara Leal, seguramente um dos autores que mais tratou da 

matéria em direito nacional, nos fornece importante síntese dos principais, a saber: a) a 

ação destruidora do tempo; b) o castigo à negligência; c) a presunção de abandono ou 

renúncia; d) a presunção de extinção do direito; e) a proteção do devedor; f) a diminuição 

das demandas; e g) o interesse social, pela estabilidade das relações jurídicas
1274

. 

Para o autor, no entanto, o único fundamento aceitável para a prescrição é o 

interesse jurídico-social: 

Tendo por fim extinguir ações, ela foi criada como medida de ordem 

pública, para que a instabilidade do direito não viesse a perpetuar-se, com 

sacrifício da harmonia social, que é a base fundamental do equilíbrio 

sobre que se assenta a ordem pública1275. 

No mesmo sentido, Pontes de Miranda perfilha o entendimento de que o 

fundamento da prescrição é a segurança e a paz públicas, destacando, ainda, que o que se 

visa “é proteger o que não é devedor e pode não mais ter prova da inexistência da 
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 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de Direito Civil: introdução, parte geral, direito das pessoas. 

Tradução da 6. ed. italiana, com notas remissivas aos Códigos Civis Brasileiro e Português pelo Dr. Ary 

dos Santos. Sâo Paulo: Saraiva, 1934. v. 1. p. 320. 
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 Eventos, que se diferenciam das condutas, “são os puros fatos da natureza, aqueles que acontecem 

independentemente de atuação humana ou, quando há presença dessa atuação em sua concreção no 

mundo, essa resulta, exclusivamente, de sua condição natural, biológica (como na concepção, no 

nascimento, na morte de alguém, por exemplo)” (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: 

plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 38). 
1274

 CÂMARA LEAL, Antônio Luiz da. Da prescrição e da decadência. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1982. p. 13-14. 
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 CÂMARA LEAL, Antônio Luiz da. Da prescrição e da decadência. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1982. p. 15. 
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dívida”
1276

. Complementa o tratadista que “a proteção, que se contém nas regras jurídicas 

sôbre prescrição, corresponde à experiência humana de ser pouco provável a existência de 

direitos, ou ainda existirem direitos, que por longo tempo não foram invocados”
1277

.  

Essa segurança e paz públicas, como afirma Carlos Alberto Dabus Maluf, são 

obtidas na medida em que por meio da prescrição obtém-se a estabilidade e a consolidação 

das posições jurídicas, porquanto “sem ela, nada seria permanente; o proprietário jamais 

estaria seguro de seus direitos, e o devedor livre de pagar duas vezes a mesma dívida”
1278

. 

Do ponto de vista prático, o autor fornece percuciente exemplo que bem elucida a questão, 

inclusive do ponto de vista das relações econômicas: 

Ora, se não houvesse prescrição, o adquirente seria obrigado a examinar 

não só o título de domínio do vendedor, como também os de todos os 

antecessores, através dos séculos, sem limite de tempo. Uma só falha que 

encontrasse na longa séria de transmissões bastaria para comprometer 

todas as alienações subsequentes. Tal investigação, além de impraticável, 

em razão da deficiência dos arquivos e registros, entravaria 

irremediavelmente o comércio jurídico, tolhendo a realização de quase 

todos os negócios1279. 
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  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 219. 
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 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 219. No mesmo sentido, entre outros: LOUREIRO, Lourenço Trigo de. Instituições de Direito Civil 

brasileiro. 5. ed. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1884. t. 2. p. 180; VAMPRÉ, Spencer. Manual de 

Direito Civil brasileiro: Theoria Geral do Direito Civil e Direito de Família. Rio de Janeiro: F. Briguiet, 

1920, v. 1, p. 151-152; LEONARDO, Rodrigo Xavier. A prescrição no Código Civil Brasileiro (ou o 

jogo dos sete erros). Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, n.51, p. 110, 2010; NERY, 

Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Instituições de Direito Civil: parte geral. São Paulo: 

RT, 2015, p. 354-355; VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 18. ed. São Paulo: Atlas, 

2018. Julio Gonzaga Andrade Neves, destaca que a prescrição e a decadência, ao lado da supressio, “têm 

entre si a base comum de estabilização de demandas” (NEVES, Julio Gonzaga Andrade. A Supressio 

(Verwirkung) no Direito Civil. São Paulo: Almedina, 2016, p. 84). Também é essa a opinião de 

Francisco Amaral, para quem o fundamento da prescrição é a necessidade de paz, ordem, segurança e 

certeza jurídica, concluindo que o que se protege, ainda que mediatamente, é o próprio interesse público. 

Cf. AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 8. ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 

2014. 
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 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Código Civil comentado: prescrição, decadência e prova: artigos 189 

a 232. Coordenador Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2009. v. 3. p. 7. 
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De fato, a prescrição e a decadência geram tranquilidade social em decorrência da 

certeza de que o tempo resolve todos os problemas (tempus omnia solvit), encerra todas as 

angustias, ainda que não tenha havido qualquer ação humana nesse sentido
1280

. 

Do ponto de vista metajurídico a prescrição “tem sua base filosófica na própria 

natureza humana, ao mesmo tempo em que é reclamada pela organização das sociedades 

civilizadas”
1281

. 

Vale mencionar, ainda, a opinião de Messineo, para quem a razão de ser da 

prescrição é uma exigência de ordem social, sendo que o ordenamento jurídico atribui, 

ainda que indiretamente, ao exercício de um direito, a função de conservá-lo, estimulando 

seu titular a manejá-lo
1282

. 

Outros autores
1283

 defendem que o fundamento da prescrição seria também 

penalizar a negligência do titular do direito ao não exercê-lo, entendimento este que 

chegou ao Brasil por meio das Ordenações Manuelinas em redação que foi, 

posteriormente, repetida pelas Ordenações Filipinas. Esse entendimento corresponderia ao 

brocardo dormientibus non succurrit jus. 

11.3 Natureza jurídica da prescrição 

Tema dos mais importantes é a definição da natureza jurídica da prescrição. Este 

tema, em âmbito nacional, tem grande desenvolvimento na obra de Pontes de Miranda
1284
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p. 217. 



316 
 

e, em obras mais recentes, nos trabalhos de Marcos Bernardes de Mello
1285

 e de Rodrigo 

Xavier Leonardo
1286

. 

Como afirmado alhures, o mundo do Direito é formado por fatos jurídicos e toda 

eficácia deles deriva. O fato jurídico, por seu turno, é resultado da incidência normativa 

sobre os elementos do suporte fático. 

De acordo com o elemento cerne do suporte fático
1287

 Pontes de Miranda elaborou 

uma classificação completa e exaustiva dos fatos jurídicos
1288

. Interessa, para o presente 

capítulo, apenas a classificação dos fatos jurídicos lícitos
1289

. 

Dentre os fatos jurídicos lícitos, destaca-se a espécie dos atos-fatos jurídicos
1290

. 

Nesta espécie, o Direito considera irrelevante saber se houve vontade humana tendente a 

praticá-los, conferindo destaque ao resultado fático que dele decorre. São casos em que a 

previsão do suporte fático é de uma situação de fato que, não obstante, só pode ocorrer por 

meio de uma conduta humana. Essa relação entre ato e fato, não obstante o foco esteja 

neste último, é o que justifica o termo empregado: ato-fato jurídico
1291

. São exemplos desta 
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 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 172-175. 
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 LEONARDO, Rodrigo Xavier. A prescrição no Código Civil Brasileiro (ou o jogo dos sete erros). 

Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, n. 51, p.101-120, 2010. 
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 O elemento cerne, juntamente com o elemento completante, compõe o núcleo do suporte fático. Estes 

elementos constituem aquilo que é necessário à incidência da norma jurídica. Cf. MELLO, Marcos 

Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 85;  

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: Pessoas físicas e 

jurídicas. Atualizado por Judith Martins-Costa, Gustavo Haical e Jorge Cesar Ferreira da Silva. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. t. I, p. 92. 
1288

 “A denominação que as pessoas dão aos atos jurídicos que praticam é absolutamente irrelevante. O que 

importa é o suporte fático que se materializou”. (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: 

plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 159). 
1289

 Vale menção à síntese elaborada por Pontes de Miranda: “Quando o ato não foi querido, ou se abstrai de 

ter sido, mas a regra jurídica incide, fazendo-o jurídico e, pois, producente de eficácia jurídica, não 

produz negócios jurídicos, nem ato jurídico stricto sensu, mas sim atos-fatos jurídicos. Os atos humanos 

juridicizáveis são, portanto, ou declarações de vontade, ou manifestações de vontade (negócios jurídicos 

e atos jurídicos stricto sensu), ou atos-fatos jurídicos. Nesses, a vontade não é causa deles; a regra 

jurídica incide sobre eles, sem ver neles declarações ou manifestações de vontade: são atos-fatos, atos a 

que se dá a entrada no mundo jurídico como fatos jurídicos, e não como atos jurídico” (PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: pessoas físicas e jurídicas. Atual. por 

Judith Martins-Costa, Gustavo Haical e Jorge Cesar Ferreira da Silva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2012. t. 1. p. 154). 
1290

 É possível distinguir os atos-fatos jurídicos em espécies. São elas: atos reais, atos-fatos jurídicos 

indenizativos e atos-fatos caducificantes. Para uma análise completa das espécies: MELLO, Marcos 

Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 168-175. 
1291

 “Os atos-fatos são atos humanos, em que não houve vontade, ou dos quais se não leva em conta o 

conteúdo de vontade, aptos, ou não, a serem suportes fácticos de regras jurídicas. A variedade dêles 

ainda não permitiu que se lhes descobrissem tôdas as regras gerais; e as regras sôbre os negócios 

jurídicos não podem apanhá-los.” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito 

Privado: pessoas físicas e jurídicas. Atual. por Judith Martins-Costa, Gustavo Haical e Jorge Cesar 

Ferreira da Silva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. t. 1. p. 158). 
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espécie de fato jurídico: a caça, a pesca, a tomada de posse, a usucapião, a ocupação, a 

especificação, a tradição da posse. 

Vale mencionar, nesse sentido, a lição de Pontes de Miranda: 

Ato humano é o fato produzido pelo homem; às vêzes, não sempre, pela 

vontade do homem. Se o direito entende que é relevante essa relação 

entre o fato, a vontade e o homem, que em verdade é dupla (fato, 

vontade-homem), o ato humano é ato jurídico, lícito ou ilícito, e não ato-

fato, nem fato jurídico stricto sensu. Se, mais rente ao determinismo da 

natureza, o ato é recebido pelo direito como fato do homem (relação 

"fato, homem"), com o que se elide o último têrmo da primeira relação e 

o primeiro da segunda, pondo-se entre parêntese o quid psíquico, o ato, 

fato (dependente da vontade) do homem, entra no mundo jurídico como 

ato-fato jurídico
1292

. 

Feitas estas considerações, mister destacar que o fato jurídico da prescrição, 

formado a partir do fenômeno da juridicização, é ato-fato jurídico. 

De tal ato-fato jurídico, não obstante, provém um direito de exceção de 

prescrição (ius exceptionis), também denominado de prescrição
1293

. 

Em suma, quanto à sua natureza jurídica, a prescrição, entendida como espécie 

de fato jurídico, pertence à categoria dos atos-fatos. Por outro lado, se entendida como 

categoria eficacial, representa espécie de exceção substancial. 

11.4 Conceito de prescrição 

A palavra prescrição, como esclarece Carlos Alberto Dabus Maluf, “procede do 

vocábulo latino praescriptio, derivado do verbo praescribere, formado de prae e scribere, 

com a significação de escrever antes ou no começo”
1294

. 

A prescrição durante muito tempo foi negligenciada pelo direito romano. Com 

efeito, naquele direito durante muito tempo prevaleceu a perpetuidade das ações, que 

constituíam verdadeiro patrimônio de seu sujeito ativo
1295

. 
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 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: bens e fatos jurídicos. 

Atual. por Ovídio Rocha Barros Sandoval. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 457-458. 
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 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 238. 
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 MALUF, Carlos Alberto Dabus. Código Civil comentado: prescrição, decadência e prova: artigos 189 a 

232. Coordenador Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2009. v. 3, p. 1. 
1295

 CARVALHO DE MENDONÇA, Manoel Ignacio. Doutrina e Pratica das Obrigações. 2. ed. 

augmentada. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1911, p. 718;  
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De fato, a rígida conservação dos direitos, sem levar em conta a sua utilidade, é 

um traço característico do direito romano antigo
1296

. 

Com o direito pretoriano, no entanto, a prescrição passou a ser verdadeira exceção 

à antiga regra da duração perpétua das ações, convertendo-se, por fim, a exceção em regra 

geral
1297

. 

A prescrição, que atua no plano da eficácia, segundo conceituação de Pontes de 

Miranda, “é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, 

que alguma regra fixa, a sua pretensão ou ação”
1298

. Sendo espécie de exceção de direito 

material – como já se esclareceu - a prescrição não destrói direito, pretensão ou ação, não 

extingue efeitos, mas apenas encobre a eficácia da pretensão
1299

. Para Marcos Bernardes de 

Melo, diante da não essencialidade da coextensão entre a pretensão e a ação material, a 

prescrição poderia encobrir, além da pretensão, também a ação e, até mesmo, outra 

exceção
1300

. 

Agnelo Amorim Filho, autor de um dos textos doutrinários mais influentes em 

direito nacional sobre o tema, fixou o entendimento de que “estão sujeitas a prescrição 

(indiretamente, isto é, em virtude da prescrição da pretensão a que correspondem) todas as 
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 DERNBURG, Arrigo. Pandette. Prima traduzione dal tedesco sulla 6.ed. di Francesco Bernardino 

Cicala. Torino: F. Bocca, 1906, v. 1, p. 1, p. 445. 
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(CARVALHO DE MENDONÇA, Manoel Ignacio. Doutrina e Pratica das Obrigações. 2. ed. 

augmentada. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1911, p. 718). A propósito, consultar também: PONTES 

DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos mutilados, 

exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz Rodrigues 

Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. p. 219; 

221-222; DERNBURG, Arrigo. Pandette. Prima traduzione dal tedesco sulla 6.ed. di Francesco 

Bernardino Cicala. Torino: F. Bocca, 1906, v. 1, p. 1, p. 445 e ss. 
1298

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 219. 
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  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 219. 
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 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 172. “Conforme explica Marcos Bernardes de Mello, a coextensão entre pretensão e ação em 

sentido material não é necessária, ainda que em regra ela ocorra. Justamente por isso, segundo este autor, 
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ações condenatórias, e somente elas”
1301

 e “estão sujeitas a decadência (indiretamente, isto 

é, em virtude da decadência do direito potestativo a que correspondem) as ações 

constitutivas que têm prazo especial de exercício fixado em lei”
1302

. 

O trabalho, no entanto, não é imune a críticas, porquanto, ao distinguir os 

institutos da prescrição e da decadência, utiliza como critério as diversas espécies de ações, 

aparentemente, em sentido processual segundo a classificação trinária
1303

. 

Seja como for, dadas as considerações já feitas sobre a relação jurídica e a noção 

de direito (em sentido) subjetivo como posição jurídica subjetiva ativa complexa 

constituída como um feixe de posições jurídicas elementares, é possível esclarecer de 

maneira mais precisa o conceito de prescrição. 

Como afirma Rodrigo Xavier Leonardo, “apenas quando se compreende a 

existência destas categorias eficaciais e a diferença entre cada uma delas, torna-se possível 

compreender o que a prescrição atinge e o que a prescrição não atinge em direito 

brasileiro”
1304

. 

A pretensão, como já afirmado, é posição jurídica subjetiva ativa simples 

traduzível em um poder de exigir um comportamento do outro polo da relação jurídica. É o 

poder exigir
1305

. 

A relação entre a exceção de prescrição e a figura da pretensão é estabelecida, em 

direito nacional, pelo art. 189 do CC/2002
1306

, que causa de diversas celeumas dogmáticas. 

Trata-se de disposto inspirado no § 194, I do BGB, segundo o qual “das Recht, 

von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der 

Verjährung”, isto é, “o direito de exigir de outrem ato ou abstenção (pretensão) submete-se 

à prescrição”
1307

. 
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Deve-se a Bernhard Windscheid a substituição da então consagrada expressão 

“prescrição da ação” pela agora já disseminada expressão “prescrição da pretensão”, 

modificação que não pretendia ser apenas uma alteração de nomenclatura, mas antes da 

própria essência do instituto
1308

. 

Por aquele artigo do Código Civil brasileiro, a posição jurídica elementar 

pretensão nasceria somente após a violação do direito subjetivo e seria extinta pela 

prescrição. Daí a afirmação equivocada de boa parte da doutrina nacional
1309

e o 

posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores nesse sentido
1310

. 

No entanto, esta não é a solução mais adequada ao rigor dos princípios. 

A pretensão, como grau de exigibilidade do direito, nasce tão logo este se torne 

exigível. Antes, porém, já existe direito (em sentido) subjetivo e dever jurídico, que, não 

obstante, não atingiram ainda o grau de exigibilidade. Em se tratando de relação jurídica 

obrigacional, já existem credor e devedor, crédito e débito, mas em situação estática. O 

nascimento de pretensão, portanto, não pressupõe violação de direito algum, mas sim o 

momento da exigibilidade, que pode ocorrer no mesmo instante em que nasce a relação 
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n. 796, p. 44, fev. 2002; FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: 

Parte Geral e LINDB. 16. ed. atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018, v. I, p. 793; RIZZARDO, 
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jurídica ou em momento posterior, quando se implementa determinada condição ou se 

atinge eventual termo, por exemplo. 

A ação (em sentido material) – a “inflamação do direito ou da pretensão”
1311

 - é 

que somente nascerá quando esta pretensão não for satisfeita ou quando, tratando-se de 

pretensões que vem sendo satisfeitas por atos positivos ou negativos, deixa de o ser, pois se 

trata do grau de impositividade do direito
1312

. 

Nesse sentido, Pontes de Miranda leciona que “a prescrição inicia-se ao nascer a 

pretensão; portanto, desde que o titular do direito pode exigir o ato, ou omissão. A 

pretensão supõe o direito, que é prius; pode ser posterior a ele, e. g., se há dia para o 

vencimento e exigibilidade”
1313

. E complementa o mestre: “no conceito de prescrição 

nenhum elemento há em que se aluda a dano ao credor”
1314

. 

Tais considerações também não escaparam à Marcos Bernardes de Mello, que 

credita à intromissão indevida do legislador em matéria científica os problemas suscitados 

pelo mencionado artigo do Código Civil. Esclarece, de forma clara, que: “a pretensão é tão 

somente fase de exigibilidade do direito, de modo que surge sempre que o direito subjetivo 

pode ser exigido. A ação é que nasce como decorrência de violação, mas não do direito, e 

sim da pretensão”
1315

. 
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Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 240. 
1315

 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 173. No mesmo sentido: SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio Luiz. Teoria geral do 

processo civil. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 132-136; SILVA, Ovídio A. 

Baptista da . Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação. Revista da AJURIS, Porto Alegre,  

n. 29, p. 101, nov. 1983. 
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No mesmo sentido, Rodrigo Xavier Leonardo, além de mencionar a atecnicidade 

do dispositivo, assesta que, do ponto de vista pragmático, o surgimento da pretensão 

apenas a partir da violação representaria uma restrição ideológica inaceitável, porquanto 

fere de morte as pretensões inibitórias, destinadas a exigir uma prestação hábil a evitar a 

violação do próprio direito e, até mesmo, a prática de determinado ato ilícito
1316

. 

Com efeito, a prevalecer o referido entendimento, criar-se-ia contradição lógica 

com as hipóteses de ação de manutenção de posse, de interdito proibitório, de ação popular 

preventiva, de ação civil pública que tenha por objetivo impedir determinado dano, etc. Em 

todas essas hipóteses não há violação de direito, mas é inegável o escopo de prevenção. 

Ademais, deve-se considerar que, no âmbito das relações jurídicas de direito 

absoluto
1317

, como, por exemplo, a relação jurídica de propriedade, o sujeito ativo (p. ex. o 

proprietário) é titular da pretensão à abstenção mesmo antes de qualquer ato lesivo, isto é, 

pode o sujeito ativo dessa relação jurídica exigir do alter, a quem é atribuído um dever 

geral de abstenção
1318

, que se abstenha de interferir em seu direito absoluto (p. ex. o direito 

                                                 
1316

 LEONARDO, Rodrigo Xavier. A prescrição no Código Civil Brasileiro (ou o jogo dos sete erros). 

Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, n.51, p. 115, 2010. Também Julio Gonzaga 

Andrade Neves parece concordar com a concepção adotada neste artigo ao afirmar que: “exigíveis 

direitos subjetivos em sentido estrito [...], surge para o credor a pretensão de direito material, 

compreendida como a força coercitiva pela qual o titular do direito compele o devedor ao cumprimento 

(CC, art. 189). A pretensão de direito material tem um prazo fixado em lei par ao seu exercício, de modo 

que a abstenção em pô-la em movimento por esse período de tempo leva ao seu perecimento, por força da 

prescrição” (NEVES, Julio Gonzaga Andrade. A Supressio (Verwirkung) no Direito Civil. São Paulo: 

Almedina, 2016, p. 85). 
1317

 As relações jurídicas relativas são aquelas que possuem sujeito passivo determinado ou determinável. 

Neste sentido, eventuais posições jurídicas ativas elementares do sujeito ativo (pretensão, faculdade, 

poder formativo, imunidade) só podem ser direcionadas ao sujeito passivo ao qual é imposto as 

correlatas posições jurídicas passivas elementares (dever comportamental, ausência de pretensão, 

sujeição, ausência de poder formativo) e a ninguém mais. Além disso, somente o titular do dever 

comportamental é capaz de promover o inadimplemento não satisfazendo a pretensão. Por outro lado, as 

relações jurídicas absolutas são aquelas que possuem o sujeito ativo ou o sujeito passivo indeterminados. 

Fala-se, então, em sujeitos passivos totais e sujeitos ativos totais. No caso de relações jurídicas absolutas 

com sujeito passivos totais, o direito subjetivo pode ser exercido em face de todos os demais sujeitos de 

direito que integrem, de modo permanente ou transitório a comunidade na qual vige a relação jurídica. 

Além disso, nestes casos, o sujeito ativo está imune (=posição jurídica subjetiva ativa) às interferências 

de qualquer outro sujeito e pode pretender (=posição jurídica subjetiva ativa) que todos os demais não 

interfiram em seu direito absoluto, motivo pelo qual ao sujeito passivo total é imposto uma ausência de 

poder formativo e um dever comportamental de exclusão (=abstenção). São exemplos desta espécie as 

relações jurídicas reais (como a de propriedade) e as relações jurídicas de direito da personalidade. Cf. 

MELLO, Marcos Bernardes d. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. p. 215. 
1318

 MOTA PINTO, Carlos Alberto do. Teoria Geral do Direito Civil. 3ª ed. atual. Coimbra: Coimbra, 1999, 

p. 123; VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2000, 

v. 1. p. 521. 
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de propriedade)
1319

. Também por esta consideração observam-se as perplexidades causadas 

pela redação do art. 189
1320

. 

Esse entendimento encontra-se consagrado no Enunciado n. 14, aprovado na 

Primeira Jornada de Direito Civil, promovida em 2002 pelo Conselho da Justiça Federal, 

que procura compatibilizar a redação do art. 189 com o rigor dogmático: “1) o início do 

prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do 

direito subjetivo; 2) o art. 189 diz respeito a casos em que a pretensão nasce imediatamente 

após a violação do direito absoluto ou da obrigação de não fazer”. 

O enunciado, com efeito, na tentativa de salvar o dispositivo legal, confere-lhe 

interpretação restritiva. Parte da premissa de que em relações jurídicas de direito absoluto, 

como já mencionado, há pretensão de abstenção dirigida contra o polo passivo, a quem é 

imposto um dever geral de abstenção, de modo que, violada tal pretensão, nasceria para o 

polo ativo da relação jurídica outra pretensão como, por exemplo, a pretensão à 

indenização ou à reivindicação, inconfundível com a primeira. 

Em síntese, conforme afirma Pontes de Miranda, “tratando-se de direitos 

absolutos, é preciso que haja o fato lesivo para que nasça a pretensão de que se trata (isto é, 

fora da pretensão erga omnis), e será esta pretensão que estará sujeita ao prazo 

prescricional”
1321

. 

                                                 
1319

 Nesse sentido são as lições de Pontes de Miranda: “há pretensões, que se manifestam na proibição geral 

de turbação e de esbulho”; “a pretensão é erga omnes, consiste em proibição geral, que corresponde à 

estrutura dos direitos com sujeitos passivos totais” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 

Tratado de Direito Privado: eficácia jurídica, direitos e ações. Atual. por Marcos Bernardes de Mello e 

Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 5. p. 543). 
1320

 No mesmo sentido, José Carlos Barbosa Moreira também alude à pretensões anteriores à violação do 

direito: “Sem dúvida, praticado que seja ato sivo, nasce para o infrator uma obrigação, V.g. a de restituir 

a coisa subtraída, ou de ressarcir o dano por ela sofrido. Aí, contudo, já se está diante de outra pretensão. 

Não parece de bom alvitre confundir as duas figuras, ou reduzi-las a uma única. Há a pretensão à 

abstenção ê a pretensão à restituição, ou em termos gerais à reparação do dano causado por quem, 

devendo abster-se, não se absteve. O fato de nascer a segunda não cancela a existência, anterior, da 

primeira. Em suma: a despeito de sua letra, o art. 189 não pode ser entendido como se excluísse a 

possibilidade de pretensões que precedem a violação, ou até prescindem dela” (MOREIRA, José Carlos 

Barbosa. Notas sobre pretensão e prescrição no sistema do novo Código Civil brasileiro. Revista 

Forense, Rio de Janeiro, v. 99. n. 366. p. 119-126, mar./abr. 2003.). 
1321

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 241. “Há pretensão do proprietário a que ninguém tire a coisa, tanto que se pode exercer por atos 

inequívocos, ainda que não dirigidos a determinada pessoa. É preciso que se não confunda com a 

pretensão que nasce do ato ilícito. Aquela preexiste a essa, - é contínua, unitária, de modo que não há 

ponto de tempo de que se possa começar de contar o prazo prescripcional. A segunda, sim, nasce com a 

violação, quer se trate de pretensão restitutória (executiva), quer de pretensão cominatória, quer de 

pretensão à indenização (condenatória)” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 

Direito Privado: exceções, direitos mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, 
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O segundo equívoco do mencionado dispositivo, nem sempre observado pela 

jurisprudência
1322

, é afirmar que a pretensão se extinguiria pela prescrição
1323

. Ora, como 

já analisado, a prescrição, sendo exceção material, nada extingue, havendo tão somente o 

encobrimento de eficácia. 

Existente a mencionada extinção, contradição estaria criada com o art. 191 do 

Código Civil
1324

, que prevê a renunciabilidade da prescrição. Nas palavras de Rodrigo 

Xavier Leonardo, “se a prescrição extinguisse realmente a pretensão, fulminando-a em 

moldes peremptórios, a renúncia seria um ato jurídico capaz de conferir uma ressurreição 

daquilo que já foi extinto. Isso parece incoerente e sem sentido”
1325

. 

E continua o mesmo autor afirmando que: “da equívoca afirmação de uma 

peremptória extinção da pretensão, decorre um embaraço à compreensão de que a 

prescrição seria não uma causa extintiva, peremptória em sua aplicação, mas uma exceção 

substancial a ser oposta pelo interessado”
1326

. Assim, nota-se como é de fundamental 

importância a correta noção da eficácia da prescrição, sob pena de não se reconhecer nela 

uma exceção material, deturpando-se a própria natureza do instituto. 

Nesse sentido, o Enunciado nº 295 do Conselho da Justiça Federal - CJF prevê 

que “a revogação do art. 194 do Código Civil pela Lei n. 11.280/2006, que determina ao 

juiz o reconhecimento de ofício da prescrição, não retira do devedor a possibilidade de 

renúncia admitida no art. 191 do texto codificado”. 

Feitas essas considerações acerca da redação conflituosa do at. 189 do CC/2002 e 

tomando-se em consideração a pretensão como posição jurídica elementar conteúdo da 

posição jurídica complexa direito em sentido subjetivo, é possível afirmar que a prescrição, 

de fato, é a exceção de direito material que encobre a eficácia da pretensão, não a extingue. 

A consequência do encobrimento da eficácia da pretensão (exigibilidade), como cediço, é a 

                                                                                                                                                    
prescrição. Atualizado por Otavio Luiz Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. p. 241). 
1322

 Menciona-se, exemplificativamente, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: STJ. REsp 

1694322/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017. 
1323

 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 173; LEONARDO, Rodrigo Xavier. A prescrição no Código Civil Brasileiro (ou o jogo dos sete 

erros). Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, n. 51, p. 111, 2010. 
1324

 Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de 

terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do 

interessado, incompatíveis com a prescrição. 
1325

  LEONARDO, Rodrigo Xavier. A prescrição no Código Civil Brasileiro (ou o jogo dos sete erros). 

Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, n. 51, p. 111, 2010. 
1326

  LEONARDO, Rodrigo Xavier. A prescrição no Código Civil Brasileiro (ou o jogo dos sete erros). 

Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, n. 51, p. 111, 2010. 
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impossibilidade de seu titular passar da pretensão à ação em sentido material 

(impositividade). 

Daí a afirmação de Pontes de Miranda, no sentido de que “quando se diz que 

‘prescreveu o direito’ emprega-se elipse reprovável, porque em verdade se quis dizer que 

‘o direito teve prescrita a pretensão (ou a ação), que dêle se irradiava, ou teve prescritas 

tôdas as pretensões (ou ações) que dêle se irradiavam’”. Não obstante, “de regra, a 

prescrição concerne a tôda eficácia da pretensão, portanto à pretensão e à ação”
1327

. 

Muito embora em âmbito jurisprudencial vigore o entendimento de que a 

pretensão nasce com a violação do direito subjetivo, a ideia de prescrição da “ação” parece 

sepultada, prevalecendo o entendimento de que o instituto da prescrição atua, a rigor, sobre 

a pretensão
1328

. 

A noção de que a prescrição nada extingue, coaduna-se, ademais, com 

entendimento pacífico no sentido de que o pagamento de uma dívida prescrita não 

configura pagamento indevido ou caso de enriquecimento sem causa
1329

. 

Resta, deste modo, desfeita qualquer confusão, outrora reinante em doutrina 

nacional, segundo a qual a prescrição extinguiria a ação, normalmente compreendida, 

inclusive, no sentido de remédio processual, isto é, de “ação”
1330

. 

                                                 
1327

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 221-222. 
1328

 Menciona-se, exemplificativamente, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: STJ. REsp 

1724544/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018; 

STJ. REsp 1696899/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 

21/09/2018; STJ. REsp 1724719/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 05/06/2018; STJ. REsp 1622471/DF, 

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 01/06/2018; STJ. 

REsp 1368677/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/12/2017, 

DJe 15/02/2018; STJ. REsp 1694322/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

07/11/2017, DJe 13/11/2017; STJ. REsp 1281594/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 28/11/2016; STJ. REsp 1631874/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016; STJ. AgInt no AREsp 876.731/DF, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016; STJ. REsp 

1280825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 29/08/2016; 

STJ. REsp 1334442/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 22/08/2016; STJ. AgRg no REsp 1577607/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016; STJ. AgRg no REsp 

1419319/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira 

Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016; STJ. REsp 1408861/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015. 
1329

 Art. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação 

judicialmente inexigível. 
1330

 LEONARDO, Rodrigo Xavier. A prescrição no Código Civil Brasileiro (ou o jogo dos sete erros). 

Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, n. 51, p. 108, 2010. É possível ainda encontrar, no 
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11.5 A prescrição das exceções substanciais 

As considerações de caráter propedêutico acima delineadas acerca da prescrição 

representam premissas teóricas à compreensão do tormentoso tema da prescrição das 

exceções substanciais
1331

. 

O objeto do presente capítulo decorre de previsão do próprio direito positivo 

brasileiro, que consagrou definitiviamente, no sistema jurídico nacional, a categoria 

eficacial das exceções substanciais. 

Com efeito, o art. 190 do CC/2002, que não possui correspondente no código 

revogado, dispõe expressamente que “a exceção prescreve no mesmo prazo em que a 

pretensão”. 

Diante da referida previsão normativa, cai por terra todas as tentantivas de se 

atribuir às exceções de direito material caráter meramente histórico, reputando-as excluídas 

do sistema jurídico nacional ou cooptadas pelo Direito Público. 

A controvérsia origina-se na redação do Corpus Iuris Civiles
1332

, que foi objeto de 

diferentes interpretações e que poduziu sérias dificuldades aos autores do Direito Comum 

no que diz respeito à adequada especificação do valor das disposições que se referiam às 

relações entre as exceções em geral e aquela particular espécie de exceção, que é a 

prescrição
1333

. 

Nessa matéria formaram-se, em suma, três correntes, a saber: a) a da 

imprescritibilidade das exceções; b) a da prescritibilidade das exceções; e c) aquela que 

condiciona ao tipo de exceção a sua prescritibilidade. 

Nas Institutas de Gaio já se encontrava previsão no sentido de que algumas 

espécies de exceção possuiriam prazo para exercício: 

                                                                                                                                                    
entanto, na jurisprudência dos tribunais superiores, acórdãos que adotam a ideia de prescrição da "ação”. 

Nesse sentido: STJ. REsp 1600901/MA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

julgado em 15/09/2016, DJe 29/09/2016. 
1331

 Sobre o tema, consultar, com amplas considerações históricas: BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel 

Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 240 e ss. 
1332

 Entre os diversos textos justianeus que suscitaram vacilação doutrinária, merecem destaque as seguintes 

previsões: a) D. 44, 4, 5, 6. Non sicut de dolo actio certo tempore finitur, ita etiam exceptio eodem 

tempore danda est: nam haec perpetuo competit, cum actor quidem in sua potestate habeat, quando 

utatur suo iure, is autem cum quo agitur, non habeat potestatem, quando conveniatur; b) L. 5, C, exc. 

(VIII, 36). Licet unde vi interdictum intra annum locum habeat, tamen exceptione perpetua succuri ei, 

qui per vim expulsus post retinuit possessionem auctoritate juris manifestatur. 
1333

 BOLAFFI, Renzo. Le Eccezioni nel Diritto Sostanziale. Milano: Soc. Ed. Libraria, 1936. p. 241. 
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Gaio I. 4, 122: São dilatórias as exceções oponíveis dentro de certo prazo, 

como aquela do acordo em função do qual, por exemplo, não se possa 

pleitear por cinco anos. De fato, encerrado aquele prazo, não é <mais> 

oponível a exceção. [...]1334. 

No entanto, por obra dos glosadores, acabou prevalecendo o entendimento 

cristalizado no antigo brocardo: quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum. 

Os franceses pretenderam dizer o mesmo afirmando que tant dure l'action, tant dure 

l'exception, mas o brocardo promoveu toda sorte de vacilação doutrinária porquanto o 

termo action foi tomado ora como ação do credor, ora como ação do devedor, de modo 

que, na primeira hipótese a exceção seria perpétua; na segunda, temporária
1335

. 

Em síntese, se o titular de determino direito estivisse tolhido da possibilidade de 

defendê-lo por meio de ação, não o estaria por meio da exceção, porquanto esta seria 

perpétua. Trata-se do consagrado dogma da imprescritibilidade das exceções
1336

. 

De fato, a lição clássica é no sentido da imprescritibilidade, que encontra seu 

manior defensor em Friedrich Carl Freiherr von Savigny
1337

. 

O autor distingue três ordens de casos para verificar se, em algum deles, seria 

possível ocorrer a prescrição da exceção. 

Em primeiro lugar, destaca os casos de “exceção sem ação” para concluir que 

seria absurdo punir a negligência de um sujeito de direito que, em realidade, nada podia ou 

devia fazer, já que se encontrava unicamente na dependência do adversário intentar ou não 

a ação. 

Em segundo lugar, examina a hipótese de “ação sem exceção”, que, segundo o 

autor, seria a mais rara e a menos importante. Tratam-se daqueles casos em que fulminada 

a ação pela prescrição, o réu ou sujeito passivo adquire outra ação em face do antigo autor 

ou sujeito ativo. Pergunta-se: poderia o primeiro autor opor uma exceção fundada na 

obrigação natural que remanesceu após a prescrição de sua ação? Entente Friedrich Carl 

                                                 
1334

 A tradução pode ser obtida em: MARCHI, Eduardo C. Silveira; RODRIGUES, Dárcio R. M.; MORAES, 

Bernardo B. Queiroz de. Comentários ao Código Civil Brasileiro: estudo comparado e tradução de 

suas fontes romanas. São Paulo: Atlas, 2013, p. 184. No original: Gai. 4, 122: Dilatoriae sunt 

exceptiones, quae ad tempus valent, veluti illius pacti conventi, quod factum est verbi gratia, ne intra 

quinquennium peteretur; finito enim eo tempore non habet locum exceptio. [...]. 
1335

 TORNAGHI, Hélio. Compêndio de Processo Penal. Rio de Janeiro: J. Konfino, 1967. t. 1. p. 64. 
1336

 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de Direito Civil: introdução, parte geral, direito das pessoas. 

Tradução da 6. ed. italiana, com notas remissivas aos Códigos Civis Brasileiro e Português pelo Dr. Ary 

dos Santos. Sâo Paulo: Saraiva, 1934, v. I, p. 323. 
1337

 SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema del Diritto Romano Attuale. v. V. Tradução V. Scialoja. 

Torino, 1893, p. 471-472. 
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Freiherr von Savigny que sim, porquanto a naturalis obligatio bastaria para motivar uma 

exceção cuja necessidade se fez sentir pela primeira vez
1338

. 

Por fim, analisa a hipótese de “exceção e ação cumuladas”. Para sustentar a 

perpetuidade das exceções também nesses casos, o autor suscita cinco ordens de 

argumentos. 

De início, destaca que, a rigor, seria impossível que existissem, simultaneamente, 

uma ação e uma exceção, pois esta pressupõe a condição de demandado. 

Ademais, sustenta que, ao contrário do que afirmado por muitos, não haveria 

identidade de fim entre a ação e a exceção, notadamente no que diz respeito aos efeitos 

jurídicos. De fato, ao contrário do que ocorre com a exceção, se a ação prospera, o réu é 

condenado
1339

. 

Aduz que a prescrição tem por finalidade, unicamente, fixar uma situação atual 

como se fosse inteiramente legítima, supondo possível a legitimidade desta situação 

imutável
1340

. No caso ora examinado, no entanto, aquele que invoca a prescrição da 

exceção – o autor ou sujeito ativo – não esteve jamais no gozo desta situação, porquanto, 

como titular da ação, pretende, a rigor, a modificação do status quo, ao passo que é o réu 

ou sujeito passivo, titular da exceção, que pretende, mediante o seu exercício, a 

manutenção da situação atual
1341

. 

Além disso, assesta que o instituto da prescrição retira seu fundamento também da 

consideração de que o titular da ação, ao diferir por longo período o seu exercício, 

aumenta, no mais das vezes, a dificuldade de defesa do réu. No caso ora examinado, não 

obstante, é o próprio titular da exceção que está ameaçado pela sua demora em exercer a 

ação. Em suma, é ele próprio que se prejudica com a dilação, não o seu adversário, o autor, 

não havendo que se falar, portanto, em prescrição. 

No mais, entende Friedrich Carl Freiherr von Savigny que a imprescritbiilidade 

das exceções, nessa hipótese, encontraria sua razão de ser na noção de obrigação natural, 

que sobrevive à prescrição: “se se admitir que, após o transcurso do prazo prescricional, 

perdura uma naturalis obbligatio, segue-se, necessariamente, a imprescritibilidade da 
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exceção”
1342

, uma vez que a obrigação imperfeita que sobrevive ao direito de ação é 

bastante para motivar uma exceção. 

Em síntese, para o autor, em nenhuma das hipóteses por ele analisadas haveria 

que se falar em prescrição das exceções. 

Arrigo Dernburg, por outro lado, a despeito de mencionar que a regra geral era a 

da imprescritibilidade das exceções, já aludia à algumas hipóteses em que a lei ligaria a 

preservação das exceções ao seu exercício
1343

. 

G. P. Chironi, por sua vez, partindo do paralelismo entre ação e exceção, é 

defensor da prescritibilidade, ao argumento de que não faria sentido se falar em prescrição 

antes do ajuizamento da ação que deveria ser rejeitada
1344

. 

No entendimento de Roberto de Ruggiero, no entanto, a regra da 

imprescritibilidade não deve se tornar extensiva “àquelas que não são senão puras defesas 

e contradições do pedido: é óbvio, na verdade, que uma tal defesa não pode ter lugar a não 

ser quando por meio da acção surje o ataque, sendo naturalíssimo que a defesa dure tanto 

como a acção, à qual, por outro lado, não pode sobreviver”. Segundo o autor, o brocardo 

refere-se aos casos em que determinado direito pode se fazer valer tanto por ação quanto 

por exceção, de modo que uma fez fulminada a ação pela prescrição, não se poderia perder 

toda a tutela do direito, desde que ela se desse por meio de exceção. Em suma, “pode 

conseguir-se em qualquer tempo a proteção mediante excepção, ainda que tenha 

desaparecido, em virtude de prescrição extintiva, a protecção mediante acção”
1345

. 

Paul Oertmann também é partidário da terceira corrente, valendo-se da distinção 

entre exceções independentes e acessórias; aquelas, imprescritíves, estas não, seguindo a 

sorte da ação a que estão ligadas
1346

. 
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No Brasil, as Ordenações Filipinas, no Livro 3º, Título XLI, que trata “da 

restituições, que se dá aos menores de vinte e cinco anos contra sentenças injustas, e como 

devem ser citados”, previa o prazo de 4 (quatro) anos para o benefício da restituição ao 

maior de 25 (vinte e cinco) anos, mas nada dispunha acerca da possibilidade de a exceção 

de menoridade ser invocada após esse prazo (§ 6º e § 7º)
1347

. 

A doutrina nacional anterior ao Código Civil de 1916 dividia-se entre aqueles que 

defendiam a clássica perpetuidade das exceções e aqueles que já defendiam alguma 

mitigação ao dogma da imprescritibilidade. 

Moneal Ignacio Carvalho de Mendonça, por exemplo, era partidário da absoluta 

imprescritbilidade das exceções, chegando a afirmar que “em nosso direito pátrio seria o 

cumulo do contrasenso affirmar-se o contrario”. Para o autor, “a excepção é um remédio 

para quem se mantem no uso de um direito, em um estado normal”, de modo que “não ha 

pois inercia ou negligencia a produzir consequências juridicas”. E conclui: “quem tem uma 

acção e a põe em pratica, ao contrario, procura sahír de uma situação em que se acha e que 

reputa infensa a seu direito”
1348

. 

Havia, por outro lado, autores que, a partir da distinção entre exceções 

dependentes e independentes, argumentavam que, enquanto no primeiro caso prescrita a 

pretensão que lhe servia de fundamento extinta estaria a exceção; no segundo, não haveria 

que se falar em prescrição alguma, uma vez que, pressupondo a exceção a condição de 

damandado, não se teria como pensar em prescrição antes de configurado o referido 

estado. Em outras palavras, não poderia o excipiente perder o direito à essa específica 

forma de defesa antes mesmo de ter podido exercê-la. 

Nesse sentido, Paula Batista, muito embora lecionasse que “as excepções são em 

geral imprescriptiveis; pois que, como o uso d'ellas depende do exercício d'acçao, em 

quanto isto se não dá, não póde haver da parte do réo negligencia, ou inacção judiciaria, 
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sobre a qual a prescripção se funde”, já reconhecia a existência de algumas espécies que 

estariam sujeitas à prescrição
1349

. 

No mesmo sentido, Barão de Ramalho advertia que as exceções eram, em regra, 

imprescritíveis, porquanto o seu uso estaria subordinado à ação do autor de modo que não 

seria possível a caracterização da negligência do réu, requisito indispensável da prescrição. 

No entanto, também reconhecia a possibilidade de extinção de algumas exceções, tais 

como a de pacto de non petendo, a de restitutio in integrum e a de non numeratae 

pecuniae
1350

. 

João Monteiro, por sua vez, expõe a adoção acrítica dos dos brocardos ou 

máximas de direito, que, muito embora exprimam, muita vez, “a sabedoria prática 

amadurecida pelo tempo”, conduzem a muitos equívocos, “sendo a mais fecunda causa de 

êrro se considerar regras de direito o que não passa de máxima de direito, e destarte 

aplicarmos tais brocardos a casos estranhos àqueles para os quais foram exclusivamente 

formulados”
1351

. 

Aproximando as exceções das ações, o autor defende que, se a exceção é ação – 

reus exciipendo fit actor -, seria contra a lógica dos princípios possuirem natureza, vida ou 

duração diferentes
1352

. 

Na esteira das lições de Laurent, entende que estaria instaurada contradição 

insuperável no seio do ordenamento jurídico que previsse, a um só tempo, o instuto da 

prescrição, cujo escopo é promover a paz pública pondo termo aos debates judiciais, e a 

perpetuidade das exceções, que os eterniza
1353

. 

Diante da ausência de regulamentação da matéria no Código Civil de 1916, não 

houve alteração do quadro até então delineado, havendo quem sustentasse, na esteira do 

adágio latino acima referido, que qualquer exceção seria imprescritível
1354

. 
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Entre os autores que dedicaram obra específica sobre a prescrição, Carpenter, por 

exemplo, é partidário da imprescritibilidade das exceções, aduzindo que “a prescripção é 

um instituto peculiar ás acções”
1355

. Segundo o autor, nenhuma das razões que 

fundamentam a prescrição justificaria a sua aplicação no caso das verdadeiras exceções. 

De fato, se por um lado a justificativa da necessidade de se manter firme o estado de coisas 

encontraria óbice no fato de a própria exceção visar justamente essa conservação, por 

outro, também não seria possível atrbuir ao titular da exceção qualquer negligência uma 

vez que só poderia agir quando fosse inquietado
1356

. 

Ademais, mesmo nos casos em que à parte compete tanto uma ação quanto uma 

exceção e se deixa escoar o prazo para exercício daquela, o autor perfilha o entendimento 

de que subsiste o dogma da perpetuidade das exceções, ressalvando, no entanto, somente 

aquelas hipóteses em que “o conteúdo da exceção fôr o proprio conteúdo da acção, porque 

nesse caso [...], não havendo propriamente uma exceção, mas sim uma acção alegada pela 

via processual da exceção, claro está que, prescripta a acção, não subsiste a excepção”
1357

. 

De maneira aproximada, também Caio Mario da Silva Pereira entendia subsistente 

o brocardo quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum, ao argumento de que 

as exceções não se inserem na categoria dos direitos imprescritíveis, mas da faculdade ou 

do poder de opor uma defesa à pretensão alheia, “faculdade que subsiste enquanto 

permanece a actio do contendor, com fundamento em um princípio de justiça, uma vez que 

a utilização da exceptio não está, em regra, na dependência da exclusiva iniciativa do seu 

titular”, uma vez que “mantém-se na dependência do exercício da ação por parte do 

adversário, e não seria equânime que se extinguisse a oponibilidade da exceção, que é 

técnica de defesa, antes de ser fomulada a pretensão que visa extinguir”
1358

. 

                                                                                                                                                    
não pode ser usado como norma de ataque, mas pode ser invocado para defesa (exceção)” (TORNAGHI, 
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A denunciar sua filiação no presente debate, menciona o autor que havia feito 

consignar no Anteprojeto do Código de Obrigações a regra segundo a qual o direito 

prescrito poderia ser proveitosamente invocado por via de exceção (Art. 270)
1359

. 

De maneira geral, no entanto, a doutrina nacional permaneceu fiel à defesa do 

caráter não absoluto da imprescritibilidade das exceções. 

Com efeito, Clovis Bevilaqua afasta o dogma da perpetuidade das exceções, ao 

argumento de que aqueles que perfilham a referida tese “não atendem ao momento, em que 

nasce a exceção, nem ao caracter dela, que é o de uma acção que se levanta contra 

outra”
1360

. 

Para o autor, tanto as exceções dependentes quanto as independentes estariam 

sujeitas à prescrição. No entanto, enquanto as primeiras prescreveriam juntamente com o 

direito que lhe serve de fundamento, as segundas possuiriam o termo a quo do prazo 

prescricional atrelado ao exercício da ação contra a qual são opostas
1361

. 

No mesmo sentido, Spencer Vampré perfilhava o entendimento de que “as 

excepções que se fundam num direito desaparecem com a prescripção que fere o mesmo 

direito”, ao passo que, “as que andam ligadas a uma acção sómente se consideram 

existentes, e em condições de serem invocadas, e, consequentemente, prescriptas, quando a 

acção é proposta”
1362

. 

Câmara Leal, por sua vez, distingue as exceções entre aquelas que veiculam e 

aquelas que não veiculam direitos que podem se fazer valer mediante ação.  

Na primeira espécie, que se poderia chamar de exceções dependentes, “com a 

prescrição da ação prescreve também a exceção, em virtude da extinção do direito que ela 

teria por fim fazer reconhecer”
1363

. Em suma, o autor argumenta que, nesse caso, a exceção 

não consubstancia simples defesa, mas um meio de ataque, que tem por fim o 

reconhecimento de um novo estado, diverso do anterior. 

Por outro lado, na segunda espécie, que se poderia chamar de exceções 

independentes, mas que é denominada pelo autor de “exceção propriamente dita”, haveria, 
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de fato, a imprescribilidade, podendo o réu aduzí-la a qualquer tempo, desde que a ação 

fosse proposta, porquanto não haveria que se falar em negligência, objetivando o réu tão 

somente a manutenção de uma situação atual: “sem situação contrária e negligência em 

removê-la, não se pode cogitar da prescrição, que tem por objetivo estabilizar essa situação 

pela inércia do interessado em removê-la”
1364

. Em síntese, sempre se poderia manejar a 

exceção, desde que consubstanciada a situação de demandado. 

Ainda na vigência do Código Civil de 1916, Pontes de Miranda, na contramão da 

doutrina majoritária, mantém-se fiel ao dogma da perpetuidade das exceções. 

Para o autor, da natureza de posterius da exceção decorreria a impossibilidade de 

sua prescrição, porquanto não haveria inatividade a ser combatida, uma vez que, 

inexistindo a condição de demandado – judicial ou extrajudicialmente – não haveria como 

o titular exercer o ius exceptionis
1365

. 

Adverte, não obstante, que se a exceção “é fundada em alguma pretensão, que 

prescreve, com ela pode extinguir-se”. Em outras palavras, o autor sobreleve a distinção 

entre exceções dependentes e independentes para concluir que “só se extinguiria, com a 

prescrição da pretensão, de que provêm, as exceções dependentes”
1366

. 

O autor tem o mérito de distinguir claramente uma causa de extinção da 

possibilidade de exercício de um direito contrário (ius exceptionis). 

O Código Civil de 2002 procurou colocar um ponto final na polêmica, dispondo 

no inédito art. 190 que as exceções prescreveriam no mesmo prazo da pretensão. 

O objetivo da inovação era afastar a perpetuidade dos direitos, evitando-se que, 

prescrita a pretensão, o direito do qual era conteúdo pudesse ser utilizado indefinidamente 

a título de exceção como já advertira José Carlos Moreira Alves: “se a exceção não 

prescrevesse, perduraria ad infinitum”
1367

. 
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Não obstante, a redação do dispositivo, tal qual formalizada, não logrou êxito em 

encerrar as celeumas doutrinárias. 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, por exemplo, na contramão 

da doutrina majoritária, parecem interpretar o adágio francês tant dure l'action, tant dure 

l'exception, atribuindo ao termo action o significado de pretensão do autor: “prescrita a 

pretensão de direito material, exercitável por meio de ação judicial, toda a defesa 

eventualmente existente contra essa pretensão também está prescrita”
1368

. 

Essa posição, não obstante, não é a majoritária na doutrina pátria, que, de maneira 

geral, manteve-se fiel ao entendimento de que a distinção entre exceções dependentes e 

indepentens seria a chave para a mitigação do dogma da perpetuidade das exceções. 

Nesse sentido, por todos, cita-se Humberto Theodoro Júnior para quem a regra do 

art. 190 “aplica-se tão somente aos casos em que, pela via da exceção, o demandado 

oponha ao demandante o mesmo direito que antes poderia ter manejado, como pretensão, 

em via de ação”
1369

. 
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O referido entendimento doutrinário, ademais, foi aprovado como Enunciado n. 

415 na V Jornada de Direito Civil: “O art. 190 do Código Civil refere-se apenas às 

exceções impróprias (dependentes/não autônomas). As exceções propriamente ditas 

(independentes/autônomas) são imprescritíveis”. 

O art. 190 do CC/2002, a rigor, estabelece uma perplexidade. Se, como já 

examinado, a prescrição dirige-se contra a pretensão, encobrindo-lhe a eficácia, ao se 

afirmar que a exceção pode ser objeto de prescrição, se está, por via oblíqua, definindo a 

natureza jurídica das exceções substanciais: se a exceção prescreve, a exceção é pretensão. 

Essa conclusão, todavia, não pode subsistir. Com efeito, a pretensão consiste no 

poder de exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa. As exceções 

substanciais, por outro lado, atuam no sentido de encobrir a eficácia das posições jurídicas 

subjetivas contra as quais são opostas, de cujos titulares não se exige qualquer 

comportamento comissivo ou omissivo. 

Em outras palavras, quando excepciona, o titular da exceção substancial não está a 

exigir um comportamento ou uma prestação do excepto, motivo pelo qual não é possível 

atribuir às exceções a natureza jurídica de pretensão e, consequentemente, tampouco é 

possível referir-se à sua prescrição. 

Nesse sentido, com razão Pontes de Miranda quando afirma que “não há 

prescrição de exceção: ou a exceção dura sempre, ou se extingue com a prescrição da ação 

ou da pretensão e, pois da ação”
1370

. 

De fato, do brocardo temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum deve-

se extrair, tão somente, o entendimento de que “as ações são prescritíveis; as exceções não 

no são”
1371

. Isso não quer dizer, no entanto, que persistirá a exceção dependente naqueles 

casos em que prescreveu a pretensão que lhe servia de fundamento. Nessa hipótese, 

prescrito o fundamento da exceção, esta não pode mais ser manejada, pois extinta
1372

. 

Essa ordem de ideias leva à conclusão de que a exceção de contrato não cumprido 

se extingue tão logo prescreva a pretensão correspectiva do devedor. A mesma extinção 
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fulmina a exceção de retenção uma vez prescrita a pretensão relativa às benfeitorias ou às 

depesas. 

Em síntese, a rigor, não há que se falar em termo prescricional da exceção como 

consequência da prescrição da pretensão, porquanto o que verdadeiramente ocorre é o seu 

exício. 

Não se desconhece, é verdade, que “êsses deníveis entre existir e ser eficaz, 

máxime se atendemos a que a exceção, depois de exercida, encobre, desde que ela existe, a 

eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção, a que se opõe, intrigaram 

profundamente os juristas”
1373

. 

No entanto, esta nova perspectiva não representa mera especulação teórica. 

Muitos séculos e esforços foram despendidos para se precisar a real eficácia da prescrição, 

apartando-se dela qualquer alusão à extinção de posições jurídicas. Prescrever e extinguir 

são situações absolutamente diversas que não devem ser amiúde confundidas, já havendo 

sido mencionadas as conveniências de se adotar a referida distinção. 

Ademais, como examinado, a prescrição pressupõe não só o decurso de 

determinado lapso temporal, mas também a inércia do titular da pretensão
1374

. Na hipótese 

das exceções substanciais, notadamente por pressuporem a condição de demandado, não há 

inatividade à qual possa ser imputada a prescrição. Antes de sofrer o ataque do sujeito 

ativo da relação jurídica, não há possibilidade de exercício do ius exceptionis. 

Por fim, se, como visto, a exceção é espécie de poder em sentido estrito (= direito 

potestativo), não pode estar submetida a prazo prescricional, mas sim, se for o caso, a 

prazo decadencial
1375

. 

Desse modo, ao se interpretar o art. 190 do CC/2002, merece acolhida a posição 

adotada por Pontes de Miranda, no sentido de que, seja dependente, seja independente, 

“não há pensar-se em prescrição da exceção; há pensar-se em extinção da exceção”
1376

, 

                                                 
1373

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

p. 68.  
1374

 CÂMARA LEAL, Antônio Luiz da. Da prescrição e da decadência. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1982, p, p. 8; MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. p. 172. 
1375

 OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção de contrato não cumprido. 

Salvador: JusPodivm, 2012. p. 232. 
1376

  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: exceções, direitos 

mutilados, exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções, prescrição. Atualizado por Otavio Luiz 

Rodrigues Junior, Tilman Quarch e Jefferson Carús Guedes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 6. 

261. 



338 
 

sendo esta a posição que melhor precisa e delineia os conceitos de extinguir e prescrever, 

que não devem ser encambulhados. 
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12 CONCLUSÃO 

A Dissertação teve como objetivo fundamental fornecer contribuição para a 

sistematização da Teoria das Exceções, tema que nem sempre recebeu a devida atenção da 

civilística nacional e que se relaciona com o próprio exercício dos direitos. 

Consignou-se que a partir da seminal obra de Friedrich Carl Freiherr von Savigny, 

System des heutigen römischen Rechts, inaugurou-se a era moderna da metódica não só no 

Direito Civil, mas em todo o Direito, erigindo-se a categoria eficacial da relação jurídica a 

conceito-chave que confere unidade a todo o sistema jurídico. 

O atual Código Civil brasileiro, em razão da influência do sistema germânico, 

concretizada nas figuras do Código Civil de 1916, do Código Civil português de 1966 e do 

próprio BGB, funda-se na Teoria Geral da Relação Jurídica, fruto dos esforços 

despendidos pela pandectista do séc. XIX. 

A primeira parte do trabalho, portanto, cumpriu o papel de demonstrar o locus 

ocupado pelas exceções no âmbito da Teoria Geral da Relação Jurídica, fixando as 

premissas dogmáticas e as definições estipulativas indispensáveis para se reduzirem os 

níveis de incerteza semântica e técnico-jurídica, que rondam o tema das exceções. 

Ao se abordar o conteúdo das relações jurídicas, seguiu-se de perto as concepções 

desenvolvidas por Wesley Newcomb Hohfeld e por Giuseppe Lumia acerca dos “conceitos 

jurídicos fundamentais”. Em suma, segundo essa específica concepção dogmática, os 

poderes e deveres que compõe o conteúdo das relações jurídicas podem ser decompostos 

em oito categorias mais precisas às quais foi atribuído o nome de posições jurídicas 

subjetivas elementares. Em outras palavras, a posição de qualquer sujeito em qualquer 

relação jurídica analisada pode ser explicada e reduzida a uma dessas modalidades, que 

decorrem ou de normas de conduta ou de normas de competência. 

Nesse contexto, ressaltou-se que a exceção de direito material, como categoria 

eficacial que é, integra o conteúdo de determinadas relações jurídicas como posição 

jurídica subjetiva ativa elementar. À determinação precisa de qual categoria de posição 

jurídica pertenceria foi dedicado capítulo próprio. 

Em seguida, procurou-se desenvolver o papel atribuído às exceções no contexto 

do direito de defesa (tomado esse em sentido amplo), como uma das formas de seu 

exercício. Concluiu-se que, dada a diferença intrínseca entre os conceitos de incidência e 
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de aplicação do direito, as exceções contribuem como mecanismo por meio do qual se leva 

à apreciação do julgador determinados fatos com características bem específicas – fatos 

que não afastam a existência do direito do autor, mas, na prática, o inutilizam -, e que 

concorrem, significativamente, com a produção de uma decisão justa para o caso concreto. 

No capítulo seguinte, muito embora o estudo histórico não represente o escopo 

específico deste trabalho, foi abordado, sobretudo por meio do exame direto das fontes, a 

origem das exceções no direito romano com o objetivo de inserir a figura no quadro das 

categorias jurídicas gerais. 

Depois de enfrentar a sua origem e desenvolvimento no processo formular por 

meio da atuação dos pretores e seu ocaso com o advento da extraordinaria cognitio, 

constatou-se que a exceção contemporânea não tem na exceptio do direito romano mero 

substrato histórico, representando, ao contrário, posição jurídica de acentuada característica 

e influências históricas. Em síntese, o estudo permitiu compreender a origem da função e 

da natureza jurídica das exceções, ao mesmo tempo em que contribuiu para esclarecer sua 

real natureza de direito material. 

Em seguida, antes de adentrar no estudo específico das exceções no Direito Civil 

contemporâneo, enfrentou-se os diversos significados que lhe são atribuídos, constatando-

se que, ao contrário do que ocorre no âmbito do direito processual, na seara do Direito 

Privado Material, é menor a distância entre a sua acepção na linguagem vulgar e aquela 

empregada pela linguagem jurídica, incumbindo à doutrina, diante de termo com tão alto 

grau de equivocidade, empreender esforços no sentido de, na medida do possível, 

estabelecer conceito preciso, corrigindo e aperfeiçoando o uso da linguagem. 

Tendo em vista que, nas últimas décadas, à semelhança do que ocorreu com 

outras categorias e institutos jurídicos, os processualistas assenhoraram-se do tema das 

exceções – o que representa mais um sintoma da publicização de institutos privados - 

dedicou-se capítulo próprio para defender a autonomia das exceções de direito material. 

Com feito, sendo certo que a qualificação jurídica influencia diretamente as 

normas jurídicas que regulam determinada figura, defendeu-se a manutenção da “distinção 

sistemática” entre Direito Público e Direito Privado, porquanto dela depende a autonomia 
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epistemológica do Direito Civil
1377

. Verificou-se, nesse contexto, que a manutenção da 

“grande dicotomia”, ademais, encontra amparo na tradição do direito brasileiro, sendo 

reverenciada pela literatura jusprivatista nacional de todas as épocas. 

De fato, dizer que determinada categoria ou instituto jurídico pertence ao Direito 

Privado não é algo trivial, uma vez que esse ramo do direito possui princípios, metódica e 

finalidades diferenciadas, estando vocacionado a resolver problemas estruturalmente 

diversos daqueles enfrentados pelo Direito Público. 

Pode-se afirmar, portanto, que o Direito Civil, se por um lado tem sua metódica 

intimamente relacionada com a Teoria Geral da Relação Jurídica, por outro, depende da 

manutenção da “distinção sistemática” para garantir sua autonomia epistemológica. 

Ressaltou-se, assim, o pertencimento das exceções ao domínio do Direito Privado 

Material e a sua inserção, tradicionalmente, na Dogmática Geral do Direito Civil, 

buscando-se, desse modo, cooperar, na medida do possível, com o reforço da autonomia 

epistemológica desse ramo do direito, tradicional e histórica seara das exceções 

substanciais. 

Fixada a autonomia das exceções, dedicou-se espaço próprio à defesa de sua 

utilidade técnica e científica, refutando-se os argumentos daqueles que pretendem a sua 

supressão ou mera cooptação pelo direito processual. 

Com efeito, do ponto de vista doutrinário, é possível encontrar diversas obras 

nacionais e estrangeiras que dedicam espaço próprio ao exame das exceções, atribuindo-

lhes importante papel de instrumento enriquecedor da análise do Direito. 

Também do ponto de vista do direito positivo, é forçoso reconhecer que as 

exceções substanciais representam categoria eficacial ineliminável do sistema jurídico 

nacional, restando consagrada, de modo definitivo, sobretudo, no art. 190 do Código Civil. 

Como premissa indispensável à fixação do conceito de exceção, abordou-se o 

tratamento que essa categoria eficacial recebe da doutrina alemã e da italiana, com especial 

destaque para a clássica polêmica travada entre Giuseppe Chiovenda, Francesco Carnelutti, 

Mauro Cappelletti e Enrico Tullio Liebman. 
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Muito embora o presente trabalho represente estudo de direito brasileiro, a 

menção à doutrina desses países de tradição romano-germânica foi importante não só para 

a delimitação conceitual da figura, mas também para a compreensão de sua natureza 

jurídica e do modo de eficácia no direito civil brasileiro contemporâneo. 

Pontuou-se, ainda, que a exceção pressupõe a condição de demandado, mas não a 

condição de réu, porquanto, em virtude do princípio da indiferença das vias, pode ser 

exercida tanto judicial quanto extrajudicialmente. 

Quanto à eficácia, observou-se que as exceções não atuam no plano da existência 

ou no da validade, não visa extinguir a posição jurídica ativa contra a qual é oposta, mas 

tão somente encobrir-lhe, desde que ela existe, a eficácia, posto que não se confunda com a 

ineficácia absoluta ou relativa. 

Não se trata, portanto, de arguição de fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos, representando, a rigor, a oposição, pelo réu, de posição jurídica ativa 

contraposta à posição jurídica ativa do autor com o objetivo de neutralizar-lhe, temporária 

ou definitivamente, os efeitos. 

Destacou-se, ademais, que as exceções, a rigor, dizem respeito à eficácia do ius 

exceptionis, com ele não se confundindo. Trata-se do chamado princípio da liberdade de 

exercício das exceções. Exceção não oposta, em regra, não produz efeitos. 

No capítulo seguinte, enfrentou-se a delicada questão da natureza jurídicas das 

exceções, chegando-se à conclusão de que é possível reconduzi-la ao quadro das posições 

jurídicas subjetivas derivadas de normas secundárias ou de competência, o que reforçou a 

concepção teórica aqui perfilhada. 

Conclui-se, nesse diapasão, que as exceções integram o conteúdo de determinadas 

relações jurídicas como posições jurídicas subjetivas ativas elementares, constituindo, ao 

lado dos poderes formativos, espécie de poder em sentido estrito. 

Após fixar as indispensáveis premissas teóricas, propôs-se conceito analítico de 

exceção de direito material: espécie de poder em sentido estrito – posição jurídica subjetiva 

ativa elementar – de que o sujeito que é demandado, judicial ou extrajudicialmente 

(princípio da indiferença das vias), é titular e que, sem negar os fatos jurídicos arguidos 

pelo autor ou suas consequências jurídicas e sem representar a oposição de fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos, atua no plano da eficácia do mundo jurídico como escudo, 

encobrindo, mediante o seu exercício (princípio da liberdade de exercício), a eficácia de 
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direito, de pretensão ou de outros poderes em sentido estrito anteriormente existentes e 

titularizados pelo sujeito ocupante do polo ativo da relação, que se encontra, quanto ao 

exercício desse poder, em estado de sujeição. 

Em seguida, delineados o conceito, a natureza jurídica e a peculiar eficácia das 

exceções, foi possível examinar as diversas classificações a que são submetidas, bem como 

realizar as necessárias distinções com relação às demais atitudes que podem ser tomadas 

pelo demandado. 

Por último, foi abordado o tema da prescritibilidade das exceções, concluindo-se, 

na esteira das lições de Pontes de Miranda, pela sua imprescritibilidade, de modo que, ao 

se interpretar o art. 190 do CC/2002, deve-se ter em mente que, seja dependente, seja 

independente, “não há pensar-se em prescrição da exceção; há pensar-se em extinção da 

exceção”
1378

. 

Assim, se é certo que “o direito civil do século XXI precisa ser repensado”
1379

, 

reconstruindo-se suas categoriais fundamentais – que sofreram forte abalo nas últimas 

décadas -, as soluções dogmáticas oferecidas no presente estudo, ao procurar contribuir 

com a sistematização da Teoria das Exceções, pretenderam fortalecer a própria Parte Geral 

do direito civil ao buscar aclarar os mecanismos formativos e a estrutura conceitual de 

importante categoria eficacial, que integra, de maneira insuprimível, a Dogmática Geral do 

Direito Privado. 
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TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 11/5/2010, DJe 24/5/2010; 

 

STJ. REsp 781.427/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

19/8/2010, DJe 9/9/2010; 

 

STJ. REsp 867.772/ES, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

19/8/2010, DJe 10/9/2010; 

 

STJ. REsp 1112524/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 01/09/2010, 

DJe 30/09/2010; 

 

STJ. AgRg no REsp 1273356/SP, ReI. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j.em 

25.11.2014, D/e 12.12.2014; 

 

STJ. AgRg no AREsp 385.662/DF, ReI. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 

12.02.2015, DJe 06.04.2015; 

 

STJ. REsp 1524730/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 18/8/2015, DJe 25/8/2015; 

 

STJ. REsp 1408861/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015. 

 

STJ. AgRg no REsp 1419319/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador 

convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016; 

 

STJ. AgRg no REsp 1577607/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016; 

 

STJ. REsp 1334442/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul 

Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 22/08/2016; 
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STJ. REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

21/06/2016, DJe 29/08/2016; 

 

STJ. REsp 1600901/MA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 

julgado em 15/09/2016, DJe 29/09/2016; 

 

STJ. AgInt no AREsp 876.731/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, 

julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016; 

 

STJ. REsp 1631874/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

25/10/2016, DJe 09/11/2016; 

 

STJ. AgRg no AREsp 827.147/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016; 

 

STJ. REsp 1281594/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 

22/11/2016, DJe 28/11/2016; 

 

STJ. REsp 1644048/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

21/02/2017, DJe 18/04/2017; 

 

STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1004912/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta 

Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 06/10/2017; 

 

STJ. REsp 1694322/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

07/11/2017, DJe 13/11/2017; 

 

STJ. REsp 1696993/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

24/10/2017, DJe 19/12/2017; 

 

STJ. REsp 1573595/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado 

em 21/11/2017, DJe 30/11/2017; 

 

STJ. REsp 1368677/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 05/12/2017, DJe 15/02/2018; 

 

STJ. REsp 1656298/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do 

TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018; 

 

STJ. REsp 1622471/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 22/03/2018, DJe 01/06/2018; 

 

STJ. REsp 1724719/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 05/06/2018; 

 

STJ. AgInt no AREsp 1020357/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

22/5/2018, DJe 1/6/2018; 
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STJ. AgInt no REsp 1675622/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018; 

 

STJ. REsp 1696899/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

18/09/2018, DJe 21/09/2018; 

 

STJ. REsp 1561671/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado 

em 2/10/2018, DJe 8/10/2018; 

 

STJ. REsp 1724544/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 

02/10/2018, DJe 08/10/2018; 

 

STJ. REsp 1713167/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

19/06/2018, DJe 09/10/2018; 


