
	
	

1 

RICARDO DAL PIZZOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO: SINALAGMA, CAUSA E 

BOA-FÉ OBJETIVA 

Uma Releitura à luz dos Novos Temas Contratuais 

 

 

Tese de Doutorado 

Orientador: Professor Doutor Marco Fábio Morsello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

SÃO PAULO – SP 

2020 



	
	

2 

RICARDO DAL PIZZOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO: SINALAGMA, CAUSA E 

BOA-FÉ OBJETIVA 
Uma Releitura à luz dos Novos Temas Contratuais 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa 

de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, como exigência parcial 

para obtenção do título de Doutor em Direito, na área 

de concentração Direito Civil, sob a orientação do 

Professor Doutor Marco Fábio Morsello. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

SÃO PAULO – SP 

2020 



	
	

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Catalogação da Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

Dal Pizzol, Ricardo
   Exceção de Contrato não Cumprido: Sinalagma, Causa
e Boa-fé Objetiva. Uma Releitura à luz dos Novos
Temas Contratuais ; Ricardo Dal Pizzol ; orientador
Marco Fábio  Morsello -- São Paulo, 2020.
   576 
   Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em
Direito Civil) - Faculdade de Direito, Universidade
de São Paulo, 2020.

   1. exceção de contrato não cumprido. 2. Direito
Contratual. 3. sinalagma. 4. causa do contrato. 5.
boa-fé objetiva. I. Morsello, Marco Fábio , orient.
II. Título.



	
	

4 

DAL PIZZOL, Ricardo. Exceção de Contrato não Cumprido: Sinalagma, Causa e Boa-fé 

Objetiva. Uma Releitura à luz dos Novos Temas Contratuais. 576 páginas. Doutorado – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.  

 

 

RESUMO 

 

 
A essência do instituto da exceção de contrato não cumprido pode ser explicada em 

poucas linhas: nos contratos bilaterais, qualquer das partes pode, desde que não obrigada a 

prestar primeiro, recusar a sua prestação enquanto a outra não efetuar a que lhe compete ou 

não oferecer o seu cumprimento simultâneo. Trata-se de uma exceção material, e, portanto, 

de um contradireito – vale dizer, uma posição jurídica ativa, de função defensiva, que tem 

o efeito de encobrir ou paralisar a eficácia da pretensão do demandante, sem negar ou 

fulminar sua existência. Dentro do gênero exceção material, qualifica-se como exceção 

dilatória, dependente e comum. O objetivo principal do estudo é examinar a exceção de 

contrato não cumprido à luz de três eixos: o sinalagma, a causa e a boa-fé objetiva. O 

primeiro deles, o sinalagma, encarna o próprio fundamento do remédio. A exceção de 

contrato não cumprido é o resultado de uma evolução histórica de contínua e progressiva 

consciência do liame de interdependência entre as prestações de um contrato bilateral, não 

só no momento de sua gestação (sinalagma genético), mas também durante seu 

cumprimento (sinalagma funcional). A causa concreta, por sua vez, tem a função de 

assegurar que a aplicação da exceção de contrato não cumprido esteja em linha com os 

interesses e finalidades essenciais dos contratantes. O terceiro eixo – a boa-fé objetiva – 

demarca o âmbito de exercício admissível da ferramenta, estabelecendo as fronteiras para 

além das quais o emprego do contradireito deixa de ser uma arma legítima de autodefesa 

para assumir foros de abusividade.  

 

Palavras-chave: exceção material; exceção de contrato não cumprido; exceptio 

non adimpleti contractus; exceção de contrato não adequadamente cumprido; 

exceptio non rite adimpleti contractus; sinalagma; reciprocidade; causa; causa 

abstrata; causa concreta; boa-fé objetiva; exceção de inseguridade. 
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RIASSUNTO 
 

 

L’essenza dell’istituto dell'eccezione d’inadempimento può essere spiegata in 

poche righe: nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può 

rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere 

contemporaneamente la propria, che sia già esigibile. Si tratta di una eccezione sostanziale 

e, quindi, di un controdiritto: cioè una posizione giuridica attiva, con una funzione 

difensiva, che ha l’effetto di coprire o paralizzare l’efficacia della pretesa del creditore, 

senza negare o estinguere la sua esistenza. Nell’ambito delle eccezione sostanziale, si 

qualifica come un’eccezione dilatoria, dipendente e comune. L’obiettivo principale di 

questa ricerca è esaminare l’eccezione d’inadempimento alla luce di tre elementi: il 

sinallagma, la causa e la buona fede oggettiva. Il primo, il sinallagma, costituisce il vero 

fondamento del rimedio. L’eccezione d’inadempimento è il risultato di un’evoluzione 

storica di continua e progressiva consapevolezza del legame di interdipendenza tra i 

benefici di contratti con prestazioni corrispettive, non solo al momento della sua nascita 

(sinallagma genetico), ma anche durante il suo adempimento (sinallagma funzionale). La 

causa concreta, a sua volta, ha la funzione di garantire che l’applicazione dell’eccezione 

d’inadempimento sia in linea con gli interessi e gli scopi essenziali dei contraenti. Il terzo 

elemento – la buona fede oggettiva – fissa i limiti per l’invocazione del rimedio, stabilendo 

i confini oltre i quali l’uso del controdiritto non è più una forma legittima di autodifesa, ma 

una reazione abusiva. 

	
	

Parole chiave: eccezione sostanziale; eccezione d’inadempimento; exceptio non 

adimpleti contractus; eccezione di contratto non esattamente adempiuto; exceptio 

non rite adimpleti contractus; sinallagma; corrispettività; causa; causa astratta; 

causa concreta; buona fede oggettiva; eccezione di insicurezza. 
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ABSTRACT 

  

 

 

 The central idea of suspension of performance remedy can be explained in a few 

lines: in bilateral contracts, either party, as long as it is not obliged to provide first, may 

refuse to perform unless or until the other party performs or offers simultaneous 

performance. It is a proper exceptio, which has the effect of covering up or paralyzing the 

effectiveness of the plaintiff's claim, without denying or destroying its existence. Within 

the proper exceptio genre, it qualifies as a dilatory, dependent and common one. The main 

objective of this thesis is to analyze the suspension of performance remedy in the light of 

three concepts: synallagma, consideration and good faith. The first one, synallagma, 

embodies the very foundation of the remedy. Suspension of performance is the result of a 

progressive awareness of the dependency between mutual promises in bilateral contracts, 

not only at the time of their formation (genetic Synallagma), but continuously during their 

entire life (functional Synallagma). Consideration, in its turn, has the function of ensuring 

that the application of the remedy is in line with the essential interests and purposes of the 

parties. The third element – good faith – sets the permissible scope of exercise of the 

defense, establishing the boundaries beyond which its use becomes abusive. 

 
 

 

 

Keywords: suspension of performance; defense of nonperformance; synallagma; 

condition; warranty; intermediate terms; consideration; good faith; material breach; 

anticipatory breach.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

« Au premier abord, la matière paraît tellement simple qu'on ne soupçonne 
même pas quelle difficulté pourrait bien s'élever à son sujet. »1 

(Raymond Saleilles) 
 

 
 
 

a) A essência do instituto da exceção de contrato não cumprido pode ser explicada 

em poucas linhas: nos contratos bilaterais, qualquer das partes pode, desde que não 

obrigada a prestar primeiro, recusar a sua prestação enquanto a outra não efetuar a que lhe 

compete ou não oferecer o seu cumprimento simultâneo. 

A razão de ser dessa defesa – um dos poucos instrumentos de autotutela ainda 

admitidos – também é quase auto-evidente. Cada uma das partes, ao celebrar um contrato 

bilateral, obriga-se por causa da, e na medida da, respectiva contraprestação.   

E não basta atribuir a cada contratante um direito de crédito em relação à respectiva 

contraprestação. É preciso “amarrar” um cumprimento ao outro, pois, no fundo, o que as 

partes desejam trocar são atribuições patrimoniais efetivas e não direitos de crédito em 

abstrato.   

Nenhuma das partes está disposta, via de regra, a assumir o risco de cumprir 

integralmente em favor da outra, em troca apenas da possibilidade de exigir judicialmente, 

em momento posterior, o cumprimento da prestação correlata ou a restituição do que 

adiantou (com os ônus daí decorrentes e o risco de que a contraparte sequer tenha 

condições econômicas de, após condenada, satisfazer a obrigação ou promover a 

restituição).  

É essa realidade – de como e por que as partes se envolvem em relações 

sinalagmáticas – que se impõe e torna a exceptio non adimpleti contractus um remédio 

admitido quase universalmente.  

																																																								
1 “À primeira vista, o assunto parece tão simples que nem se suspeita qual dificuldade possa surgir acerca 
dele.” (SALEILLES, Raymond. Du refus de paiement pour inexécution de contrat. In: Étude de Droit 
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b) Por trás, porém, dessa aparente simplicidade e do caráter quase intuitivo do 

remédio, escondem-se dificuldades persistentes.  

O instituto, de raízes tão antigas, a despeito de lapidado ao longo de dois milênios, 

aparece ainda imerso em dúvidas, cheio de sombras e contradições.  

Em doutrina, discute-se acerca de tudo: sua natureza; seu fundamento; suas 

funções; seu âmbito de aplicação; seus requisitos; seus efeitos. Os pontos de consenso são 

raros.  

Na prática forense, por sua vez, em que pese muito invocado, é possível observar, 

com honrosas exceções, um preocupante desconhecimento de seu mecanismo de 

funcionamento, de seus pressupostos e efeitos.  

Não raramente é confundido com o direito de retenção ou com a compensação. 

Com frequência é deduzido como defesa em ação de resolução, o que contraria sua 

natureza. Exige-se a simultaneidade dos vencimentos, quando, na verdade, basta que as 

obrigações sejam coetaneamente exigíveis no momento da arguição. Restringe-se, em 

algumas decisões, o cabimento do remédio aos descumprimentos referentes às obrigações 

principais do contrato, ignorando que deveres secundários, acessórios e de proteção podem 

ser igualmente relevantes para a realização do programa contratual. Isso apenas para citar 

alguns dos equívocos mais comuns.  

c) A palavra-chave em matéria de exceção de contrato não cumprido é 

reciprocidade (ou sinalagma).  

Causa e boa-fé também desempenham papeis relevantes, mas a essência do 

remédio, seu coração, está no sinalagma.   

Compreende-se, assim, porque a história da exceção de contrato não cumprido 

confunde-se, em larga medida, com a narrativa do avanço do reconhecimento desse 

vínculo de reciprocidade e dependência entre as obrigações nos contratos bilaterais.  

À medida que o Direito dos Contratos desprendeu-se do formalismo e da abstração 

iniciais para colocar o foco nos reais interesses que fundamentam o consenso nas relações 

de troca (uma parte só concorda em dar ou fazer algo em favor da outra por ter em mira o 

que será dado ou feito por esta, e vice-versa) e também na ética a elas subjacente (se “A” 

não cumpriu a palavra dada, por que exigir que “B” o faça?), cresceu pari passu a 
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consciência da reciprocidade entre as obrigações e, com ela, a reboque, firmou-se a ideia 

de que não se pode obrigar alguém a cumprir em favor de quem ainda não cumpriu. 

Os romanos, na feliz expressão de José João Abrantes, apenas “pressentiram” esse 

meio de defesa que viria a ser a exceptio non adimpleti contractus.2 Movidos por razões de 

equidade, sempre presentes em seu espírito prático, foram levados a consagrar algumas 

aplicações mais urgentes e claras da interdependência funcional das obrigações 

sinalagmáticas, sobretudo em matéria de compra e venda. Nunca chegaram, porém, a 

desenvolver uma regra geral aplicável a todos os contratos bilaterais. 

Os canonistas foram os primeiros a compreender, em maior plenitude, a 

reciprocidade ínsita aos contratos bilaterais. E o fizeram sobretudo sob um viés ético: 

quem assume um compromisso empenha a sua palavra e, portanto, deve manter-se fiel ao 

prometido, sob pena de não poder prevalecer-se de compromissos contratados em seu 

favor na mesma oportunidade. Essa ideia materializou-se em dois enunciados, que 

constituem o gérmen de uma regra geral aplicável a todas as relações sinalagmáticas:  

“Frangenti fidem, non est fides servanda” (“Para aquele que rompe a fé, a fé não é 
mais devida”)  

“Frustra sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praestitam servare 
recusat” (“É em vão que exigimos que se observe a palavra a alguém para quem 
nós mesmos não observamos a fé jurada”).  

Não obstante, foi o trabalho subsequente dos pós-glosadores, de unificação dos 

poucos fragmentos romanos existentes acerca da matéria e de conciliação desses excertos 

com os princípios mais evoluídos do Direito Canônico (v.g., boa-fé, respeito à palavra 

dada, consensualismo), que incorporou definitivamente a exceptio non adimpleti 

contractus ao ius commune europeu, tornando-a regra uniformemente aceita em todo o 

continente. Agora, a fórmula que se disseminaria seria a de Bartolo de Sassoferrato: 

“Contractu ultro citroque obligatorio non potest effectualiter agi, nisi ab eo qui 
effectualiter totum contractum ex parte sua impleverit” (“Em um contrato 
sinalagmático, o autor não pode demandar com sucesso se não cumpriu ou não 
ofereceu sua prestação.”) 

Posteriormente, com o trabalho dos pandectistas alemães do século XIX, o 

fundamento da exceptio irá migrar definitivamente de um eixo ético (leia-se: equidade e 

																																																								
2 A exceção de não cumprimento do contrato no direito civil português – conceito e fundamento. Coimbra: 
Almedina, 1986, p. 15–16.  
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boa-fé) para a reciprocidade (sinalagma). Mais do que uma decorrência do dever de 

corretude e probidade perante o outro contratante, a exceptio passará a ser vista como uma 

consequência do liame funcional, de reciprocidade, entre as prestações do contrato, 

direcionada a manter o equilíbrio da relação e a incentivar o atingimento de suas 

finalidades. Foi com este perfil mais técnico que ela ingressou nas codificações tardias, 

como o B.G.B. e o Código Civil Brasileiro de 1916. 

Este escorço histórico, fundamental para a adequada compreensão do instituto, será 

o tema do primeiro capítulo da tese.  

d) Embora os romanos não tenham sequer se aproximado da maturidade do 

instituto, um legado muito significativo foi por eles deixado no que toca à estrutura e ao 

mecanismo de funcionamento do remédio, qual seja sua concepção como exceção 

material (ou substancial).  

Com efeito, as formas mais remotas, no Direito Romano, de lidar com o problema 

de quem cobra sem ter prestado foram duas exceptiones: a exceptio mercis non traditae e a 

exceptio doli. 

Em um sistema jurídico de base processual como o romano – assentado não no 

reconhecimento geral e abstrato de direitos, mas na atribuição de actiones –, as exceptiones 

constituíam o contraponto destas, isto é, defesas processuais carregadas de direito material. 

Introduzidas no sistema pela atividade dos pretores, as exceptiones não negavam a 

existência do direito do autor, mas tinham o efeito de bloquear a actio, em situações nas 

quais a aplicação rigorosa de um direito abstratamente albergado pelo ius civile se 

mostrasse iníqua em concreto.  

Essa figura transpôs séculos de história, sobrevivendo à Idade Média, para sofrer 

uma reestruturação com o pandectismo: assim como a actio romana foi lentamente 

convertida na pretensão, as exceptiones foram paulatinamente transmutadas nas exceções 

materiais ou substanciais.  

Destarte, o binômio romano actio-exceptio, de natureza processual, converteu-se no 

binômio moderno pretensão-exceção, de índole material.  

Porém, nesse processo, as exceções materiais não perderam a característica 

fundamental do mecanismo de funcionamento das exceptiones: elas continuam a atuar no 
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sentido não de negar ou fulminar o direito, a pretensão ou a ação material do autor, mas de 

“paralisar” ou “encobrir” a eficácia destes, definitiva ou temporariamente.  

E, assim agindo, as exceções materiais enquadram-se no gênero dos 

contradireitos: figuras que ostentam a peculiar condição de serem posições jurídicas 

ativas que se exercem defensivamente contra outros direitos, pretensões ou ações 

materiais, porém sem negar a existência deles.  

Pois é exatamente o que ocorre na exceção de contrato não cumprido, espécie de 

exceção material e, portanto, de contradireito. A pretensão do autor não é negada pela 

exceptio, apenas tem a sua eficácia encoberta, se e quando o demandado a opõe 

legitimamente. Quem tem pretensão pode exigir, independentemente de já ter 

contraprestado. Agora, se exige sem ter contraprestado, fica sujeito à oposição da exceção 

de contrato não cumprido. 

Esta visão cindida ou atomística do fenômeno, marcada por posições jurídicas 

ativas opostas (pretensão/exceção, derivadas historicamente do binômio actio/exceptio), 

algo artificial e contra-intuitiva, é fonte, como se verá, de muitas das dificuldades que 

cercam o instituto da exceção de contrato não cumprido. Mas, ao mesmo tempo, também 

dita muitas soluções para os problemas de aplicação prática da ferramenta.  

Daí a necessidade de examinar a fundo a categoria dos contradireitos, e, dentro 

destes, a exceção material em particular, a fim de bem compreender o mecanismo de 

funcionamento da exceção de contrato não cumprido. E, dentro da categoria da exceção 

material, impende analisar suas várias subdivisões (exceções dilatórias e peremptórias; 

dependentes e independentes; pessoais e comuns; etc.), pois o enquadramento da exceção 

de contrato não cumprido em cada uma delas revela-se método extremamente profícuo 

para aclarar as principais características e efeitos do remédio. Tudo isso será feito no 

segundo capítulo, dedicado à análise estrutural do instituto.  

e) A evolução dogmática da exceptio não se encerra com a introdução de regras 

gerais nos Códigos Civis, a exemplo do §320 do BGB, do art. 476 do Código Civil 

Brasileiro ou do art. 1460 do Código Civil Italiano, corte temporal que encerra o primeiro 

capítulo. A bem da verdade, tais regras, por serem muito genéricas, são absolutamente 

insuficientes para permitir entender por quê, para quê e quando a exceção de contrato não 
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cumprido é cabível. Para confirmar essa conclusão, basta pensar na simplicidade do único 

artigo que trata do tema no Código Civil Brasileiro, o já referido art. 476: 

 
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a 
sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 

Fácil perceber que nenhum “hard case” referente à matéria – v.g., aplicação da 

exceptio entre obrigações de contratos diferentes, porém coligados; possibilidade de 

invocar o inadimplemento de um dever acessório para justificar o inadimplemento de uma 

obrigação principal; cabimento da exceptio em contratos plurilaterais – pode ser 

solucionado mediante um simples raciocínio silogístico a partir desse dispositivo.  

E são justamente esses casos “difíceis” que se apresentam nos tribunais com maior 

frequência nos dias de hoje, até porque pouco provável que, tendo sido convencionado o 

cumprimento simultâneo, uma das partes se aventuraria a cobrar em juízo a prestação da 

parte adversa sem ter cumprido sequer uma parte do pactuado ou sem se disponibilizar a 

fazê-lo (situação de incidência clara da exceção de contrato não cumprido). Para a solução 

dos problemas aludidos no parágrafo anterior e de tantos outros, a regra do art. 476 do 

Código Civil não é suficiente, sendo imprescindível retornar às bases do instituto, que 

residem nas noções de sinalagma, causa concreta e boa-fé objetiva.  

Cada um desses elementos exerce papel diverso em relação à exceptio non 

adimpleti contractus, que se complementam, porém, entre si.  

O sinalagma, enquanto liame de interdependência e reciprocidade que se estabelece 

entre as prestações, constitui o próprio fundamento da exceção de contrato não cumprido. 

É justamente porque as partes obrigaram-se reciprocamente, uma prestação em função da 

outra, que uma delas não pode exigir o cumprimento da parte adversa sem ter antes 

cumprido o que lhe compete ou oferecido o cumprimento simultâneo.   

Se de um lado é certo que nem todos os deveres derivados de um contrato integram 

o sinalagma, compondo relação de correspectividade com os deveres da parte contrária, 

por outro também parece evidente que o sinalagma não abrange apenas as prestações ditas 

principais do contrato, como se pensava até pouco tempo atrás. Daí porque, embora o 

sinalagma constitua um conceito “em expansão” no que toca aos deveres que o compõem, 

é certamente um conceito cujos limites precisam ser muito bem definidos, pois eles 
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marcam o cabimento ou não dos remédios sinalagmáticos, entre os quais a exceção de 

contrato não cumprido.   

Já a causa concreta, enquanto unidade de finalidades e interesses essenciais das 

partes, fornece a própria “medida” do cabimento em concreto da exceção de contrato 

não cumprido. Por duas razões, fundamentalmente. Primeiro, porque a invocação deste 

remédio só se legitima quando o descumprimento alegado pelo excipiente atingir o núcleo 

funcional do contrato constituído pela causa concreta – vale dizer, quando o 

descumprimento interferir significativamente na economia do negócio. Segundo, porque, 

cumulativamente, exige-se proporcionalidade entre os deveres inadimplidos (pelo excepto 

e pelo excipiente), à luz justamente da relevância de ambos para o atingimento da causa 

concreta (dito de outra forma, para que a oposição da exceção seja cabível, é preciso que a 

prestação descumprida pelo excepto ostente relevância semelhante para a promoção da 

causa concreta do contrato em cotejo com a prestação cuja exigibilidade o excipiente 

pretende suspender). 

O estudo conjugado desses dois elementos (sinalagma e causa concreta) permitirá 

definir o âmbito de incidência do remédio (se vale apenas para contratos bilaterais 

perfeitos, ou se também se aplica a bilaterais imperfeitos, plurilaterais, obrigações 

recíprocas derivadas de sentença judicial; se pode ser invocado apenas para as obrigações 

principais de um contrato, ou se, ao invés, o descumprimento de deveres acessórios 

também pode, eventualmente, legitimar a exceptio; etc.).  

Por fim, à boa-fé objetiva está reservado, sobretudo, um papel de imposição de 

limites (estabelecendo os pontos para além dos quais o emprego do contradireito deixa de 

ser uma arma legítima de autodefesa para assumir foros de exercício inadmissível de 

posição jurídica, na forma das várias figuras parcelares já conhecidas [em especial 

“suppressio”, “surrectio”, “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, desequilíbrio 

no exercício jurídico]). 

Em suma: o primeiro é o fundamento, o segundo é a medida do cabimento e o 

terceiro impõe limites.  

A relação destes três eixos (sinalagma, causa concreta e boa-fé objetiva) com a 

exceção de contrato não cumprido é o tema do terceiro capítulo. Se o anterior fez a análise 
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estrutural do instituto, este é predominantemente funcional, constituindo, penso, o núcleo 

da tese.  

Como decorrência das conclusões firmadas no capítulo terceiro, serão definidos, no 

capítulo quarto, os requisitos do instituto, que já adiantamos serem três, conforme a linha 

aqui adotada: 

1) Os deveres de prestar do excipiente e do excepto precisam ser sinalagmáticos 
ou correspectivos entre si; 

2) Os deveres de prestar do excipiente e do excepto precisam ser 
contemporaneamente exigíveis no momento do exercício da exceção; 

3) O incumprimento do excepto, que não pode ser imputável ao excipiente, deve 
atingir o núcleo funcional do contrato representado pela causa concreta e 
guardar relação de proporcionalidade adequada com a prestação que está sendo 
demandada do excipiente.  

f) O capítulo seguinte, o quinto, é destinado ao estudo de outra exceção material 

dilatória, de requisitos um pouco diferentes. Trata-se da chamada “exceção de 

inseguridade”, regulamentada no art. 477 do Código Civil: 

Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes 
contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar 
duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação 
que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia 
bastante de satisfazê-la. 

Exceção de contrato não cumprido e exceção de inseguridade são remédios 

complementares entre si. Ambas servem à proteção do sinalagma funcional, porém sob 

perspectivas diversas, marcadamente em função de um aspecto temporal: enquanto a 

primeira atua em situações em que as obrigações são coetaneamente exigíveis, a segunda 

pressupõe que uma das partes esteja obrigada a prestar primeiro. Onde uma é cabível, a 

outra não é.   

O estudo da exceção de inseguridade, isoladamente considerado, poderia ser 

matéria para uma tese, mercê da riqueza do tema. Todavia, entendeu-se necessário aqui 

tratar de ambas em conjunto, pois o estudo de uma elucida o da outra, além de, na essência, 

a exceção de inseguridade não ser nada mais, inclusive historicamente, do que um 

desdobramento da exceção de contrato não cumprido, voltado para circunstâncias 

excepcionais (diminuição expressiva do patrimônio do excepto) em que, a despeito de as 
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obrigações não serem simultaneamente exigíveis, justifica-se a aplicação do mesmo 

mecanismo e raciocínio dilatório da exceção de contrato não cumprido.  

g) O capítulo sexto é destinado a descrever como os países de common law, onde 

não existe a figura da exceção de contrato não cumprido, com esse nome e com a estrutura 

até aqui descrita, lidam com o problema de uma parte, nos contratos bilaterais, exigir a 

prestação da parte contrária sem ter cumprido ou disponibilizado o que lhe compete.  

Sem compartilhar da evolução histórica narrada no primeiro capítulo, os ingleses 

apenas muito tardiamente (fins do século XIX) passaram a tutelar a dependência entre as 

obrigações dos contratos bilaterais. O caminho para tanto não foram, porém, o sinalagma, a 

causa ou a boa-fé, como nos países de civil law, mas o reconhecimento de “condições 

fictas” ou “condições tácitas” a relacionar o cumprimento de uma obrigação ao 

cumprimento da outra. 

Quando essa forma de autotutela é admitida nos países de common law – a ressalva 

é necessária pois até hoje inexiste uma regra geral nesse sentido  –, ela recebe diferentes 

denominações, todas atreladas à ideia de cumprimento (“performance”) da obrigação: 

“suspension of performance”, “defense of nonperformance” e “right to withhold 

performance”. 

h) O capítulo sétimo tem o objetivo de aplicar a metodologia e as ferramentas da 

“Law and Economics” ao estudo da exceção de contrato não cumprido. Comparam-se, em 

termos de eficiência, os remédios que costumam ser disponibilizados pelos ordenamentos 

para as hipóteses de inadimplemento contratual (resolução do contrato cumulada com 

perdas e danos; execução específica da obrigação e a própria exceção de contrato não 

cumprido). Ao fim, são apontadas as vantagens da exceptio enquanto forma de autotutela: 

(i) incentivo ao cumprimento do contrato, na forma originalmente pactuada; (ii) 

preservação do equilíbrio entre as partes, tanto sob o aspecto quantitativo (ou ambas são 

induzidas a cumprir suas prestações, ou pelo menos assegura-se que uma delas não será 

obrigada a cumprir a sua sem o recebimento da contrapartida), como sob o aspecto 

cronológico (evitando que a parte inocente seja obrigada a prestar antes da outra, o que, 

economicamente, equivale a fornecer-lhe crédito pelo intervalo entre o cumprimento das 

duas obrigações); (iii) rapidez e baixo custo, notadamente quando em comparação com as 

ações judiciais de resolução do contrato cumulada com perdas e danos e de execução 

específica da obrigação. 
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i) O oitavo e derradeiro capítulo é dedicado ao estudo do exercício da exceção de 

contrato não cumprido em Juízo.  

O instituto, que teve sua gênese no processo formulário romano, não dispensa, para 

sua adequada compreensão, o estudo de sua interface com o processo civil.  

Afinal, salvo quando invocada extrajudicialmente – o que é permitido, na medida 

em que lícito seu emprego em regime de autotutela – é no processo que essa forma de 

defesa é exercida.  

Enquanto típica exceção material, a exceção de contrato não cumprido apresenta, 

vale lembrar, a peculiar condição de ser uma posição jurídica ativa, porém de função 

defensiva. E, enquanto defesa, ainda ostenta um segundo diferencial: não nega, extingue, 

modifica ou impede o direito ou pretensão contra a qual se volta, mas apenas paralisa 

temporariamente a eficácia da pretensão do demandante.  

Dessa configuração muito particular – meio-caminho entre uma mera objeção de 

fato e um contra-ataque reconvencional –, surgem várias questões processuais relevantes: a 

necessidade ou não de provocação do interessado para o exercício da exceção; a 

consequência de sua não-arguição em termos de preclusão; o momento e o meio adequados 

para o exercício; as eventuais posturas reativas à disposição do excepto; o ônus da prova 

dos fatos alegados como causae excipiendi; como lidar com a alegação de que a exceção 

de contrato não cumprido foi arguida legitimamente em momento anterior ao processo, em 

âmbito extrajudicial; a relação entre exceção de contrato não cumprido e demanda de 

resolução; a solução a ser dada pelo órgão jurisdicional (procedência ou improcedência) 

quando acolhe a exceção de contrato não cumprido; as particularidades do exercício da 

exceção na fase ou no processo de execução; a distribuição dos ônus da sucumbência; 

entre outros assuntos.  

A exceção de contrato não cumprido consubstancia um dos mais belos exemplos de 

interação entre direito processual e direito material – uma prova viva da instrumentalidade 

do processo. Oportunidade ímpar de, à luz de tudo que se estudou sobre este remédio no 

plano material, tentar conformar o procedimento de um modo que bem possa servir a seu 

fim maior, de proteção do sinalagma funcional do contrato.  
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CONCLUSÃO 
 
 

“A velha técnica ocidental de trabalhar com situações individuais, 
máxime, com ‘actiones’, no Direito Romano, e com direitos 
subjetivos, hoje, lida mal com situações estruturalmente recíprocas. 
Isso explica por que razão, mau grado a expressão latina ‘exceptio 
non adimpleti contractus’, a figura em estudo só tenha surgido no 
século XIII, suscitando dúvidas até aos nossos dias.” (António 
Menezes Cordeiro)1684 
 

 

I – A fim de não transformar esta conclusão em reprodução estéril e enfadonha de 

todos os capítulos da tese, decidiu-se restringi-la a quatro assuntos fundamentais para a 

compreensão do instituto: [i] sua história; [ii] sua natureza de contradireito; [iii] sua 

construção em torno dos eixos do sinalagma, da causa concreta e da boa-fé objetiva; [iv] 

seus requisitos.  

II – A história da exceção de contrato não cumprido praticamente se confunde com 

a do próprio contrato. 

E nem poderia ser diferente, considerando que, na aplicação desta forma de defesa, 

interagem alguns dos elementos mais centrais da teoria contratual, como é o caso do 

sinalagma, da causa e da boa-fé.   

Quando o formalismo imperava no Direito Romano arcaico e os contratos eram 

todos solenes, abstratos e unilaterais, não havia espaço para cogitar de qualquer remédio 

análogo ao que hoje se entende por exceção de contrato não cumprido. A própria estrutura 

dos pactos impunha limitações ao estabelecimento de qualquer liame de reciprocidade 

entre as obrigações. 

No período clássico, com o surgimento dos primeiros contratos consensuais, 

bilaterais e causais, cresceu entre os jurisconsultos romanos a consciência da 

interdependência das obrigações recíprocas deles derivadas. Em decorrência, admitiu-se, 

progressivamente, por obra sobretudo dos pretores, que uma das partes, em circunstâncias 

específicas e pontuais ditadas pela boa-fé (bona fides) e pela equidade (aequitas), 

recusasse o cumprimento de sua obrigação ante o inadimplemento da obrigação da 

																																																								
1684 Tratado de direito civil, v. IX – Direito das obrigações: cumprimento e não-cumprimento, transmissão, 
modificação e extinção. 3a Ed., Almedina: Coimbra, 2017, p. 274. 
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contraparte. Era o embrião do que, séculos depois, receberia o nome de exceptio non 

adimpleti contractus.  

Pode-se dizer, porém, que os romanos apenas “pressentiram” esse meio de defesa. 

Suas soluções nessa matéria sempre foram isoladas, voltadas para determinados contratos 

típicos (compra e venda, locação e sociedade). Nunca chegaram a desenvolver um 

raciocínio geral e sistemático, aplicável a todas as relações em que houvesse troca de 

prestações.  

Uma nova ordem, com novos valores, que modificasse na essência o conceito de 

contrato, precisaria ser erigida para que a ideia de interdependência entre as obrigações 

pudesse ser captada e tutelada em sua plenitude.  

E, aqui, entram os canonistas.  

Ao se livrarem definitivamente das amarras da tipicidade estrita e abraçarem o 

consensualismo, os canonistas “redesenharam” o contrato, sob as bases da “fides” 

(respeito à palavra dada) e da valorização da vontade. 

Na esteira desses dois elementos – respeito à palavra dada e valorização da vontade 

– brotaram a consciência e a tutela da reciprocidade nas relações sinalagmáticas, sob uma 

perspectiva fundamentalmente ética: aquele que empenhou sua palavra, gerando confiança 

na parte contrária, deve manter-se fiel ao prometido, sob pena de não poder prevalecer-se 

de vantagens contratadas em seu favor na mesma oportunidade.  

Esta é a essência da fórmula “Frangenti fidem, non est fides servanda” (“Para 

aquele que rompe a fé, a fé não é mais devida”), considerada pelos canonistas “condição 

tácita” integrante de todos os contratos bilaterais. 

Não obstante, foi o trabalho subsequente dos pós-glosadores, de unificação dos 

poucos fragmentos romanos existentes acerca da matéria e de conciliação desses excertos 

com os princípios mais evoluídos do Direito Canônico (v.g., boa-fé, respeito à palavra 

dada, consensualismo), que incorporou definitivamente a exceptio non adimpleti 

contractus ao ius commune europeu, tornando-a regra uniformemente aceita em todo o 

continente.  

Por obra dos pós-glosadores, o instituto da exceção de contrato não cumprido foi 

secularizado, conseguindo transcender os limites de aplicabilidade ínsitos ao Direito 
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Canônico, que logo se tornaria menos relevante em assuntos de Direito Privado. 

A partir do século XVI, observou-se, no entanto, evolução divergente do instituto 

nos dois principais centros de cultura jurídica da Europa Continental.  

Na França, por força da influência da Escola de Cujas (o “mos gallicus”), a figura 

caiu em relativo esquecimento por quase três séculos, permanecendo às sombras da 

resolução por inadimplemento, a ponto de nem mesmo receber previsão expressa, como 

princípio geral, na versão original do Código Napoleônico (situação que se repetiria em 

outros diplomas que o adotaram como modelo, a exemplo dos Códigos Italiano de 1865, 

Português de 1867 e Espanhol de 1889). 

Na Alemanha, em contrapartida, a exceptio non adimpleti contractus teve grande 

penetração, sendo acolhida e disseminada pelos pandectistas. No BGB, como resultado do 

apuro técnico alcançado nos estudos em torno do tema no decorrer do século XIX, o 

instituto recebeu tratamento preciso e detalhado. O §320, (1), disciplinou a exceptio non 

adimpleti contractus como forma de autotutela e como exceção material (configuração que 

predomina até os dias de hoje). O §320, (2), tratou especificamente da exceptio non rite 

adimpleti contractus, já relacionando expressamente sua invocação à observância do 

princípio da boa-fé objetiva. O §321, por sua vez, inovou ao consagrar a “exceção de 

inseguridade”. 

No Direito brasileiro, sem contar as disposições referentes a contratos específicos 

constantes das Ordenações Filipinas e transpostas para a Consolidação das Leis Civis, a 

exceptio ingressou no sistema com o art. 1.092 do Código Civil de 1916, notoriamente 

inspirado no art. 1.955 do Esboço de Teixeira de Freitas.  

Mesmo representando um avanço no tratamento do tema em termos nacionais – 

pelo só fato de ter trazido pela primeira vez uma regra geral – o art. 1.092 do Código Civil 

de 1916 já nasceu em certa medida ultrapassado, por ignorar os avanços dogmáticos 

alcançados na matéria na segunda metade do século XIX. Afinal, as referências de Teixeira 

de Freitas para a elaboração do art. 1.955 do Esboço eram bem anteriores: os 

jusracionalistas Domat e Pothier e os pandectistas alemães do início do século XIX.  

III – A exceção material ou substancial é figura perdida nas brumas do tempo, 

praticamente esquecida, mas cujo resgate mostra-se imprescindível para a adequada 
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compreensão da exceção de contrato não cumprido. 

Com altos e baixos, a exceção material transpôs milênios de história, nascendo 

espontaneamente no processo formulário romano, fruto de uma necessidade concreta de 

impedir a aplicação rigorosa de direitos abstratamente albergados pelo ius civile, para, 

sobrevivendo à Idade Média, reestruturar-se com o pandectismo, como contraponto ao 

conceito de pretensão, dentro da categoria dos contradireitos neutralizantes. 

A exceção de contrato não cumprido, enquanto típica exceção material (e, portanto, 

enquanto contradireito neutralizante), tem o condão, quando presentes seus pressupostos, 

de encobrir a eficácia da pretensão reclamada, sem negar ou fulminar a existência desta. 

Como consequência do acolhimento da exceptio, o demandado fica autorizado a recusar 

temporariamente o cumprimento de sua obrigação. 

Trata-se de configuração peculiar: uma posição jurídica ativa, de função defensiva, 

que visa a bloquear outra posição jurídica ativa. 

Como decorrência de seu enquadramento na categoria das exceções materiais, a 

exceção de contrato não cumprido “herdou” algumas características que são próprias desse 

gênero: [i] pode ser invocada extrajudicialmente, como forma de autotutela, por qualquer 

meio idôneo; [ii] não pode ser conhecida de ofício pelo magistrado no processo; [iii] deve 

ser alegada em contestação, sob pena de preclusão; [iv] sua oposição (visto que sempre 

reativa, nunca preventiva) pressupõe que o excepto ao menos tenha exigido a pretensão, 

judicial ou extrajudicialmente; [v] deve ser invocada pelo próprio titular do contradireito. 

Algumas dessas características, entretanto, acabaram relativizadas pelo Direito Processual 

brasileiro, notadamente no campo da execução de título extrajudicial, onde a prova do 

cumprimento ou da disponibilização da prestação pelo exequente foi alçada a requisito de 

procedibilidade, tornando a matéria cognoscível de ofício pelo juiz e não sujeita a efeitos 

preclusivos. 

As exceções materiais podem ser peremptórias ou dilatórias, conforme sua eficácia 

encobridora seja permanente ou temporária. A exceção de contrato não cumprido é do tipo 

dilatória, na medida em que bloqueia apenas provisoriamente a pretensão de cobrança. Se, 

após sua invocação, aquele contra quem se opôs a exceção de contrato não cumprido presta 

satisfatoriamente, cessa a eficácia da exceção, porque o próprio ius exceptionis se extingue, 

ficando exigível, mais uma vez, a prestação do excipiente (a eficácia que antes estava 
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encoberta, descobre-se).  

Outra classificação divide as exceções materiais em dependentes e independentes, 

conforme se apoiem ou não em outro direito. A exceção de contrato não cumprido 

qualifica-se como dependente, porque o contradireito que encerra é decorrência na 

verdade de outro direito de titularidade do demandado, qual seja o crédito que ele possui 

perante o demandante, que poderia inclusive ser cobrado em reconvenção ou ação própria. 

Se este crédito extingue-se por qualquer razão, extingue-se também o contradireito 

consubstanciado na exceção de contrato não cumprido. 

Por fim, na derradeira divisão das exceções materiais em pessoais (que têm 

fundamento em fatos ou circunstâncias referentes às pessoas dos contratantes) e comuns 

(que são objetivas e concernem às próprias obrigações do contrato), a exceção de contrato 

não cumprido é do tipo comum, pois derivada da relação de reciprocidade entre as 

prestações (sinalagma funcional). Disso decorrem consequências, em matéria de 

oponibilidade da exceção de contrato não cumprido, nas situações, por exemplo, de 

transmissão das obrigações e de solidariedade passiva e ativa.  

IV – A evolução dogmática da exceptio não se encerrou com a introdução de regras 

gerais nos Códigos Civis, a exemplo do §320 do BGB, do art. 1.460 do Código Civil 

Italiano e do art. 476 do Código Civil Brasileiro (este último praticamente uma reprodução 

do art. 1.092, alínea 1a, do Código Civil de 1916, já atrasado para a época em que foi 

editado). 

A despeito destes textos normativos permanecerem inalterados, o instituto da 

exceptio foi atingido reflexamente – de fora para dentro, pode-se dizer – por uma série de 

transformações recentes da teoria dos contratos, que alteraram profundamente a forma 

como este remédio é compreendido pela doutrina e aplicado pelos tribunais, a justificar sua 

reanálise neste momento, apesar de seus séculos de história. 

Essa exposição da exceção de contrato não cumprido a inputs externos é inevitável, 

mercê do fato de o instituto estar no vértice de três vetores extremamente dinâmicos da 

teoria contratual, abertos inclusive a considerações extrajurídicas, quais sejam [i] o do 

equilíbrio entre as obrigações dos contratantes (representado pelo sinalagma), [ii] o das 

finalidades e interesses das partes na contratação (refletido na causa concreta) e, por fim, 

[iii] o da probidade, lealdade e empatia que se espera dos contratantes em todos os 



	
	

	

546 

momentos da relação (manifestação da boa-fé objetiva).   

De instituto “sisudo”, com um nome em latim que evoca uma origem romana que 

ele não tem e que transmite uma impressão de perenidade e imutabilidade que ele também 

não possui, a exceptio non adimpleti contractus acabou envolvida, reflexamente, nos 

debates mais candentes da teoria contratual.  

Com efeito, a despeito de o assunto vir tratado quase sempre em uma ou duas 

páginas nos livros de Direito Contratual, como se constituísse algo auto-evidente, que 

dispensasse maiores explicações, por trás dessa aparente simplicidade esconde-se um 

instituto de riqueza dogmática surpreendente, não só pelos influxos recebidos daquelas três 

frentes, mas também por manter pontos de contato com inúmeros outros temas da parte 

geral, do direito das obrigações e dos contratos (prescrição; direito de retenção; 

adimplemento substancial; tipos de exercício inadmissível de posição jurídica; contratos 

plurilaterais; contratos coligados; contratos de duração; apenas para citar alguns). 

O maior risco para aqueles que se aventuram a estudar a exceção de contrato não 

cumprido reside justamente na possibilidade de perder-se nas inesgotáveis interfaces que o 

instituto possui com outros temas. Mas desse aspecto também deflui, paradoxalmente, o 

que de melhor dele se pode extrair: uma visão panorâmica do fenômeno contratual.  

Pois bem.  

Longe do exemplo livresco do credor que nada cumpriu, nem se oferece a cumprir, 

mas mesmo assim decide aventurar-se em juízo para cobrar a parte adversa, sendo 

simultâneos os vencimentos e bilateral o contrato (situação de incidência indubitável da 

exceptio), as lides forenses estão permeadas, ao invés, de exceções arguidas em contextos 

bem mais “cinzentos”: entre deveres de tipos e pesos diferentes na relação contratual 

(principais, secundários, acessórios ou de proteção); em situações de incumprimento 

parcial, nas quais o excipiente recebeu anteriormente, com ou sem ressalvas, a prestação 

incompleta; entre obrigações de vencimentos diferentes em relações duradouras, tendo 

uma das partes tolerado, em nome da continuidade da relação, o inadimplemento da outra 

por algum tempo; e assim por diante.  

Mercê da singeleza das regras gerais constantes dos Códigos Civis – o art. 476 do 

Código Reale é exemplo paradigmático disso –, o aplicador vê-se obrigado, para a solução 

desses casos “difíceis”, a retornar constantemente às bases do instituto, que residem, como 
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já apontado, no tripé sinalagma, causa concreta e boa-fé objetiva.  

Entre eles, o sinalagma é claramente “primus inter pares”: a razão de ser do 

remédio, que dita boa parte das soluções.  

A exceção de contrato não cumprido é instituto que traduz uma preocupação 

sistêmica do Direito Privado em garantir que o processo obrigacional não descuide, no 

desenrolar de seu percurso em direção ao adimplemento, da necessidade de manter o 

equilíbrio e a correspectividade que as partes construíram na gênese do contrato. Dito de 

outra forma, busca garantir o sinalagma funcional, a fim de que não se macule o equilíbrio 

inicialmente instituído (sinalagma genético).  

Duas conclusões principais em torno do sinalagma, aplicadas à exceção de contrato 

não cumprido, foram trazidas no decorrer do trabalho. 

A primeira, de que ele não pode mais ser visto de forma acanhada, como relação de 

dependência restrita às obrigações principais do contrato. Em seu lugar, deve prevalecer 

conceito mais alargado de sinalagma, compreendido como nexo funcional entre polos 

prestacionais, agregando cada polo os deveres que, independentemente de sua natureza 

(principal, secundário, instrumental ou de proteção), assumam relevância significativa para 

a promoção do resultado útil do contrato. A violação de qualquer dos deveres que integre o 

sinalagma – mas tão somente deles – poderá ensejar, em tese, a invocação dos remédios 

sinalagmáticos, entre os quais a exceptio. A violação dos demais, que não integrem o 

conceito mesmo nessa versão expandida, poderá render, quanto muito, perdas e danos ou 

algum provimento cominatório ou inibitório. 

A segunda: a existência ou não de sinalagma define o “corte” que separa as 

relações em que a exceção é em tese cabível daquelas em que não é. Em que pese o art. 

476 do Código Civil mencionar expressamente apenas a categoria do contrato bilateral, 

há outras relações em que o sinalagma também está presente e que clamam pelo mesmo 

tratamento. É o que pode ocorrer, por exemplo, entre deveres oriundos de contratos 

diferentes mas coligados, entre deveres de restituição nascidos da resolução, da nulidade 

ou da anulação de um contrato, entre deveres recíprocos estabelecidos em um acordo 

judicial, bem como entre deveres de um contrato plurilateral. Daí porque defendemos a 

aplicação por analogia do art. 476 do Código Civil a essas relações.  

No tocante à causa, escolhemos como ponto de partida a teoria das quatro causas de 
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Aristóteles (a material, a formal, a eficiente e a final), destacando a importância e a 

utilidade, em matéria contratual, da última. O agir da vontade humana é sempre finalístico, 

teleológico, dirigindo-se a metas e objetivos, e com o contrato isso não é diferente.  

E, dentre as concepções de causa final atualmente mais difundidas (a abstrata e a 

concreta), fizemos opção pela concreta. Para esta corrente, a causa corresponde ao fim, 

objetivamente considerado, de cada negócio individualizado, o que vai muito além dos 

elementos constantes e invariáveis do tipo. Traduz-se na função prática que as partes 

efetivamente atribuíram ao acordo, pressupondo, assim, a investigação dos interesses 

concretamente perseguidos. 

O principal papel da causa concreta – coadjuvado pelas funções que denominamos 

“metodológica” e “hermenêutica” – é o de servir como critério de “ajuste fino” do 

contrato, orientando o intérprete na solução dos problemas que venham a surgir no 

desenvolvimento da relação contratual (v.g., impossibilidade superveniente, resolução, 

exceção de contrato não cumprido), a fim de que a solução leve em consideração os 

interesses concretamente perseguidos pelas partes, os riscos voluntariamente assumidos e 

as trocas de vantagens globalmente consideradas. 

No que concerne à exceptio especificamente, a causa concreta fornece a medida do 

cabimento em concreto do remédio, em complemento ao sinalagma. Na esteira da função 

aludida de servir de critério de sintonia fina, a causa concreta busca assegurar que a 

aplicação da exceção de contrato não cumprido esteja em linha com os interesses e 

finalidades essenciais dos contratantes, atuando em duas frentes: [i] impedindo que o 

remédio seja utilizado por conta de violações não significativas em consideração à 

realização do programa contratual; [ii] obstando seu emprego em situações de patente 

desproporcionalidade entre os incumprimentos.  

Por fim, se a boa-fé historicamente já foi fundamento do remédio, a ela está 

reservado, atualmente, papel preponderante de imposição de limites (estabelecendo os 

pontos para além dos quais o emprego do contradireito deixa de ser arma legítima de 

autodefesa para assumir foros de exercício inadmissível de posição jurídica, na forma das 

várias figuras parcelares já conhecidas [em especial “suppressio”, “surrectio”, “Nemo 

auditur propriam turpitudinem allegans”, desequilíbrio no exercício jurídico]). 
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Como se percebe, os três eixos – sinalagma, causa concreta e boa-fé objetiva –são 

complementares entre si: o primeiro representa o fundamento, o segundo a medida de 

cabimento e o terceiro fixa os limites para o exercício admissível do remédio. Apenas 

quando se analisa a figura sob esses três prismas, conjugadamente, é que se pode ter dela 

uma visão global e mais acurada em termos de hipóteses de cabimento e uso admissível. 

Os requisitos do remédio emergem, nesse contexto, como uma conjugação do 

resultado colhido desse exame (sinalagma, causa concreta e boa-fé objetiva) com alguns 

poucos elementos extraídos da redação lacônica do art. 476 do Código Civil: 

7) Os deveres de prestar do excipiente e do excepto precisam ser sinalagmáticos 

ou correspectivos entre si; 

8) Os deveres de prestar do excipiente e do excepto precisam ser 

contemporaneamente exigíveis no momento do exercício da exceção; 

9) O incumprimento do excepto, que não pode ser imputável ao excipiente, deve 

atingir o núcleo funcional do contrato representado pela causa concreta e 

guardar relação de proporcionalidade adequada com a prestação que está sendo 

demandada do excipiente.  

V – Estes são os elementos fundamentais que se pretendia expor nesta conclusão. 

A exceção de contrato não cumprido é um caso de sucesso: mesmo com alguns 

trancos e solavancos – e por vezes até com alguns reveses (pense-se na sua quase 

obliteração em território francês entre os séculos XVI e início do XX) – ela sobreviveu e 

evoluiu significativamente nesses dois milênios de história.  

Por suas qualidades intrínsecas (rapidez; baixo custo; incentivo ao cumprimento do 

contrato na forma pactuada; preservação do equilíbrio entre as partes), e também por 

traduzir praticamente um consectário do sinalagma, seu lugar no Direito dos contratos está 

garantido. É daqueles institutos que, traduzindo uma regra quase auto-evidente de justiça 

comutativa, tendem à uniformidade (nos vários ordenamentos) e à perenidade.   
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