
 

 

  

NADIME MEINBERG GERAIGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO: FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  

ORIENTADORA: PROFESSORA ASSOCIADA DAISY GOGLIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

SÃO PAULO – SP 

2018 

 



 

 

NADIME MEINBERG GERAIGE 

 

 

 

 

 

EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO: FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO 

 

  

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à Banca Examinadora 

do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, na área de 

concentração Direito Civil, sob orientação da Professora 

Associada Daisy Gogliano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

SÃO PAULO – SP 

2018 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação da Publicação 

 

Geraige, Nadime Meinberg 

Exceção de contrato não cumprido: fundamentos e 

aplicação / Nadime Meinberg Geraige; orientadora Daisy 

GOGLIANO - - São Paulo, 2018. 132 p. 

 

Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em 

Direito Processual) - Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, 2018. 

 

1. Direito civil (obrigações). 2. Contrato. 3. Exceção. 

4. Inadimplemento. 5. Cumprimento. I. GOGLIANO, Daisy, 

orient. II. Título. 

 

 

 

 

Nome: GERAIGE, Nadime Meinberg 



 

 

Título: Exceção de contrato não cumprido: fundamentos e aplicação  

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo para a obtenção do título de Mestre em Direito. 

 

 

Aprovado em: _____ / _____ / _____. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof. Dr.  _____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________________________________________ 

Julgamento:  _____________________________________________________________ 

 

Prof. Dr.  _____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________________________________________ 

Julgamento:  _____________________________________________________________ 

 

Prof. Dr.  _____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________________________________________ 

Julgamento:  _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse trabalho é dedicado à minha mãe, que 

sempre me instigou a busca o melhor e nunca 

desistir de crescer e me aprimorar, ao meu 

saudoso pai, que sempre apoiou 

incondicionalmente minhas escolhas, e ao meu 

amado filho Luca, que nasceu durante a 

realização desse trabalho e me tornou mais 

paciente e persistente. 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao meu marido Alessandro por toda a paciência nesse processo de elaboração da 

dissertação, às minhas sócias do escritório Maluf e Geraigire, notadamente à Patricia Fudo, 

aos amigos Leonardo Luis Morau e Luiz Roberto Sampietro, que me auxiliaram em toda 

essa jornada e, especialmente, à Professora Daisy Gogliano, incansável pesquisadora, a 

quem muito admiro por toda sua dedicação ao mundo acadêmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

RESUMO 

 

GERAIGE, Nadime Meinberg. Exceção de contrato não cumprido: fundamentos e 

aplicação. 132 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

 

O presente trabalho analisará a exceção do contrato não cumprido, positivada nos artigos 

476 e 477 do Código Civil Brasileiro, contemplando, inicialmente, o estudo acerca dos 

fundamentos, natureza jurídica e requisitos para aplicação da exceção, bem como a análise 

do tema perante o direito estrangeiro. Após a análise inicial será realizado o confronto da 

aplicação do instituto diante das várias espécies de inadimplemento admitidas na nova 

ordem contratual (inadimplemento absoluto e a mora, inadimplemento antecipado, 

violação positiva do contrato, adimplemento funcional e adimplemento substancial), 

incluindo as relações de consumo, para alcançar ao fim, a real importância da aplicação da 

exceptio non adimpleti contractus como instrumento de reequilíbrio das relações 

contratuais e meio de consagração da segurança jurídica do contrato. 

 

 

Palavras-chave: Direito civil (obrigações) – contrato – exceção – inadimplemento – 

cumprimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

GERAIGE, Nadime Meinberg. Exceptio non adimpleti contractus: principles and 

applications. 132 p. Dissertation (Master) – Law School, University of São Paulo, São 

Paulo, 2018. 
 

 

This work analyzes the exceptio non adimpleti contractus, ruled by sections 476 and 477 

of the Brazilian Civil Code, addressing, at first, its principles, legal nature, and 

requirements, as well as its characteristics in foreign law. After going over its 

fundamentals, the paper focuses on the incidence of the breach of contract in 

nonperformance cases, including consumer relations (material breach, default, repudiation, 

“positive breach of contract” [positive Vertragsverletzung], “functional performance”, and 

substantial performance), in order to disclosure the real importance of the application of 

the exceptio non adimplenti contractus as a remedy for redressing and enforcing the 

performance of agreements. 
 

Key words: Civil Law (law of obligations: civil law legal system) – contract – plea – 

breach of contract – performance of contract 
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INTRODUÇÃO 

 

A exceção de contrato não cumprido, instituto que compõe o objeto do 

presente estudo, é espécie de exceção substancial dilatória que paralisa a ação do autor, 

ante a alegação legítima do réu de não ter recebido a contraprestação devida por aquele. 

Fundada no vínculo sinalagmático das obrigações interdependentes, a exceção de contrato 

não cumprido não impugna o direito de crédito do excepto; apenas neutraliza 

temporariamente a eficácia da pretensão deduzida, embora vencida a prestação. 

 

Assegurar o cumprimento recíproco do contrato e a preservação do 

sinalagma contratual é a primeira concepção que o estudo irá extrair da leitura dos artigos 

476 e 477, que, no atual Código, tratam da exceção de contrato não cumprido, assim 

como já acontecia no artigo 1.092 do Código Civil de 1916. 

 

Para melhor enquadramento da natureza e da aplicabilidade da exceção de 

contrato não cumprido, o presente estudo não poderia ter outro ponto de partida senão a 

origem e razão de ser do termo exceção para o universo jurídico, buscando sua origem 

romana e seu desenvolvimento ao longo dos anos. Assim, de início, cuidar-se-á da 

evolução histórica das exceções, partindo dos aspectos tradicionais, para, então, se 

contextualizar a exceptio non adimpleti contractus e tratar da aplicação dela nos dias 

atuais. 

 

Serão aprofundados os estudos acerca dos fundamentos, natureza jurídica e 

requisitos para aplicação da exceção de contrato não cumprido, bem como a análise do 

tema perante o direito estrangeiro. 

 

Com o fito de confrontar a aplicação da exceção de contrato não cumprido 

com as espécies de inadimplemento admitidas perante a nova ordem contratual, não 

deixará o trabalho de explorar a exceção também à luz de suas variantes, previstas no 

artigo 477 do Código Civil: a exceção de insolvência e insegurança, bem como a exceptio 

non rite adimpleti contractus, que trata do cumprimento insatisfatório da obrigação. 
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Com efeito, o que se busca investigar a partir da análise da exceção de 

contrato não cumprido, sua natureza, fundamentos jurídicos, requisitos autorizadores e 

atual aplicação – incluindo a mitigação em confronto com a atual ordem de 

inadimplementos – é a real importância da aplicação da exceptio non adimpleti contractus 

como instrumento de reequilíbrio das relações contratuais e meio de consagração da 

segurança jurídica do contrato, tão necessária para o desenvolvimento econômico e 

social, assim como a nova dinâmica do adimplemento das obrigações. 

 

Não pretendemos negar que as cláusulas gerais da boa-fé e função social 

do contrato trouxeram novos paradigmas para o cumprimento contratual, relativizando as 

consequências do inadimplemento, que vão além da possibilidade de resolução ou do 

dever de indenizar, não com o fim de restringir a autonomia privada, mas de impor 

limitações ao direito subjetivo de contratar e, também, de controlar o abuso do direito do 

contratante. 

 

Contudo, inconteste é também a afirmação de que a confiança precisa ser 

revisitada, devendo o contrato ser analisado como uma relação complexa, em que os 

tradicionais deveres de prestação e os deveres laterais de conduta compõem o conjunto 

dos interesses envolvidos na relação obrigacional. 

 

Nesse contexto, com o objetivo de alcançar a conclusão acerca da real e 

atual aplicação do instituto da exceção de contrato não cumprido como ferramenta para 

preservação do sinalagma, será realizado o confronto entre a exceptio e a atual ordem de 

adimplemento de obrigações, assim como sua aplicação perante as relações de consumo.  
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1. CONSIDERAÇÕES PREAMBULARES: DAS EXCEÇÕES 

 

Visando a evitar a má compreensão sobre a natureza e funcionamento da 

exceção de contrato não cumprido, o presente estudo não poderia ter outro ponto de 

partida senão a origem e razão de ser do termo exceção para o universo jurídico.  

 

Isso porque a palavra exceção é empregada em diversos sentidos, para 

designar realidades nem sempre coincidentes, carecendo de uma significação precisa até 

os dias de hoje e desde sua origem, no processo formular do direito romano. 

 

Sem ter a pretensão de exaurir o tema, esse capítulo inicial será dedicado à 

fixação das noções preliminares de exceção com o fim único de explorar o objeto central 

do estudo: a exceção de contrato não cumprido. 

 

1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Não obstante todas as transformações pelas quais a exceptio passou no 

curso do tempo e as diversas acepções que lhe foram conferidas, a ideia de que sua 

gênese se deu no período formular do direito romano é, de forma geral, bastante aceita 

pelos estudiosos do assunto.1 Cumpre observar que o processo romano era 

demasiadamente formalista e inflexível no referido período. Por tal razão, Hélio 

Tornaghi2 afirmou que ele, o processo formular, “dava mais realce e importância ao rito, 

a solenidade e a maneira de praticar os atos processuais do que a finalidade deles.” 

 

Assim, cumprindo sua natureza rigorosa, o processo formular se 

desenvolvia em duas fases: in iure, perante o pretor, e, posteriormente, in iudicio, perante 

o juiz. Na primeira fase, in iure, as partes compareciam perante o pretor, o autor expunha 

sua pretensão e suas razões e ao réu cabia somente assumir uma das três posturas 

                                                 
1 Exemplificativamente, confira-se BOLAFFI, Renzo. Le eccezioni nel diritto sostaziale. Milão: Società 

Editrice Libraria, 1936; SANTOS, Moacyr Amaral. Da reconvenção no direito brasileiro. São Paulo: 

Max Limonad, 1958; SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção de contrato não 

cumprido. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 1959; CASSIN, René. De I’exeception tirée de 

I’inexecution dans les rapports synallagmatiques. Paris: Sirey, 1914; MARCATO, Antônio Carlos. Das 

exceções rituais no processo civil brasileiro. (incompetência, suspeição e impedimento). Tese 

(Doutorado), São Paulo, USP, 1989.  
2 TORNAGHI, Hélio. Da exceção. Revista Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, 

ano 3, n. 18, novembro dezembro, 1955, p. 17. 
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admissíveis naquele procedimento, quais sejam: (i) admitir o direito afirmado pelo autor; 

(ii) concordar em se submeter à fase in iudicio, nos termos das razões e da pretensão 

formulada, sem nada lhe opor; ou (iii) discutir os termos das razões e da pretensão 

formulada pelo autor, acrescentando, o demandado, as suas próprias razões.3 

 

No desempenho de seu papel, após as partes litigantes terem deduzido as 

suas razões, o pretor designava o juiz que atuaria na fase seguinte. Esse último, por seu 

turno, passava a redigir a fórmula, que continha a exposição dos fatos pelo autor alegados 

(demonstratio), a declaração do direito arguido (intentio), a atribuição ao juiz do poder de 

condenar se fossem verdadeiros os fatos aduzidos (condemnatio)4. Nas ações divisórias, 

ainda havia a adjudicatio, que atribuía ao juiz o poder de adjudicar a um dos litigantes o 

bem ou o direito oriundo da coisa. 

 

Com efeito, dado o rigor do processo formular5, as razões de defesa do réu 

não eram lançadas na fórmula, o que, não raro, culminava em julgamentos injustos, sendo 

uma clara demonstração de que o sistema prescindia de equidade. Em outras palavras, 

bastava ao autor comprovar a veracidade das suas alegações para se estabelecer o nexo 

entre a demonstratio e a intentio, resultando na condenação do réu. 

 

Nesse cenário, a única possibilidade de documentação da defesa se dava 

por meio da praescriptio pro reo, que era uma cláusula inserida na parte superior da 

fórmula, responsável por viabilizar o exame prévio de determinadas circunstâncias 

favoráveis ao réu6, antes da apreciação da intentio. Possível acolhimento da defesa prévia 

                                                 
3 SANTOS, Moacyr Amaral. Da reconvenção, p. 47. 
4 TORNAGHI, Hélio. Da exceção, p. 18. 
5 Moacyr Amaral Santos, em Da reconvenção, p. 48, afirma “que se diz que a fórmula era o programa da 

atividade do juiz, fixando o objeto da controvérsia e deferindo-lhe o poder de decidir”. À página 51, citando 

Betti, reforça a ideia da rigidez e a ausência de equidade do sistema: “A intentio, nessa fórmula, - esclarece 

Betti – delimita nitidamente não só o objeto do acertamento como também os poderes do juiz, a quem é 

vedado permitir ou fazer indagações ou conhecer circunstâncias alheias ao mesmo objeto.” 
6 Helio Tornaghi, Da exceção, p. 18, diferencia o esquema da fórmula, quando inserida a exceptio: “(...) O 

esquema da fórmula era então o seguinte: ‘Alega Aulo Agério haver emprestado a Numério Negidio a 

quantia de mil setércios. Se isso se demonstrar, condena-o. Do contrário, absolve-o’. (...). No primeiro caso, 

ou negava o fato constitutivo (v.g, inexistência do contrato), ou afirmava fato impeditivo (p. ex. 

incapacidade de um dos contratantes), ou arguia o poder de não-fazer, de não-prestar, de não abster-se, etc. 

Nesta última hipótese, o pretor colocava, entre a intentio e a condemnatio, a exceptio. A fórmula então 

ficava assim concebida: ‘Se Aulo Argério houver emprestado a Numério Negidio a ‘quantia de mil 

sestércios e se não houver sido combinado entre êles que tal dinheiro só será cobrável depois que o segundo 

houver suscedido ao pai, seja condenado’, etc. É como se o pretor dissesse: ‘Se se provar a existência da 

dívida, seja o réu condenado, exceto se não tiver ficado entendido que o débito só seria cobrável’ (...)”. 
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do réu impedia o exame da intentio. O referido fenômeno representava uma das espécies 

de denegatio actionis.7 

 

Para Hélio Tornaghi8, as praescriptio pro reo eram verdadeiras exceções. 

Contudo, a ideia mais difundida é a de que a praescriptio pro reo fora o embrião da 

exceptio. Essa é a opinião sustentada por Serpa Lopes9, pois, de acordo com o civilista, 

nem sempre a redação da cláusula praescriptio pro reo era suficiente para permitir o 

pleno exercício do direito de defesa.10 

 

Assim, em função da busca pela equidade, suscitou-se a ideia de criação de 

meios adequados para remediar as situações de injustiça do tão rígido sistema formular. 

Tais meios adequados consistiram precisamente na exceptio.11 

 

Nesse sentido, é certo afirmar que a exceção desenvolveu-se em virtude da 

omissão e rigor do sistema ius civile e a partir da função criadora do Direito conferida ao 

pretor pelo ius honorarium. Nas palavras de Hélio Tornaghi12, 

 

“[E]sta função criadora do Direito que faz surgir um ius honorarium 

amenizador das asperezas e preenchedor das lacunas do ius civile, é da 

mais alta importância no enriquecimento do Direito. A obra pretoriana 

apulentou, mercê dessa jurisdição de equidade, o tesouro do Direito 

Romano, adaptou a novas necessidades institutos avelhantados, deu-lhes 

plasticidade e vida, e logrando regular harmoniosamente as relações e 

compor com justiça os conflitos de interesses, realizou com firmeza a 

segurança o ideal de justiça.” 

 

Na mesma linha sustenta Moacyr Amaral Santos13: 

                                                 
7 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 22. 
8 TORNAGHI, Hélio. Da exceção, p. 18. 
9 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 17. 
10 No mesmo sentido, OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção de contrato 

não cumprido. Salvador: Juspodium, 2012, p. 28. 
11 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 17: “As fórmulas processuais e a ação do 

Pretor foram o embrião da exceptio. Um sentimento mais apurado de justiça suscitou a idéia da criação 

necessária de meios adequados para remediar certas situações que, sem tais providências, continuariam a 

dar lugar a uma lamentável ausência de equidade.” 
12 TORNAGHI, Hélio. Da exceção, p. 19.   
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“[G]erada do direito pretoriano e calcada na equidade, a exceptio tinha por 

função, como meio de defesa, repelir certas ações conforme o direito civil, 

quebrando o rigorismo da fórmula originária ou padrão, adaptada à qual a 

ordem de condenação dada ao juiz o autorizava a excluir a ação quando 

verdadeiros fossem certos fatos impeditivos ou extintivos naquela 

alegados.” 

 

Com a possibilidade da inserção da exceptio na fórmula, contendo 

alegação que, embora reconhecendo a pretensão do autor tinha a virtude de paralisá-la, 

deu-se a quebra do nexo entre a intentio e a condemnatio. Em outras palavras, não 

obstante a pretensão do autor estivesse em conformidade com o direito civil – ius civile – 

e houvesse sido reconhecida pelo réu, afastava-se a condenação desse último quando 

provados certos fatos extintivos ou impeditivos que demonstrassem a injustiça da 

condenação e abrandassem o rigor do processo formular. 

 

Claramente se vê uma transformação dos poderes do juiz e uma verdadeira 

modificação do objetivo da atividade judicante, uma vez que, inicialmente, ao magistrado 

era vedado permitir, fazer indagações ou conhecer circunstâncias alheias à fórmula14
, 

cabendo tão somente constatar a existência da intentio para proferir a condemnatio, ao 

passo que, diante da apresentação da exceptio, restaram autorizadas ao juiz realizar 

indagações acerca da sua existência e veracidade, que, se comprovada, afastava a 

condenação do réu.15 

 

Por isso, estreme de dúvidas a afirmação de Serpa Lopes16 no sentido de 

ser a exceptio o resultado de criação pretoriana, favorecida pelos largos poderes 

concedidos ao juiz no período formular para o desenvolvimento de meio processual 

                                                                                                                                                  
13 SANTOS, Moacyr Amaral. Da reconvenção, p. 52. 
14 SANTOS, Moacyr Amaral. Da reconvenção, p. 58. 
15 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 24: “Uma conclusão é possível deduzir-se 

dessa apreciação sobre a evolução da exceptio, na primeira fase do processo formular: a sua função 

consistiu em romper o nexo inelutável de causalidade, sempre existente quando a intentio do autor é por ele 

provada, entre essa mesma intentio e a consequente condemnatio. E o rompimento desse nexo de 

causalidade explica-se do seguinte modo: há uma modificação do objetivo do juiz; se a intentio subsiste, se 

o réu não provou suficientemente a sua exceptio, a condenação será pronunciada; de outro modo, haverá 

absolvição.” 
16 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 23. 
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indireto de correção das iniquidades da lei, autorizando a quebra do nexo de causalidade 

entre a intentio e a condemnatio, sempre que comprovada a existência de fatos extintivos 

ou impeditivos do direito do autor, ainda que a intentio estivesse fundamentada no 

Direito Civil. Essa foi a função determinante para que os romanos denominassem tal 

espécie de defesa de exceptio, uma vez que não era utilizada como negação absoluta do 

direito do autor, mas tão somente como ferramenta para paralisar o direito daquele de 

obter a condemnatio do réu. A condemnatio se apresentou como uma verdadeira forma de 

se impedir, excepcionalmente, a condenação do réu, consubstanciando uma ressalva à 

regra do processo formular. 

 

Importante, sobre o ponto, destacar que o uso da exceptio consistia em um 

direito, cujo exercício estava condicionado ao impulso da parte, que deveria levar suas 

razões ao pretor para que este as inserisse na fórmula e fossem apreciadas pelo juiz17. 

Tais razões, se confirmadas, não afetavam os fatos constitutivos do direito do autor, mas 

somente obstavam ao prosseguimento da ação. Era um verdadeiro “salvo se”, inserido na 

fórmula, produzindo equilíbrio entre dois pressupostos: o positivo, a intentio, e outro 

negativo, a exceção.18 

 

Com razão Savigny19 ao afirmar que a exceção era uma classe particular 

de defesa, e não toda defesa em geral, pois pronunciava a absolvição do demandado, 

apesar da constatada existência do direito do demandante.  

 

Dada a relevância de sua origem, no sentido de viabilizar defesa ao réu 

capaz de paralisar a ação e conferir equidade ao procedimento, é que se afirma não ter a 

exceção se desvanecido com a queda do processo formular.20 Qualquer afirmação em 

contrário nos parece muito simplista e estaria resumindo a exceção a um simples 

                                                 
17 “Como las excepciones formaban parte integrante de la formula por el pretor, debía el demandado 

solicitor su insercion, y el pretor, debía concederla ó rehusarla.” SAVIGNY, M. F. C. de. Sistema del 

derecho romano actual, t. IV. Trad. M. Ch. Guenoux. Madri: F. Gongora y Compañia Editores, 1879, p. 

109.  
18 SANTOS, Moacyr Amaral. Da reconvenção, p. 54. 
19 SAVIGNY, M. F. C. de. Sistema del derecho romano actual, p. 108. 
20 TORNAGHI, Hélio. Da exceção, p. 19: “(...) No entanto o conhecimento de sua verdadeira natureza e de 

seu funcionamento lhe justifica a sobrevivência. Encará-la apenas como fração da fórmula é ver-lhe a 

aparência em determinado momento histórico. Fosse somente para formular, desaparecida esta perecia ela 

por falta de causa. Mas a vedadade é que a exceptio apresentava no processo romano e patenteia no 

processo moderno, e até fora do processo, caracteristicas próprias, que a distinguem da defesa consistente 

na negativa do direito do autor e que dão vida em qualquer sistema jurídico.” 
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apêndice do processo formular, desconsiderando toda sua importância histórica na busca 

do ideal de justiça. 

 

Por essa razão, com apoio no conceito de Savigny21, para quem a exceptio 

era a expressão romana da defesa do réu fundada em afirmação de um direito autônomo e 

independente do desaparecimento definitivo da divisão da instância entre o pretor e o 

juiz, entendemos que a exceção perpetuou-se ao longo do tempo. 

 

Com o desaparecimento do processo formular sobreveio o processo 

extraordinário cognitivo, relativo ao Direito Justinianeu, no qual, conforme afirmado por 

considerável doutrina22, manteve-se o instituto da exceptio, mas em uma acepção mais 

ampla, em razão da supressão tanto da fórmula como da bipartição da instância, 

confundindo-se com o direito de defesa, que, a partir de então, poderia ser  invocado pelo 

réu sem autorização do magistrado. 

 

Embora não mais se opondo ao ius civile como força externa de criação 

pretoriana, mas sim integrada ao sistema, manteve a exceptio a sua missão de equidade, 

passando a ser vista como a afirmação de um fato passível de obstar ao direito pleiteado. 

Em outras palavras, a exceptio não desapareceu no sistema cognitivo extraordinário, não 

obstante sua conversão em meio de defesa amplo, passível de arguição sem a 

interveniência do magistrado. 

  

Por outro lado, esvaiu-se, no direito justinianeu, a diferença entre defesa e 

exceção, tão clara no processo formular, mas não perdera a exceptio o sentido específico 

que a distinguia das demais atitudes do réu: (i) defesa por negação absoluta – não 

reconhecimento dos fatos inicialmente narrados e, por consequência, do direito 

reivindicado – e (ii) por negação relativa – não se negam os fatos, mas afirma-se fato 

extintivo do direito, como ocorre com a arguição de pagamento de dívida, por exemplo. 

 

Assim, realmente, apesar do uso da exceção para designar todas as defesas, 

preservou-se a concepção originária da exceptio, mediante a distinção entre exceptiones 

                                                 
21 SAVIGNY, M. F. C. de. Sistema del derecho romano actual, p. 112. 
22 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Direito de defesa e tutela jurisdicional. Tese (Doutorado), São Paulo, 

USP, 2008, p. 113; SAVIGNY, M. F. C. de. Sistema, p. 111-112.  
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facti e exceptiones iuris. A primeira refere-se à negativa das razões do autor. Para a 

segunda, o direito do autor era reputado existente, mas ineficaz em virtude das razões e 

do direito do réu de impugnar o direito de ação do autor.23 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO CONCEITO DE EXCEÇÃO PARA O DIREITO ATUAL 

 

Como já visto, a conceituação ampla de exceptio foi transmitida ao direito 

justinianeu e subsiste na doutrina atual, que cultua o conceito dilatado de exceção como 

sinônimo de defesa lato sensu. 

 

Dessa forma, é comum associar o direito de defesa do demandado à 

exceção. Essa é uma acepção genérica de todas as atividades possíveis conferidas ao réu 

para se insurgir contra a demanda do autor.24 Referida fluidez do instituto permeia 

diversos ordenamentos e traz dificuldades na definição precisa do conceito de exceção.25 

 

Nesse sentido, à guisa de exemplo, o ordenamento jurídico alemão associa 

a palavra latina exceptio com Einrede e Einwendung e, embora ambas possam ser 

traduzidas por objeção, impugnação ou oposição, a legislação germânica as distinguiu, de 

                                                 
23 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, vol. 1. Trad. Paolo Capitanio. 

Campinas: Bookseller, 1998, p. 409: “[...] em nosso direito medieval as exceções em sentido substancial 

diziam-se exceptiones iuris, para se distinguirem das outras, que se apelidavam excepctiones facti. Estas 

excluem a ação só pela força da lei; aquelas, por vontade do réu”. No mesmo sentido: SERPA LOPES, 

Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 31; SANTOS, Moacyr Amaral. Da reconvenção, p. 57-58. 
24 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições, p. 404: “a-) Em sentido mais geral, exceção significa qualquer 

meio de que se sirva para justificar a demanda de rejeição e, portanto, mesmo a simples negação do 

fundamento da demanda do autor: também se compreende, ordinariamente, nesse sentido geral, e por vezes 

na própria lei, as respostas relativas a regularidade do procedimento.” Eduardo J. COUTURE, sempre 

fazendo um paralelismo entre ação e exceção afirma ter, “A ação, como direito de ataque, tem uma réplica 

no direito do demandado de se defender. Toda demanda é um modo de agredir. A exceção é a defesa contra 

o ataque usado pelo réu. Se a ação é, como dizíamos, o substitutivo civilizado da vingança, a exceção é o 

substitutivo civilizado da defesa. O autor ataca mediante a sua ação e o demandado se defende mediante sua 

exceção.” (Introdução ao estudo do processo civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editor José Konfino, 1951, p. 

41) 
25 Antonio Carlos Marcato, em sua tese de doutorado defendida perante essa Instituição, p. 5-6, afirma: 

“Pouco importa, então, seja ou não favorável o provimento finalmente obtido pelo autor. Teve ele acesso à 

máquina judiciária, impôs-lhe uma movimentação que culminou em um resultado jurídico. O réu, por seu 

turno, viu-se envolvido em uma relação jurídica (relação jurídica processual) que lhe conferiu determinados 

direitos, impondo-lhe, em contrapartida, deveres e ônus. E entre esses direitos avulta o direito de defesa, 

genericamente conhecido como ‘exceção’ e correlato, mesmo, ao próprio direito de ação. Sucede, no 

entanto, que tal qual ocorre com a ação, a exceção também é um instituto multiforme, inexistindo ainda 

hoje, em sede doutrinária, unanimidade acerca de sua exata natureza jurídica.”  
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modo que Einrede toma o sentido propriamente da palavra exceptio e Einwendung tem 

sentido mais amplo, aplicando-se ao exercício do direito de  defesa, de modo geral.26 

 

Na França, o Código Napoleônico frequentemente emprega a terminologia 

exceção de forma ampla, para designar alegação de defesa que diz respeito ao mérito do 

pedido do autor, ao passo que a legislação processual considera a exceptio como a 

contradição relativa à regularidade formal do processo, isto é, exceção de rito, designando 

défense para a oposição relativa ao direito do autor.27  

 

O ordenamento jurídico Italiano não é diferente, haja vista a que emprega a 

palavra eccezione em sentido amplo, englobando todos os meios de resposta do réu.28 

 

Com efeito, diante de tamanha indefinição, urge alcançar maior precisão 

na definição e aplicação do termo exceção. Para tanto, partiremos da análise das atitudes 

daquele que é demandado em juízo, sempre tendo como premissas a origem e evolução 

histórica da exceptio, para, em um primeiro momento, diferenciar exceção e defesa de 

mérito e, em seguida, as exceções de rito das exceções substanciais. 

 

1.2.1 EXCEÇÃO E DEFESA DE MÉRITO 

 

A ação pode ser definida como um direito público de se requerer a tutela 

jurisdicional do Estado, cujo pressuposto é a existência de um conflito de interesses entre 

demandante e demandado, caracterizado pela pretensão daquele e a resistência desse 

último.29 

 

Ao invocar a tutela jurisdicional, nada mais pretende o demandante do que 

a interferência do Estado-juiz na relação controvertida, visando à satisfação do próprio 

interesse, que deverá ser cumprido pelo demandado. 

                                                 
26 COUTURE, Eduardo J. Introdução ao estudo do processo civil, p. 46; SAVIGNY, M. F. C. de. 

Sistema, p. 113. 
27 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 12-13; TORNAGHI, Hélio. Da exceção, p. 

20. 
28 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 14 e GAGLIARDI, Rafael Villar. Exceção 

de contrato não cumprido. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 5. 
29 A afirmação é desprovida de pretensão a qualquer aprofundamento acerca da discussão doutrinária da 

natureza do direito de ação, como direito autônomo e concreto ou autônomo e abstrato. 
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Todavia, como a ordem jurídica concede ao demandante o direito de ação, 

não se pode deixar de oportunizar ao demandado todos os recursos indispensáveis à sua 

defesa, como forma de reestabelecer o equilíbrio das relações jurídicas.30 Reforça tal 

assertiva o seguinte magistério de Antônio Carlos Marcato31:  

 

“[O] réu não tem a obrigação, ou o dever, de excepcionar – e, de resto, 

nem mesmo de se defender –, já que a lei lhe confere apenas a 

“eventualidade” da defesa, ou seja, ‘a ordem jurídica não investiga se o réu 

tem ou não boas razões para se defender’, mas ‘apenas quer dar, aos que 

são chamados a juízo, a oportunidade de fazerem valer as razões que 

porventura tiverem.’ 

 

De tais observações iniciais, percebe-se a influência da origem histórica da 

exceção, como classe especial de manifestação concedida ao réu com o fim de 

restabelecer a equidade entre as partes no curso do litígio, instaurado para a pacificação 

do conflito de interesses. 

 

Em síntese, tem o réu as seguintes possibilidades de comportamento após a 

sua citação: (i) o silêncio, que possivelmente ensejará a procedência do pedido do autor; 

(ii) a negação absoluta da pretensão do demandante, como, por exemplo, na hipótese em 

que o réu afirma jamais ter firmado o contrato do qual o autor alega ser credor de quantia 

certa; (iii) admitir o fato que fundamenta a pretensão da exordial, mas negar-lhe qualquer 

efeito jurídico. Exemplificativamente, vale citar os casos de obrigações nulas, como 

aquelas firmadas por menor sem representação do responsável; (iv) a negativa da 

existência do direito do autor com fundamento em fato extintivo ou modificativo, como, 

por exemplo, o pagamento ou a revogação de testamento; e (v), finalmente, repelir a 

alegação do autor sustentando direito próprio e contrário ao pedido do autor para obter a 

rejeição ou paralisação da demanda, malgrado a falta de contestação do direito do 

demandante. 

                                                 
30 SAVIGNY, M. F. C. de. Sistema, p. 102: “Se ha visto de qué manera la violacion de um derecho 

engendra un derecho de accion y las instituciones á que esta modificacion sirve de base. Pero como en la 

vida real todo derecho de accion nos aparece como la afirmacion de um individuo, y esta afirmacion puede 

ser verdadera ó falsa, frente á la accion se presenta la defesa, produciendose un contraste que es susceptible 

de ulterior desenvolvimento. Esta relacion conserva ordinariamente su simplicidad, y lo frecuente es que el 

demandante y demandando sostengan cada uno su posicion durante todo el curso del procedimiento.”  
31 MARCATO, Antônio Carlos. Das exceções rituais, p. 11. 
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A primeira espécie – o silêncio – nada representa. A segunda, terceira e 

quarta hipóteses resultam na negativa do direito do autor: por isso, são enquadradas no 

conceito de defesa. Por sua vez, somente a quinta manifestação representa verdadeira 

exceção.  

 

Isso porque a quinta espécie é um contradireito ao direito da parte contrária 

e tem por objetivo neutralizar os efeitos da ação judicial, ao passo que as demais 

hipóteses (ressalvada a primeira, que nada representa) limitam-se a excluir de fato o 

direito do autor.32 

 

Giuseppe Chiovenda33 adota critério semelhante para definir o sentido de 

exceção, afirmando possuir o instituto três significados diversos, cuja abrangência se dá 

em escala gradativa. 

 

 Em seu sentido mais amplo, a exceção é entendida como todo e qualquer 

meio lícito de defesa a ser empregado pela parte, inclusive a simples negativa geral do 

direito afirmado pelo autor em sua petição inicial. 

 

A noção intermediária de exceção abrange todas as defesas de mérito que 

não se refiram à exclusiva negação dos fatos constitutivos alegados pelo autor, mas na 

contraposição de um fato impeditivo ou extintivo que retira os efeitos jurídicos do fato 

constitutivo da demanda. Como exemplos, é possível citar a novação ou o próprio 

pagamento da dívida. 

 

Por fim, o sentido estrito ou próprio de exceção é aquele no qual ela 

representa a contraposição de fato impeditivo ou extintivo que não pode ser conhecido de 

ofício pelo juiz e não nega o direito do autor, mas tem por efeito anular a demanda ou 

torná-la sem efeito. 

 

Em recente monografia voltada à temática ora examinada, Rafael Villar 

Gagliardi34 afirma, com razão, que, embora os significados adotados por Chiovenda 

                                                 
32 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 16, SERPA LOPES, Miguel Maria de. 

Exceções substanciais, p. 6. 
33 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições, p. 404-405. 
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sejam diversos, não deixam de ser concêntricos, na medida em que a exceptio nasceu e se 

desenvolveu na esteira da equidade no período do processo formular romano, de modo 

que possibilitou abranger as matérias cognoscíveis pelo magistrado para abrandar os 

rigores do ius civile. 

 

Essa técnica permite, da mesma forma, restringir e limitar o conceito de 

exceção em sua concepção atual, na medida em que a exceção em sentido próprio 

caracteriza-se pela necessária alegação de um direito da parte que seja contrário ao direito 

da outra e tenha por objetivo neutralizar os efeitos da ação judicial.35 

 

Veja-se, nesse sentido, que a exceção não ataca o direito da contraparte em 

si mesmo, diferentemente do que ocorre com as alegações de nulidade, anulabilidade, 

rescisão ou resolução, assim como de qualquer outra causa de extinção da obrigação, 

incluindo os direitos formativos extintivos, como a compensação. De acordo com Pontes 

de Miranda36, todas essas alegações são espécies de não validade ou, simplesmente, de 

extinção; por isso, atacam diretamente o direito do demandante e, ao mesmo tempo, são 

matérias de defesa, não representando exceção. 

 

Nessa ordem de ideias, a grande contribuição de Pontes de Miranda37 para 

o tema se dá em função do paralelo entre eficácia e encobrimento, quando sustenta que: 

 

“não se há de confundir exceção e ineficácia, absoluta ou relativa. A 

ineficácia exclui, logicamente, a eficácia, - é negação da eficácia; a 

exceção só encobre a eficácia, não a nega”.  

 

  E continua o jurista alagoano:  

 

                                                                                                                                                  
34 GAGLIARDI, Rafael Villar. Exceção de contrato não cumprido, p. 7. 
35 De acordo com o processualista SICA, Heitor Vitor Mendonça. Direito de defesa, p. 100, a opção 

legislativa do ordenamento jurídico brasileiro foi pela delimitação do conceito de exceção em sentido 

próprio: “Para melhor trato dos institutos, nossa opção, desde o início deste trabalho, foi de rejeitar o uso do 

termo exceção nessa acepção ampla, o que fazemos com apoio na doutrina tanto pátria como estrangeira. 

Essa opção também se revela mais afinada com a terminologia consagrada na nossa Constituição, cujo art. 

5º, inciso LV, usa vocábulo defesa, e em nenhum momento denominou exceção o direito genérico de 

oposição do réu.”  
36 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, t. VI. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2012, p. 61. 
37  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado, p. 62. 
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“A exceção, pois que não elimina no todo, nem em parte, o direito, a 

pretensão, ou a ação, ou outra exceção, e só lhes atinge a eficácia, para a 

encobrir, até onde vá a do direito, pretensão, ou ação, de que emana, não 

torna teoricamente ineficaz o direito, a pretensão, ou a ação, ou exceção, 

contra que se dirige, - apenas os torna praticamente ineficazes, porque 

encoberta, a sua eficácia não pode contra-ocorrer, temporal ou 

definitivamente”.38 

 

O que se extrai do acima transcrito é que a técnica adotada por Pontes de 

Miranda não pretende eliminar a pretensão ou a ação parcialmente ou no seu todo; 

segundo a proposição ponteana, a exceção apanha a pretensão ou a ação para encobri-

las, o que não significa negá-las, mas apenas e tão-somente neutralizar a eficácia de 

ambas. 

 

Portanto, é do âmago da exceção ser um argumento de defesa por meio 

do qual o excipiente não nega o direito afirmado pelo autor/excepto, mas apenas retira 

ou neutraliza, ainda que temporariamente, a eficácia do direito autoral, por intermédio 

da oposição de outro direito. 

 

E, sendo argumento de defesa, é pressuposto da exceção a condição de 

aquele que a articula ser o demandado. Dito de outra forma, somente pode arguir a 

exceção o sujeito contra quem se pleiteia o cumprimento de determinada obrigação. 

Por essa razão, também é correto afirmar que o exercício da exceção é dependente da 

vontade da parte.39 

 

Ainda, sem perder de vista que o objetivo final dessa pesquisa é a análise 

do exercício da exceção mediante a oposição em demanda judicial, não se pode deixar de 

                                                 
38 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado, p. 66. 
39 Para Pontes de Miranda: “Do conceito de exceção é ineliminável que depende do demandado, ou 

devedor, exercê-la. A vontade do titular do direito de exceção é que pode cobrir a eficácia do direito, da 

pretensão, da ação ou da exceção de quem vai contra ele.” (Tratado, p. 68). Para Hélio Tornaghi: “A 

exceção se funda sempre num interesse protegido, embora nem sempre protegido como direito subjetivo, e 

o poder de excepcionar é encargo do réu.” (Da exceção, p. 21). Mais adiante, o jurista afirma: “A exceção é 

razão do réu que paralisa a razão do autor, permitindo ao primeiro recusar a pretensão, apesar de fundada 

em direito do pretendente.” (Da exceção, p. 22). No mesmo sentido, SAVIGNY, M. F. C. de. Sistema, p. 

108; SANTOS, Moacyr Amaral. Da reconvenção, p. 126; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos 

processuais da exceção de contrato não cumprido, p. 34. 
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lembrar a desnecessidade de ajuizamento de ação judicial para a arguição da exceção. 

Assim como os direitos podem ser exercidos exteriormente ao processo, a exceção 

também pode ser oposta anteriormente ao início de qualquer demanda. Veja-se, por 

exemplo, o que ocorre com o direito de retenção do locatário diante do pedido de 

restituição do imóvel pelo locador, ou mesmo do contratante que se nega a desempenhar 

sua obrigação, alegando o inadimplemento da prestação da parte contrária.  

 

Não se nega, entretanto, que, em qualquer dos exemplos acima, o 

interessado poderá pleitear a tutela jurisdicional para a pacificação do conflito de 

interesses, oportunidade em que a parte demandada terá a prerrogativa de invocar as 

razões que substanciam a exceção diante do Poder Judiciário. 

 

De acordo com as conclusões de Hélio Tornaghi40, “os que negam a 

possibilidade de fazer valer a exceção fora do processo, por considerá-la contraposta a 

ação, esbarram na realidade e desvirtuam a função do processo”, pois pode até haver 

restrições no direito positivo ao exercício das próprias razões, sendo problema posterior 

do juízo saber se o titular do direito terá razão na paralisação da ação. E, conclui o jurista, 

“mas nada há que impeça ao legislador de permitir ao obrigado o exercício extrajudicial 

da própria razão”.  

 

Superados os esclarecimentos acerca das diversas acepções do termo 

exceção, bem como a sua diferenciação da e defesa, impende adentrar no estudo da 

exceção em sentido próprio, ou seja, exceção enquanto determinado argumento de defesa 

a ser exercido pelo demandado, que servirá de fundamento para alcançar o objetivo final 

da pesquisa, qual seja, o exame da exceção de contrato não cumprido, de seus 

fundamentos e a sua atual aplicação. 

 

1.2.2 DIFERENCIAÇÃO ENTRE EXCEÇÃO SUBSTANCIAL E EXCEÇÃO DE RITO/PROCESSUAL  

 

Considerando-se a definição daquilo que entendemos por exceção, é 

necessário prosseguir e discorrer sobre as duas espécies de exceção admitidas no nosso 

ordenamento: (i) exceção substancial e (ii) exceção de rito/processuais, aprofundando o 

                                                 
40 TORNAGHI, Hélio. Da exceção, p. 23. 
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estudo tão somente da primeira, cuja noção é essencial para esse trabalho, na medida em 

que é dela que emerge a exceptio non adimpleti contractus. 

 

De acordo com a definição de Antônio Carlos Marcato41, as exceções de 

rito/processuais 

  

“são as que têm por objetivo a existência, validade ou regularidade do 

processo (v.g, alegação de inexistência de jurisdição, de invalidade de 

citação, de irregularidade de representação), ou a própria existência do 

direito de ação (alegação de carência de ação).” 

 

Dessa forma, as exceções processuais ou de rito buscam atacar a ação tal 

como proposta pelo autor, tendo por objetivo também paralisá-la, mas por intermédio de 

alegação formal, que impede a apreciação do mérito da demanda. 

 

Por sua vez, as exceções substanciais são aquelas que apenas neutralizam a 

demanda e atingem seu mérito, mediante a oposição de outro direito incompatível com 

aquele pleiteado, sem, contudo, eliminá-lo ou negá-lo, mas apenas encobrindo sua 

eficácia.42 

 

Não obstante esteja claro que a exceção substancial, diferentemente da 

exceção de rito, pertença privativamente ao Direito Civil, na medida em que atinge, ainda 

que de forma indireta, o mérito da demanda, Serpa Lopes43 apresenta um liame entre 

exceção substancial e o direito processual, afirmando que “a exceptio substancial é uma 

relação pertinente ao Direito Material, embora ligada, para sua tutela, ao Direito Formal 

ou adjetivo”, delimitando que “o que ingressa no campo processual é tudo quanto diz 

respeito à forma ou ao momento processual de sua formulação.” 

 

Em síntese, a exceção substancial tem por origem uma ordem substantiva, 

e somente é influenciada pelo Direito Processual como meio para alcançar seu objetivo, 

ao passo que as exceções de rito têm fundamento de forma e de fundo na norma 

                                                 
41 MARCATO, Antônio Carlos. Das exceções rituais, p. 13. 
42 GAGLIARDI, Rafael Villar. Exceção de contrato não cumprido, p. 8; lembrando, ainda, a técnica de 

encobrimento: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 66. 
43 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 99-100. 
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processual, nas regras orgânicas, atingindo tão somente as formas e os planos da validade 

e eficácia do processo, sem qualquer reflexo no direito material alegado pelo autor. 

 

1.3 EXCEÇÃO SUBSTANCIAL 

 

Conforme já destacado linhas atrás, a exceção substancial pressupõe uma 

posição ativa, na medida em que cabe à parte interessada suscitá-la para ampliar o campo 

da atividade cognitiva do juiz, por intermédio da alegação de direito incompatível com a 

pretensão do adversário. A matéria arguível em exceção deve ser apresentada em 

momento oportuno no processo, não obstante não se tenha negado nesse trabalho a 

legitimidade da oposição da exceção extrajudicial, de acordo com a posição de parcela da 

doutrina.44 É importante lembrar que, embora a apresentação da exceção substancial 

amplie a cognição, ela não resulta na ampliação do objeto litigioso do processo. 

 

Por certo, antes da introdução feita pela Lei 11.280, de 2006, ao artigo 219, 

§5º, do Código de Processo Civil (CPC/15, artigo 332, §1º), a prescrição era citada como 

exemplo tradicional de exceção substancial.45 

 

Diante da alteração legislativa, havia quem entendesse46 ser impertinente 

enquadrar a alegação de prescrição como exceção substancial, tendo em vista que, 

doravante, ela pode ser reconhecida de ofício, sem intervenção do réu, tendo assumido 

forma de objeção substancial. 

 

No entanto, ao se considerar a origem histórica da exceção, responsável 

por inseri-la no âmbito de disponibilidade do excipiente, bem como sua consequência 

final, qual seja, a de neutralizar o direito do autor sem negar-lhe existência, é certo que a 

omissão do réu não representa uma situação de injustiça, como ocorre com as objeções 

                                                 
44 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 68; CHIOVENDA, 

Giuseppe. Instituições de direito processual civil, p. 409. 
45 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: “As exceções têm de ser 

excercídas. Não porque estejam incluídas no rol do que se há de alegar em juízo, e sim porque falta, para a 

eficácia, que o titular do ius exceptionis o exerça. O exercício delas consiste em declaração de vontade. 

Aquele direito preexistente ao exercício; mas, ainda que o juiz o conheça, não pode proclamar. Eis por que, 

de regra, a prescrição não pode ser declarada, se o beneficiado por ela náo a opõe. Só o titular ou o que 

tenha poderes de representação pode exercer o ius exceptionis.”  
46 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves 

Comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 42. 
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substanciais, que são matérias de defesa que atingem diretamente o direito do autor e têm 

por fim extingui-lo. 

 

Conforme adverte Fredie Didier Jr.47, alterou-se o regramento da 

prescrição, que, embora seja uma exceção substancial por natureza, atualmente possui 

regime jurídico de objeção, uma vez que “a possibilidade de conhecimento ex officio da 

prescrição é opção legislativa, e não exigência teórica”, entendimento do qual 

partilhamos. 

 

A opção legislativa nem sempre é a mais adequada à exigência teórica, 

havendo outras situações em que o legislador reconhece a natureza jurídica de legítima 

objeção substancial ao meio de defesa, na medida em que atinge o direito do autor, 

fulminando sua existência, tal como ocorre com as alegações de anulabilidade48, que, nem 

por isso, são conhecíveis de ofício. 

 

A exceção de contrato não cumprido permanece fiel ao enquadramento de 

exceção substancial, na medida em que representa a oposição de um direito, contrário a 

outro direito, que, embora não lhe negue existência, resulta em paralisação da demanda. É 

o que será mais bem explorado no capítulo seguinte desse trabalho. 

  

1.4 CLASSIFICAÇÃO DAS EXCEÇÕES SUBSTANCIAIS  

 

Com o escopo de aprofundar o estudo das exceções substanciais, 

analisaremos as seguintes classificações das exceções: (i) exceções peremptórias ou 

dilatórias e (ii) exceções dependentes ou independentes49. A primeira classificação tem 

por fundamento o efeito jurídico que gera em relação ao direito, a pretensão ou à ação, e a 

                                                 
47 DIDIER JR., Fredie. Teoria da exceção: exceção e as exceções. Revista de Processo n. 116. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, julho de 2004, p. 54 ss.  
48 Artigos 171 e 177 do Código Civil. 
49 Exemplos de outras classificações são fornecidos por SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções 

substanciais, p, 103: “As exceções substanciais, por seu turno, podem ser consideradas sob diferentes 

aspectos, a saber: 1º) exceções substanciais do ponto de vista dos seus efeitos, e tais são as exceções 

peremptórias e dilatórias, nelas incluindo-se uma subclassificação – a exceção diminuitória e exceções 

parciais; 2º) do ponto de vista de sua relação com a actio, e termos exceção autônoma e exceção 

dependente; 3º) do ponto de vista dos seus objetivos, e assim se consideram as exceções reais e pessoais; 4º) 

finalmente as exceções de fato e das de direito.” Destaque-se, também, PONTES DE MIRANDA, 

Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 77, que inclui entre as exceções dilatórias e 

peremptórias, e as exceções independentes e dependentes, também as exceções pessoais e exceções 

impessoais, que derivam da natureza do direito em que se fundam, se relação jurídica pessoal ou real. 
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segunda, a vinculação da exceção com a pretensão ou o direito a ser deduzido em ação 

própria. 

 

1.4.1 EXCEÇÃO PEREMPTÓRIA OU DILATÓRIA 

 

De acordo com esse critério, a classificação das exceções em peremptória e 

dilatória diz respeito à permanência ou provisoriedade do encobrimento eficacial que elas 

proporcionam. Tal classificação foi há muito descrita por Savigny, que já afirmava a 

existência de certas exceções, cuja eficácia perduraria por um determinado período de 

tempo ou em consonância com certas circunstâncias, e outras, cuja eficácia perduraria por 

todo o tempo e diante de toda e qualquer circunstância. As primeiras seriam as exceções 

dilatórias ou temporárias; as segundas, as exceções peremptórias ou perpétuas.50 

 

As exceções dilatórias são aquelas cujo exercício irá neutralizar apenas 

temporariamente os efeitos da situação jurídica ativa a que se contrapõem. Removida a 

situação ensejadora do direito à exceção, seja por decurso de tempo, seja por conduta do 

próprio autor, a situação jurídica anteriormente neutralizada retoma os seus efeitos. Como 

exemplo, pode-se citar a própria exceção de contrato não cumprido, em que a retomada 

do curso da pretensão depende do adimplemento satisfatório do credor, e cuja ocorrência 

resulta na extinção do ius exceptionis. 

 

Importante destacar que, embora as exceções peremptórias tenham por 

característica a perpetuação no tempo, elas não excluem o direito; apenas encobrem51 a 

eficácia do direito vinculado pela parte adversa de forma definitiva, como sucede com a 

prescrição.52 

                                                 
50 “Varias de las excepciones sólo tienen eficacia para un cierto tiempo ó dentro de ciertas circunstancias, 

de manera que no detienen la accion si el tiempo ha espirado ó si hau cambiado las circunstancias; por 

ejemplo: la exceptio paeti in diem, si la accion se ha intentado ántes del dia fijado para el pago; la fori 

exceptio, cuando la accion ha sido llevada ante un juez incompetente, y en general, las excepciones 

simplesmente fundadas en las reglas del procedimento (nota e). Outras, y este es el mayor número, no están 

somentidas á estas restricciones, de modo que conservam su eficacia en todo tiempo y en todas 

circunstancias. Las primeiras se llaman dilatorioe ó temporales (s), las segundas permptorioe ó perpetuoe”. 

SAVIGNY, M. F. C. de. Sistema, p. 117. 
51 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 76: “A peremptoriedade 

da exceção não significa que, à diferença da dilatoriedade, em virtude dela se exclua o direito, a pretensão, 

ou a ação, ou se em causa replicatio, a própria exceção. Apenas se alude à permanência do encobrimento, 

no tempo (= co-perpetuidade, contraeficácia incessante).” 
52 Não obstante a atual opção legislativa que, embora tenha conferido regime jurídico de objeção à alegação 

de prescrição, a sua natureza jurídica de exceção ficou mantida, conforme nosso entendimento. 
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O critério utilizado nesse trabalho e admitido na doutrina nacional para 

diferenciar exceção dilatória e peremptória não é o mesmo adotado em Portugal, onde a 

distinção é conferida pela legislação processual. 

 

Nesse sentido, o artigo 493, 2, do Código de Processo Português, 

estabelece que: 

 

“[A]s exceções 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”. 

 

Já o artigo 493, 3, do mesmo Diploma, esclarece que: 

 

“[I]mportam a absolvição total ou parcial do pedido e consistem na 

invocação de fatos que impedem, modificam ou extinguem o efeito 

jurídico dos factos articulados pelo autor.”53 

 

Como destacado, a solução adotada nesse trabalho é diferente da opção 

legislativa portuguesa, pois não se relaciona à situação jurídica processual ou material, 

mas somente leva em consideração a permanência ou provisoriedade do encobrimento 

eficacial proporcionado pela oposição da exceção.  

 

1.4.2 EXCEÇÕES DEPENDENTES E INDEPENDENTES 

 

As exceções também podem ser classificadas em dependentes e 

independentes, a resultar da intensidade de sua vinculação com a pretensão ou com o 

direito a ser deduzido em ação própria. 

 

                                                 
53 Essa também é a classificação adotada pelo uruguaio Eduardo Couture, na Introdução ao estudo do 

processo civil, p. 43: “O direito de defender-se em juízo, diz-nos essa escola, se torna efetivo mediante três 

classes de exceção: - dilatória, que se limitam a estabelecer questões prévias de procedimento com o 

objetivo de postergar a contestação da demanda; peremptória, que referem ao mérito do assunto; e mixtas, 

que têm a forma das dilatórias e a eficácia das peremptórias (por exemplo, exceção de coisa julgada e de 

transação).” 
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Conforme Pontes de Miranda,54 a exceção não autônoma ou dependente é 

“baseada em direito que não é aquele em que ela se contém”, ao passo que a exceção 

independente “só se apoia em si-mesma, no ius excepcionis”. 

 

A exceção de contrato não cumprido é exemplo clássico de exceção 

dependente, na medida em que, para ser proposta, depende do exercício da pretensão pelo 

autor. Não obstante, o réu, na qualidade de titular de obrigação em face do autor, também 

possa exigir o seu respectivo cumprimento em ação autônoma. 

 

Por outro lado, a exceção independente apoia-se em si mesma, em seus 

próprios fundamentos, não em uma pretensão apta a ser deduzida por meio de ação 

própria55. À guisa de exemplo, tem-se o benefício de ordem, conferido ao fiador pelo 

artigo 827 do Código Civil, que não pressupõe qualquer pretensão por parte do excipiente 

que não a de ver excutidos previamente os bens do devedor principal; por isso, seu 

exercício se dá somente diante da posição ativa do credor, não havendo interesse na 

propositura de ação autônoma para veiculá-la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 72. 
55 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 72. 
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2. A EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO 

 

O objeto dessa dissertação – exceção de contrato não cumprido – é espécie 

de exceção substancial dilatória e seu conceito será aprofundado adiante. 

 

2.1 CONCEITUAÇÃO 

 

Como visto no capítulo anterior, a exceção de contrato não cumprido é 

espécie de exceção substancial dilatória56, que paralisa a ação em decorrência da alegação 

legítima do contratante lesado de não ter recebido a contraprestação devida pelo 

inadimplente. Por estar fundamentada no vínculo sinalagmático das obrigações 

interdependentes, a exceptio em exame neutraliza, temporariamente, a eficácia da 

pretensão deduzida pelo requerente. A exceção de contrato não cumprido não impugna o 

direito de crédito do excepto, uma vez que tem por objetivo, apenas, paralisar a ação e 

neutralizar a exigibilidade do débito do excipiente, embora vencida a prestação.57 

 

Partindo-se do conceito acima referido, percebe-se que a exceção de 

contrato não cumprido somente encontra campo fértil nas seguintes hipóteses: (i) em 

negócios jurídicos dotados de prestações sinalagmáticas; (ii) quando há origem comum 

das obrigações recíprocas (sinalagma genético ou funcional); e (iii) quando há nexo de 

causalidade entre as prestações assumidas pelas partes no contrato bilateral, ou seja, 

quando existir interdependência e reciprocidade entre as prestações devidas, de modo que 

o contratante só pode cumprir sua parte no ajuste se e quando o outro também o fizer.58 

 

Como se vê, a exceção de inadimplemento em estudo é modelo jurídico 

ligado à conservação do sinalagma, voltado a tornar possível o cumprimento das 

                                                 
56 CASSIN, René. De I’exeception tirée de I’inexecution dans les rapports synallagmatiques. Paris: 

Sirey, 1914, p. 428; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 65-

66; SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 19; BOLAFFI, Renzo. Le eccezioni nel 

diritto sostaziale, p. 140. 
57 RODRIGUES, Silvio. Direito civil, v. 3. 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 83; SERPA LOPES, 

Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 135. 
58 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 135: “a exceptio non adimpleti contractus é 

‘um fenômeno particular aos contratos sinalagmáticos, permite ao cocontratante, insatisfeito em relação à 

prestação de que é credor, diferir a execução de sua obrigação até o momento em que a outra parte execute 

ou se prontifique a executar as suas próprias prestações’”. 
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obrigações, mantendo equilibrada e coesa a relação entre as partes e, sobretudo, a 

segurança do comércio jurídico como um todo indivisível.59 

 

Acerca dos pontos cardeais do sinalagma, pressuposto da exceptio non 

adimpleti contractus, convém examinar o escólio de Alberto Trabucchi60, em tradução 

livre:  

 

“Sinalagma é o liame recíproco que existe em alguns contratos entre a 

prestação e a contraprestação (obligatio ultra citroque): liame tão forte, 

sinal de uma relação entre prestação e contraprestação mais estreito que a 

simples coexistência recíproca. São os contratos sinalagmáticos, ou – como 

diz o Código – as prestações correspectivas contratadas que surgem 

contemporaneamente no âmbito de um mesmo instrumento negocial para 

uma e outra parte, criando obrigações e direitos a prestações recíprocas 

coligadas entre elas decorrentes de uma relação de interdependência (…).” 

 

Lastreados na conceituação do jurista italiano, podemos afirmar que a 

essência do contrato bilateral é o sinalagma, isto é, a independência recíproca das 

obrigações: assim, cada contratante não pode, antes de cumprir sua obrigação, exigir do 

outro o adimplemento que lhe incumbe. É desse modo que a conceituação proposta 

viabiliza a aplicação da exceção de inexecução, de maneira muito simples: havendo 

sinalagma, ou seja, interdependência entre as obrigações, admite-se a exceção de contrato 

                                                 
59 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil, v. 4, 2ª ed., Salvador: 

Juspodium, 2012, p. 256. esclarecem: “A reciprocidade ou contrapartida das obrigações revela durante toda 

a sua vida, pois coligadas as prestações pelo vínculo de finalidade. Trata-se de sinalagma funcional, que 

produz consequências importantes, pois a dinâmica do processo obrigacional exige a preservação da 

interdependência das prestações dos contratantes. A resolução contratual e a exceptio non adimpleti são 

modelos jurídicos visceralmente ligados à conservação do sinalagma. Em comum, quer se proteger um dos 

contratantes através de mecanismos que lhe facultem não cumprir a sua prestação quando a outra parte não 

efetue a contraprestação.” No mesmo sentido, ABRANTES, José João. A exceção de não cumprimento do 

contrato no direito civil português. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 1986, p.206: “o princípio da 

interdependência não se auto justifica. Tem fundamento objetivo, traduz uma preocupação de justiça 

comutativa e de respeito pela boa-fé e segurança nas relações negociais. É em resposta a tais exigências que 

a vontade social, de que a lei é expressão, postula o dever de execução simultânea.” 
60 TRABUCCHI, Alberto. Istituzioni di diritto civile. Padua: Cedam, 2009, p. 715: “sinallagma è il 

legame reciproco che in alcuni contratti esiste tra la prestazione e la controprestazione (obligatio ultra 

citroque): legame tanto forte, da rendere le obbligazioni stesse interdipendenti. La corrispettività è pertanto 

il segno de um rapporto tra prestazione e controprestazione più stretto della semplice coesistenza reciproca. 

Sono i contratti sinallagmatichi, o – come dice il Codice – a prestazione correspettive quei contratti dai 

quali nell’ambito di uno stesso strumento negoziale sorgono contemporaneamente nell’una e nell’altra parte 

obblighi e diritti a prestazione reciproche collegate tra loro da un rapporto di interdependenza (…)”. 
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não cumprido, que é uma defesa do devedor quando exigida a prestação pelo credor. 

Enquanto o credor não cumpre a sua parte na obrigação, o devedor pode suspender e 

paralisar o cumprimento da prestação, ou até mesmo resolver o contrato, quando não mais 

se mostre possível o adimplemento ou haja desinteresse das partes no cumprimento. 

 

Nesse sentido, a exceção de contrato não cumprido passa a ser mais do que 

uma simples recusa de cumprimento ou uma justificativa de seu inadimplemento, 

conforme destacou Rafael Alexandria de Oliveira61: o excipiente exerce o direito de 

recusa do adimplemento da obrigação, não com objetivo de negar o direito do outro 

sujeito, mas com o propósito de impedir que ele seja satisfeito, ao menos enquanto o 

outro não cumpre ou oferece a contraprestação. 

 

A ideia proposta encontra amparo na doutrina de René Cassin62 que, a 

nosso ver, com razão, equipara a função da exceção de contrato não cumprido à uma 

espécie de multa  coercitiva, levando o autor a refletir que somente terá acesso ao bem da 

vida almejado se, em contrapartida, satisfizer o direito do excipiente: “cumpra a sua parte 

que terás satisfeita a obrigação”. Assim, o citado autor pontificou o seguinte: 

 

“A exceção é também um meio de influenciar a vontade do requerente, 

obrigando-lhe a executar o que prometeu, mas sem atuar por meio de 

coerção direita sobre uma pessoa. [...] Ela aparece como um meio 

coercitivo muito próximo das astreintes, porque obriga o devedor de um 

fazer ou um não fazer a cumprir a sua prestação por receio de não obter a 

remuneração prometida ou a restituição do bem que está na posse do 

excipiente [...]”. 

 

O magistério de Cassin influenciou o pensamento de outros civilistas, 

dentre os quais Clóvis V. do Couto e Silva63. Para Couto e Silva, durante o iter de criação 

                                                 
61 OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção de contrato não cumprido, p. 67. 
62 CASSIN, René. De I’exeception, p. 406-407: “est également un moyen de peser sur la volonté du 

demandeur, de l’obliger à exécuter ce qu’il a promis, mais elle n’agit pas par voie de contrainte matérielle et 

directe sur la personne du demandeur. [...] L’exc. non adimpleti contractus apparait comme un money de 

contrainte très voisin de l’astreinte, car elle oblige le débiteur d’un servie ou d’une abstention à se conforme 

à son engagement, poussé par la crainte de ne point obtenir la rémunération promise ou la restitution du 

bien que détient l’excipiens [...].” A tradução é nossa. 
63 SILVA, Clovis V. do Couto e. A obrigação como processo. São Paulo: Editora FGV, 2006, p. 52-53. 
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da obrigação insere-se, naturalmente, a vontade de adimplir o prometido, conferindo ao 

negócio jurídico as condições mínimas de seriedade que o direito exige. Assim, 

entendemos que não há como afastar, seja no momento da formação ou do cumprimento 

da obrigação, a “vontade” dos contratantes em alcançar o bem da vida almejado pelo 

adimplemento da prestação assumida. 

 

Entretanto, Couto e Silva64 cuidou de ressalvar que a vontade de criar 

obrigações e de adimplir é inseparável somente no plano psicológico, pois, no plano 

jurídico, bifurca-se a vontade unitária em dimensões diferentes: a obrigacional e a de 

adimplemento ou de direito das coisas. Tal ressalva, em nosso entender, não exclui a ideia 

proposta por René Cassin65, no sentido de que, em sendo, no plano psicológico, 

inseparável a vontade de criar obrigação e de adimplir, por certo que a exceção de 

contrato não cumprido, exercida no plano jurídico, deverá gerar efeitos também no plano 

psicológico, induzindo o autor ao cumprimento da sua contraprestação para a conclusão 

da avença se assim ainda houver interesse e for possível a entrega da prestação. 

 

A finalidade da rápida exposição dos pensamentos de Cassin e Couto e 

Silva não é equiparar o instituto jurídico da multa coercitiva com a exceção de contrato 

não cumprido, já que ambos têm regimes e desígnios jurídicos distintos. A intenção é 

apenas traçar um paralelo para evidenciar que ambos, cada qual a seu modo, induzem 

psicologicamente o cumprimento da obrigação. A ideia que se expõe é a de ser a exceção 

de contrato não cumprido uma medida coercitiva indireta, cujo objetivo é a preservação 

do sinalagma, e oportunizar, antes da resolução contratual, a satisfação final do negócio, 

quando a situação fática ainda permitir. A exceção proporcionaria um interstício de 

reflexão antes de as partes optarem pela resolução. 

                                                 
64 Clovis do Couto e Silva, A obrigação como processo, p. 53, também cuidou de esclarecer e diferenciar 

que: “existem outros negócios dispositivos, inclusive de direito das coisas, que não se constituem em 

adimplemento de uma obrigação. Nos de garantia quando alguém diz que ‘dá em hipoteca determinado 

imóvel para garantir mútuo anteriormente realizado’, cuida-se de negócio de direito das coisas, negócio esse 

que não é decorrência lógica do mútuo, porque existem empréstimos sem garantia real, e o acordo de 

constituição do ônus é negócio jurídico no plano dos direitos reais. E aí se faz imprescindível a vontade 

dirigida à constituição do gravame. Essa por sua vez, não poderá considerar implícita no mútuo. Por outro 

lado, é preciso excluir, também aqueles negócios jurídicos que tenham por finalidade a feitura de outros 

como os de pré-contratos. Aí, apesar de ponderar-se considerar implícita no plano psicológico a vontade de 

adimplir, juridicamente, em vista de o objeto do ato ser a feitura de um negócio, à sua conclusão é 

necessário que se manifeste a vontade. Cuida-se de uma obrigação de fazer, de realizar o negócio jurídica, e 

a obrigação é de emitir vontade a declarar. Por esse motivo, não se pode considerar como declarada no pré-

contrato.” 
65 CASSIN, René. De I’exeception, p. 406-407. 
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Historicamente, o instituto da exceptio tem origem remota. Por isso, antes 

de adentrar no estudo de sua natureza jurídica e fundamentos, cumpre fazer breve 

digressão acerca dessa origem e evolução histórica, com rápidas incursões no direito 

estrangeiro. 

 

2.2 SÍNTESE DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO 

(DIREITO ROMANO, CANÔNICO E EVOLUÇÃO AO DIREITO MODERNO) 

 

Na linha do já evidenciado anteriormente, o direito romano tem como 

principal característica o apego às formas. Na seara dos contratos, difundiu-se a ideia de 

que os contratantes estavam obrigados ao cumprimento da obrigação pelo simples fato de 

a formalidade legalmente prevista para sua constituição ter sido observada. O contrato 

legalmente constituído vinculava definitivamente as partes, não havendo necessidade de 

qualquer investigação acerca da condição de fundo motivadora da dada obrigação e, em 

termos de dissolução do vínculo, do justo motivo para exonerar o devedor de seu 

cumprimento. 

 

É dizer: a vontade humana estava submetida ao estrito rigor da forma, na 

perspectiva da vigência do princípio da independência ou autonomia das obrigações. 

 

Com efeito, o apego às formas e a ausência da ideia de sinalagma genético 

e funcional (interdependência e não independência das obrigações) afastam a afirmação 

de que o Direito Romano teria sido o berço da exceção de contrato não cumprido. Os 

contratos eram vistos com um complexo de duas unidades contratuais distintas, cada uma 

delas impositivas de uma obrigação. Assim, por exemplo, inicialmente, na compra e 

venda, o comprador inadimplente poderia requerer para si o bem e o vendedor seria 

obrigado a entregá-lo, ainda que não tivesse recebido o preço, e, de sua parte, poderia 

socorrer-se da tutela de seu direito para cobrar o valor ou pleitear a restituição da coisa.66 

 

Com efeito, não se podia falar em regra de simultaneidade no cumprimento 

das prestações recíprocas, uma vez que o respeito à forma era imperioso, tornando 

                                                 
66 CASSIN, René. De I’exeception, p. 2, também demonstra como óbice ao reconhecimento da 

simultaneidade das prestações a regra fundamental do procedimento das ações, que permaneceu em vigor 

até o fim do processo formular, que proibia submeter ao juiz dois processos relativos a dois contratos 

distintos, mesmo que uma relação econômica existisse entre eles. 
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irrelevante a causa do negócio e o conjunto de fatos que levaram as partes a mutuamente 

se obrigarem.67 

 

Não obstante, não é possível esquecer que, por volta do século II, com a 

evolução do Direito Romano, surgiram as primeiras idealizações de cumprimento 

simultâneo das prestações, possibilitando, aí, vislumbrar o gérmen daquilo que mais tarde 

poderia ser considerado como os primeiros traços do instituto da exceção de contrato não 

cumprido.  

 

Assim pensamos porque o direito romano nunca teve uma visão clara 

acerca do tema e sequer chegou ao desenvolvimento de uma teoria geral da exceção de 

contrato não cumprido; o que se apresentava eram apenas razões de equidade, que 

levaram a consagrar algumas aplicações da noção de interdependência funcional das 

obrigações sinalagmáticas. 

 

O maior exemplo citado para demonstrar a existência, já no direito romano 

clássico, do princípio da execução simultânea das obrigações, refere-se à compra e 

venda68. Entretanto, conforme deixa clara a preleção de João Abrantes69, o direito do 

vendedor decorria do direito de retenção da coisa até o pagamento do preço, enquanto o 

comprador baseava-se na exceção de dolo. Essa dinâmica comprova que, embora o direito 

romano clássico tenha intuído a ideia de sinalagma funcional, que, posteriormente, 

serviria de base sólida ao desenvolvimento da exceção de contrato não cumprido, a 

faculdade concedida à época tinha por razão os preceitos de equidade, e não de conexão 

das obrigações. 

 

                                                 
67 ABRANTES, José João. A exceção, p. 15. 
68 Serpa Lopes destaca como sinal marcante desta alteração o testemunho de Ulpiano, acerca da regra de 

que o vendedor tem o direito de reter a coisa como penhor, até que haja satisfeito seu crédito (Exceções 

substanciais,. p. 140). No mesmo sentido, Henri Capitant afirmou: “Contrariamente ao que dispunha em 

vários textos mais antigos, que inequivocamente consagraram a independência funcional das obrigações 

fundamentais do comprador e do vendedor, é efetivamente no século II – ou seja, muito tempo após o 

reconhecimento da compra e venda como contrato consensual, sancionado por uma actio ex bona fide – que 

nos aparecem autores como Julianus, Marcellus e Ulpianus a ter por legítima a recusa de prestar com 

fundamento no incumprimento das obrigações da contraparte. Ulpianus, por exemplo, afirma que – o 

comprador é obrigado o preço no momento em que instaura a actio ex empto, sob pena de não ter o direito 

de reter a coisa vendida como se se tratasse de um penhor. (De la cause des obligations. 2ª ed. Paris: 

Dalloz, 1924, p. 106. A tradução é nossa).  
69 ABRANTES, José João. A exceção, p. 16. 
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Da mesma forma, René Cassin70 esclarece que a exceptio doli era uma das 

defesas específicas contra o dolo ou má-fé do demandante no direito romano, na medida 

em que o juiz deveria perquirir a intenção das partes ao contratar e protegê-las contra o 

uso da má-fé. 

 

Nesse sentido, René Cassin não nega que a ideia de exceção de contrato 

não cumprido teve um princípio de desenvolvimento no direito romano, mas afirma que 

tal ideia não poderia ter ganhado contornos definidos naquela época. Em decorrência do 

formalismo substancial genético das obrigações, cada parte era obrigada isoladamente, 

sem atenção à obrigação da outra parte co-contratante. Isso porque, segundo o citado 

autor71: “os romanos partiram do princípio da independência das obrigações recíprocas e 

se eles gradativamente corrigiram tal ideia, fato é que nunca positivamente a 

abandonaram.” 

 

Com tal razão, parcela substanciosa da doutrina sustenta que o direito 

canônico foi o berço da teoria da exceção de contrato não cumprido, com os contornos 

adotados até os atuais dias.72  

 

Assim porque, conforme minuciosamente destacado por René Cassin73, foi 

o direito canônico o responsável pelas noções fundamentais de igualdade entre os 

contratantes e da boa-fé: “o respeito à palavra dada, a execução simultânea das 

prestações.” Nesse passo, diferentemente do que ocorria no Direito Romano, que dava 

maior importância às formas do que a manifestação da vontade das partes, a crença na fé 

jurada e na palavra empenhada levaram ao aprofundamento da ideia de que a força do 

contrato não depende de uma forma, senão do querer manifestado pelos contratantes. 

 

Para tanto, o direito canônico incialmente pôs em xeque os tradicionais 

pensamentos jurídicos romanos e, fundado na equidade e em motivações éticas e 

religiosas, desenvolveu a concepção segundo a qual a palavra empenhada deve ser 

mantida, a fim de se assegurar a força obrigatória dos acordos de vontade. 

                                                 
70 CASSIN, René. De I’exeception, p. 3-4. 
71 CASSIN, René. De I’exeception, p. 4. 
72 Nesse sentido, CASSIN, René. De I’exeception, p. 71; SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções 

substanciais, p. 146; e PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. III., 11ª Ed. 

Atualizado por Regis Fichtner. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 160. 
73 CASSIN, René. De I’exeception, p. 71. 
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Os canonistas se apegaram aos seus objetivos precípuos, quais sejam, 

evitar os pecados da mentira e perjúrio, espiritualizando o contrato. Assim, sobreveio o 

princípio da interdependência das obrigações e consagrou-se a regra non servanti fidem 

non est fides servanda, já observada por Huguccio no século XIII.74 

 

Oportuna, portanto, a invocação da síntese de Hector Masnatta75 a 

propósito do assunto: 

 

“Los canonistas tenian uma concepción del contrato fuertemente 

impregnada de ideas morales, que los conducia al principio no servanti 

fidem non est fides servanda. Ademais, quien se rehusa a ejecutar no niega 

su deuda; sólo invoca uma excepción que, sin tocar el fondo del derecho, 

tende a lejar la acción em tanto no advenga la ejecucion simultânea o se 

ofrezca la misma por el actor.” 

 

Sendo assim, o contrato abandona o formalismo substancial como seu 

fundamento genético e passa a admitir o querer do contratante devidamente manifestado 

como causa originária da avença, fortalecendo, nos contratos bilaterais, a 

interdependência das prestações não só na formação, mas também na execução, o que fez 

sobrevir, em consequência da concepção canônica, a criação da exceptio non adimpleti 

contractus, ou seja, o direito do contratante de resistir à pretensão de seu adverso 

enquanto esse último não se prontifica a cumprir concomitantemente sua prestação. 

 

É certo que, após o fértil desenvolvimento da exceção de contrato não 

cumprido no direito canônico, a teoria migrou para o direito civil por obra dos pós-

glosadores e, segundo Serpa Lopes76, coube a Bartolo difundir a regra: 

 

“[N]um contrato sinalagmático, ultro citroque obligatorio, não se pode 

agir com probabilidade de sucesso se não houver preliminarmente 

cumprido ou oferecido sua prestação”. 

 

                                                 
74 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 147-148.  
75 MASNATTA, Hector. Excepción de incumplimento contractual. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1967, 

p. 17. 
76 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 147. 
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Com efeito, após a sedimentação do instituto no direito canônico, os pós-

glosadores coordenaram soluções para criar um sistema de aplicação geral da exceção de 

contrato não cumprido, cujos contornos foram incorporados na Idade Média e vêm se 

mantendo até aos dias atuais, de sorte que a exceptio enraizou-se em diversos 

ordenamentos. 

 

2.3 A EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NO DIREITO ESTRANGEIRO: RÁPIDA 

INCURSÃO 

 

Podemos afirmar que a exceção se propagou e consolidou-se pela maioria 

dos ordenamentos modernos, havendo os que positivaram o instituto e aqueles que, à 

mingua de disposição expressa, não negam a aplicabilidade da exceção de contrato não 

cumprido na sua forma pura, como, por exemplo, o sistema jurídico francês. 

 

Com efeito, o Código Civil Francês não conferiu à matéria qualquer 

disposição de caráter geral, aludindo ao tema de forma expressa somente quando versa 

sobre a compra e venda em seus arts. 1.612 e 1.61377. 

 

A omissão legislativa se deve à influência da Escola de Cujas, que tinha 

por objetivo libertar o direito romano das influências da Glosa e reedificá-lo em sua 

pureza definitiva.78 O apego às formas fundamenta o silêncio da Escola de Cujas acerca 

da exceção de contrato não cumprido e, dessa forma, nos dois séculos que se seguiram 

(séculos XVII e XVIII), o instituto não desaparece por completo, mas perde força, 

justificando-se, então, o silêncio do Código Napoleão sobre o tema. 

 

Contudo, mesmo diante de tal influência e do silêncio do Code, o instituto 

não desapareceu por completo, pois não era possível justificar, racionalmente, a limitação 

à recusa legítima de execução apenas aos casos previstos expressamente na legislação. 

Realmente, não havia plausibilidade em se autorizar como único remédio ao 

                                                 
77 Tradução livre: “Art. 1.612: O vendedor não é obrigado a entregar a coisa, se o comprador não pagar o 

preço, e o vendedor não tenha acordado uma dilação para o pagamento.” 

“Art. 1.613: (...) ele [o vendedor] não será obrigado à entrega da coisa, mesmo quando tenha concordado 

com a dilação do pagamento, se, desde a venda, o comprador tiver caído em falência ou sem estado de 

insolvência, de modo que o vendedor esteja em iminente risco de perder o preço; salvo se o comprador lhe 

dê garantia de pagamento ao final.” 

SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 150. 
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inadimplemento a resolução da obrigação, em vez da aplicação da medida menos radical, 

ou seja, a exceção de contrato não cumprido. 

 

E, ao final do século XIX e início do século XX, por influência da obra de 

René Cassin79, houve a delimitação dos atuais contornos da exceção de contrato não 

cumprido na forma como modernamente é aplicada perante o direito francês, não 

havendo quem hesite em considerá-la instituto de caráter geral, aplicável a todas as 

relações sinalagmáticas. 

 

Da mesma forma que o sistema francês, o ordenamento chileno não 

comporta disposição expressa acerca da exceção de contrato não cumprido, havendo 

apenas regramento específico para os casos de compra e venda e permuta (artigos 1.826 e 

1.872 do Código Civil Chileno80). 

 

Não obstante a ausência de disposição específica, tanto a doutrina como o 

judiciário chileno adotam o instituto da exceção de contrato não cumprido sem ressalvas, 

a fim de se manter o equilíbrio das obrigações de prestações simultâneas com amparo nos 

princípios da boa-fé e equidade. Nesse sentido, preleciona Cláudia Mejías Alonzo81: 

 

“No nos parece óbice a este reconocimiento general que nuestro legislador 

solo lo haya previsto em matéria de compraventa y acotado a ciertas 

obligaciones que de ala pueden emanar, ya que entendemos que em los 

demás casos, estamos em presencia de um vacío o laguna legal. Para 

                                                 
79 Para René Cassin, a exceção de inexecução é “meio de defesa baseado na boa fé facultado a quem quer se 

se encontre obrigado por virtude de uma relação sinalagmatica sem que esteja vinculado a cumprir em 

primeiro lugar, e que consiste na recusa da prestação devida até a contraparte cumprir, por seu turno, a 

contraprestação que sobre ela recai.” (De I’exeception, p. 440). 
80 “Art. 1.826. El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a 

la época prefijada en él. Si el vendedor por hecho o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador 

a su arbitrio perseverar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado 

de los perjuicios según las reglas generales. Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o está 

pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado pagar a plazo. Pero si después del contrato hubiere 

menguado considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halle en peligro 

inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega aunque se haya estipulado plazo para el pago del 

precio, sino pagando, o asegurando el pago.”  

“Art. 1.827. Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los 

almacenes, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado 

ordinario de conservar la cosa, y sólo será ya responsable del dolo o de la culpa grave.” 
81 ALONZO, Cláudia Mejias. La excepción de contrato no cumplido, un análisis de su aplicación em la 

jurisprudencia nacional reciente y la doctrina. Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte, Año 

21, n. 1, 2014, p. 111-156.  
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colmar dicha laguna nos parece adecuado acudir a la analogia, para extraer 

el principio subjyacente de las hipótesis expressamente regladas, y a los 

princípios generales del derecho, dentro de ellos, la equidade y la buena 

fe.” 

 

Diversamente dos sistemas francês e chileno, o direito germânico contém a 

regra da exceção de contrato não cumprido positivada no § 320 de seu Código Civil e, em 

sua evolução histórica, não houve qualquer período de menor aplicação ou importância82. 

 

“§ 320: Exceção de não cumprimento do contrato  

(1) Quem estiver obrigado em um contrato bilateral, pode negar o 

cumprimento de sua obrigação até a efetivação da contraprestação, a não 

ser que esteja obrigado a cumprir sua obrigação antes. Caso a obrigação 

tenha que ser cumprida por mais de uma pessoa, pode qualquer uma delas 

negar o cumprimento de sua parte até a efetivação de toda a 

contraprestação. Não se aplica o §273 (3).” 

 

(2) Se uma das partes cumprir parcialmente sua obrigação, a 

contraprestação não pode ser negada se, diante das circunstâncias, em 

especial diante da relativa insignificância da parte não cumprida da 

obrigação, a negativa viola a boa-fé.” (Tradução livre) 

 

Tal diferença se dá, pois, ao contrário do ocorrido na França, a resolução 

contratual é vista com desconfiança por todos os inconvenientes de ordem econômica que 

pode apresentar. O espírito, portanto, é o da preservação do sinalagma e da manutenção 

do vínculo contratual, tendo assim ganhado força a exceção de contrato não cumprido 

(Einrede des nicht erfüllten Vertrages). 

 

Da mesma forma que o sistema alemão, diversos outros podem ser 

qualificados entre os que positivaram o instituto. 

 

                                                 
82 MARQUÈS Albert Lamarca. Código Civil alemán. Madri: Marcial Pons, 2008. 
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Na Itália, o artigo 1.46083 prevê a exceção de contrato não cumprido e 

expressamente cita a boa-fé contratual como elemento essencial para a sua aplicação:  

 

“Artigo 1.460 – Exceção de Inadimplemento 

Nos contratos com prestações correspectivas, qualquer dos contratantes 

pode recusar-se ao cumprimento da sua obrigação, se o outro não cumpre 

ou não oferece cumprir contemporaneamente a própria, salvo que temos 

diversos para o adimplemento tenham sido estabelecidos pelas partes ou 

resultem da natureza do contrato. Todavia não pode recusar-se a execução 

se, consideradas as circunstâncias, a recusa for contrária à boa-fé (1.375)” 

(Tradução livre) 

 

O Código Civil Argentino registra norma especifica sobre o tema, em seu 

artigo 1.201, e também em regras de aplicação geral que importam na recepção do 

instituto84, como o artigo 510, do próprio Código Civil, e o artigo 210, do Código 

Comercial: 

 

Previsão Específica: 

“Artigo 1.201. En los contratos bilaterales una de las partes no podrá 

demandar su cumplimento, si no probase haberlo ella cumplido u ofreciese 

cumlirlo, o que su obligación es a plazo.” 

 

Código Civil: 

“Artigo 510. En las obligaciones recíprocas, el uno de los obligados no 

incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir la obligacion 

que le es respectiva.” 

 

Código Comercial: 

                                                 
83 Art. 1.460. “Eccezione d'inadempimento.  

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 , salvo che 

termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del 

contratto.Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze , il rifiuto è contrario 

alla buona fede”. 
84 MASNATTA, Hector. Excepción de incumplimento contractual, p. 31. 
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“Art. 210. En los contratos com prestaciones recíprocas se entiende 

implícita la facultad de resolver las obligaciones emergentes de ellos em 

caso de que uno de los contratantes no cumpliera su compromisso. Mas em 

los contratos em que se hubiese cumplido parte de las prestaciones las que 

se hayan cumplido quedarán firmes y producirán, em cuanto a ellas los 

efectos correspondientes.” 

 

Já o Código Civil Espanhol dispõe, no artigo 1.100: 

 

“Artigo 1.100. Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna 

cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el 

cumprindo de su obligación. 

(...) 

En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si 

el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. 

Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora 

para el otro.” 

 

Igualmente fez o Código Civil Português, apontado a regra nos artigos 428 

e 429:  

 

“Exceção de não cumprimento do contrato 

Artigo 428 – (noção) 

1. Se nos contratos bilaterais não houver prazos diferentes para o 

cumprimento das prestações, cada um dos contraentes tem a faculdade de 

recusar a sua prestação enquanto o outro não efectuar a que lhe cabe ou 

não oferecer o seu cumprimento simultâneo. 

2. A excepção não pode ser afastada mediante a prestação de 

garantias. 

 

Artigo 429 – (insolvência ou diminuição de garantias) 

Ainda que esteja obrigado a cumprir em primeiro lugar, tem o contratante 

a faculdade de recusar a respectiva prestação enquanto o outra não cumprir 

ou não der garantias de cumprimento, se, posteriormente ao contrato, se 
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verificar alguma das circunstâncias que importam a perda do benefício do 

prazo.” 

 

Nos países de sistema common law, a exceção de contrato não cumprido é 

largamente aplicada e consolidada por decisões judiciais, uma vez que a regra em tal 

sistema é a não positivação de normas. 

 

No direito inglês, a suspensão da prestação devida pode ser uma das 

soluções aplicadas ao risco de não cumprimento do contrato, na denominada anticipatory 

breach of contract. 

 

No direito norte americano, que vem sofrendo influência do sistema 

codificado, pode-se afirmar que a regra está expressa no âmbito da teoria geral dos 

contratos (contract law), que recebe amparo do Restatement of law of contracts, em seus 

artigos 266 e 267. 

 

“Art. 266 – Contratos Bilaterais Sinalagmáticos. (1) As promessas para 

uma troca acordada no Restatement deste assunto significam promessas 

mútuas em um contrato bilateral onde o desempenho prometido por uma 

parte seja a contraprestação para o cumprimento prometido pela outra 

parte. 

 

“Art. 267 – Quando cumprimentos recíprocos contratados são 

circunstâncias simultâneas. As promessas para uma troca acordada são 

concorrentes condicionais, a menos que uma intenção contrária estiver 

manifestada claramente, se as promessas puderem simultaneamente ser 

executadas e as partes puderem obter certeza de que estão sendo assim 

executadas, de acordo com as promessas: 

(a) O mesmo termo é fixado para o cumprimento de cada promessa; ou 

(b) Um termo é fixado para o cumprimento de uma das promessas e 

nenhum termo é fixado para a outra; ou 

(c) Nenhum termo é fixado para o cumprimento de uma ou outra 

promessa; ou 
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O mesmo termo é fixado, dentro do qual cada promessa deverá ser 

executada.” (tradução livre) 

 

2.4 A POSIÇÃO NA DOUTRINA NACIONAL 

 

No direito brasileiro, desde o Código Civil de 1916, há dispositivo legal 

positivando a aplicação da exceção de contrato não cumprido, mais precisamente o artigo 

1.09285, que estabelece, no capítulo dos contratos bilaterais, que nenhum dos contratantes, 

antes de cumprida sua obrigação, poderia exigir do outro o adimplemento correspectivo. 

 

Contudo, alguns doutrinadores defendiam que tal disposição não era 

suficiente para incluir o ordenamento brasileiro no rol daqueles que expressamente 

disciplinavam a regra da exceção de contrato não cumprido. Essa era a opinião, por 

exemplo, de Miguel de Serpa Lopes e de Antônio Chaves.86  

 

Serpa Lopes afirma que o artigo 1.092, parágrafo único, do Código Civil 

de 1916, não disciplinava o mecanismo de funcionamento da exceção do contrato não 

cumprido na dinâmica de uma demanda, como fez o BGB alemão (§ 32087). Por isso, o 

sistema brasileiro ainda estaria alinhado ao Code Napoléon, que não trazia disposição 

expressa alguma sobre a matéria, tendo aplicação apenas por construção jurisprudencial e 

doutrinária, a partir de dispositivos gerais e equiparação com outros institutos. 

 

Por sua vez, Antônio Chaves88, pugna pela não existência de previsão legal 

específica acerca da exceção de contrato não cumprido, pois o artigo 1.092 do Código de 

1916 e seu parágrafo único tratam simultaneamente de três soluções: garantia da 

execução, exceção de contrato não cumprido e resolução. Essa lacuna teria sido suprida 

                                                 
85 Art. 1.092. “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode 

exigir o implemento da do outro. 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 parte, a quem incumbe fazer prestação em primeiro lugar, recusar-se a esta, até que a outra satisfaça 

a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Parágrafo único. A parte lesada pelo 

inadimplemento pode requerer a rescisão do contrato com perdas e danos”. 
86 CHAVES, Antônio. Direito das obrigações, v. II, t. II. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 

1.679. 
87 Em tradução livre: § 320: “Quem está obrigado por un contrato bilateral pode negar a prestação que lhe 

incumbe até efetivação da contraprestação, a não ser que esteja obrigado a cumprir a prestação 

antecipadamente. Se foi cumprida parcialmente a prestação por uma parte, a contraprestação não pode ser 

negada.” 
88 CHAVES, Antônio. Direito das obrigações, p. 1.679. 
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pelo atual sistema brasileiro, na medida em que ele disciplina isolada e especificamente a 

resolução por inadimplemento no artigo 475 do Código Civil89, que precede a regra geral 

da exceção de contrato não cumprido, prevista nos artigos 476 e 477.90 

 

De certa forma, assiste razão a Serpa Lopes, tão somente ao afirmar que o 

Código Civil de 1916 não versava sobre a dinâmica de aplicação da exceção do contrato 

não cumprido, na medida em que o artigo 1.092 ostentava somente a regra básica que 

traduz os fundamentos da execução simultânea das prestações recíprocas, o que foi 

repetido pelo Código atual no artigo 476, cujo texto praticamente reproduz o anterior. Os 

dispositivos citados, em verdade, tratam o assunto sob a perspectiva do credor, que, 

segundo a regra legal, não pode exigir do devedor o cumprimento da obrigação antes de 

cumprida a sua própria prestação, sem qualquer afirmação sobre o direito de recusa do 

devedor até que sua contraparte cumpra a obrigação.91 

 

Contudo, a ausência de disposição sobre a dinâmica de aplicação não traz 

motivação suficiente para afastar a aplicação do instituto em estudo ou até mesmo 

classificar nosso sistema como o francês, no sentido de ausência total de positivação do 

tema. 

 

Isso porque, não obstante a supressão de regramento sobre a exceção de 

contrato não cumprido na dinâmica de uma demanda, a previsão que dá fundamento à 

execução simultânea das prestações nos contratos sinalagmáticos justifica a recepção do 

instituto em estudo pelo ordenamento positivo, autorizando sua pacífica aplicação. 

 

A nosso ver, a controvérsia foi claramente dirimida por Pontes de 

Miranda92, ao classificar de sistema defeituoso aqueles como o francês, carente de 

qualquer disposição sobre a exceção de contrato não cumprido nas perspectivas de sua 

                                                 
89 Art. 475. “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-

lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 
90 Art. 476. “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode 

exigir o implemento da do outro”. 

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”. 
91 OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção de contrato não cumprido, p. 93. 
92  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 129-130. 
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dinâmica de aplicação e de seus fundamentos, o que, conforme restou demonstrado, não é 

o caso do ordenamento pátrio.93 

 

Entretanto, ainda consideramos lacunoso o atual sistema não pela ausência 

de previsão que autorize a aplicação do instituto em demanda judicial, mas pela sua 

inserção no capítulo do Código Civil que regulamenta a extinção dos contratos (Da 

Extinção do Contrato), sem, contudo, destacar que antes de se operar a resolução do 

pacto, faculta-se às partes optar pelo cumprimento do contrato, uma vez que a exceção, 

em um primeiro instante, fornece um tempo de reflexão aos contraentes, em virtude da 

momentânea suspensão da eficácia contratual. 

 

Conforme já nos posicionamos anteriormente, a exceção de contrato não 

cumprido é espécie de exceção substancial dilatória que paralisa a ação ante a alegação 

legítima da parte de não ter recebido a contraprestação devida, fundada no vínculo 

sinalagmático das obrigações interdependentes, neutralizando, temporariamente, a 

eficácia da pretensão deduzida pelo requerente. 

 

Dessa forma, o exercício da exceção de inadimplemento em estudo, em um 

primeiro instante não põe fim ao contrato, apenas neutraliza temporariamente a eficácia e, 

por isso, não pode ser equiparado à celebração do distrato, à rescisão unilateral ou a 

resolução por inadimplemento e por onerosidade excessiva, hipóteses de extinção dos 

contratos, respectivamente previstas nos artigos 472, 473, 474, 475 e 478 do Código 

Civil.94. Em um segundo momento, não havendo interesse das partes ou tendo a obrigação 

perdido seu objeto, é que poderá ocorrer a extinção do contrato.  

                                                 
93 FRANÇA, Rubens Limongi. Direito empresarial aplicado. São Paulo: Lejus, 1988, p. 83, considera 

positivado o instituto no sistema brasileiro. Da mesma forma, a doutrina de MASNATTA, Hector. 

Excepción de incumplimento contractual, às p. 20-21, destaca o sistema brasileiro entre os que possuem 

positivação expressa sobre a matéria: “A partir del B.G.B los códigos modernos consagran expressamente 

la regla. Así el Cód. Obl. Suizo; Cód. Obl. Polaco; Cód. Civ. Italiano de 1942; Cód. Civ. Griego; Cód. Civ. 

Brasileño; Cód. Civ. Venezolano; Cód. Civ. Peruano, como así también lo hacía el Proyecto Franco-

Italiano.” 
94 Art. 472. “O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato”. 

Art. 473. “A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera 

mediante denúncia notificada à outra parte”. 

“Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos 

consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo 

compatível com a natureza e o vulto dos investimentos”. 

Art. 474. “A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial”. 

Art. 475. “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe 

o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 
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2.5 NATUREZA JURÍDICA 

 

De acordo com a definição de Limongi França95: 

 

“Exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), 

ao nosso ver, é direito que tem, uma das partes do contrato sinalagmático 

(bilateral), de se recusar ao cumprimento de sua obrigação, antes que o 

outro contraente execute, por sua vez, a obrigação que lhe diz respeito.”  

 

De tal conceito, extrai-se que a dependência contratual existente entre as 

prestações de ambos os contratantes em um contrato bilateral sinalagmático96 é o 

caractere ensejador da oposição da exceção de contrato não cumprido sempre que um dos 

contratantes pretende exigir do outro o cumprimento de obrigação sem antes cumprir ou 

oferecer o cumprimento de sua própria prestação. 

 

Nessa ordem de ideias, a exceção de contrato não cumprido é verdadeiro 

contradireito potestativo conferido ao réu para paralisar a pretensão do demandante, 

enquanto esse último não cumpre sua parte na avença. 

 

Conforme a classificação de Giuseppe Chiovenda, a exceção em sentido 

próprio, que adotamos como objeto do presente estudo, é um contradireito potestativo do 

réu perante a ação do autor97. Por conseguinte, ao arguir a exceção, o demandado opõe à 

pretensão do autor um direito próprio, subjetivo e disponível, ao passo que, havendo a 

arguição de defesa de mérito, direta ou indireta, procura-se excluir o direito pretendido 

pelo autor. 

 

                                                                                                                                                  
Art. 478. “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 

excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários 

e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar 

retroagirão à data da citação”. 
95 FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de direito civil. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 735. 
96 “A bilateralidade, o sinalagma, é que determina a solução técnica da exceção non adimpleti contractus 

(...)”. Pontes de Miranda, ob. cit., Tomo XXVI, p. 93. 
97 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, p. 409. No mesmo sentido, GOMES, 

Orlando. Contratos. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 93. 
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Na contramão da maioria da doutrina nacional e estrangeira, Serpa Lopes98 

entende “inconciliável a natureza jurídica da ideia de contradireito com a de exceção”. O 

autor em referência entende tratar-se de uma situação jurídica contraposta ao direito do 

autor, uma relação de contraposição à pretensão, na medida em que o contradireito 

somente poderia ser entendido na literalidade, ou seja, contrariamente ao direito em geral. 

 

Como dito, essa não é a posição dominante perante a doutrina. Por 

exemplo, Savigny99 entende que a exceção é verdadeiro contradireito potestativo, um 

direito existente por si mesmo e oposto à ação. 

 

Compartilhamos do entendimento majoritário, na medida em que, como 

dito linhas atrás, arguindo a exceção de contrato não cumprido, o demandado opõe à 

pretensão do autor um direito próprio seu, subjetivo e disponível, decorrente da 

interdependência das prestações nos contratos bilaterais sinalagmáticos.100 

 

É certo que, como já visto, ao invocar a exceção de contrato não cumprido, 

o demandado paralisa a pretensão do demandante, encobrindo temporariamente a eficácia 

da exigibilidade do crédito desse último, sem, contudo, negar-lhe a existência. Portanto, 

conclui-se, também, que a exceptio non adimpleti contractus é exceção substancial 

dilatória. 

 

A qualidade de exceção substancial da exceptio revela-se na medida em 

que a matéria nela vinculada está relacionada ao próprio direito material. Embora não 

negue a existência do direito material controvertido, tem por efeito, repita-se, retirar-lhe 

temporariamente a eficácia, o que justifica também a sua natureza dilatória101. A decisão 

                                                 
98 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 55. 
99 SAVIGNY, M. F. C. de. Sistema, p. 113-114. 
100 Neste sentido, PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 92; 

CASSIN, René. De I’exeception, p. 428; ABRANTES, José João. A exceção, p. 126, COUTURE, Eduardo 

J. Introdução ao estudo do processo civil, p 63; MASNATTA, Hector. Excepción de incumplimento 

contractual, p. 5. 
101 THEODORO JR., Humberto. O Contrato e seus princípios. 3ª ed., Rio de Janeiro: Aide, 2001, p. 122,  

estatui que a exceção de contrato não cumprido, não visa resolver o vínculo obrigacional, nem isenta o 

excipiente do cumprimento da prestação. Objetiva apenas o reconhecimento do direito do excipiente de 

recusar a exigência de cumprimento, que se mostra inexigível enquanto a parte contrária permanecer 

inadimplente. VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. 10ª ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 402, 

qualifica como meio puramente defensivo e estritamente temporário, não definitivo, somente subordinado à 

execução simultânea da contra-obrigação. 
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que a acolhe reconhece provisoriamente a inexigibilidade da prestação; superado o óbice, 

autoriza-se a exigibilidade da pretensão pelo cumprimento da contraprestação. 

 

Com efeito, alcançada a natureza jurídica do instituto, de exceção 

substancial dilatória, passemos ao estudo de seus fundamentos. 

 

2.6 FUNDAMENTOS 

 

Diversas são as teorias que pretendem justificar a exceção do contrato não 

cumprido. Dentre elas, citamos: (i) a teoria da equidade; (ii) da causa das obrigações; (iii) 

do sinalagma; (iv) do equilíbrio ou equivalência das prestações; e (v) do enriquecimento 

indevido. 

 

Malgrado a diversidade dos enfoques doutrinários, pensamos que essa 

diversidade de teorias gravita sobre temas que se relacionam em vários pontos102, ou seja, 

as diversas teorias mantêm relação de complementariedade, e não de exclusão. Senão, 

vejamos. 

 

Não há dúvida de que a equidade está na base do instituto em estudo, pois 

ele contém o ideal de justiça e tratamento isonômico, fatores, inclusive, que incitaram a 

gênese das exceções no processo formular romano. 

 

Contudo, tendo em vista a amplitude da ideia de equidade, Serpa Lopes103, 

sustentado na teoria proposta por Rene Cassin104, afirma que o ideal seria adotar a teoria 

da equivalência das prestações, mantendo o equilíbrio estabelecido pelas partes no 

momento da celebração e conclusão do contrato. É importante deixar claro que a 

equivalência proposta não se dá exclusivamente pela correspectividade de valor 

econômico, mas também pelo valor subjetivo e pessoal conferido pelas partes no 

momento da conclusão do contrato. 

                                                 
102 MASNATTA, Hector. Excepción de incumplimento contractual. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1967, 

p. 27-28, destaca as “fundamentaciones complejas” ao esclarecer sobre as opiniões de diversos 

doutrinadores que sustentam acerca da combinação de fundamentos, não obstante, mas adiante, às p. 29-30 

o próprio autor citado destaque em sua opinião o verdadeiro fundamento jurídico seria o sinalagma 

funcional. 
103 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 167 e 187-191. 
104 CASSIN, René. De I’exeception, p. 420. 
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Por isso, o citado autor brasileiro105 associa à ideia da equivalência das 

prestações a teoria do enriquecimento sem causa, “que tocam os próprios princípios 

fundamentais da obrigação”, na medida em que o contrato, enquanto instrumento de 

circulação de riquezas, justifica um enriquecimento por outro, mas não o enriquecimento 

de um às custas do empobrecimento de outro. 

 

Ocorre que, ao partir da ideia de que “um enriquecimento se justifica por 

outro enriquecimento”, também não é possível dissociar a teoria da causa das obrigações 

como sendo o outro fundamento complementar da exceção do contrato não cumprido. Em 

outros termos, é a preservação da noção de que nos contratos bilaterais sinalagmáticos 

uma obrigação é causa da outra, pelo que a inexecução de uma prestação justifica o 

direito à suspensão temporária da execução da outra.106 

 

Assim, não há também como socorrer-se da teoria da causa das obrigações 

ou do equilíbrio contratual sem apoio na noção de sinalagma, que, por sua vez, está 

atrelado ao preceito de equidade. Em conformidade com o magistério de Carvalho 

Santos107, citando Saleilles, nos contratos sinalagmáticos, as obrigações não são somente 

dívidas conexas, mas uma opera como condição jurídica da outra, de maneira que não 

somente em prol da equidade se justifica a aplicação da exceção de contrato não 

cumprido, mas também em virtude de um direito conferido à parte em razão do próprio 

contrato. 

 

Hector Masnatta também é partidário da ideia de que a preservação do 

sinalagma fundamenta a exceção de contrato não cumprido, pois: 

                                                 
105 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 189-190: “Contrata-se por quê e para 

quê? Em sua grande maioria, o contrato é feito de prestação e contra-prestação. Quando alguém se obriga 

visa substancialmente à obtenção de uma vantagem. Só assim o equilíbrio patrimonial de cada um pode ser 

mantido: um enriquecimento por outro enriquecimento. Tal é o quadro normal da vida econômica e 

jurídica. Por conseguinte, a noção de equivalência é uma noção, natural, pressuposto lógico de todo 

Direito contratual.” Essa também é a posição do jurista Antonio Chaves, Direito das obrigações, . p. 

1.681. 
106 Para FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de direito civil, p. 736, a teoria da causa por si só é 

suficiente para fundamentar a exceção de contrato não cumprido e afirma não se cogitar de equidade, quer 

em sentido lato, quer em sentido estrito, pois o fundamento da matéria é do mais puro (lídimi) caráter 

jurídico e assim justifica: “Nos contrato sinalagmáticos, as duas obrigações não são apenas dívidas 

conexas, são dívidas das quais uma é causa jurídica da outra.”. Silvio Rodrigues, em obra já citada, 

também destaca, à p. s. 83, que a “ideia inspiradora da regra” é sempre a noção de um contratante tem como 

causa a razão de ser a prestação do outro. 
107 SANTOS, J. M. De Carvalho. Código Civil interpretado – direito das obrigações. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 1938, p. 237-238. 
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“implica que a obrigação de uma parte está ligada não só à existência 

original do outro, mas também para a permanência da correspondente 

obrigação e, portanto, o cumprimento ou a possibilidade de sua realização” 

(tradução livre).108 

 

Daí o porquê do caráter fundamental do sinalagma na fundamentação da 

exceção de contrato não cumprido, o que não exclui a justificativa da justiça comutativa 

encampada pela equidade, que é o núcleo do próprio sinalagma, assim como a 

equivalência das prestações e vedação ao enriquecimento ilícito, bem como ao conceito 

de que uma prestação é causa da outra, pois quem contrata pretende obter a 

contraprestação. 

 

2.7 REQUISITOS 

 

Inicialmente, antes de adentrar no estudo dos requisitos, que serão 

adotados no presente trabalho como essenciais para justificar a oposição da exceção de 

contrato não cumprido, é necessário discorrer brevemente sobre a controvérsia acerca das 

diversas classificações propostas pela doutrina. 

 

Nesse sentido, por exemplo, temos a classificação proposta por Serpa 

Lopes109, que subordina o domínio de aplicação do instituto à existência de quatro 

requisitos: (i) um lanço de conexidade entre duas obrigações nascidas de uma relação 

obrigatória, ou seja, o contrato sinalagmático; (ii) a exigibilidade dessa obrigação em um 

mesmo momento; (iii) a inadimplência; e (iv) a boa-fé. 

 

Por sua vez, para Limongi França110, os requisitos fundamentais da 

exceptio non adimpleti contractus são, tão somente, (i) a presença de contrato 

sinalgmático e (ii) que o instituto seja utilizado com boa-fé. Ao discorrer sobre o 

sinalagma, o autor destaca que ele necessariamente pressupõe a existência de prestações 

                                                 
108 MASNATTA, Hector. Excepción de incumplimento contractual, p. 29: “El sinalagma funcional 

implica que la obligación de una parte queda ligada, no sólo a la existencia originaria de la otra sino 

también a la permanencia de esa obligación correspondiente y por ende, al cumpliemento o a la posibilidad 

de su cumplimento.” 
109 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 227. 
110 FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de direito civil, p. 736. 
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recíprocas e simultâneas e também incide nos contratos sinalagmáticos imperfeitos, “em 

que a reciprocidade se completa com o decurso do cumprimento das obrigações.” 

 

Quanto à boa-fé, Limongi França sustenta que ela deixará de existir diante 

da inadimplência de uma obrigação irrelevante. O jurista inclui no requisito da boa-fé a 

proporcionalidade das prestações, quando a inexecução da outra parte for ocasionada por 

culpa do próprio credor ou quando esse vai além do necessário para assegurar seu direito. 

 

 Orlando Gomes111, por seu turno, enumera como requisitos da execeção 

do contrato não cumprido a simultaneidade das prestações, a inadimplência do excepto e 

a proporcionalidade entre elas, associando este último requisito à presença da boa-fé. 

 

Darcy Bessone112 segue a mesma linha de Orlando Gomes, adotando como 

requisitos da exceção a presença de contrato bilateral sinalagmático, a simultaneidade das 

prestações e a boa-fé do excipiente. 

 

Na doutrina estrangeira, encontramos listagem mais extensa acerca dos 

requisitos para a aplicação da exceção de contrato não cumprido. 

 

O português José João Abrantes113 arrola cinco requisitos para a incidência 

da exceção de contrato não cumprido, quais sejam: (i) presença do contrato bilateral 

sinalagmático, perfeito ou imperfeito; (ii) simultaneidade das prestações; (iii) inexistência 

de pacto para cumprimento prévio da prestação ou de condição para prorrogação de seu 

cumprimento; (iv) o não cumprimento do contrato; e (v) a boa-fé. 

 

Ainda de forma extensa e analítica, o argentino Hector Massnata114 elenca 

os requisitos da seguinte forma: (i) existência de contrato sinalagmático; (ii) a 

                                                 
111 GOMES, Orlando. Contratos. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 93: “(...) a) não basta a 

bilateralidade do contrato, pois a exceção pressupõe também a simultaneidade das prestações recíprocas; b) 

é ncessário também que ocorra uma razoável proporcionalidade entre elas, pois não é justo suspender 

prestações de vulto por contraprestações inexpressivas ou de escassa relevância; é preciso aplicar a exceção 

sempre à luz do princícipio da boa-fé; c) a defesa é dilatória e não peremptória, pelo que não exclui a 

procedência do pedido do autor, mas apenas condiciona sua exequibilidade à condição de prévia satisfação 

da contraprestação, tal como se passa na exceção de retenção por benfeitorias.” 
112 BESSONE, Darcy. Do contrato. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 207. 
113 ABRANTES, José João. A exceção, p. 35 e ss. 
114 MASNATTA, Hector. Excepción de incumplimento contractual, p. 57 e ss. 
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inexistência de prazo para cumprimento; (iii) a falta de cumprimento da parte a que se 

opõe a exceção; (iv) a oposição não abusiva; (v) a relevância do não cumprimento do 

excipiente; e (vi) a não exigência da prévia constituição do demandante em mora. 

 

Adotaremos nessa dissertação o rol de requisitos oferecidos por Serpa 

Lopes115, abrangendo a existência de contrato bilateral sinalagmático, simultaneidade das 

prestações recíprocas, a boa-fé e estado de inadimplência ou de inexata adimplência em 

que se encontre o demandante em face da situação do demandado de não ter ainda 

cumprido sua prestação. 

 

Justifica-se a nossa escolha porque tanto a inexistência de pacto para 

cumprimento prévio da prestação ou de condição para prorrogação de seu cumprimento, 

como o não oferecimento da prestação pelo demandante ou a não exigência da prévia 

constituição do demandante em mora, são questões integradas e englobadas pela noção de 

inadimplemento.  

 

Com efeito, não alcançado o termo para cumprimento da obrigação, por 

qualquer das razões acima destacadas, não é possível afirmar que o demandante está 

inadimplente, o que inviabiliza a oposição da exceção de contrato não cumprido, haja 

vista a ser o inadimplemento verdadeiro requisito do instituto, para não dizer que o 

excipiente que opõe a exceção em tal circunstância está dotado de má-fé, contrariando a 

presença de boa-fé. 

 

Por fim, não se exige que o crédito do excipiente seja líquido e certo: basta 

ser exigível, pois não se discute, na exceção em estudo, a existência do direito do 

demandante, e tampouco se pretende realizar encontro de contas, mas tão somente 

encobrir a eficácia executiva do excepto até que ele cumpra sua parte na avença. 

 

Dessa forma, temos como requisitos para a aplicação da exceção de 

inadimplemento em estudo:  

 

(i) contrato bilateral sinalagmático; 

                                                 
115 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 227 
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(ii) simultaneidade das prestações recíprocas; 

(iii) estado de inadimplência ou de inexata adimplência em que se 

encontre o demandante, em face da situação do demandado de não ter 

ainda cumprido sua prestação; 

(iv) boa-fé; 

 

2.7.1 CONTRATO BILATERAL SINALAGMÁTICO 

 

A essência do contrato bilateral é o sinalagma, isto é, a interdependência 

recíproca das obrigações. Por esse motivo, cada contratante não pode, antes de cumprir 

sua obrigação, exigir do outro o adimplemento da qual lhe incumbe116. Assim, alguns 

autores preferem qualificá-lo “como contrato de prestação correspectiva”117, ao passo que  

outros preferem a denominação  contrato de prestações correlatas. Seja como for, todos os 

estudiosos do assunto utilizam também o nome de contrato sinalagmático, em especial a 

doutrina brasileira. 

 

Ainda, Ruy Rosado Aguiar Jr.118 destaca que: 

 

“o contrato bilateral pode ser definido como ‘aquele em que ambas as 

partes contraem obrigações e ao menos alguns deveres recíprocos de 

prestações estão vinculados entre si, de modo que a prestação representa, 

de acordo com a vontade de ambas as partes, a contraprestação, a 

compensação pela outra.’” 

 

Importante deixar claro que não se está a referir à bilateralidade enquanto 

consentimento, mas sim aos efeitos obrigacionais irradiados pelo contrato, às obrigações 

por ele criadas para ambas as partes. Assim, pois, sob o prisma do consentimento, todos 

os negócios jurídicos resultantes de acordo de vontade serão bilaterais119. 

 

                                                 
116 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, p. 193; RODRIGUES, Silvio. Direito 

civil, p. 79; MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, p. 47. 
117 GOMES, Orlando. Contratos, p. 99. 
118 AGUIAR JR., Ruy Rosado. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor (resolução). Rio 

de Janeiro: Aide, 1991, p. 81. 
119 SANTOS, J. M. De Carvalho. Código Civil interpretado, p. 235-236; VARELA, Antunes. Das 

obrigações em geral, p. 396. 
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Dos contratos bilaterais, como a compra e venda ou a locação, extraem-se 

obrigações para ambas as partes e essas se encontram unidas uma a outra pelo vínculo de 

interdependência e reciprocidade, que subsiste até a execução do negócio. Assim, 

conforme entendimento externado por Antunes Varela120, cabe a distinção entre o 

sinalagma genético e funcional. O primeiro é o vínculo que, segundo a intenção dos 

contratantes, acompanha as obrigações típicas do contrato desde o nascimento e continua 

a refletir no curso da relação contratual, dando azo ao sinalagma funcional (segundo 

elemento), registrado ao longo da existência da obrigação. 

 

A separação do sinalagma em genético e funcional não significa a 

existência de duas realidades diferentes, mas apenas dois aspectos do mesmo fenômeno, 

observados em momentos diversos – formação e execução da obrigação – do mesmo 

vínculo que une as obrigações emanadas dos contratos bilaterais. 

 

Entretanto, nem todos os deveres de prestações resultantes dos contratos 

bilaterais estão ligados pela relação de reciprocidade própria do sinalagma. É o que se 

verifica, por exemplo, no contrato de locação, em que a obrigação de pagar a renda de 

aluguel imposta ao locatário integra o sinalagma contratual, na medida em que contrapõe 

a obrigação do locador em proporcionar o uso e gozo do bem ao locatário. Já a mesma 

consequência não se vislumbra com a obrigação de restituir a coisa locada, quando do 

término da locação, ou a obrigação de indenizar benfeitorias.121 Para Pontes de Miranda: 

 

“A bilateralidade – prestação, contraprestação – faz ser bilateral o contrato; 

mas ser bilateral o contrato não implica que todas as dívidas e obrigações 

que dele se irradiam sejam bilaterais.”122 

 

Carvalho Santos123 traz outra espécie de distinção, mas que é pouco aceita 

pela doutrina124. O referido jurista faz a dintinção entre contratos sinalagmáticos perfeitos 

e imperfeitos. Os sinalagmáticos perfeitos seriam aqueles em que se vislumbram 

                                                 
120 VARELA, Antunes. Das obrigações em geral, p. 397. 
121 VARELA, Antunes. Das obrigações em geral, p. 397. 
122 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 97. 
123 SANTOS, J. M. De Carvalho. Código Civil interpretado, p. 236. 
124 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, p. 193; AGUIAR JR., Ruy Rosado. 

Extinção dos contratos por incumprimento do devedor, p. 118; MONTEIRO, Washington de Barros. 

Curso de direito civil, p.47. 
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obrigações recíprocas e interdependentes desde o momento de sua formação. Os 

imperfeitos teriam por ocasião da formação obrigações para somente uma das partes, 

como ocorre com o contrato de depósito ou mandato, mas que, em decorrência da 

execução, admitem o surgimento de outras obrigações ou deveres. 

 

O exemplo mais citado pela doutrina que admite tal distinção consiste nas 

despesas incorridas pelo depositário com a conservação do bem. Para a citada hipótese, 

afirma Carvalho Santos125, dita distinção justificaria a aplicação da exceptio non rite 

adimpleti contractus. 

 

A nosso ver, não se faz pertinente a distinção proposta e tampouco seria 

lógico admitir a alteração da natureza do contrato devido a fato eventual, posterior à 

celebração do contrato e que não guarda relação com a origem. Ademais, não é possível 

vislumbrar nexo de interdependência entre a obrigação principal e eventual obrigação 

posteriormente surgida. Destarte, a solução dada ao exemplo do contrato de depósito ou 

qualquer outro contrato unilateral não será pela exceção de contrato não cumprido em 

qualquer de suas formas, mas sim mediante a incidência de outros institutos, como, por 

exemplo, o direito de retenção ou a apuração de perdas e danos. 

 

Desse modo, somente nos contratos bilaterais sinalagmáticos, em que cada 

contratante é simultaneamente credor e devedor um do outro e as obrigações sejam 

recíprocas e interdependentes desde a formação até a execução, é que haverá campo fértil 

para admitir a aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido. 

 

2.7.2 SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES RECÍPROCAS 

 

Conforme Orlando Gomes126, somente se pode opor a exceção do contrato 

não cumprido se, pela lei ou pelo contrato, não houver estipulação de que uma das partes 

deva primeiramente cumprir sua obrigação.127 

                                                 
125 SANTOS, J. M. De Carvalho. Código Civil interpretado, p. 237. 
126 GOMES, Orlando. Contratos, p. 91. 
127 Não havendo disposição contratual, o artigo 134 do atual Código Civil, repetindo a regra do artigo 127 

do Código revogado, resolve a questão ao estabelecer que, “os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, 

são exequíveis deste logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo.” 

Ou seja, a regra geral no caso de ausência de disposição especifica é a da contemporaneidade das 

prestações. 
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Tal significa dizer que, em princípio, ao menos em relação à parte que 

deva cumprir a obrigação em primeiro lugar, não cabe a invocação da exceptio nas 

hipóteses nas quais as obrigações sejam desprovidas de contemporaneidade. 

 

Todavia, entendemos que nada impede a extensão da aplicação da exceptio 

aos contratos bilaterais em que, por força de lei, do próprio contrato, da natureza da 

obrigação ou dos usos e costumes, haja uma ordem para a execução das prestações. 

Pugnamos pela preservação do equilíbrio contratual quando existente a reciprocidade de 

prestações, ainda que não sejam originalmente simultâneas, mas que, em algum 

momento, passem a ser exigíveis ao mesmo tempo. 

 

De acordo com Pontes de Miranda128, a regra sobre a exceção de contrato 

não cumprido deve ser interpretada em termos amplos: 

 

“A exigência da prestação simultânea estabelece situação tal, para cada um 

dos figurantes, que um somente pode exigir se está disposto a adimplir. Se 

a prestação tem de ser anterior, também não pode o figurante, que a deve, 

exigir que o outro contrapreste, sem que antes preste.” 

 

Com efeito, deve-se admitir a exceção de contrato não cumprido também 

para os casos em que as prestações não são simultâneas, mas exista situação excepcional 

que justifique sua aplicação, como, por exemplo, a própria regra do artigo 477 do Código 

Civil (a exceção de insegurança) ou a exceptio non rite contractus129, situações que serão 

mais bem tratadas em capítulo próprio. De toda sorte, a finalidade da exceptio é a de 

evitar prejuízo aos contratantes, obstar ao enriquecimento indevido e ao desequilíbrio 

contratual, com a possível insolvência da contraparte ou oferecimento defeituoso e 

insatisfatório da contraprestação. 

 

Igualmente, admite-se a exceção de contrato não cumprido nos contratos 

de execução continuada, nos quais o vínculo da reciprocidade se renova periodicamente, a 

                                                 
128 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 97. 
129 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 278; GOMES, Orlando. Contratos, p. 91-

92. 
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cada prestação vencida, pois, nessa espécie de contrato, prolonga-se a fase de execução e, 

consequentemente, a vida da avença. 

 

Nos termos do magistério de Antunes Varela, nos casos em que a prestação 

continuada de uma das partes, como, por exemplo, no contrato de locação ou de 

fornecimento de produtos, corresponde à prestação periódica da outra, pode essa última 

suspender o cumprimento da obrigação se a primeira interromper a sua prestação ou a 

cumprir defeituosamente. E conclui o autor português: “O afastamento convencional da 

simultaneidade das prestações não destrói o vínculo de reciprocidade que prende entre si 

as duas obrigações.”130 

 

Apesar do prolongamento da execução do contrato, não se pode abrir mão 

do equilíbrio entre as prestações, pois seria uma afronta ao sinalagma funcional obrigar o 

contratante não inadimplente a manter o pagamento da contraprestação sem receber a 

prestação devida; assim, perfeitamente aplicável a tal situação a suspensão da eficácia da 

execução mediante a incidência da exceção de contrato não cumprido. 

 

2.7.3 ESTADO DE INADIMPLÊNCIA 

 

Esse requisito é autoexplicativo, uma vez que o demandado somente terá 

interesse na oposição de exceção de inadimplemento quando ainda não cumpriu sua parte 

na avença, pois é justamente essa a forma de paralisação da obrigação de contraprestação; 

é o que legítima sua oposição e autoriza o encobrimento da eficácia da execução do 

demandante.  

 

Nessa ordem de ideias, a exceção, como o próprio nome indica, pressupõe 

a existência do inadimplemento: do excepto, que exige a satisfação de uma prestação sem 

realizar a que lhe incumbe, e a do excipiente, que recusa a realização da prestação que lhe 

é exigida até que o excepto satisfaça a sua em primeiro lugar. 

 

                                                 
130VARELA, Antunes. Das obrigações em geral, p. 401, também esclarece que tal entendimento aplica-se 

ao direito português, por força do disposio no artigo 429 do Código Civil; no direito alemão, no sentido do 

§321 do BGB; do artigo 1.461 do Código Italiano e do artigo 1.092 do Código Civil Brasileiro de 1916, 

cujos correspondentes atuais são os artigos. 476 e 477. 
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Têm-se, assim, duas prestações inadimplidas e opostas a se defrontar. 

Uma, em fase dinâmica, veiculada pela actio, pretendendo o autor receber do réu o que 

lhe é devido; e outra, em fase estática, detendo a ação do autor, que se mantém paralisada 

até que ele cumpra a prestação devida em primeiro lugar.131 

 

Para tanto, a negativa ao cumprimento da prestação pelo demandado deve 

fundar-se na ausência de cumprimento da contraparte, e não em qualquer outra 

circunstância. Assim deve ser porque somente haverá lugar para a oposição da exceptio se 

o débito reclamado estiver vencido e a negativa do pagamento pelo excipiente ocorrer em 

razão de o demandante ter que cumprir prévia ou simultaneamente a sua obrigação. 

 

Desse modo, não se exige para a oposição da exceção a imputação da falta 

ao inadimplente e nem mesmo a culpa desse, pois é reação objetiva132, decorrente do 

princípio da equidade e preservação do sinalagma contratual, visando a proteger o 

equilíbrio e a tutela dos interesses do contratante não inadimplente contra a ruptura, 

voluntária ou não, desse equilíbrio por parte do outro contratante. Em outras palavras, 

ainda que desvinculado da presença de culpa, diante do inadimplemento da obrigação do 

excepto, a oposição da exceção tem o condão de instá-lo ao cumprimento da obrigação e 

conclusão do contrato. 

 

Por fim, conforme destaca Agostinho Alvim133, o adimplemento é efeito 

direto e necessário da obrigação, enquanto o inadimplemento ressalta como “estado 

patológico”, uma vez que representa a “exceção ao estado fisiológico” ou normal, ou seja, 

a alteração do curso natural do processo, o não-atingimento do fim projetado, 

impossibilitando o cumprimento da prestação ou frustrando a satisfação dos interesses do 

credor na relação sinalagmática. 

 

                                                 
131 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 283. 
132 LOTUFO, Renan. Código Civil comentado, v. 2, p. 425, esclarece: “ao se falar em inadimplemento, 

comumente se enfatiza o seu aspecto subjetivo, ou seja, o referido à culpa do devedor em face da obrigação 

que lhe incumbe. No entanto, o inadimplemento serve também para designar a situação objetiva, que se 

especifica na falta de satisfação do interesse do credor, prescindindo do comportamento culposo do 

devedor.” 
133 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 

1980, p. 3. 
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Se, em termos amplos, o inadimplemento indica a ausência de prestação, 

em termos mais restritos impõe-se qualificá-lo em inadimplemento absoluto total e 

parcial, inadimplemento relativo ou mora, além do adimplemento ruim e do 

adimplemento antecipado. É necessário, ainda, dada a nova ordem contratual, levar em 

consideração as demais espécies de inadimplemento, quais sejam, o inadimplemento 

substancial e a violação positiva do contrato. Todas essas questões serão tratadas em 

capítulo próprio e examinadas individualmente, sempre em consonância com a exceção 

de contrato não cumprido. 

 

2.7.4 BOA-FÉ 

 

O último requisito é a boa-fé, da qual decorre, entre outros aspectos, a 

proporcionalidade razoável entre as prestações, pois a exceção de contrato não cumprido 

deve sempre ser aplicada à luz de tal princípio, bem como do princípio do equilíbrio 

contratual. 

 

Diferentemente do que ocorre no ordenamento jurídico italiano (artigo 

1.460 do Codice Civile134), a regra do artigo 476 do Código Civil brasileiro não prevê 

expressamente a presença da boa-fé como requisito para a exceção de contrato não 

cumprido. De qualquer forma, nem se cogita de tal exigência, tendo em vista a farta 

previsão genérica do preceito no atual ordenamento e das funções interpretativa e 

integradora da boa-fé. 

 

Por certo, ainda, que estamos a falar da boa-fé objetiva e não da chamada 

subjetiva, cuja positivação é antiga em nosso ordenamento e está sempre ligada ao estado 

psíquico do agente, que acredita ser titular de direito que só lhe assiste aparentemente, ou 

seja, exige-se estado de crença e ignorância. 

 

Já a boa-fé objetiva, como é sabido, é regra de conduta que impõe aos 

contratantes o dever ético e coerente em todo o curso contratual, decorrente  da nova ótica 

                                                 
134 Em tradução livre: “Nos contratos com prestações correspectivas, qualquer dos contratantes pode 

recusar-se ao cumprimento da sua obrigação, se o outro não cumpre ou não oferece cumprir 

contemporaneamente a própria, salvo que termos diversos para o adimplemento tenham sido estabelecidos 

pelas partes ou resultem da natureza do contrato. Todavia, não pode recusar-se a execução se, consideradas 

as circunstâncias, a recusa for contrária à boa-fé.” 
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do direito obrigacional, para o qual adimplir significa atender a todos os interesses 

envolvidos na obrigação, tanto aqueles ligados à prestação propriamente dita, como 

aqueles relacionados à proteção dos contratantes em todo o desenvolvimento do processo 

obrigacional, alcançando a plenitude do contrato por meio da função integradora da boa-

fé objetiva. 

 

Sobre o ponto, avulta o preciso ensinamento de Orlando Gomes135: 

 

“A segurança das relações jurídicas depende, em grande parte, da 

probidade e da boa-fé, isto é, da lealdade, da confiança recíproca, da 

justiça, da equivalência das prestações e contraprestações, da coerência e 

clarividência dos direitos e deveres.” 

 

Na atualização feita por Carlos Alberto Dabus Maluf no curso de Direito 

Civil de Washington de Barros Monteiro136, extrai-se que a boa-fé “reflete não apenas 

uma regra de conduta, mas consubstancia a eticidade orientadora da construção jurídica 

do Código Civil de 2002”. Os deveres de conduta podem sofrer variação conforme a 

circunstância concreta, mas a integração do conteúdo contratual pela boa-fé respeitará a 

“ética da situação”.137 

 

Nessa mesma linha, a função integradora da boa-fé objetiva, que remonta à 

aplicação da exceção de contrato não cumprido. Vale lembrar que a função integradora 

cria e concebe ao contrato, independentemente da vontade das partes ou de previsão 

específica, um rol de deveres anexos ou acessórios e secundários, que se aplicam de 

acordo com as circunstâncias, e objetivam manter o equilíbrio e a justiça contratual. Esses 

deveres acessórios podem ser reconhecidos nos deveres de cuidado, de cautela e de 

informação. 

 

                                                 
135 GOMES, Orlando. Contratos, p. 43. 
136 MONTEIRO, Washington de Barros, atualização MALUF, Carlos Alberto Dabus Maluf, Curso de 

Direito Civil, Volumes 5, São Paulo, Saraiva, 2014, 41 Ed, p. 26 
137 No mesmo sentido, Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald asseveram: “Os deveres de conduta 

são emprestados pela boa-fé ao negócio jurídico, destinando-se a resguardar o fiel processamento da relação 

obrigacional em que a prestação se integra. Eles incidem tanto sobre o devedor como sobre o credor, 

mediante resguardo dos direitos fundamentais de ambos, a partir de uma ordem de cooperação, proteção e 

informação, em via de facilitação do adimplemento.” (Curso de Direito Civil, v. 4, 2ª ed., Salvador: 

Juspodium, 2012, p. 183). 
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Contudo, não é só em relação ao cumprimento dos deveres acessórios e 

secundários que se impõe a observância da boa-fé objetiva para autorizar a exceção de 

contrato não cumprido, mas, também e primordialmente, quanto à própria obrigação 

principal. Realmente, não compete aos ideais de justiça autorizar um dos contratantes, a 

pretexto de exercer um direito legalmente previsto, exceder os limites, valores e 

princípios socialmente aceitos. 

 

Em outras palavras, não basta ao contratante exercer a faculdade legal que 

abstratamente o ordenamento lhe concede. Para sua validade, devem ser consideradas 

também as peculiaridades fáticas da situação jurídica para obstar ao desvio de finalidade 

e aos objetivos ilícitos. 

 

Por essas razões, não se aceita a exceção de contrato não cumprido como 

justificativa para a inércia ou torpeza do excipiente, ou mesmo após a declaração do 

excipiente de não mais desejar a contraprestação ou, ainda, a recusa prévia da prestação 

devidamente oferecida pelo excepto, assim como não será admitida a suspensão da 

prestação principal em face da inobservância de deveres anexos de menor monta e 

materialmente irrelevantes. 
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3. EXCEÇÃO DE INSOLVÊNCIA OU DE INSEGURANÇA (ARTIGO 477) E A 

EXCEPTIO NON RITE ADIMPLETI CONTRACTUS 

 

Além da exceção de contrato não cumprido, há duas outras modalidades de 

exceções substanciais dilatórias importantes para o presente estudo, a saber: (i) a exceção 

de insolvência ou insegurança e (ii) a exceptio non rite adimpleti contractus, isto é, a 

exceção de cumprimento imperfeito.  

 

3.1 EXCEÇÃO DE INSOLVÊNCIA OU DE INSEGURANÇA 

 

Há situações em que as obrigações recíprocas, decorrentes de vínculo 

sinalagmático, não são vencíveis e exigíveis ao mesmo tempo: ambas devem ser 

prestadas de modo sucessivo, e não simultaneamente. Tais espécies de contratos138 

admitem a incidência da exceção de insolvência, permitindo que o contratante obrigado a 

prestar em primeiro lugar recuse a sua prestação, ainda que vencida e exigível, enquanto 

não se implementar determinada circunstância. 

 

A regra é expressa em nosso ordenamento, nos termos do artigo 477 do 

Código Civil, a saber: 

 

“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.” 

 

A exceção de insegurança é espécie de exceção substancial, dilatória, 

pessoal e dependente, que permite ao sujeito contra quem se pede o adimplemento de 

uma prestação fundada em vínculo sinalagmático recusar-se a cumpri-la, diante da 

                                                 
138 SANTOS, J. M. De Carvalho. Código Civil interpretado, p. 243: “Si um contratante obriga-se a fazer a 

prestação em primeiro lugar, bem é de ver que si não o faz infrige o contracto. Esta é a regra. Mas, tendo 

em vista a reciprocidade e equivalência das prestações, em se tratando de contractos bilaterais, permite o 

Código que, si as condições econômicas do outro contractante autorizam a probabilidade, ao menos, de que 

a prestação a ser feita fique sem a correspondência e equivalência imprescindíveis, a recusa da prestação 

não seja havida como infração contractual.” 



66 

 

diminuição patrimonial superveniente do outro contratante, até que garantia satisfatória 

seja prestada ou seja ofertado o respectivo pagamento. 

 

Com efeito, a exceção de insegurança neutraliza temporariamente a 

eficácia da pretensão da parte contrária, fundada no temor de não cumprimento da 

contraprestação, diferentemente da exceção de contrato não cumprido, na qual a situação 

de inadimplemento já se caracteriza como fato e não apenas temor futuro. 

 

Justamente pelo fato de a exceção de insegurança estar fundamentada em 

futuro temor de provável inadimplemento, é que a prestação de caução, garantindo o 

cumprimento da obrigação, reestabelece o equilíbrio contratual. 

 

A legislação estrangeira também admite a exceção de insegurança, 

havendo, à guisa de exemplo, correspondente positivação nos ordenamentos italiano e 

alemão, respectivamente, no artigo 1.461 do Codice Civile e § 321 do BGB. 

 

Código Civil italiano: 

“Art. 1.461. Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti. 

Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui 

dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre 

in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che 

sia prestata idonea garanzia”. 

 

Código Civil alemão139: 

“§ 321 Excepción de inseguridad 

(1) Quien por um contrato bilateral está obligado a prestar 

antecipadamente, puede denegar la prestaciõn que le incumbe si com 

posteridade a la celebración del contrato es manifesto que su pretensión 

que le incumbe si com postensión a la contraprestación está 

prejudicada por la falta de capacidad de prestar de la otra parte. El 

derecho a denegar la prestación decae si se ejecuta la contraprestación 

o se presta garantia por ella. (2) Quioen está obligado a prestar 

                                                 
139  MARQUÈS Albert Lamarca. Código Civil alemán, p. 103. 
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antecipadamente puede fijar um plazo razonable dentro del cual, y 

simultaneamente a la presación, la otra parte puede escoger entre 

ejecutar la contraprestación o prestar garantia. Transcurrido 

infructuosamente el plazo, el obligado a prestar antecipadamente puede 

resolver el contrato. El § 323 se aplica por analogia.” 

 

A exceção de insegurança, assim como a exceção de inadimplemento, tem 

por objetivo preservar o equilíbrio contratual. Contudo, enquanto na última já se 

concretizou a situação de desequilíbrio, a primeira tem por objetivo elidi-la, mediante a 

suspensão da contraprestação até que sobrevenha a apresentação de garantia ou o 

oferecimento da prestação. 

 

Diante da ideia de risco, é intuitivo que o requisito para a aplicação da 

regra seja a existência de obrigações sucessivas e que ela só possa ser manejada pelo 

contratante que se obrigou a prestá-la em primeiro lugar. O instituto tutela o interesse 

daquele que primeiro se obrigou a prestar a obrigação, com o objetivo de minimizar 

riscos do não recebimento da contraprestação diante de excepcional e imprevisível 

alteração da situação econômica do contratante. 

 

A compra e venda é espécie de contrato que se mostra bastante útil à 

aplicação da exceção de insegurança. Em tal espécie contratual, há uma ordem de 

adimplemento: o vendedor não pode ser obrigado a entregar a coisa antes do pagamento, 

salvo se assim acertado pelas partes.140 Assim, havendo risco de cumprimento, pelo 

vendedor, em decorrência de alteração patrimonial superveniente, poderá o comprador 

suspender o pagamento até a oferta da garantia ou da própria prestação. 

 

Do exposto, extrai-se outro requisito de incidência da exceção de 

insegurança: a caracterização da superveniente perda patrimonial do contratante que deve 

prestar em segundo lugar a obrigação. 

 

A superveniência da alteração patrimonial é questão controvertida perante 

a doutrina clássica. Enquanto Carvalho Santos destaca que não se deve entender com 

                                                 
140 Artigo 491 do Código Civil: “Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa 

antes de receber o preço”. 
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muito rigor a regra exposta no dispositivo – “se depois de concluído o contrato, sobrevier 

(...) – pois, mesmo quando da celebração do contrato, já não havia garantia absoluta de 

cumprimento, terá cabimento a regra se, no momento da execução, tornar-se mais 

acentuada a perda patrimonial do obrigado, uma vez que “sobreveio alteração no 

patrimônio capaz de comprometer ou tornar ainda mais duvidosa a prestação devida.”141 

 

Pontes de Miranda, com razão a nosso ver, afirma que nos contratos 

bilaterais o cumprimento conforme o avençado é regra; por tal razão, o jurista alagoano 

entende que se a situação econômica frágil do contratante for anterior a celebração do 

contrato, não há pertinência a aplicação da exceção de insegurança, que pressupõe 

contrato bilateral válido, eficaz e, principalmente, a perda patrimonial superveniente.142  

 

Quanto à caracterização da alteração da situação econômica, a perda 

patrimonial prescinde de qualquer elemento subjetivo, sendo analisada sem qualquer 

alusão à culpa do contratante, pois, como já dito, o que se busca é apenas a manutenção 

do equilíbrio contratual, não se cogitando de qualquer sanção em face do contratante. 

 

Acerca do efetivo alcance da perda patrimonial, é de se destacar que a 

mera existência de ativo superior que o passivo não obsta a aplicação da exceção de 

insegurança, sendo importante a análise da liquidez do contratante e, também, do tráfego 

jurídico de seu endividamento143: por exemplo, espécie e quantidade de ações, protestos, 

inscrições em órgãos de proteção ao crédito e a própria capacidade de produção e entrega. 

Diferente do que ocorre com a regra do vencimento antecipado de dívida, prevista no 

artigo 333 do Código Civil, o direito de exceção de insegurança não está condicionado à 

declaração de insolvência do devedor.  

 

                                                 
141 SANTOS, J. M. De Carvalho. Código Civil interpretado, p. 242. 
142 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. p. 111.  
143 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 110: “Os pressupostos 

são o de bilateralidade do contrato e o da diminuição do patrimônio do outro figurante, a ponto de 

comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou. O critério para essa apreciação é o do 

tréfego, e não o individual do devedor-credor. Por outro lado, nem sempre basta o cômputo do ativo e do 

passivo, nem a relação entre eles; mas sim a realizabildade do ativo, a facilidade dos meios, e o tempo do 

vencimento das dívidas. Tem-se de atender às circunstâncias gerais, como a de revolução, e o que é comum 

às duas dívidas pode ser ressaltado.”  
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Importante destacar, ainda, que a exceção de insegurança não está ligada à 

cláusula rebus sic stantibus144 e, tampouco, à regra do vencimento antecipado. Com 

relação à primeira, a divergência consiste no fato de que o artigo 478 do Código Civil145 

oferece às partes um instrumento de dissolução de vínculo contratual, enquanto a exceção 

de insegurança tem por objetivo dilatar a exigibilidade da prestação do excipiente, até (i) 

a extinção da situação que legitimou sua oposição; (ii) o cumprimento da prestação; ou 

(iii) o oferecimento de garantia. 

 

Finalmente, não se confunde a exceção de insegurança com o vencimento 

antecipado positivado no artigo 333 do Código Civil146, pois, enquanto esse último 

consiste no direito de cobrar antecipadamente a obrigação, diante das situações elencadas 

no rol taxativo do dispositivo legal, a exceção de insegurança tem por objetivo tão 

somente a suspensão da eficácia da obrigação, autorizando apenas a abstenção do 

contratante até a oferta de garantia pelo outro contratante ou o próprio pagamento. 

 

3.2 EXCEPTIO NON RITE ADIMPLETI CONTRACTUS – EXCEÇÃO DE CONTRATO CUMPRIDO 

INSATISFATORIAMENTE 

 

O adimplemento insatisfatório é aquele que dá ensejo à oposição da 

exceptio non rite adimpleti contractus, ou seja, da exceção de contrato cumprido 

insatisfatoriamente.  

 

A exceção de contrato cumprido insatisfatoriamente147, tal qual a exceção 

de contrato não cumprido, é exceção substancial dilatória, pela qual o contratante contra 

                                                 
144 Opinião divergente têm os juristas italianos Rodolfo Sacco e Giorgio de Nova, Il contratto, p. 620, V, 

em tradução livre: “o artigo 1461 citado, põe no centro da fattispecie que dá lugar à faculdade de suspender 

a execução o por vir das condições patrimoniais do contratante. Tem-se aqui, portanto, uma aplicação da 

cláusula rebus sic stantibus.” 
145 Conforme Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, p. 108 e 143, a cláusula rebus sic stantibus 

incide quando, em virtude de acontecimento extraordinário, imprevisível e de alcance genérico, sobrevier 

onerosidade excessiva a uma das partes, da qual resulte benefício exagerado para a outra. 
146 Art. 333. “Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato 

ou marcado neste Código: I - no caso de falência do devedor, ou de concurso de credores; II - se os bens, 

hipotecados ou empenhados, forem penhorados em execução por outro credor; III - se cessarem, ou se se 

tornarem insuficientes, as garantias do débito, fidejussórias, ou reais, e o devedor, intimado, se negar a 

reforçá-las. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, se houver, no débito, solidariedade passiva, não se 

reputará vencido quanto aos outros devedores solventes”. 
147 Conforme MASNATTA, Hector. Excepción de incumplimento contractual, p. 83: “Tradicionalmente, 

este supuesto se há considerado una variedad de la excepción, calificándola como ‘exceptio non rite 

adimpleti contractus’”. 
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quem se pede o adimplemento de uma prestação fundada em vínculo sinalagmático pode, 

legitimamente, recusar-se a cumpri-la, neutralizando temporariamente a eficácia da 

pretensão arguida pela parte contrária. 

 

A primeira diferença entre as duas espécies de exceção em discussão é o 

alcance do inadimplemento: enquanto a exceção de contrato não cumprido funda-se no 

não recebimento da prestação devida, a exceção de cumprimento insatisfatório tem por 

fundamento o cumprimento imperfeito da obrigação. 

 

O outro ponto de diferença entre os institutos diz respeito à distribuição do 

ônus da prova. Na exceção de contrato não cumprido, o ônus da prova é do exequente (o 

excepto). Sobre o ponto, esclarece Pontes de Miranda o seguinte: 

 

“O demandado não tem de provar o direito de exceção, porque provém, 

intrinsecamente, do contrato bilateral, que o demandante mesmo alegou 

existir e ser eficaz. O demandante é que tem que provar que adimpliu.”148 

 

Já na hipótese do cumprimento defeituoso, o ônus da prova é de quem 

invoca a exceção (o excipiente), pois se presume regular o pagamento aceito. A respeito, 

o magistério de Carvalho Santos:  

 

“(...), quando se tratar mais especialmente da exceptio non rite adimpleti 

contractus, de vez que o autor fornecerá a prova do contrato e a do 

adimplemento bem ou  mal effectuado. De forma que si o executado quiser 

afirmar que o adimplemento não foi regular, será constrangido a fornecer a 

prova, exceto si por acaso a quitação exhibida pelo autor contiver a 

demonstração da irregularidade.” 149 

 

Não obstante as diferenças apontadas, ambas as espécies autorizam a 

suspensão temporária da eficácia da pretensão deduzida pelo excepto, pois a execução da 

                                                 
148 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 105. 
149 SANTOS, J. M. De Carvalho. Código Civil interpretado, p. 242. 
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prestação é perfeita ou não; se não for perfeita, o seu credor conserva o direito de 

reclamá-la pela via da ação ou da exceção.150 

 

Ainda, conforme aludido por Pontes de Miranda151, a aplicação da exceção 

de cumprimento imperfeito é aplicada indistintamente seja a deficiência quantitativa ou 

qualitativa. E com razão continua o autor esclarecendo que não traz relevância o 

equilíbrio objetivamente ponderado das prestações, mas sim, aquele estabelecido pelas 

partes quando da celebração do contrato152. 

 

Assim deve ser porque o contrato tem que alcançar a sua finalidade 

econômica e social. Assim, diante do incumprimento parcial ou defeituoso do pacto, de 

maneira que não se alcance o completo objetivo funcional do negócio celebrado entre as 

partes, é possível à parte demandada alegar em sua defesa essa espécie de exceção. 

 

Com efeito, nosso sistema jurídico, diferentemente do Código Civil 

alemão, (§ 320, ap. 2), não vincula expressamente a espécie ao valor da prestação, mas 

apenas à funcionalidade do contrato e ao objetivo almejado pelas partes quando da 

formação da avença.153 

 

O estudo da exceptio non rite adimpleti contractus está intrinsecamente 

ligado ao inadimplemento relativo, ao adimplemento ruim e à boa-fé objetiva, sendo 

importante lembrar que entram no conceito de inadimplemento imperfeito não só as 

hipóteses de cumprimento parcial ou inexato/defeituoso da obrigação como também os 

casos de violação positiva do contrato, isto é, a inobservância dos chamados deveres 

laterais, acessórios ou instrumentais de conduta.  

 

                                                 
150 CASSIN, René. De I’exeception, p. 523. 
151 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 100. 
152 “Não se leva em conta como essentialia a equivalência das prestações: equivalem-se, porque assim se 

concebeu o contrato bilateral; a equivalência foi estabelecida pelo fato do acordo.” PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, p. 100. 
153 MASNATTA, Hector. Excepción de incumplimento contractual, p.84: “La más exacta justificación de 

la excepción en los casos de incumplimiento parcial se halla em la evaluación de la proporcionalidade entre 

la porción que resta por cumplir al demandante y la entidade de la propia prestación del exipiens. Ésa es la 

pauta que geralmente se admite, recurriéndose al standard de l abona fide para lá estimación.” 
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Situação diversa ocorre no ordenamento argentino, conforme esclarece 

Hector Masnatta154: 

 

“Nuestro Código Civil ha admitido expressamente la defensa en algunos 

casos particulares (art. 1425 y, más claramente aún, art. 1426, C.C). Los 

tribunales han adoptado critérios flexibles, para poder adaptar-los a los 

supuestos de espécie. En general, se reclama que la irregularidad en el 

cumplimiento assuma certa gravedad y se refiera a una obligación 

principal.” 

 

Sobre o tema, ainda há importância em se examinar mais dois pontos 

controversos. O primeiro consiste em saber se o contratante que recebeu a prestação 

defeituosa ou incompleta sem ressalvas e, posteriormente, instado a cumprir a 

contraprestação, poderá alegar a exceção de cumprimento imperfeito.  

 

A resposta, em nosso entender, é negativa. Assim pensamos porque o 

contratante que recebe a prestação defeituosa, sem qualquer ressalva, cria contra si a 

presunção de regularidade do pagamento. Tal recebimento poderá ser entendido com a 

remissão da obrigação ou verdadeira aceitação tácita do cumprimento imperfeito. 

 

O segundo questionamento diz respeito à existência de vício redibitório, ou 

seja, se a presença desse autoriza a possibilidade de oposição de exceção por 

cumprimento imperfeito.  

 

Não nos parece haver dúvidas acerca da possibilidade de oposição da 

exceção de cumprimento imperfeito em face da exigibilidade de obrigação cuja presença 

de vício redibitório foi devidamente comprovada. A presença do vício deve ser entendida 

como adimplemento defeituoso, fora dos lindes do contrato, e, como tal, configura 

inadimplemento apto a ensejar a incidência da exceptio non rite adimpleti contractus. 

 

Ao que parece, não seria justo deixar o contratante que recebeu o bem 

viciado aos efeitos da execução do contrato, enquanto aguarda a apuração dos prejuízos 

                                                 
154 MASNATTA, Hector. Excepción de incumplimento contractual, p. 85. 
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para recebimento da indenização. Nesse sentido, a oposição da exceção cumprirá sua 

finalidade, que é a suspensão da eficácia do contrato até o integral pagamento da 

indenização pelo vício da coisa155.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 “Embargos à Execução – Embargante recusa-se a pagar última parcela do preço de imóvel no qual 

descobriu infestação de cupins – Vício oculto que confere à compradora suspensão de parcela final e 

relativamente pequena do preço – ‘Exceptio non rite adimpleti contractus’, corolário da exceção de contrato 

não cumprido (art. 476 CC) – Cláusula contratual vaga não isenta vendedores de responsabilidade por vício 

oculto – Compradora se contradisse, afirmando na inicial que quitara o preço, o que negou em depoimento 

– Litigância de má-fé (art. 17 II CPC) – Embargos não lograram extinguir execução, mas apenas suspendê-

la até desfecho da ação estimatória – Derrota parcial da compradora que justifica partilha da sucumbência 

entre as partes (art. 21 CPC) – Recurso parcialmente provido.” TJ/SP, apelação n.º 0041260-

74.2011.8.26.0001, Relator: Luiz Antonio Costa; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 7ª Câmara de 

Direito Privado; Data do julgamento: 10/11/2014; Data de registro: 11/11/2014 
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4 DAS VÁRIAS ESPÉCIES DE INADIMPLEMENTO E A APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO 

DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO 

 

O adimplemento é o meio próprio e natural de satisfação do interesse do 

credor e consequente extinção da obrigação. Assim, compreendida como processo156, a 

obrigação “dirige-se ao adimplemento”, passando pelo “plano do nascimento e 

desenvolvimento”. 

 

Nas palavras de Agostinho Alvim157: 

 

“O cumprimento da obrigação é a regra; o inadimplemento, a exceção. 

Vários são os motivos que levam o contraente a cumprir o que prometeu. 

Primeiramente, a simples ética: a voz da consciência, o hábito adquirido 

pelo homem bem educado. Nem todos têm, é verdade, uma consciência tão 

bem formada, de modo a cumprir todos os deveres, somente em satisfação 

a regras morais. Mas, quando esse motivo não fosse suficiente, haveria 

sempre o temor da reprovação pública. Esse temor leva muitas pessoas a 

cumprir deveres morais, não porque ouçam a voz da consciência, nem 

porque sejam esses deveres providos de sanção, mas a fim de evitar a 

reprovação de seus pares. [...] é certo que as obrigações, no sentido 

jurídico, isto é, as obrigações civis, são providas de sanção, qualquer que 

seja a sua fonte. Logo, o credor pode compelir o devedor, a que cumpra a 

obrigação; e quando ele chegar a este extremo, a situação do devedor já 

estará agravada com os encargos da mora. Estes motivos todos fazem com 

que as pessoas, em regra, se desempenhem, espontaneamente, das 

obrigações que assumiram.” 

 

O adimplemento é efeito direto e necessário da obrigação, enquanto o 

inadimplemento é a alteração do curso natural do processo, o não atingimento do fim 

projetado, impossibilitando o cumprimento da prestação ou frustrando a satisfação dos 

interesses do credor na relação. 

                                                 
156 SILVA, Clovis V. do Couto e. A obrigação como processo, p. 167. 
157 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências, p. 6-7. 
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Para Maria Ángeles Egusquiza158, cumprir uma obrigação “(...) significa 

desarollar una prestación segun el programa previsto em aquélla;” 

 

E, para mesma autora, eis a dinâmica do inadimplemento obrigacional: 

 

“incumplir será, por tanto, ejecutar todo comportamento contrario o no 

ajustado a las previsiones estabelecidas en el acto o negocio jurídico de 

constitución de la relación obligatoria. Es incuplimiento todo aquello que 

no es cumplimiento, y que tiene su origen bien em actos manifestamente 

contrários a los estabelecido em la obligación o simplesmente em 

atividades no ajustadas com total exactitud al programa previsto.”159 

 

Com efeito, as obrigações nascem objetivando o exato cumprimento. E, na 

maioria dos casos, o adimplemento é o que espontaneamente se verifica. 

 

Porém, situações há em que as obrigações não são cumpridas, não 

preenchendo a função satisfativa do interesse do credor e não havendo a liberação do 

devedor do vínculo a que se encontrava adstrito. 

 

Nas palavras de Renan Lotufo160, a “inexecução ou inadimplemento da 

obrigação significa a falta da prestação devida, seja qual for o seu objeto – dar, fazer ou 

não fazer,” sendo certo que sua ocorrência acarreta a quebra do equilíbrio contratual e 

enseja, para o credor, o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação, dotado dos 

instrumentos jurídicos necessário para tanto. 

 

Agostinho Alvim161, em obra anteriormente citada, deixa claro que, 

embora o nosso código não diga expressamente acerca do direito do credor em exigir o 

cumprimento da obrigação, 

 

“ao consignar o princípio segundo o qual o não cumprimento da obrigação 

dá ao credor o direito a exigir perdas e danos (art. 1056), não exclui, nem 

                                                 
158 La configuración jurídica de las obligaciones negativas. Barcelona: José M. Bosch, 1990, p. 136. 
159 EGUSQUIZA, Maria Ángeles. La configuración jurídica de las obligaciones negativas, p. 136. 
160 LOTUFO, Renan. Código Civil comentado, p. 427. 
161 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências, p. 13. 



76 

 

podia excluir, o direito que lhe assiste de exigir, antes de tudo, que a 

obrigação se cumpra, tal como se convencionou.” 

 

Nesse ponto é que se verifica a importância da análise do inadimplemento 

para o estudo da exceção de contrato não cumprido. A denominação “exceção de contrato 

não cumprido”, remete à ideia de inadimplemento, de descumprimento da obrigação no 

tempo, lugar e forma convencionados. Esse inadimplemento, contudo, não é unilateral; 

ele deve ser de ambos os contraentes. Do excepto, que exige a satisfação de uma 

prestação sem realizar a que lhe incumbe. E do excipiente, que recusa a realização da 

prestação que lhe é exigida até que o excepto satisfaça a sua em primeiro lugar. 

 

Perante esse contexto, a exceção de contrato não cumprido surge como 

alternativa ao inadimplemento, pois, com suas características próprias, não deixa de 

representar uma forma de retomada do equilíbrio contratual e de elemento coercitivo 

indireto para a satisfação da obrigação ou, não sendo possível, para a rápida resolução do 

contrato. 

 

E, como meio coercitivo indireto do adimplemento, a exceção de contrato 

não cumprido pode ser arguida tanto diante do inadimplemento absoluto, parcial ou total, 

como também diante da simples mora e demais variáveis de inadimplemento atualmente 

admitidas pelo nosso ordenamento, a saber, o inadimplemento antecipado, substancial e a 

violação positiva do contrato. É o que se passa a demonstrar.  

 

4.1 INADIMPLEMENTO ABSOLUTO E A MORA 

 

4.1.1 INADIMPLEMENTO ABSOLUTO 

 

O inadimplemento absoluto, positivado no artigo 389162 do Código Civil, 

consiste em situação jurídica em que a obrigação não foi cumprida pelo devedor e nem 

poderá ser atendida de forma útil ao credor, como no caso de perecimento do objeto. 

 

                                                 
162 Art. 389. “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. 
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Destaca-se que a possibilidade de cumprimento pode existir, mas se ele 

não for de utilidade para o credor, haverá inadimplemento absoluto163. Veja-se, por 

exemplo, a locação de um equipamento para ser empregado em determinado evento, cuja 

entrega se deu após a realização do espetáculo. 

 

A não entrega da prestação no prazo oportuno, em princípio, caracteriza a 

mora do devedor pelo cumprimento retardado. Contudo, quando tal prestação não for 

mais possível de ser cumprida, ou sendo possível, não mais seja interessante ao credor em 

razão da perda da utilidade, ter-se-á o inadimplemento absoluto e não a mora. 

 

A respeito do tema, é importante deixar claro que, quando a 

impossibilidade já existe ao tempo do surgimento da obrigação, ela denomina-se 

originária e é causa de nulidade do negócio jurídico, não caracterizando espécie de 

inadimplemento absoluto. 

 

Sobre a abrangência do inadimplemento absoluto, é possível afirmar que 

ele alcança também os deveres secundários e laterais, mas somente quando tais deverem 

tenham ligação direta com o interesse do credor na prestação e, também, estejam de 

acordo com a utilidade da prestação e sua viabilidade concreta e objetiva. 

 

Portanto, o descumprimento de deveres laterais não relacionados 

diretamente com os deveres principais de proteção do patrimônio do devedor e credor, ou, 

ainda, aqueles em que não influenciem diretamente à conclusão do negócio. São hipóteses 

que não geram inadimplemento absoluto, já que “desconectadas do cerne dos interesses 

na prestação”164. Por exemplo, não se pode falar em inadimplemento absoluto se, após a 

venda de um terreno e transferência da posse, o vendedor não fornecer documentos 

necessários sobre sua anterior posse, com o escopo de auxiliar o novo proprietário em 

superveniente conflito possessório com outrem. 

 

Considerando-se a proporção do inadimplemento absoluto, pode ele ser 

classificado em total ou parcial. O inadimplemento é total quando a integralidade da 

                                                 
163 Para Renan Lotufo, Código Civil comentado, p. 427, “o inadimplemento absoluto dá-se quando a 

obrigação não for cumprida nem poderá sê-lo de forma útil par ao credor.” 
164 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002, p. 140-141. 
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prestação não puder ser realizada, e parcial quando, sendo vários os objetos, ou um só 

objeto divisível, apenas parte da prestação se tornar inviabilizada. 

 

Agostinho Alvim165, com razão, esclarece que não se confundem mora e 

inadimplemento absoluto parcial, uma vez que, naquela, subsiste a possibilidade de 

recebimento da prestação pelo credor e, neste, a parte comprometida não poderá mais ser 

recebida pelo credor. 

 

Não adentraremos na discussão acerca das consequências da existência de 

culpa ou dolo por parte do devedor na configuração do inadimplemento, pois tal 

circunstância é indiferente para o estudo proposto. Isso porque, como já visto 

anteriormente, a presença de culpa ou dolo do excepto não é elemento essencial para a 

arguição da exceção de contrato não cumprido. 

 

Em verdade, o que importa refletir é se, diante do inadimplemento 

absoluto, ou seja, da perda do objeto da prestação, faz-se pertinente o instituto da exceção 

do contrato não cumprido.  

 

A resposta, em nosso sentir, é positiva. Contudo, diante da impossibilidade 

de entrega da prestação, a exceção de contrato não cumprido perderá o caráter coercitivo 

indireto, mantendo, tão somente, a utilidade para a conservação de um estado de 

igualdade entre os contratantes166, viabilizador da manutenção do equilíbrio jurídico-

econômico do pacto. 

 

Nessa situação, verifica-se a utilidade da exceção de contrato não 

cumprido para a manutenção da equidade contratual, na medida em que o excipiente não 

poderá ser compelido à entrega de sua prestação se a contraparte não tiver como adimplir 

sua avença, mantendo-se o status até a resolução do contrato. Está claro, com efeito, que 

não sendo possível ao excipiente receber a prestação, a oposição da exceção não terá 

sentido senão para dilatar a exigibilidade da contraprestação até a resolução do vínculo 

contratual, motivada pelo inadimplemento absoluto. 

 

                                                 
165 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências, p. 15. 
166 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 285. 
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4.1.2 MORA 

 

De forma diversa do inadimplemento absoluto são os efeitos da exceção de 

contrato não cumprido diante da mora do devedor, ocasião em que, dadas as 

circunstâncias, a exceção em debate opera legitimamente com remédio sancionatório 

indireto, suspendendo a eficácia do contrato até o efetivo cumprimento da prestação do 

excepto e, consequentemente, pelo excipiente. 

 

Segundo a lição de Jorge Cesa Ferreira da Silva167: 

 

“Reside exatamente na manutenção dos interesses do credor na prestação o 

ponto de distinção entre a mora e o inadimplemento absoluto, as duas 

espécies de descumprimento obrigacional decorrem da não-realização dos 

interesses na prestação. A partir da perspectiva dos interesses objetivos do 

credor, observa-se a prestação é ainda realizável (...). Se o for, há mora; 

inexistindo a possibilidade, o inadimplemento é absoluto (...).” 

 

A mora, no atual ordenamento civil, está positivada no artigo 394168, e, 

segundo a rega ali estabelecida, o devedor deve cumprir a prestação no tempo, lugar e 

forma devidos. 

 

Nota-se uma maior amplitude do conceito de mora no direito brasileiro, 

abrangendo a irregularidade não só devida ao tempo, como também porque o pagamento 

não ocorreu no lugar e na forma estipulada legal ou convencionalmente. Conforme 

Agostinho Alvim169, 

 

“(...) mesmo pondo de parte a ideia de tempo, verifica-se a mora, quando o 

pagamento não é feito na forma ou lugar devidos, ou quando o credor 

exige que ele se faça de diverso modo ou em lugar outro, que não o 

combinado, sendo esse o conceito que resulta do artigo 955.” 

 

                                                 
167 Adimplemento e extinção das obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 42. 
168 Art. 394. “Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser 

recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”. 
169 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências, p. 18. 
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Assim, veja-se que o conceito de mora no Brasil, contrariamente ao que se 

verifica n Alemanha170, na Espanha171, em Portugal172 e na Argentina173, possui tríplice 

aspecto, uma vez que o artigo 394 do Código Civil brasileiro considera em mora não 

apenas o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no 

tempo devido, mas também aqueles que não o fizerem no tempo, lugar e forma que a lei 

ou a convenção estabelecer. 

 

 Ainda como pressupostos para a caracterização da mora é possível 

mencionar o não cumprimento, imputável ao devedor, de obrigação vencida, mas que 

ainda seja suscetível de cumprimento, e útil ao credor174. 

 

Como se vê, a mora pressupõe a possibilidade de cumprimento da 

obrigação, mas o devedor somente estará livre do vínculo obrigacional se a inutilidade da 

prestação não se der em decorrência de fato a ele imputável. Com o fito de explicarmos o 

assunto, valer-nos-emos das palavras de Werter R. Faria175:  

 

“[S]e a execução estiver definitivamente fora do alcance do devedor, por 

motivo que lhe seja imputável, libera-se do vínculo obrigacional. Ao revés, 

                                                 
170 “§ 326 – Mora do devedor – (1) Se uma das partes, em um contrato bilateral, estiver em mora quanto à 

sua prestação, poderá a outra fixar prazo razoável para a execução da prestação, com a declaração de que, 

transcorrido este prazo, recusa a prestação. Transcorrido o prazo, está a parte autorizada a exigir 

indenização por não-cumprimento, ou resolver o contrato, se a prestação não tiver lugar no tempo devido; a 

pretensão à prestação está vedada. Se a prestação, até o transcurso do prazo, não for realizada parcialmente, 

encontrará a disposição do § 325, alínea 1, frase 2, analogamente aplicação. (2) Caso o cumprimento do 

contrato em face da mora não interessar mais ao credor, caberá a ele os direitos fixados na alínea 1, sem que 

seja necessária a estipulação de um prazo”. A tradução é livre. 
171 Artículo 1100. “Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor 

les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. No será, sin embargo, necesaria la 

intimación del acreedor para que la exista: 1. Cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente. 2. 

Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de entregarse 

la cosa o hacerse el servicio, fue motivo determinante para establecer la obligación”. 
172 Art. 804 1. “A simples mora constitui o devedor da obrigação de reparar os danos causados ao credor. 2. 

O devedor considera-se constituído em mora quando, por causa que lhe seja imputável, a prestação, ainda 

possível, não foi efectuada no tempo devido”. 
173 Artículo 509. “En las obligaciones a plazo, la mora se produce por su solo vencimiento. Si el plazo no 

estuviere expresamente convenido, pero resultare tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la 

obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora. Si no hubiere plazo, el juez a 

pedido de parte, lo fijará en procedimiento sumario, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones 

de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor quedará constituido en mora en la fecha 

indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación. Para eximirse de las responsabilidades 

derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable”. 
174 FARIA, Werter. A Mora do Devedor. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1981, p. 19 e 33. 
175 FARIA, Werter. A Mora do Devedor, p. 111. 
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quando a prestação ainda é factível, continua obrigado a realizar o 

pagamento.” 

 

Em não sendo mais possível o cumprimento da obrigação pelo 

perecimento do objeto ou pela inutilidade da prestação ao credor, estaremos diante do 

inadimplemento absoluto e não da mora. 

 

Ainda, como pressuposto da caracterização da mora, é mister a 

necessidade de incidência de fato imputável ao devedor, por força do previsto no artigo 

396 do Código Civil, nos seguintes termos: “Não havendo fato ou omissão imputável ao 

devedor, não incorre este em mora.” 

 

Conforme a lição de Agostinho Alvim176, em vista da necessidade de fato 

imputável ao devedor, a culpa é elementar na mora do devedor, enquanto seu elemento 

subjetivo. 

 

Contudo, a obra de Werter R. Faria esclarece que a “culpa não faz parte 

dos pressupostos da mora, e sim a imputabilidade do devedor”177. Para o referido autor, o 

juízo de imputação tem caráter meramente atributivo. A ideia é, tão somente, verificar se 

o atraso se deu por conduta do devedor, o que não significa considerá-lo culpado, mas 

apenas verificar se foi ele o responsável por ter dado causa ao atraso, sem necessidade de 

provar que é infringente de um dever de conduta, em sede de responsabilidade 

extracontratual ou aquiliana. 

 

Assim, será legitima a oposição da exceção de contrato não cumprido 

quando houver mora por fato imputável ao excepto. 

 

Outrossim, embora a Lei Civil tenha cuidado de estabelecer as situações 

ensejadoras  da mora debitoris e da mora creditoris, a injustiça que o instituto em estudo 

pretende evitar ocorre quando exista incumprimento pelo excepto, quer lhe seja ou não 

imputável, objetivando o equilíbrio contratual e obstando ao enriquecimento sem causa 

do contratante inadimplente que demanda o co-contratante pelo cumprimento da 

                                                 
176 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências, p. 19. 
177 FARIA, Werter. A Mora do Devedor, p. 34 
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contraprestação. Isso porque a exceção de contrato não cumprido incide nas obrigações 

sinalagmáticas, nas quais as partes são ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra. 

 

4.2 INADIMPLEMENTO ANTECIPADO 

 

Questão interessante é saber se é possível falar em inadimplemento antes 

mesmo de a prestação ser exigível. Tal situação se verifica nas relações marcadas pelo 

vínculo sinalagmático, quando o contratante, apesar do benefício do prazo e antes de 

alcançado o termo, declara que não irá cumprir sua obrigação, ou se, por conduta 

comissiva ou omissiva sua, já não é mais possível o adimplemento da prestação ajustada. 

 

A resposta se deu por meio da doutrina da quebra antecipada do contrato, 

que teve notável desenvolvimento no direito inglês, em meados do século XIX, época em 

que se construiu a anticipatory breach of contract, cuja origem foi o caso Hoschster vs. 

De La Tour, no qual o autor fora contratado para trabalhar para a ré, designando-se data 

futura para início da atividade. Contudo, antes mesmo do advento do termo, o autor 

encaminhou correspondência à empresa-ré informando que o contrato não seria 

cumprido. Diante de tal situação, a Corte entendeu que o anúncio, por uma das partes, de 

sua intenção em não cumprir a prestação, permitia que a outra considerasse resolvido o 

contrato por descumprimento de seus termos.178 

 

A teoria da anticipatory breach of contract foi consagrada no artigo 72 da 

Convenção de Viena de 1980179, da qual o Brasil não é signatário. O citado artigo 72 

estabelece que “se antes da data do cumprimento, for manifesto que uma parte cometerá 

uma violação fundamental do contrato, a outra parte pode declarar a resolução destes”. 

 

Na Itália, a teoria em debate recebe o nome de adempimento prima del 

termine, e o Codice Civile a prevê expressamente no artigo 1.219180, estabelecendo que o 

devedor será considerado inadimplente e não precisa ser constituído em mora quando 

declara, por escrito, que não pretende cumprir a obrigação. 

                                                 
178 AZULAY, Fortunato. Do inadimplemento antecipado do contrato. Rio de Janeiro: Ed. Brasília, 1977, 

p. 101. 
179 Convenção das Nações Unidas para Venda Internacional de Mercadorias. 
180Art. 1219. Constituzione in mora. “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta 

per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora [...]; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di 

non voler eseguire l'obbligazione; [...]”. 
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O ordenamento jurídico brasileiro não contém regra expressa acerca do 

inadimplemento antecipado, não obstante admitir-se a incidência da teoria da quebra 

antecipada do contrato sempre que houver a certeza de que não haverá cumprimento de 

uma obrigação vencível e exigível no futuro, seja por declaração inequívoca da parte, seja 

a partir de conduta comissiva ou omissiva que torne impossível o adimplemento no prazo 

ajustado. 

 

Segundo Fortunato Azulay181,  

 

“se um dos contratantes revela, por atos ou palavras peremptórias e 

inequívocas, a intenção de não cumprir a sua prestação, diferida a tempo 

certo, poderá a outra parte considerar esse comportamento como 

inadimplência contratual.” 

 

Importante destacar que a caracterização do inadimplemento antecipado 

deve se dar em condições que exprimam absoluta e inequívoca intenção de não 

cumprimento182 da obrigação, de forma que reste frustrada a expectativa do contratante 

inocente de que alcançará o fim almejado quando da contratação. É a perda de confiança 

no atingimento do fim contratual. 

 

Considerando-se que no período antecedente ao vencimento da obrigação o 

credor não tem a prestação, mas somente um direito incompleto a ela, pois ainda não é 

exigível, o que se dá quando caracterizado o inadimplemento antecipado é a quebra de 

confiança, o inadimplemento dos deveres laterais de conduta183. Trata-se do 

inadimplemento de deveres acessórios, instrumentais, preparatórios ou laterais, de 

lealdade e cooperação, ocorridos antes do termo de vencimento da obrigação principal. 

 

Outro fundamento para a caracterização do inadimplemento antecipado, 

além da quebra de confiança, é a necessidade de eliminar o desgaste de tempo e de 

                                                 
181 AZULAY, Fortunato. Do inadimplemento antecipado do contrato. Rio de Janeiro: Ed. Brasília, 1977, 

p. 101. 
182  AGUIAR JR., Ruy Rosado. Extinção dos contratos, p. 128: “(...) deve-se obter um juízo preventivo, 

seguro, claro, de evidente probabilidade, de que não haverá o adimplemento futuro (...)”. 
183 Por essa razão, é comum qualificar o inadimplemento antecipado como espécie de violação positiva dos 

contratos, instituto que será mais bem estudado adiante. 
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minimizar os eventuais danos que possam ser causados ao outro sujeito do vínculo 

contratual. 

 

Diante da quebra de confiança, da inequívoca perspectiva de 

impossibilidade de cumprimento contratual e dos danos daí decorrentes, não há dúvidas 

sobre a configuração do abalo do equilíbrio contratual na sua visão finalística, 

justificando, por isso, a aplicação da exceção de contrato não cumprido. 

 

Assim, apesar de não ser possível falar em quebra da obrigação principal, 

tendo em vista a sua não exigibilidade, mas apenas em quebra de deveres laterais, é 

indubitável que o contrato não alcançará o fim almejado. Mesmo que a prestação 

principal esteja pendente de exigibilidade, é ela, prestação, que corre o risco de vir a não 

ser efetivada, em decorrência do anterior inadimplemento de deveres preparatórios e 

instrumentais, ou de lealdade e cooperação. Tal realidade justifica a paralisação da 

exigibilidade da prestação principal correspectiva. 

 

Na medida em que se sabe que uma das partes não cumprirá a sua 

obrigação, não faz sentido impor ao outro sujeito do vínculo o cumprimento da sua parte 

na avença. Permitir o contrário constituiria sério desequilíbrio na relação contratual, uma 

vez que o sujeito inocente, alcançado o termo e ainda sendo útil a prestação, teria que 

adimplir a sua obrigação e buscar o cumprimento forçado do dever da outra parte. 

 

Serpa Lopes184 parte da seguinte premissa: se, para o caso de 

inadimplemento antecipado, doutrina e jurisprudência admitem a resolução do contrato, 

pela mesma razão impõe-se tratamento igual à exceção de contrato não cumprido. Tal 

raciocínio se faz coerente, uma vez que a exceção de contrato não cumprido tem por 

objetivo não só a manutenção do equilíbrio contratual, mas a preservação do próprio 

contrato. 

 

Perante nossos Tribunais é notável a adesão à teoria do inadimplemento 

antecipado, conjugada com a exceção de contrato não cumprido. Como exemplos, é 

válido mencionar (i) os contratos de compra e venda imobiliários em que, antes do 

                                                 
184 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 293. 
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término do prazo de entrega da unidade autônoma, a construtora anuncia que não 

conseguirá cumprir o termo final para a conclusão das obras185; ou, ainda, (ii) o caso em 

que, antes mesmo da conclusão das obras, a documentação do imóvel apresente 

irregularidades tais que impeçam  a transferência da propriedade do bem ao adquirente. 

Tal hipótese bem ilustra o inadimplemento de obrigação acessória186. Em ambos os casos 

citados, a solução para a manutenção do equilíbrio contratual se deu mediante a aplicação 

da exceção de contrato não cumprido, autorizando o contratante a suspender o pagamento 

das parcelas devidas pelo imóvel até o cumprimento da respectiva obrigação pelo 

excepto. 

 

Fixado o entendimento de que é possível a aplicação da exceção de 

contrato não cumprido no caso de inadimplemento antecipado, resta indagar de qual 

espécie de exceção estamos tratando: exceção de inadimplemento, na forma do artigo 476 

do Código Civil, e sua variável (a exceptio non rite adimpleti contractus) ou a exceção de 

insegurança do artigo 477 do Código Civil? 

 

A exceção de insegurança é exceção substancial e dilatória, fundada em 

diminuição patrimonial superveniente, que torna duvidosa a realização da prestação, 

permitindo ao contratante lesado recusar-se a prestar, até que seja oferecida a garantia ou 

a própria prestação. 

 

Portanto, diferentemente do inadimplemento antecipado, a exceção de 

insegurança pressupõe risco de cumprimento em decorrência de abalo patrimonial. Por 

sua vez, no inadimplemento antecipado não há pressuposição de risco, mas certeza de que 

não haverá o cumprimento da obrigação. Justamente por essa razão, entendemos que o 

remédio para a garantia do equilíbrio contratual diante do inadimplemento antecipado é a 

aplicabilidade de exceção de contrato não cumprido, na forma do artigo 476 do Código 

Civil. 

 

Entendemos, ainda, que não é possível aventar a incidência da exceptio 

non rite adimpleti contractus, pois essa pressupõe a realização defeituosa ou imperfeita 

                                                 
185 TJ/SP apelações nn. 404.443-4/1, 234.491-4/6, 159.042-4/1; TJRJ, apelação n. 2005.001.19441. 
186 TJ/SP apelações nn. 340.980.4/6, 456.337.4/3. 
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da prestação e, como visto, no inadimplemento antecipado, a obrigação nem mesmo 

chega a ser realizada.  

 

4.3 VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO 

 

As noções de adimplemento e inadimplemento não restaram indenes à 

nova visão do fenômeno obrigacional fundada em critérios valorativos e éticos, o que 

levou a discussão do quanto ainda permanecem suficientes as figuras do inadimplemento 

absoluto e relativo para explicar e satisfazer as diversas hipóteses do rompimento 

obrigacional, amparadas não só no conceito de prestação principal, mas em todos os 

deveres instrumentais desenhados pela boa-fé objetiva. 

 

Nesse complexo contexto de relações sociais, a doutrina identificou uma 

terceira espécie de inadimplemento: a violação positiva do contrato, que passou a assumir 

relevância em decorrência da função desempenhada pela boa-fé objetiva no bojo das 

relações obrigacionais. 

 

A Alemanha foi o berço e centro difusor da violação positiva do contrato 

no início do século XX, após a entrada em vigor do Código Civil de 1896, o Burgerliches 

Gesetzbuch, ou BGB. Assim se sucedeu porque o novo Código Civil alemão fixou com 

mais segurança o momento da conversão da prestação in natura em perdas e danos, 

escamoteando a discussão desenvolvida na França, inserida pelo Code Napoleon, que 

regulamentou genericamente em uma mesma disposição a principal consequência do 

inadimplemento – o dever de indenizar –, fazendo com que as hipóteses de 

inadimplemento se tornassem menos importantes do que as consequências por ela 

geradas. 

 

Por sua vez, o BGB, ao desviar o foco do descumprimento contratual da 

consequência gerada – dever de indenizar – e fixá-lo nas hipóteses de inadimplemento, 

concebendo somente duas espécies restritas a satisfação do dever principal, trouxe uma 

rigidez incapaz de explicar diversos fenômenos que ensejavam o rompimento 

obrigacional, mas que não se enquadravam na estrutura dual da mora e inadimplemento 

positivada pelo então novo Código, principalmente em virtude da nova leitura valorativo-

ética do direito obrigacional. 
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Nesse cenário, Hermann Staub, em 1902, propôs a teoria da violação 

positiva do contrato, demonstrando que diversas condutas praticadas por uma das partes 

no cumprimento da obrigação seriam capazes de romper o vínculo jurídico sem que se 

pudesse vislumbrar e identificar violação à prestação principal. 

 

 Jorge Cesa Ferreira da Silva, em aprofundado trabalho sobre a violação 

positiva do contrato, ao relatar sobre a origem da teoria em estudo, esclarece o seguinte: 

 

“Em 1902, dois anos após a entrada em vigor do BGB, Staub reconheceu 

no então novo Código a existência de lacunas no regramento do 

inadimplemento: para além do inadimplemento absoluto (lá chamado de 

impossibilidade) e da mora, existiriam outras hipóteses não reguladas, 

apesar de igualmente configurarem inadimplemento. Para ele, tanto o 

inadimplemento absoluto quanto a mora correspondiam a violações 

negativas do crédito: no primeiro, a prestação não é realizada; no segundo, 

a prestação não é realizada no momento adequado. Já as hipóteses por ele 

elencadas acarretariam descumprimento obrigacional exatamente porque a 

prestação foi realizada. Por isto, para diferenciar esses casos dos anteriores, 

entendeu chamara essas hipóteses de violação positiva do contrato.”187 

 

Entre as circunstâncias citadas por Staub não abrangidas pelo conceito 

rígido do BGB e que justificavam a necessidade de uma terceira espécie de 

inadimplemento não vinculada ao cumprimento da obrigação principal, estavam a 

violação de deveres secundários e o mau cumprimento da prestação. 

 

A ideia foi aceita pela classe jurídica à época na Alemanha, tanto pela 

doutrina como pela jurisprudência, mas sempre sublinhando o caráter residual da violação 

positiva do contrato188, distinguindo, antes de tudo, a impossibilidade de adimplemento, a 

mora e os vícios individualmente regulados. 

 

                                                 
187 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato. 2ª ed., Rio de Janeiro: 

Renovar, Rio de Janeiro, 2002, p. 43. 
188 A doutrina sempre se debateu contra a expressão “violação positiva do contrato”, vez que havia diversas 

condutas negativas que poderiam culminar com o mesmo resultado. “Porém, dada a simplicidade originada 

da opção por uma nomenclatura tradicional, o termo encontrou apoio à maioria dos doutrinadores.” 

(SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato, p . 17). 
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Procedida a distinção a partir da proposta de Staub, formulou-se cinco 

grupos de suportes fáticos capazes de caracterizar a violação positiva dos contratos189: (i) 

mau cumprimento de deveres de prestação, gerando danos distintos dos causados pela 

mora ou pela impossibilidade; (ii) descumprimento de deveres laterais; (iii) recusa 

antecipada do devedor em cumprir a obrigação; (iv) descumprimento de obrigações 

negativas; e (v) o não cumprimento de prestações singulares em contratos de 

fornecimento sucessivos. 

 

Para elucidar os cinco grupos que caracterizam a violação positiva a 

doutrina alemã adotou os seguintes exemplos clássicos: 

 

(i) o mau cumprimento de deveres de prestação, gerando danos distintos 

dos causados pela mora ou pela impossibilidade de adimplemento: para a configuração 

dessa hipótese, há que se verificar a existência da realização da prestação, a realização de 

forma defeituosa, a não regulamentação da hipótese de mau cumprimento pelas regras 

sobre vício e a existência de dano típico. O exemplo dado é a entrega de forragem com 

veneno que acaba matando o cavalo. Veja-se que a prestação principal foi cumprida – 

entrega da forragem – mas, em decorrência do defeito – envenenada –, causou dano 

divergente do não cumprindo da obrigação principal: a perda do animal. 

 

Vale dizer: o prejuízo constatado é diferente daquele que decorreria do não 

adimplemento ou do adimplemento tardio, e o interesse do credor já não mais se volta a 

obrigação principal (nova entrega de forragens), mas  ao ressarcimento do prejuízo pela 

perda do animal.190 

 

(ii) o descumprimento de deveres laterais: aqui, o inadimplemento não se 

vincula de forma direta ou indireta à prestação principal, como acontece com a hipótese 

acima, mas à não observação dos deveres laterais de conduta; à boa-fé objetiva, em sua 

função integradora, que se integra ao contrato, independentemente da vontade das partes 

                                                 
189 Conforme SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato, p. 224. 
190 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato, p. 227: “Os danos típicos 

da impossibilidade e da mora relacionam-se, fundamentalmente, como o objeto da prestação. O interesse do 

credor, nesses casos, diz respeito à realização da prestação. Já os danos típicos da violação positiva do 

contrato extrapolam o interesse na prestação, tendo nesta, apenas, o seu suporte causal. A entrega posterior 

da ração por exemplo, nenhum interesse poderá apresentar, se exemplificativamente, não mais exista animal 

a alimentar com ela”. 
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ou de previsão específica, de um rol de deveres anexos ou acessórios, que se aplicam de 

acordo com as circunstâncias e objetivam manter o equilíbrio e a justiça contratual. Esses 

deveres podem ser reconhecidos no cuidado, na cautela, na informação e no prestar 

contas. 

 

Nesse passo, o exemplo típico de violação positiva do contrato em 

decorrência do descumprimento de deveres laterais é a não observação, pelo vendedor, 

em aconselhar o comprador sobre o melhor uso da máquina vendida. 

 

(iii) a recusa antecipada do devedor em cumprir a obrigação: nessa 

hipótese, a recusa para a caracterização da violação positiva do contrato pode se dar de 

duas formas: pelo próprio anúncio do devedor de que não irá cumprir a obrigação ou por 

conduta inequívoca desse último e não deixar dúvidas acerca do futuro inadimplemento. 

O grau de certeza quanto ao não cumprimento tem que ser substancial, como, por 

exemplo, o construtor que, tendo prazo de seis meses para a entrega de imóvel, aproxima-

se do final do quinto mês propositadamente inerte, sem ter iniciado a obra. 

 

(iv) o descumprimento de obrigações negativas: para a caracterização dessa 

hipótese, é preciso, antes, avaliar se a obrigação negativa não é o próprio objeto do 

contrato, ou seja, a prestação principal. Não sendo a obrigação negativa o próprio objeto 

do contrato, mas uma condição prévia de sua execução, existe a possibilidade de 

caracterização de violação positiva do contrato. Esse é o caso de contrato cuja execução 

exige a troca de informações, como a contratação de um laboratório para fabricação do 

medicamento, cuja patente é de propriedade da empresa contratante. Para cumprir a 

entrega do produto, é preciso que a contratante transmita informações sobre a fórmula ao 

contratado. Nessa hipótese, o envolvimento de terceiro, que recebeu do contratado as 

informações sobre a fórmula, configura quebra de sigilo e descumprimento contratual, 

independentemente da fabricação do medicamento ter sido regularmente entregue, ou 

seja, de ter havido o cumprimento da prestação principal.  

 

(v) o não cumprimento de prestações singulares em contratos de 

fornecimento sucessivos: são determinados atos contrários ao fim do contrato, nas 

obrigações de fornecimento em longo prazo. O exemplo típico é o do restaurante que 

contrata o fornecimento periódico de cervejas e, em determinado período, o produto 
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entregue não estava em qualidade regular, restando caracterizada a quebra contratual pela 

violação positiva, independentemente da possibilidade de continuidade regular dos 

fornecimentos futuros. 

 

Destaca-se que a ideia proposta por Staub, lapidada pela doutrina alemã, 

foi largamente aceita em outros ordenamentos da tradição romano-germânica191. Como 

exemplo, impende transcrever o escólio do português Mário Júlio da Costa, que assim 

tratou do assunto: 

 

“Indicou-se que, ao lado do não cumprimento definitivo e da mora, existe a 

possibilidade de o crédito ser violado por um cumprimento imperfeito ou 

defeituoso. A doutrina alemã designa-o comumente, sem inteiro rigor, 

como violação contratual positiva. O dano não resulta aqui da omissão ou 

do atraso do cumprimento, antes dos vícios ou deficiências da prestação 

efectuada – que, portanto, se realiza, embora como se impunha. Mas 

saliente-se que essa inexactidão do cumprimento se traduz num defeito ou 

vício da prestação que não envolve uma sua falte de identidade ou 

quantidade.”192 

 

Apesar da ampla aceitação da violação positiva do contrato no direito 

europeu, e desta remontar ao início do século XX, o direito brasileiro pouco se ocupou do 

tema, haja vista a que ele não foi incluído no Código Civil de 1916 e, tampouco, no 

Diploma de 2002. Essa pouca atenção se deve basicamente a dois fatos: o amplo conceito 

de mora e a regulação genética de vícios das prestações. 

 

A mora nos ordenamentos europeus sempre esteve ligada apenas ao 

critério temporal de descumprimento das obrigações e sempre relacionada a ideia de 

atraso, o que certamente contribuiu para o surgimento da teoria em estudo na Alemanha e 

posterior acolhimento por outros ordenamentos. 

 

                                                 
191 “Perturbação das prestações, é uma nova fórmula doutrinária conhecida pelos obrigacionistas, em que 

ficariam abrangidas as hipóteses de incumprimento definitivo, mora e cumprimento defeituoso.” 

(CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da modernização do direito civil. Coimbra: 

Almedina, 2004, p. 101). 
192 ALMEIDA COSTA, Mario Júlio. Direito das obrigações. Coimbra: Almedina, 1985, p. 742-743. 



91 

 

  

Por sua vez, o ordenamento civil brasileiro é mais rigoroso ao tratar do 

inadimplemento193, pois a mora não se refere somente ao fator tempo, mas também ao 

incumprimento da obrigação no lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer, 

conforme já explanado anteriormente. 

 

Assim, uma prestação mal executada, ainda que irrepreensivelmente 

realizada no tempo ajustado, pode ensejar a mora. Por isso, não há dúvida de que o 

modelo ampliado em comento permite enquadrar como hipótese de mora tudo aquilo que, 

inicialmente, não seja passível de enquadramento na categoria do inadimplemento 

absoluto, o que certamente dificultou o desenvolvimento do terceiro gênero de 

inadimplemento no direito nacional. 

 

De qualquer forma, a mora, seja em seu conceito amplo ou restrito, estará 

sempre relacionada exclusivamente ao cumprimento do dever principal: somente restará 

caracterizada a mora quando violado algum dever principal do objeto da obrigação, o que 

demonstra que nem todas as hipóteses de descumprimento do contrato estariam abordadas 

pela nova ética do ordenamento jurídico brasileiro, para o qual adimplir significa atender 

a todos os interesses envolvidos na obrigação, tanto os deveres ligados à prestação 

propriamente dita, como àqueles relacionados à proteção dos contratantes no 

desenvolvimento do processo obrigacional.194 É nesse âmbito que se enquadra a aplicação 

da teoria da violação positiva dos contratos. 

 

Em defesa da aplicação da violação positiva do contrato no sistema 

brasileiro, Ruy Rosado Aguiar Jr. assim se pronunciou: 

 

“No Brasil, o conceito de mora absorve as hipóteses de cumprimento 

imperfeito por defeito quanto à forma e ao lugar da prestação, razão pela 

                                                 
193 “O amplo conceito de mora para o nosso direito civil, transcende a questão meramente temporal e 

abrange a não realização ou não recebimento do pagamento no tempo, lugar e forma que a lei estabelecer. 

Assim já era com o Código de 1916 no artigo 955 e é com a atual redação do artigo 394 do atual CC, o que 

não se vê na grande maioria da legislação estrangeira, em especial alemã, que é o berço da Teoria em 

discussão.” (SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato, p .43) 
194 “Adimplir significará atender a todos os interesses envolvidos na obrigação, abarcando tanto os deveres 

ligados à prestação propriamente dita, como àqueles relacionados à proteção dos contratantes em todo o 

desenvolvimento do processo obrigacional. O descumprimento dos deveres anexos provocará 

inadimplemento, com o nascimento da pretensão reparatória ou do direito potestativo à resolução do 

vínculo.” (ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil, v. 4, 2ª ed., 

Salvador: Juspodium, 2012, p. 181) 
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qual não sentimos a mesma dificuldade enfrentada na doutrina alemã, que 

derivou para a teoria da infração contratual positiva. Isto relativamente às 

obrigações convencionadas, principais ou acessórias. A omissão da nossa 

lei está em deixar de referir a ofensa quanto ao modo da prestação e omitir-

se sobre a violação aos deveres secundários, emanados diretamente da boa-

fé, além de nada mencionar sobre a quebra antecipada do contrato, 

hipótese fora do campo da impossibilidade ou da mora, em sentido 

amplo.”195 

 

Assim como o amplo conceito de mora, a ampla regulamentação dos vícios 

no ordenamento brasileiro e as respectivas soluções previstas, também desestimularam, 

em um primeiro momento, a aplicação da violação positiva do contrato no nosso sistema. 

 

O direito brasileiro convive desde 1916 com regras gerais sobre vícios 

redibitórios aplicáveis a todos os tipos de contratos (típicos ou atípicos). Portanto, 

diversas obrigações mal prestadas são abarcadas pela regulação genética dos vícios da 

prestação, que seriam espécies de cumprimento inexato. É o que ser verifica com relação, 

ao vício redibitório (artigos 441 a 445 do CC); aos contratos de empreitada (artigo 618 do 

CC) e de transporte (artigo 754 do CC), além do completo regramento acerca dos vícios e 

defeitos introduzido pelo Código de Defesa do Consumidor. 

 

Ainda, importante lembrar que a responsabilidade civil, no direito 

brasileiro, é o principal efeito do inadimplemento contratual. Assim, constatado o dano na 

execução defeituosa ou a inexecução do contrato, o tema resolve-se por meio do dever de 

indenizar (Código Civil, artigos 389 e seguintes, quando relacionado a prestação 

principal, ou até mesmo com fulcro no artigo 927, na perspectiva da responsabilidade 

extracontratual, quando o vício não se refere à prestação principal). 

 

Por sua vez, “nem mesmo este arsenal de institutos seria capaz de afastar a 

violação positiva do contrato, quando encarada como descumprimento culposo de dever 

lateral decorrente da boa-fé objetiva”.196. Contribui para essa situação o tratamento dado 

                                                 
195 AGUIAR JR., Ruy Rosado. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor, p. 126. 
196 LABOURIAU, Miguel Drummond de Paula. Do inadimplemento antecipado. Monografia 

(Bacharelado em Direito), Rio de Janeiro, PUC-Rio, 2009, p. 28. 
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para os casos acerca de fato do produto ou serviço que se resolvem pela responsabilidade 

civil, distinguindo-se dos deveres laterais, que incidem especificamente sobre a relação 

contratual. Com efeito, a simples previsão legal da responsabilidade civil não tem o 

condão de, por exemplo, sustentar a resolução contratual ou dar ensejo a exceção do 

contrato não cumprido, pois atual somente no campo indenizatório, que algumas vezes, 

sequer é tocado pelos deveres laterais.197 

 

Nesse viés, em havendo lacunas para todas as hipóteses de inadimplência, 

o direito brasileiro, ao revisitar a ideia original alemã, acabou por admitir, ainda que de 

forma não unânime na doutrina, a violação positiva do contrato. 

 

Jorge Cesa Ferreira da Silva198, em seu alentado estudo, assim definiu a 

violação positiva do contrato: 

 

“[A] violação positiva do contrato, no direito brasileiro, corresponde ao 

inadimplemento decorrente do descumprimento de dever lateral, quando 

este dever não tenha uma vinculação direta com os interesses do credor na 

prestação. 

 

Contudo, no Brasil199 a aplicação da violação positiva do contrato se 

restringe aos casos relacionados ao descumprimento dos deveres laterais quando frustrado 

o objetivo econômico-social perseguido pelas partes, mesmo que cumprida a obrigação 

                                                 
197 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato, p. 242  
198 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato, p. 266  
199 Não há como negar que o Poder Judiciário e grande parte da doutrina brasileira têm adotado a violação 

positiva do contrato como terceira espécie de inadimplemento. A respeito, vide os seguintes precedentes do 

STJ: Resp 595.651-SC, 3º Turma, Ministra Nancy Andrighi, j. 08.06.2004 e AgRg no REsp 1349081 

(2012/0219932-5), 3º Turma Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j, 12/05/2014: “Recurso especial. Civil. 

Indenização. Aplicação do princípio da boa-fé contratual. Deveres anexos ao contrato. O princípio da boa-

fé se aplica às relações contratuais regidas pelo CDC, impondo, por consequinte, a obediência aos deveres 

anexos ao contrato, que são decorrência lógica deste princípio. O dever anexo de cooperação pressupõe 

ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual de quem lhe tenha dado causa. A alteração dos 

valores arbitrados a título de reparação de danos extrapatrimôniais somente é possível, em sede de Recurso 

Especial, nos casos em que o quantum determinado revela-se irrisório ou exagerado. Recursos não 

providos.” (Resp 595.651-SC) 

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO E VIOLAÇÃO 

POSITIVA. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. 

DESCABIMENTO. MULTA FIXADA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. MULTA DO ART. 538 

DO CPC. EXCLUSÃO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” 

(AgRg no REsp 1349081) 
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principal; ou quando verificado o inadimplemento antecipado, pela declaração do devedor 

ou diante da certeza e relevância da possibilidade de incumprimento contratual.  

 

Dessa forma,  

 

“a violação positiva do contrato, como o rompimento da relação de 

confiança que conecta as partes, mesmo que não atrelado aos deveres de 

prestação, deverá ser identificada em seus efeitos patrimoniais com o 

inadimplemento, para que dela se possa extrair o direito da parte ofendida 

à resolução do vínculo obrigacional ou, mesmo, à oposição da exceptio non 

adimpleti, inclusive com todas as consequências da responsabilidade civil, 

sobremaneira o dever de indenizar em prol do lesado.200 

 

Enfim, o resultado da violação positiva do contrato, como hipótese de 

incumprimento, enseja todos os efeitos do inadimplemento, não se limitando às perdas e 

danos (ou dever de indenizar), mas também ao direito de resolução e a oposição de 

contrato não cumprido. 

 

Com efeito, nenhuma das justificativas anteriormente citadas foi capaz de 

afastar a construção e a incidência da teoria da violação positiva dos contratos ao direito 

brasileiro. Tal sucedeu porque nem o conceito amplo de mora, assim como a aplicação 

indiscriminada da responsabilidade civil ou a positivação de diversas hipóteses de vícios, 

alcançam situações em que, embora verificado o comportamento do devedor 

correspondente à realização da prestação contratada, não atinge, por alguma razão, o 

completo objetivo funcional do negócio celebrado entre as partes. 

 

O mencionado fenômeno decorre da nova ótica do direito obrigacional, na 

qual adimplir significa atender a todos os interesses envolvidos na obrigação, tanto 

àqueles ligados à prestação propriamente dita, como àqueles relacionados à proteção dos 

contratantes em todo o desenvolvimento do processo obrigacional, alcançando-se a 

plenitude do contrato mediante a função integradora da boa-fé objetiva. 

 

                                                 
200 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil, v. 4, 2ª ed., Salvador: 

Juspodium, 2012, p. 182. 
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 Orlando Gomes apercebeu-se desse último aspecto do tema: 

 

“A segurança das relações jurídicas depende, em grande parte, da 

probidade e da boa-fé, isto é, da lealdade, da confiança recíproca, da 

justiça, da equivalência das prestações e contraprestações, da coerência e 

clarividência dos direitos e deveres.”201 

 

Ao ensejo da atualização da obra de Washington de Barros Monteiro, o 

civilista Carlos Alberto Dabus Maluf pontificou que a boa-fé “reflete não apenas uma 

regra de conduta, mas consubstancia a eticidade orientadora da construção jurídica do 

Código Civil de 2002”202. Consequentemente, os deveres de conduta podem sofrer 

variação conforme a circunstância concreta, mas a integração do conteúdo contratual pela 

boa-fé respeitará a “ética da situação”. 

 

Nessa linha exsurge a função integradora da boa-fé objetiva, que remete à 

aplicação da teoria da violação positiva dos contratos. No ensejo, não se pode olvidar que 

a função integradora da boa-fé objetiva integra, cria, concebe literalmente ao contrato, 

independentemente da vontade das partes ou de previsão específica, um rol de deveres 

anexos ou acessórios e secundários, que se aplicam de acordo com as circunstâncias e 

objetivam manter o equilíbrio e a justiça contratual. Esses deveres acessórios podem ser 

reconhecidos no dever de cuidado, de cautela, de informação.203 

 

É possível citar os seguintes exemplos usuais da função integradora da 

boa-fé objetiva, a saber:204 (i) na compra e venda, cuja entrega do bem e pagamento do 

preço são os deveres principais, o dever de informação sobre eventual risco do bem é  

acessório, que, se não respeitado, pode gerar sérias consequências à higidez do negócio 

jurídico, como, por exemplo, a sua resolução ou reparação de danos; (ii) entrega de 

determinado software de informática, o qual, para devido funcionamento, exige 

                                                 
201 GOMES, Orlando. Contratos, p. 43. 
202 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, p. 26. 
203 CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes, Da boa fé no direito civil. Coimbra, Almedina, 

1984. 
204 STJ – RESP 857.299, Min. Paulo de Tarso Sanserverino: “Exclusão dos ônus de mora em face de Cia 

Brasileira que havia contratado Cia Italiana para atualização de termo elétrica, cujo pagamento deveria dar-

se em Liras. Contudo para remessa dos valores via BACEN era necessária apresentação de documentação 

exclusiva Cia Italiana, relacionada aos seus funcionários. Falta de cooperação da Cia Italiana na entrega dos 

documentos afasta os ônus de mora em face da Cia Brasileira”. 
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equipamento específico (microcomputador com determinada capacidade, rede ou 

sistema). A falha desse dever de informação, apesar da devida entrega do software, 

caracteriza violação positiva do contrato. 

 

É a regra de conduta resultante da boa-fé objetiva, hoje princípio 

positivado no artigo 422 do Código Civil205, que induz as partes aos deveres de mútua 

cooperação, lealdade e informação para inspirar confiança e estabilidade às relações. Por 

essa razão, trata-se de dever contratual ativo, aplicado às negociações preliminares, ao 

curso do contrato e também à fase pós-contratual, quer seja em relações paritárias, quer 

seja em relações que, pela própria natureza, revestem-se de desequilíbrio, como no caso 

das relações de consumo206. 

 

Por essa razão, foi adotado o modelo da violação positiva do contrato ao 

sistema brasileiro, quando, apesar de cumprida a prestação principal, resta abalada a 

confiança das partes pelo não atendimento de qualquer dos deveres de conduta207-208. 

 

Com amparo na força cogente do princípio da boa-fé objetiva, a satisfação 

do contrato significará o atendimento de todos os interesses envolvidos na obrigação, 

tanto aqueles ligados à obrigação principal como aqueles relacionados à proteção dos 

contratantes em todo o desenvolvimento do processo obrigacional. 

 

                                                 
205 “Artigo 422. “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 
206 Com amparo na boa fé objetiva – artigo 422 do Código Civil – dois foram os Enunciados aprovados nas 

Jornadas de Direito Civil do Conselho Nacional da Justiça Federal, consagrando a aplicação da violação 

positiva do contrato no âmbito da Justiça Brasileira: 

Enunciado 24 da I Jornada: “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do novo Código 

Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa.”  

Enunciado 363 da IV Jornada: “Os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública estando a 

parte lesada somente obrigada a demonstrar a existência da violação.” 
207 Arrematam ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil, p. 182: 

“Também conhecido o modelo da violação positiva do contrato como adimplemento ruim ou insatisfatório, 

pois, apesar de alcança-se o cumprimento do dever de prestação, sobejaram  frustrados o exercício da boa-

fé e a salvaguarda da confiança alheia.” 
208 Para fins da violação positiva do contrato, por óbvio que somente se aplica ao descumprimento da boa-fé 

objetiva, que é a verdadeira regra de conduta. Conforme MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de 

direito civil, p. 28: “Na órbita do direito civil tem dupla vertente: a-) no campo do subjetivismo pode ela 

ser tida como a situação psicológica de ignorância que  prejudica o direito de outrem; sua natureza jurídica 

é regra de interpretação da vontade, cabendo ao juiz investigar a boa-fé na intenção daquele que manifestou 

sua vontade; b-) no campo da objetividade, ela caracteriza-se como princípio de solidariedade contratual 

que transcende o regulamento  negocial; sua natureza jurídica é de fonte de direito e de obrigações, 

funcionando como verdadeira cláusula geral, isto é, uma formulação de hipótese legal que, em termos de 

grande generalidade, abrange e submete a tratamento jurídico todo um domínio de casos.” 
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Sendo assim, uma vez violado algum dos deveres laterais capazes de 

comprometer o equilíbrio econômico contratual, não resta dúvida acerca da possibilidade 

de oposição da exceção de contrato não cumprido como remédio para a preservação do 

equilíbrio da relação. Para as hipóteses de violação positiva do contrato, o remédio mais 

adequado será a oposição da exceção de contrato cumprido insatisfatoriamente – exceptio 

non rite adimpleti contractus. 

 

4.4 O ADIMPLEMENTO FUNCIONAL 

 

Apesar da superação dos argumentos contrários à violação positiva do 

contrato, há uma nova objeção que tem por fundamento teoria diversa: a funcionalização 

do adimplemento, que busca atribuir ao cumprimento da obrigação um caráter 

instrumental209, de mecanismo para obtenção do resultado útil programado. 

 

A funcionalização do adimplemento sustenta que, a partir da boa-fé 

objetiva, o cumprimento do contrato passa a ser compreendido como um processo 

temporal que abrange o comportamento das partes durante todo o processo obrigacional 

(antes, durante e pós-cumprimento). 

 

Anderson Schreiber, um dos principais defensores da funcionalização do 

adimplemento, esclarece: 

 

“Longe de se restringir à prática do ato prometido pelo devedor, o 

adimplemento se reveste, no direito contemporâneo, de caráter funcional, 

vinculado ao atendimento dos efeitos do negócio jurídico concretamente 

celebrado pelas partes.”210 

 

E continua Schreiber, citando Emilio Betti: 

 

“Note-se, porém, que não basta a verificação da causa em abstrato, 

normalmente identificada, no direito das obrigações, com a realização das 

                                                 
209 LABOURIAU, Miguel Drummond de Paula. Do inadimplemento antecipado, p. 29. 
210 SCHREIBER, Anderson. A tríplice formação do adimplemento: adimplemento substancial, 

inadimplemento antecipado e outras figuras. <www.andersonschreiber.com.br>, p. 12. 

http://www.andersonschreiber.com.br/
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prestações principais integrantes do tipo negocial em sua previsão 

normativa. Impõe-se o exame da chamada “causa em concreto”, isto é, do 

atendimento dos interesses efetivamente perseguidos pelas partes com a 

regulamentação contratual. Transcende-se, em síntese, a estrutura do 

negócio – forma e conteúdo (o como e o quê) – para se perquirir a sua 

função (o seu por quê). E o atendimento a esta função concreta do negócio, 

e não mais o cumprimento meramente estrutural da prestação principal 

contratada, que define o adimplemento, em sua função contemporânea.”211  

 

Para esse autor, a funcionalização do adimplemento amplia o conceito de 

cumprimento obrigacional, que passa a abrigar a satisfação de todos os deveres da relação 

obrigacional, principais e laterais, necessários para se alcançar o objetivo perseguido e o 

resultado útil do contrato. Na opinião dessa corrente, a “compreensão funcionalizada do 

adimplemento guarda maior coerência com a hermenêutica civil-constitucional”212, uma 

vez que, sendo a eticidade a orientadora da construção jurídica do Código Civil de 2002, 

os deveres de conduta representados pela proteção, cooperação e lealdade não podem 

estar afastados ou dissociados da prestação principal, pois sem eles não se alcançaria o 

objetivo do contrato em toda a sua plenitude econômico-social. 

 

Assim, a conclusão alcançada a partir da funcionalização do adimplemento 

é que o não atendimento de qualquer dos deveres acessórios (laterais) impede a realização 

do resultado útil programado, resultando em inadimplemento absoluto ou relativo, a 

depender das circunstâncias, o que afasta a necessidade de uma terceira espécie residual 

de inadimplemento.213 

 

De qualquer forma, não obstante o embate doutrinário, sua relevância é 

meramente teórica, uma vez que a conclusão a que se chega é que os efeitos práticos de 

ambas as teorias – funcionalização do adimplemento ou violação positiva do contrato – 

são os mesmos, qual seja: a possibilidade de resolução do contrato, a indenização por 

perdas e danos e até mesmo a oposição da exceção de contrato não cumprido. Realmente, 

                                                 
211 SCHREIBER, Anderson. A tríplice formação do adimplemento, p. 13. 
212 SCHREIBER, Anderson. A tríplice formação do adimplemento, p. 14. . 
213 SCHREIBER, Anderson. A tríplice formação do adimplemento, p. 15: “Vale dizer: revisitando o 

conceito de adimplemento, de modo a corroborar a necessidade de um exame que abarque o cumprimento 

da prestação contratada também sob o seu prisma funcional, as hipóteses hoje solucionadas com o uso da 

violação positiva do contrato tendem a recais no âmago interno da própria noção de adimplemento.” 
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ambas as concepções consagram que os deveres laterais são integrantes da relação 

obrigacional214, pois, se assim não fosse, a solução estaria limitada ao campo da reparação 

civil pelas perdas e danos. 

 

4.4 O ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL 

 

A doutrina do adimplemento substancial é oriunda do Direito Inglês do 

século XVIII, surgindo a partir da constatação de que somente as prestações essenciais à 

economia do contrato, as denominadas conditions, é que davam margem à resolução, 

diferentemente do descumprimento de dever acessório, warranty, que apenas permitia à 

parte inocente pleitear indenização. 

 

A distinção entre conditions e warranty era feita a partir da interpretação 

da vontade manifestada pelas partes e da relevância da obrigação pactuada para a 

economia contratual. 

 

O paradigma de aplicação desse entendimento foi a decisão do Lord 

Mansfield, proferida em 1779, no caso Boone vs. Eyre215, em que este último, demandado 

pelo primeiro em decorrência do atraso no pagamento do preço pela aquisição de uma 

plantação nas Índias Ocidentais, ofereceu reconvenção, pleiteando a resolução do contrato 

sob o fundamento de que o demandante, ao contrário do que dissera, não era proprietário 

dos escravos que trabalhavam na referida plantação. A conclusão da Corte foi pelo não 

acolhimento do pedido reconvencional, ao argumento de que o contrato fora 

substancialmente cumprido, restando a possibilidade do direito à indenização pelos 

prejuízos suportados pelo reconvinte. 

 

                                                 
214 LABOURIAU, Miguel Drummond de Paula. Do inadimplemento antecipado, p. 34: “Haveria sensível 

diferença entre as duas teorias, caso se compreendesse que os deveres instrumentais tivessem natureza 

extracontratual, como entendem Pedro Matinez e Antônio de Menezes Cordeiro. Para estes autores, os 

deveres instrumentais seriam decorrência da regra do noeminem laedere, devendo a sua violação ser 

disciplinada pela responsabilidade civil aquiliana, impossibilitando o direito à resolução do contrato, 

restando como solução a mera reparação pelas perdas e danos. Entretanto, outros autores têm sustentado a 

contratualidade dos deveres instrumentais, compreendendo-os como deveres obrigacionais, cuja violação 

poderá ensejar o direito à resolução do contrato.” 
215 BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. São 

Paulo: Saraiva, 2007, p. 35.  
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Conforme pontua Mario Meoro216, o problema do entendimento acima 

citado era o de não considerar a gravidade do descumprimento, mas somente a natureza 

da obrigação, o que poderia levar à resolução do contrato pelo insignificante 

descumprimento de uma das conditions, ao passo que o mesmo destino não seria admitido 

se houvesse grave descumprimento de uma warranty, situação que somente admitia o 

pleito de indenização por perdas e danos. 

 

Demais disso, com o passar do tempo, a complexidade das relações 

dificultou o entendimento acerca da qualificação entre conditions e warranty. Assim, com 

o objetivo de afastar tais dificuldades, surgiu o conceito de intermediate ou innominate 

term, determinando que o dever contratual que não pode ser considerado nem conditions 

e warranty e seu descumprimento somente faculta à parte resolver o contrato caso seja 

aquele suficientemente sério – sufficiently serious.217 

 

Dessa forma, altera-se o paradigma de então e passa-se a dar vital 

importância para a gravidade do dever descumprido e para as consequências que tal 

descumprimento causa à economia do contrato: havendo descumprimento leve, só se 

admite reclamar perdas e danos; se o descumprimento for sério, grave, capaz de 

comprometer não só o sinalagma contratual mas toda a economia do contrato, admite-se a 

resolução da avença. 

 

Ocorreu, assim, considerável evolução resultante no critério conhecido 

como substantial performance, que tem por foco a verificação da gravidade do 

descumprimento e de suas consequências. Tal critério foi recebido pelo Direito 

Continental e, desde então, vem sendo utilizado para determinar quando o incumprimento 

pode autorizar a resolução do contrato. Sobre o ponto, Mário Meoro assim se 

manifesta218: 

 

“Pero este critério, además, no sólo fue utilizado en el passado, sino que 

segue siendo utilizado para determinar cuándo el incumplimiento faculta 

para resolver. Así, los Tribunales expresan la aplicación del critério de la 

                                                 
216 MEORO, Mario E. Clemente. La facultad de resolver los contratos por incumplimiento. Madri: 

Tirant lo Blanch, 1998, p. 266-267. 
217 MEORO, Mario E. Clemente. La facultad de resolver los contratos por incumplimiento, p. 267. 
218 MEORO, Mario E. Clemente. La facultad de resolver los contratos por incumplimiento, p. 270-271.  
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gravedad del incumplimento señalado que éste debe afectar la base o raíz 

del contrato (‘the root of contract’), que debe ser fundamental, que debe 

afectar a lo más substancial del contrato (‘affect the very substance of the 

contract’), frustrar el propósito comercial de la empresa (‘frustrate the 

comercial purpose of the venture’), o privar al acreedor de 

substancialmente la totalidad del beneficio que las partes pretendían que 

obtuviera (‘deprives him of substantially the whole benefit which was the 

intention of the parties that should obtain’)”. 

 

No plano do direito internacional, segundo Ricardo Lorenzetti219, a 

globalização da concepção de contrato e sua moderna visão têm importante respaldo na 

Convenção das Nações Unidas sobre a compra e venda internacional de mercadorias e 

nos princípios acerca dos contratos internacionais da UNIDROIT. Por essa razão, tais 

normas fazem referência à teoria do adimplemento substancial. 

 

O artigo 25 da Convenção das Nações Unidas sobre a compra e venda 

internacional de mercadorias dispõe que: 

 

“uma violação do contrato cometida por uma das partes é fundamental 

quando causa à outra parte um prejuízo tal que a prive substancialmente 

daquilo que lhe era legítimo esperar do contrato, salvo se a parte faltosa 

não previu esse resultado e se uma pessoa razoável, com idêntica 

qualificação e colocada na mesma situação, não o teria igualmente 

previsto.” 

 

No tocante aos princípios dos contratos internacionais da UNIDROIT 

(Instituto Internacional para Unificação do Direito)220, há disposição que só admite a 

                                                 
219 LORENZETTI, Ricardo. Tratado de los contratos, T. I e II. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 

2004, p. 28-32. 
220 Conforme BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial, 

p. 53: “(1) Uma parte pode extinguir o contrato se a falha da outra parte em cumprir uma obrigação 

contratual constitui um inadimplemento essencial. (2) Para determinar-se se o descumprimento de uma 

obrigação constitui um inadimplemento essencial, deve-se considerar, especialmente, se: (a) o 

inadimplemento priva substancialmente a parte prejudicada daquilo que ela poderia esperar do contrato, a 

menos que a outra parte não tenha previsto e não poderia ter razoavelmente previsto tal resultado; (b) o 

adimplemento nos exatos termos da obrigação não cumprida é da essência do contrato; (c) o 

inadimplemento é doloso ou culposo; (d) o inadimplemento dá à parte prejudicada motivo para acreditar 
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resolução dos contratos por inadimplemento quando a falta ou o cumprimento das 

obrigações contratuais corresponder ao incumprimento essencial, o que implica em 

valorar o inadimplemento para permitir a dissolução do contrato. E, para tanto a 

UNIDROIT enumera no artigo 7.3 uma série de situações para valorar o incumprimento e 

verificar se esse pode ou não ser considerado essencial para ensejar a resolução do 

contrato. 

 

Como se vê, a Convenção, ao abordar a violação fundamental, não 

distingue se o inadimplemento foi de cláusula fundamental ou acessória, obrigação 

principal ou secundária, decorrente do contrato ou do princípio da boa-fé. O que interessa, 

segundo a melhor interpretação do artigo em destaque, é que se tenha causado um 

prejuízo substancial à contraparte. 

 

No estrangeiro, diversas são as codificações que positivaram a teoria do 

adimplemento substancial. Dentre elas, citem-se os Códigos Civis de Portugal, Itália e 

Alemanha.221 

 

No Brasil, o adimplemento substancial é construção doutrinária adotada 

pela jurisprudência com o fim de mitigar a força vinculante dos contratos, quando 

constatado o adimplemento parcial em nível suficiente a satisfazer o interesse do credor, 

afastando, em tal hipótese, as principais consequências da mora, quais sejam: a resolução 

do contrato e as perdas e danos. Assim, a teoria relaciona-se diretamente com quatro 

princípios positivados no Código Civil: (i) vedação ao abuso do direito (art. 187); (ii) 

função social dos contratos (art. 421); (iii) boa-fé objetiva (art. 422); e (iv) 

enriquecimento sem causa (art. 884). 

 

                                                                                                                                                  
que ela não pode confiar no adimplemento futuro da outra parte; (e) a parte inadimplente sofrerá excessivas 

perdas em consequência da preparação para o adimplemento ou dele próprio, caso o contrato seja extinto. 

(3) No caso de atraso, a parte prejudicada pode também extinguir o contrato se a outra parte deixa de 

adimplir dentro do prazo concedido nos termos do Artigo 7.1.5”. 
221MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, p. 327: “Ausente no Código Civil 

brasileiro, foi recepcionado explicitamente pelo artigo 1.455 do Código Civil italiano, com o seguinte 

enunciado: ‘o contrato não pode ser resolvido se o inadimplemento de uma das partes tiver importância 

insignificante, observando-se o interesse da outra.’ Do mesmo modo, o artigo 802,2 do Código Civil 

português estabelece que ‘o credor não pode, todavia, resolver o negócio, se cumprido parcial, atendendo ao 

seu interesse, tiver escassa importância.’ O §232, 5 do Código Civil alemão, com a redação da reforma de 

2001-2002, consagra o adimplemento substancial nesses termos: ‘se o devedor não executar a prestação em 

conformidade com o contrato, o credor não pode resolver o contrato se a violação da obrigação for 

irrelevante.’” 
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Sobre o tema, Washington de Barros Monteiro, em obra atualizada por 

Carlos Alberto Dabus Maluf222, pontificou o seguinte: 

 

“O adimplemento substancial é construção doutrinária e jurisprudência, 

que realiza os princípios da função social do negócio jurídico e da 

equivalência material de direitos e deveres dos participantes, com fortes 

repercussões nos tribunais. Inverte-se a primazia do inadimplemento para o 

adimplemento ou satisfação subjetiva e essencial do crédito, segundo o 

princípio da conservação do negócio jurídico. Não tem por finalidade 

legitimar a mora ou o inadimplemento, mas restabelecer a equidade 

contratual, que não pode ser desconsiderada, para que, em contrapartida, 

não se legitime o enriquecimento sem causa, quando se considera de modo 

absoluto a regra formal de pacta sunt servanda. 

 

E continua citando Clóvis do Couto e Silva para afirmar que o 

adimplemento substancial “constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final, 

que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução.”223 

 

Em termos práticos, a teoria em exame permite a avaliação da gravidade 

do inadimplemento para rejeitar a resolução do vínculo obrigacional sempre que houver 

desproporção entre a conduta do devedor e a relevância da prestação pendente. Destarte, 

também se afirma que ela possui amparo na norma do artigo 422 do Código Civil, 

responsável pela positivação da boa-fé objetiva nas relações contratuais. 

 

O escopo da teoria do adimplemento substancial pode assim ser 

sintetizado: se não houve a quebra do equilíbrio econômico do contrato e, tampouco, do 

sinalagma contratual, permitir a rescisão do contrato somente autorizaria o 

enriquecimento sem causa e o abuso do direito, na medida em que a essencialidade da 

avença já teria se estabelecido. 

 

No Brasil, a teoria do adimplemento substancial, embora não positivada no 

Código Civil de 2002, tem consagrada utilização pelos nossos Tribunais. Veja-se, por 

                                                 
222 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, p. 327. 
223 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, p. 327.  
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exemplo, que o Superior Tribunal de Justiça não admite a busca e apreensão de veículo 

requerida por instituição financeira em face de valor insignificante de parcelas 

inadimplidas, ou mesmo o reconhecimento da abusividade de cláusula que admite a 

resolução do contrato de execução continuada pelo atraso de apenas uma prestação. 

 

Exemplificativamente, trazemos os seguintes precedentes da mencionada 

Corte de Superposição: 

 

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (LEASING). PAGAMENTO DE 

TRINTA E UMA DAS TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS. 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. DESCABIMENTO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS 

DIANTE DO DÉBIT REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA 

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.” (RESP 1051270/RS) 

 

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. 

OTN COMO INDEXADOR. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO 

CONTRATUAL QUANTO AO NÚMERO DE PARCELAS A SEREM 

ADIMPLIDAS. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS 

FAVORÁVEL AO ADERENTE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO 

CUMPRIDO. AFASTADA. INADIMPLEMENTO MÍNIMO 

VERIFICADO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CABÍVEL. 

APLICAÇÃO DA EQUIDADE COM VISTAS A CONSERVAÇÃO 

NEGOCIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO” (RESP 

1215289/SP) 

 

O primeiro acordão do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é de 

relatoria do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Junior224. O caso é clássico: dois segurados 

promoveram ação de cobrança para receber a cobertura securitária devida em razão de 

acidente de veículo; os segurados deixaram de pagar a última parcela na data do sinistro. 

                                                 
224 RESP 76.362/MT, julgado em 11/12/1995 pela 4ª Turma. 
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A demanda foi julgada improcedente nas instâncias ordinárias, mas o STJ reformou o 

acórdão proferido pelo Tribunal do Estado do Mato Grosso, nos seguintes termos: 

 

“[A] companhia seguradora não pode dar por extinto o contrato de seguro, 

por falta de pagamento da última prestação do prêmio, por três razões: a) 

sempre recebeu as prestações com atraso, o que estava aliás, previsto no 

contrato, sendo inadmissível que apenas rejeite a prestação quando ocorra 

o sinistro; b) a segurada cumpriu substancialmente com sua obrigação, não 

sendo sua falta suficiente para extinguir o contrato; c) a resolução do 

contrato deve ser requerida em juízo, quando será possível avaliar a 

importância do inadimplemento, suficiente para a extinção do negócio.” 

 

Não existe parâmetro legal ou doutrinário que balize o conceito de 

adimplemento substancial. Dessa forma, o requisito deve ser preenchido caso a caso, 

sendo importante deixar claro que não se trata de remissão da dívida, mas apenas de 

preservação do negócio jurídico que manteve sua base econômica inabalada pela 

irrelevância do inadimplemento, continuando o devedor obrigado ao adimplemento do 

saldo residual e o credor, titular de medida executiva. 

 

Com efeito, considerando-se que a teoria do adimplemento substancial 

representa uma forma de limitar o exercício do direito de resolução do contrato, 

questiona-se se essa pode ser aplicada para contrapor a arguição da exceção do 

incumprimento contratual.  

 

Tanto a resolução do contrato como a exceção de contrato não cumprido 

têm como fundamento a interdependência das prestações e obstar a que uma das partes 

venha a se beneficiar de seu próprio inadimplemento. Por sua vez, ambas diferenciam-se 

em seus efeitos, pois a primeira rompe o vínculo contratual, ao passo que a outra apenas 

suspende a exigibilidade do crédito ou encoberta a sua eficácia, enquanto não for 

realizada a obrigação da parte contrária225. 

 

                                                 
225 ROPPO, Vincenzo. Il contrato. Milão: Giuffrè, 2001, p. 986. 
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Neste passo, tendo a resolução e a exceção de incumprimento o mesmo 

fundamento, deverá ser aplicada a teoria do adimplemento substancial em face da 

exceção de contrato não cumprido, sempre que caracterizada execução incompleta ou 

defeituosa, situação pertinente a exceptio non rite adimpleti contractus. 

 

Entretanto, quando caracterizada a hipótese de exceptio non adimpleti 

contractus, ou seja, quando inegável for a gravidade do descumprimento, em que nada do 

devido se cumpriu, a exceptio é que deverá prevalecer. Assim deve ser porque será 

abusivo o uso da exceção se o descumprimento da parte que está exigindo a prestação for 

leve, de pouca relevância para a economia do contrato. 

 

O inadimplemento de escassa importância mantém o vínculo contratual, 

impedindo que o contratante não inadimplente promova a resolução da avença e, da 

mesma forma, fique impedido de alegar abusivamente o leve descumprimento contratual 

para não cumprir a prestação que lhe cabe, suspendendo a exigibilidade pelo manuseio da 

exceção substancial dilatória. 

 

O direito italiano adota tal entendimento de forma expressa, já que a 

segunda parte do artigo 1.460226 do Codice Civile não permite a utilização da defesa 

dilatória em questão quando contrária à boa-fé. O dispositivo em questão proíbe a 

aplicação da exceção de contrato não cumprido às hipóteses em que a defesa for contrária 

à boa-fé e aos deveres de correção e lealdade impostos aos contratantes. 

 

Ainda na Itália, a valoração do inadimplemento para a hipótese de exceção 

de contrato não cumprido deve ser feita à luz do critério estabelecido no artigo 1.455 do 

Código Civil227 italiano, qual seja, se o inadimplemento afetar diretamente a função 

econômica do contrato228. 

 

                                                 
226 “(Eccezione di inadempimento) 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, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o 

risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle 

circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. 
227 “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto 

riguardo all'interesse dell'altra [1522, 1525, 1564, 1565, 1668, 1819, 1820, 1868, 2286]”. 
228 PISCIOTTA, Giuseppina. La risoluzione per inadempimento. Milão: Giuffré, 2000, p. 325. 
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Vincenzo Roppo229 também destaca que deve ser utilizado o critério de 

proporcionalidade, de forma que o inadimplemento de escassa importância não pode 

justificar que a parte contrária, valendo-se da cláusula em que questão, não cumpra nada 

do que havia sido pactuado. 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, a observância da boa-fé contratual e os 

critérios de proporcionalidade têm sido adotados para a solução de casos concretos 

objetivando afastar ou aplicar a teoria do inadimplemento substancial diante da exceção 

de contrato não cumprido. 

 

À guisa de exemplo, cumpre mencionar o julgamento do Recurso Especial 

n. 883.990, em que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça analisou caso em que 

a teoria do adimplemento substancial prevaleceu para a manutenção do contrato. Na 

hipótese concreta, o casal de vendedores ajuizou ação ordinária, visando à reintegração de 

posse de um imóvel e a consequente rescisão do contrato milionário, pois o casal de 

compradores havia deixado de pagar mais da metade do valor do imóvel, de, 

aproximadamente, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em razão de os vendedores não 

terem quitado uma das parcelas do IPTU, de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Para 

suspender o pagamento das prestações devidas, o casal invocou a norma disposta no 

artigo 476 do Código Civil – exceção de contrato não cumprido –, argumentando que a 

responsabilidade pela quitação dos débitos fiscais incidentes sobre o bem era dos 

vendedores. 

 

De acordo com o relator do Recurso Especial, houve flagrante 

desproporcionalidade entre o descumprimento parcial dos vendedores relativamente à 

quitação dos débitos fiscais e a retenção das parcelas devidas pela compra do imóvel. O 

acórdão entendeu que a falta de pagamento do IPTU não acarretou diminuição 

patrimonial para os compradores, o que serviria de justificativa para que esses últimos 

deixassem de cumprir sua obrigação. O aresto ainda mencionou que o valor das 

prestações superava em muito o quantitativo referente ao imposto, que, inclusive, poderia 

ser abatido do valor devido, de forma a se manter a vigência do contrato. Confira-se: 

 

                                                 
229 ROPPO, Vincenzo. Il contrato. Milão: Giuffrè, 2001, p. 988. 
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“Ora, ocorrendo o inadimplemento do tributo, quem detém a maior parcela 

devedora – no caso, o apelado –, deve simplesmente pagar a quantia 

devida e, subsequentemente, pedir a respectiva compensação ou, no 

mínimo, viabilizar o valor da prestação para que os apelantes possam 

saldar, salvar e fazer prevalecer a vontade inicial das partes”. 

 

Dessa forma, a conclusão a que se chega é a de que a teoria do 

inadimplemento substancial, como consectário do princípio da boa-fé, impede o exercício 

do contradireito de recusa (exceção de contrato não cumprido), somente nos casos em que 

a recusa se mostra abusiva. 
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5. A EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO E O CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

 

O desenvolvimento do comércio e o consequente aumento do número de 

consumidores, somados à complexidade e velocidade das transações, justificaram a 

normatização de sistema jurídico voltado a atender e equilibrar a relação entre 

consumidores e fornecedores. 

 

Com tal espírito, o Código de Defesa do Consumidor permitiu aos 

fornecedores e consumidores a tomada de consciência de seus respectivos direitos e 

deveres, estabelecendo normas de conduta entre as partes e disposições de ordem pública 

e interesse social. Pelo reconhecimento da hipossuficiência230 do consumidor, o 

ordenamento conseguiu propiciar relações sociais mais equilibradas, transparentes e, 

porque não dizer, mais leais entre empresas e consumidores. 

 

Na seara dos contratos, o Código de Defesa do Consumidor também teve 

grande preocupação com a manutenção do equilíbrio contratual, criando normas de 

proteção ao consumidor justamente para a preservação da estabilidade da relação e do 

conteúdo avençado. Nesse sentido são as disposições, por exemplo, do artigo 51 do 

Código consumerista, que declaram nulas as cláusulas contratuais que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, sejam abusivas ou incompatíveis com a boa-fé e 

equidade. 

 

Apesar de toda a preocupação do Código de Defesa do Consumidor em 

proteger a parte mais vulnerável da relação, não se pode olvidar que o contrato tem de ser 

entendido como instrumento de convívio social, preservação de interesses da coletividade 

e geração de riquezas231. 

 

                                                 
230 Adota-se aqui a expressão hipossuficiente de forma abrangente, considerando o desequilíbrio não só 

econômico mais também técnico. 
231 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado. 7ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2006, p. 411: “A função mais destacada do contrato é a de propiciar a circulação da 

riqueza, transferindo-a de um patrimônio para outro (Roppo, Il Contrato, p. 12 et seq.). Essa liberdade 

parcial de contratar, com o objetivo de fazer circular riqueza, tem de cumprir sua função social, tão ou mais 

importante que o aspecto econômico do contrato. Por isto, fala-se em fins econômico-social do contrato 

com diretrizes para sua existência, validade e eficácia”. 
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Por isso, o Código em discussão, em seu no artigo 4º, inciso III232, tem 

também a preocupação de harmonizar a proteção ao consumidor com a ordem 

Constitucional de garantia ao desenvolvimento econômico do país, em consonância com 

o artigo 170 da Carta Maior233. Sobre o ponto, confira-se o magistério de José Geraldo 

Brito Filomeno234: 

 

“Assim, embora se fale das necessidades dos consumidores e do respeito à 

sua dignidade, saúde, segurança, proteção de seus interesses econômicos, 

melhoria da sua qualidade de vida, já que sem dúvida são eles a parte 

vulnerável no mercado de consumo, justificando-se dessarte um tratamento 

desigual para partes manifestamente desiguais, por outro lado se cuida de 

                                                 
232 Art. 4º “A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, 

a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; II - ação governamental no sentido de proteger 

efetivamente o consumidor: a) por iniciativa direta; b) por incentivos à criação e desenvolvimento de 

associações representativas; c) pela presença do Estado no mercado de consumo; d) pela garantia dos 

produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. III - 

harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do 

consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 

princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na 

boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; IV - educação e informação de 

fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de 

consumo; V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e 

segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de 

consumo; VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, 

inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes 

comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; VII - racionalização e 

melhoria dos serviços públicos; VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo. 
233 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: I - soberania nacional; VI - defesa do meio ambiente; § 4º Se as medidas adotadas com base no 

parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei 

complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo 

motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa 

objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998); II - propriedade 

privada; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; § 5º O servidor que perder o cargo na forma do 

parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) III - função social da propriedade; § 6º O cargo 

objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, 

emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998); § 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas 

na efetivação do disposto no § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998); IX - tratamento 

favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte; IV - livre concorrência; V - 

defesa do consumidor; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as 

leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 6, de 1995); IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno 

porte”. 
234 FILOMENO, José Geraldo Brito. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 17. 
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compatibilizar a mencionada tutela com a necessidade de desenvolvimento 

econômico e tecnológico, viabilizando-se os princípios da ordem 

econômica de que trata o art. 170 da Constituição Federal, e educação – 

informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e 

obrigações.” 

 

O Código Civil também se harmoniza com o Código de Defesa do 

Consumidor nesse tocante, na medida em que, de acordo com a função social dos 

contratos positivada no artigo 421 do Diploma Civil, o contrato tem de ser entendido não 

apenas como as pretensões individuais dos contratantes, mas como verdadeiro 

instrumento de convívio social, preservação dos interesses da coletividade e, repita-se, 

geração de riqueza. Cláudio Luiz Bueno de Godoy, em sua obra sobre a função social do 

contrato, destaca o seguinte235: 

 

“(...) Por outra, tal se dá na exata medida em que o contrato funcionalizado 

instrumentaliza a aquisição dos bens vitais à pessoa humana, mas, da 

mesma forma, marcado pela necessidade de atendimento não só do 

interesse da parte como também ao atendimento de interesses e valores 

sociais. E tais valores encontram-se, primeiro, na própria Constituição. 

Tanto assim, segundo os mesmos autores acima citados, que a função 

social do contrato – e porque, como aqui já visto, este último é meio de 

circulação de riqueza e, assim, instrumento da ordem econômica – deve, 

por exigência da Constituição (art. 170), iluminar todo esse campo de 

atuação”. 

 

A função social projeta seu conteúdo inicialmente intra partes, na proteção 

do interesse individual, ainda que atendendo a promoção de valores constitucionais236. 

Demais disso, o preceito igualmente projeta-se sobre a coletividade – ultra partes, 

visando ao desenvolvimento social e econômico. 

 

                                                 
235 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função Social do Contrato. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 138-

139. 
236 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função Social do Contrato, p. 147. 
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Na perspectiva de manutenção do equilíbrio contratual para a preservação 

de seu conteúdo econômico e função social237 é que a exceção de contrato não cumprido 

ocupa papel importante também nas relações de consumo. 

 

O Código de Defesa do Consumidor conferiu ao consumidor um 

importante status de proteção, uma vez que a equidade encontra-se na base do instituto 

aqui estudado, na medida em que preserva a ideia de justiça e o tratamento isonômico 

para o fornecedor e o consumidor. 

 

Com efeito, partindo-se da ideia de que a função da exceção de contrato 

não cumprido é a preservação do sinalagma contratual, de forma a obstar ao 

enriquecimento indevido, impedindo que uma parte, antes de cumprida sua obrigação, 

exija o implemento da outra, é cristalina sua aplicação nos contratos de consumo, 

podendo ser invocada por qualquer das partes,  mas com as devidas ressalvas caso o 

arguente seja o fornecedor, como se mostrará adiante. 

 

A arguição da exceção de contrato não cumprido pelo consumidor não 

provoca grandes celeumas. A própria necessidade de equilíbrio da relação de consumo 

justifica sua aplicação em favor do consumidor. 

 

Exemplo comum de aplicação da exceção de contrato não cumprido pelo 

consumidor reside nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária na planta238. 

                                                 
237 No que concerne à função social do contrato, é de se prestigiar o alerta de Daisy Gogliano, que faz a 

distinção entre aquela e a função social da propriedade, além de chamar a atenção para o emprego 

irrefletivo da função social do contrato: da maneira que vem sendo interpretado pela doutrina majoritária e 

em virtude de sua fluidez semântica, o instituto em questão tem a potencialidade de resultar em 

arbitrariedades e de fomentar a indesejada insegurança jurídica. As considerações finais da autora são 

firmes e merecem transcrição: “Cada qual a seu modo dirá que está a realizar uma ‘função social’. O 

capitalista, o empresário, etc., naquele ‘slogan’ como ‘gerador de empregos’. O consumidor, o cidadão 

comum, o hipossuficiente, igualmente, arguirá em seu benefício a ‘função-social’ a reclamar o abatimento 

do preço em face da onerosidade excessiva. Não se sabe o que é função social. Depende do tempo. 

Justamente é o que conduz a norma contida no art. 421 do Código Civil, no exercício da liberdade 

contratual. Cada sujeito buscará, dentro de uma possível compreensão subjetiva a sua função social. O que 

é social para um, não será para o outro, dada a relatividade do conceito. Em nome da ‘função social’ etérea, 

abstrata, em nome e por conta da proteção do mais débil e do mais fraco, instala-se a insegurança jurídica, 

no tráfico social. Institutos decantados ao longo de séculos perdem-se no esquecimento, a saber: a teoria da 

imprevisão, a cláusula ‘rebus’, a resolução por onerosidade excessiva e todos os demais princípios que 

informam o contrato”. (A função social do contrato (causa ou motivo). Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo v. 99, 2004, p. 153-198. A transcrição foi retirada da p. 193)   
238 “Julgamento parcial de mérito – Compra e venda – Imóvel em construção – Ação indenizatória, proposta 

pela adquirente – Procedência em parte – Inconformismo da ré – Desacolhimento – Mora da agravante bem 
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Tais contratos, em geral, regulamentam a aquisição parcelada do imóvel 

por parte do consumidor, o qual se obriga a efetuar pagamentos durante e depois de 

concluída a obra. A obrigação do consumidor é o pagamento das parcelas e a da 

construtora/fornecedora a realização da obra e a entrega do imóvel na data aprazada. Em 

decorrência do sinalagma, e havendo atraso no prazo de entrega do imóvel, é possível ao 

consumidor a oposição de exceção de contrato não cumprido para suspender os 

pagamentos das mensalidades após a caracterização o inadimplemento da 

construtora/fornecedora, obstando a configuração de sua mora. 

                                                                                                                                                  
reconhecida – Súmula n. 160, deste E. TJ – ‘Habite-se’ que, por si só, não comprova o cumprimento 

contratual – Exceção do contrato não cumprido e boa-fé – Encargos moratórios inexigíveis – Adequada 

substituição do índice de correção monetária – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2186510-97.2017.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017) 

“Responsabilidade civil contratual. Compra e venda. Bem imóvel. Ilegitimidade passiva afastada. Rés que 

são solidariamente responsáveis. Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. Atraso na 

entrega do imóvel. Fato incontroverso. Exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC). Mora do 

alienante que exclui a mora do adquirente, suspendendo a cobrança apenas da parcela final, abrangida pelo 

financiamento bancário. Lucros cessantes que se presumem diante do atraso na entrega da unidade 

imobiliária, sendo desnecessária a prova de sua ocorrência. Redução para 0,5% ao mês sobre o valor do 

contrato, que melhor se adequa a taxa de aluguel do mercado imobiliário. Multa moratória. Inversão. 

Contrato que só prevê a incidência da multa ao vendedor. Equilíbrio da relação de consumo que justifica 

sua aplicação também em favor do consumidor. Precedentes. Multa que incide sobre o valor do contrato, 

porquanto a mora da vendedora é relativa à entrega do próprio imóvel. Possibilidade de cumulação da multa 

moratória com a reparação por perdas e danos. Inocorrência de bis in idem. Multa que visa a punir a mora, 

diversamente da indenização fixada, que visa à compensação pelo período em que os compradores não 

puderam usufruir do imóvel. Cobrança de comissão de corretagem. Abusividade da cláusula não 

reconhecida. Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária – SATI. Pagamento indevido. Restituição devida, 

porém de forma simples. Recurso parcialmente provido.” (TJ/SP, apelação n. 0012882-06.2013.8.26.0562, 

Relator(a): Hamid Bdine; Comarca: Santos; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 11/06/2015; Data de registro: 13/06/2015) 

“AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. A Turma entendeu que o 

descumprimento parcial na entrega da unidade imobiliária, assim como o receio concreto de que o 

promitente vendedor não transferirá o imóvel ao promitente comprador impõe a aplicação do instituto da 

exceção do contrato não cumprido. Isso porque se tem a exceptio non adimpleti contractus como um meio 

de defesa, pois, nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode 

exigir o implemento da do outro. E se, depois de concluído o contrato, em especial nos contratos de 

prestação continuada, e comprovada a dificuldade do outro contratante em adimplir a sua obrigação, poderá 

ser recusada a prestação que lhe cabe, até que se preste garantia de que o sinalagma será cumprido.”(REsp 

1.193.739-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 3/5/2012) “RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA 

E VENDA. IMÓVEL. Trata-se, originariamente, de ação de rescisão contratual de promessa de compra e 

venda de imóvel em desfavor da ora recorrente, objetivando, além da desconstituição do negócio, a 

devolução de todas as parcelas pagas acrescidas de juros e multa, atualizadas monetariamente, bem como as 

perdas e danos. Sustenta a recorrente ofensa ao art. 1.092 do CC/1916, porquanto, havendo os compradores 

suspendido o pagamento das parcelas do preço antes do ajuizamento da ação, não poderiam exigir da 

construtora o adimplemento obrigacional, visto que também descumpriram o contrato. Para o Min. Relator, 

conforme o acórdão recorrido, ficou patenteado, no exame realizado pelas instâncias ordinárias, que 

efetivamente o atraso que já se configurava era claro em revelar a inadimplência da construtora, de sorte 

que o agir dos autores, ora recorridos, na cessação do pagamento era medida defensiva, para evitar prejuízo 

maior, até porque a suspensão deu-se não antes da paralisação das obras, mas sim quando do retardado 

reinício dessas, cinco meses além do fim do prazo que a própria construtora previra para o prosseguimento. 

Correto, pois, o referido acórdão quando concluiu que, então, os autores achavam-se ao abrigo da exceção 

de contrato não cumprido. Diante disso, a Turma não conheceu do recurso.” (REsp 593.471-SP, Rel. Min. 

Aldir Passarinho Junior, julgado em 13/10/2009) 
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No tocante aos contratos privados, como a aquisição de mercadorias ou o 

de serviços não essenciais, resta preservada a faculdade do fornecedor à exceção, nos 

exatos termos dos artigos 476 e 477 do Código Civil. E não poderia ser diferente, pois o 

contrário produziria insegurança jurídica, com reflexos diretos na economia e estabilidade 

comerciais. No próprio exemplo da compra e venda de unidade imobiliária, a exceção de 

contrato não cumprido também pode ser aplicada em favor do fornecedor: se a 

construtora concluir o empreendimento, poderá reter a entrega da unidade se o 

consumidor não estiver em dia com o pagamento do preço.239 

 

A atividade empresarial, a par de interesses pessoais, tem também por 

objetivo movimentar a economia, gerar riqueza, trabalho e garantir o desenvolvimento 

humano e social. Portanto, permitir que o consumidor assuma obrigação onerosa e receba 

sua prestação sem cumprir sua parte na avença retira o cunho econômico da  operação  e 

cria  ônus demasiado ao fornecedor, tornando inviável o exercício de sua atividade 

profissional. 

 

Desse modo, garantir remédios jurídicos adequados a assegurar o 

cumprimento da obrigação pelo consumidor ou obstar a tomada de prejuízo pelo 

fornecedor, como é o caso da exceção de contrato não cumprido, tem vital importância ao 

desenvolvimento econômico do país. Assim, a aplicação da exceção de contrato não 

cumprido pelo fornecedor está em harmonia com a livre iniciativa, preceito contido no 

artigo 170 da Constituição Federal. 

                                                 
239 “Compra e venda de imóvel em construção. SATI e corretagem. Prescrição trienal. Art. 206, §3º, IV, 

CC. Questão decidida pelo C. STJ com o julgamento do REsp 1551956/SP pelo rito do recurso repetitivo. 

Contrato firmado em 2007 e ação ajuizada em 2014. Pretensão de restituição dos valores pagos que se 

encontra prescrita. Autora que não comprovou ter providenciado os documentos necessários ao 

financiamento do imóvel não podendo, portanto, exigir da vendedora a entrega do bem. Exceção do 

contrato não cumprido. Artigo 476 do CC. Decisão acertada. Recurso improvido, com reconhecimento da 

prescrição da pretensão à devolução dos valores pagos a título de corretagem e taxa SATI.” (TJSP; 

Apelação 1015525-63.2014.8.26.0309; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 26/02/2018) 

“Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Atraso na entrega da obra. Prazo de tolerância 

de 180 dias tem validade e eficácia, ante as vicissitudes da construção civil. Apelada deixara de pagar os 

valores efetivamente devidos, portanto, não estava apta a exigir as chaves antes da quitação do preço. 

Aplicação da regra da exceção do contrato não cumprido. Perdas e danos sem consistência, pois a imissão 

na posse estava vinculada ao pagamento integral. Danos morais sem consistência. Questão estritamente de 

direito patrimonial, portanto, disponível. Alteração do índice do saldo devedor não pode sobressair, pois 

fora livremente ajustado. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo provido.” (TJSP; Apelação 

0028037-69.2012.8.26.0114; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de Campinas - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 

16/02/2018) 



115 

 

  

Por sua vez, o campo de discussão da incidência da exceptio em favor do 

fornecedor está na faculdade desse último invocar a exceção de contrato não cumprido no 

fornecimento dos serviços tidos como essenciais, tais como a energia elétrica, o 

abastecimento de água e de gás.240. 

 

As concessionárias de serviços públicos não estão obrigadas ao 

fornecimento gratuito. Contudo, dada a essencialidade dos serviços prestados, os 

Tribunais têm adotado interpretação mitigadora da aplicabilidade da exceção de contrato 

não cumprido em tais situações. 

 

Tal entendimento lastreia-se em conflito entre a Lei 8.987/1995 e o Código 

de Defesa do Consumidor. Aquela, em seu artigo 6º, §3º, II241, autoriza o corte do 

fornecimento dos serviços públicos diante do inadimplemento do consumidor, ao passo 

que essa última obriga o fornecedor à continuidade dos serviços, por força do disposto no 

seu artigo 22242. 

 

A proibição de suspensão do fornecimento de serviços essenciais tem 

amparo no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como no fato de que a 

responsabilidade patrimonial, no direito brasileiro, incide sobre o patrimônio do devedor 

e não sobre a própria pessoa, que, diante da interrupção, estará privada de serviço 

                                                 
240 DENARI, Zelmo. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 7ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 194: “É sempre muito complicado investigar a natureza do serviço 

público, para tentar surpreender, neste ou naquele, o traço da sua essencialidade. Com efeito, cotejados, em 

seus aspectos multifários, os serviços de comunicação telefônica, de fornecimento de energia elétrica, água, 

coleta de esgoto ou de lixo domiciliar, todos passam por uma gradação de essencialidade, que se exacerba 

justamente quando estão em causa os serviços públicos difusos (ut universi) relativos à segurança, saúde e 

educação”. 
241Art. 6º “Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento 

dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço 

adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. § 2º A atualidade compreende a 

modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e 

expansão do serviço. § 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 

situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de 

segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”. 
242 Art. 22. “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações 

referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na 

forma prevista neste código”. 
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essencial à sua vida. Essa é a exata posição de Luiz Fux, na época em que era Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça243: 

 

“ADMINISTRATIVO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE 

(...). A 1ª Seção, no julgamento do RESP nº 363.943/MG, assentou o 

entendimento de que é lícito à concessionária interromper o fornecimento 

de energia elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor de energia elétrica 

permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei 8.987/95, 

art. 6º, § 3º, II) (...). Não obstante, ressalvo o entendimento de que o corte 

do fornecimento de serviços essenciais - água e energia elétrica - como 

forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, extrapola os 

limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade 

humana, porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto 

essenciais para a sua vida, curvo-me ao posicionamento majoritário da 

Seção (...). In casu, o litígio não gravita em torno de uma empresa que 

necessita da energia para insumo, tampouco de pessoas jurídicas 

portentosas, mas de uma pessoa física miserável e desempregada, de sorte 

que a ótica tem que ser outra. Como afirmou o Ministro Francisco Peçanha 

Martins noutra ocasião, temos que enunciar o direito aplicável ao caso 

concreto, não o direito em tese. Forçoso, distinguir, em primeiro lugar, o 

inadimplemento perpetrado por uma pessoa jurídica portentosa e aquele 

inerente a uma pessoa física que está vivendo no limite da sobrevivência 

biológica (...). Em segundo lugar, a Lei de Concessões estabelece que é 

possível o corte considerado o interesse da coletividade, que significa 

interditar o corte de energia de um hospital ou de uma universidade, bem 

como o de uma pessoa que não possui condições financeiras para pagar 

conta de luz de valor módico, máxime quando a concessionária tem os 

meios jurídicos legais da ação de cobrança. A responsabilidade patrimonial 

no direito brasileiro incide sobre o patrimônio do devedor e, neste caso, 

está incidindo sobre a própria pessoa (...). Outrossim, é voz corrente que o 

‘interesse da coletividade’ refere-se aos municípios, às universidades, 

                                                 
243 STJ/RESP 604.364/CE, j. 18/05/2004. 
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hospitais, onde se atingem interesses plurissubjetivos (...). Destarte, mister 

analisar que as empresas concessionárias ressalvam evidentemente um 

percentual de inadimplemento na sua avaliação de perdas, e os fatos 

notórios não dependem de prova (notoria nom egent probationem), por 

isso que a empresa recebe mais do que experimenta inadimplementos (...). 

Esses fatos conduzem a conclusão contrária à possibilidade de corte do 

fornecimento de serviços essenciais de pessoa física em situação de 

miserabilidade, em contra-partida ao corte de pessoa jurídica portentosa, 

que pode pagar e protela a prestação da sua obrigação, aproveitando-se dos 

meios judiciais cabíveis.” 

 

Luiz Fux manteve o posicionamento em situação na qual o consumidor era 

a municipalidade, invocando-se o mesmo preceito legal (artigo 22 do Código de Defesa 

do Consumidor) e fundamentação jurídica, a saber: 

 

“(...) 3. A energia é um bem essencial à população, constituindo-se serviço 

público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade de sua 

prestação, pelo que se torna impossível a sua interrupção. 4. O corte de 

energia, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou 

multa, extrapola os limites da legalidade, uma vez que o direito de o 

cidadão se utilizar dos serviços públicos essenciais para a sua vida em 

sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar a quem deles se 

utiliza (...).” 

 

Contudo, o entendimento acima merece crítica, uma vez que a gratuidade 

não se presume e que as concessionárias de serviços públicos não podem ser compelidas a 

prestar serviços ininterruptos se o usuário deixar de satisfazer suas obrigações244. Não 

obstante a afirmação de que no preço da tarifa já se encontra incluída a margem para 

cobrir eventual inadimplemento, permitir a continuidade dos serviços mesmo diante da 

inadimplência é incentivar a prática do não pagamento, o enriquecimento sem causa do 

usuário e o desvio de recursos públicos pela inatividade da concessionária, além de causar 

deficiência na execução da atividade. 

                                                 
244 DENARI, Zelmo. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 

195. 
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Zelmo Denari245, a respeito do assunto, afirma que: 

 

“A nosso aviso, essa exigência do art. 22 não pode ser subentendida: ‘os 

serviços essenciais devem ser contínuos’ no sentido de que não podem 

deixar de ser ofertados a todos os usurários, vale dizer, prestado no 

interesse coletivo. Ao revés, quando estiverem em causa interesses 

individuais, de determinado usuário, a oferta de serviços pode sofrer 

solução de continuidade, se não forem observadas as normas 

administrativas que regem a espécie.” 

 

Todavia, destaca o autor246 em referência que o corte não pode ser ex 

abrupto, como instrumento de pressão contra o consumidor, mas tem de ser precedido de 

advertência ao usuário do serviço público. 

 

Com o fim de solucionar a controvérsia, os Tribunais passaram a admitir 

tal posicionamento, autorizando o corte de serviços essenciais somente após aviso prévio, 

e sempre diante de certas condições, a saber: (i) a de que o corte não acarrete lesão 

irreversível à integridade física do consumidor; (ii) a de que  não se refira à dívida 

pretérita; (iii) a de que não exista discussão judicial sobre o débito; e (iv) a de que não se 

refira à dívida de usuário anterior do imóvel. A propósito, vale conferir o posicionamento 

do Ministro Herman Benjamin ao ensejo do julgamento do Recurso Especial n. 

1.194.150/RS247: 

 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

INTERRUPÇÃO. DÉBITOS CONSOLIDADOS PELO TEMPO. 1. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

                                                 
245 DENARI, Zelmo. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 

194-195. 
246 DENARI, Zelmo. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 

195. 
247 STJ/REsp  1194150/RS, j. 05/08/2010. 
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caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2.  É  inadmissível  Recurso  

Especial  quanto  a  questão  inapreciada  pelo  Tribunal  de  origem,  a  

despeito  da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 

211/STJ. 3. Não há contradição em afastar a alegada violação do art. 535 

do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito da demanda por 

ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja 

adequadamente fundamentado. 4. É ilegítimo o corte no fornecimento de 

serviços públicos essenciais quando a inadimplência do consumidor 

decorrer de débitos consolidados pelo tempo. Precedentes do STJ. 

5.Recurso Especial não provido.” (...). Assim, para  que  o  corte  de  

energia  elétrica  por  motivo  de  inadimplência  seja  considerado  

legítimo,  a jurisprudência  do  STJ  exige  que:  a)  não  acarrete  lesão  

irreversível  à  integridade  física  do  usuário;  b)  não tenha origem em 

dívida por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada 

unilateralmente pela concessionária;  c) não  decorra  de  débito  irrisório;  

d) não  derive  de  débitos  consolidados  pelo  tempo;  e,  por fim,  e)  não  

exista  discussão  judicial  da  dívida. Acrescentaria, ainda, outra condição: 

f) que o débito não se refira a consumo de usuário anterior do imóvel. A 

enumeração de  tais  requisitos  se  faz  necessária  porque, muito embora o 

artigo 6º, § 3º, da Lei 8.987/1995 prescreva que a interrupção, nos casos de 

inadimplência ou por  razões  de  segurança,  não  caracteriza  

descontinuidade  da  prestação  do  serviço,  o  texto  legal  deve  ser 

interpretado à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do 

Consumidor, notadamente de seus arts. 22, 42 e 71 (...) Desse modo, em se 

tratando de serviços essenciais, como o  fornecimento de  água  e  de  

energia  elétrica,  a interrupção da prestação, ainda que decorrente de 

inadimplemento, só é legítima se não afetar o direito à saúde e à 

integridade física do usuário. Seria inversão da ordem constitucional 

conferir maior proteção ao direito de crédito da concessionária que aos 

direitos fundamentais à saúde e à integridade física do consumidor (...)”. 
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Assim, sob o argumento de preservação da ordem constitucional, a 

doutrina e a jurisprudência248 têm mitigado a aplicação da exceção de contrato não 

                                                 
248 “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE 

DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE 

NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS.RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento 

em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 

5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no 

REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. 2. Somente em hipóteses 

excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou 

exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos 

deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor 

que não extrapola os limites da razoabilidade. 3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam 

inviável, igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. 

Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.” (AgRg no 

AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/08/2016, DJe 16/08/2016). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORTE DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITOS PRETÉRITOS. APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ. 1. O corte de água 

pressupõe o inadimplemento de conta atual, relativa ao mês do consumo, sendo indevida a suspensão do 

abastecimento em razão de débitos antigos, porquanto se configura como serviço essencial à população. 

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 645.910/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015). 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO POR DÉBITO PRETÉRITO DE OUTRO USUÁRIO. SERVIÇO 

PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, 

em casos como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito decorrente do 

inadimplemento de faturas, não deve haver a suspensão do serviço; o corte de água pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento 

em razão de débitos antigos. 2. Além do mais, o art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95, fala, expressamente, em 

inadimplemento do usuário, ou seja, do efetivo consumidor do serviço (interrupção personalizada). É 

inviável, portanto, responsabilizar-se o atual usuário - adimplente com suas obrigações - por débito pretérito 

relativo ao consumo de água do usuário anterior (REsp 631.246/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ 

23.10.2006). 3. Agravo Regimental da SABESP desprovido.” (AgRg no AREsp 196.374/SP, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 06/05/2014) 

“ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO 

DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de que o corte de energia elétrica pressupõe o 

inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do 

abastecimento em razão de débitos antigos, uma vez que ainda existe demanda judicial pendente de 

julgamento em relação a esses débitos. Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg 

no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/02/2016, DJe 12/02/2016). “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO 

GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

(...) 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos 

essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos; b) o débito originar-se 

de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária; e c) não 
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cumprido quando se trata de relação de consumo tendo por objeto o fornecimento de 

serviço essencial, cuja suspensão possa afetar a integridade física do usuário, desde que 

atendidos os pressupostos acima apontados.  

 

A conclusão adotada não afasta a aplicação da exceção de contrato não 

cumprido nas relações de consumo; todavia, impõe requisitos para a sua aplicação que 

não decorrem de sua natureza jurídica e, tampouco, da letra dos artigos 476 e 477 do 

Código Civil, mas sim da necessidade de compatibilização de interesses e da manutenção 

do equilíbrio do sistema jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
houver aviso prévio ao consumidor inadimplente. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp. 

412.849/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.12.2013). 
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CONCLUSÕES 

 

Diante de todo exposto, concluímos que a exceção de contrato não 

cumprido é espécie de exceção substancial dilatória, que paralisa a ação em virtude da 

alegação legítima de um dos contratantes de não ter recebido a contraprestação devida 

pelo outro, com fundamento no vínculo sinalagmático das obrigações interdependentes, 

neutralizando, temporariamente, a eficácia da pretensão deduzida pelo requerente. 

 

Partindo-se das ideias acima enunciadas, nota-se que a exceção de contrato 

não cumprido somente é aplicável (i) aos contratos que contêm obrigações 

sinalagmáticas; (ii) quando há origem comum das obrigações recíprocas (sinalagma 

genético ou funcional); e (iii) quando há nexo de causalidade entre as prestações 

assumidas pelas partes no contrato bilateral. 

 

A exceção de contrato não cumprido é um contradireito potestativo, 

exercido no âmbito dos contratos sinalagmáticos. O referido instituto não impugna o 

direito de crédito do excepto, uma vez que tem por objetivo paralisar a ação e neutralizar 

a exigibilidade do débito do excipiente, embora vencida a prestação. 

 

Esse contradireito somente nasce e pode ser exercido diante do concurso 

dos seguintes requisitos: (i) contrato bilateral sinalagmático; (ii) simultaneidade das 

prestações recíprocas; (iii) estado de inadimplência ou de inexata adimplência em que se 

encontre o demandante em face da situação do demandado de não ter ainda cumprido sua 

prestação; e (iv) boa-fé. 

 

A nosso ver, dúvida não há de que a exceção de contrato não cumprido 

deve ser exercida em conformidade com os limites da boa-fé objetiva, que atua, na 

hipótese, como norma de conduta limitadora do exercício da situação jurídica ativa da 

contraparte. 

 

Em decorrência da amplitude do que se entende por mora no ordenamento 

jurídico brasileiro, se o contratante cumpriu mal a prestação, está inadimplente. Tal 

cenário, via de regra, rende ensejo à aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido. 
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Entretanto, deve ser considerada a proporcionalidade do sinalagma à luz da boa-fé antes 

de se permitir a paralisação do processo contratual e até mesmo a sua rescisão. 

 

É por essa razão que se tem admitido a contraposição da teoria do 

adimplemento substancial em face da tentativa de aplicação da exceção de contrato não 

cumprido. Na exceção de inexecução de obrigação (total, parcial ou defeituosa), a 

resposta deve ser proporcional e razoável: não se admite a paralisação dos efeitos do 

contrato se o descumprimento por parte do excepto não foi suficiente para quebrar a 

hegemonia da equação econômico-funcional do contrato. 

 

Da mesma forma, a não observância de alguns dos deveres de conduta 

aptos a prejudicar a satisfação da obrigação principal (violação positiva do contrato), 

também autoriza a aplicação da exceção de contrato não cumprido.  

 

A filosofia que permeia a (não) incidência da exceptio ao suporte fático é a 

de que o interesse superior, pautado na boa-fé e equilíbrio econômico e funcional do 

contrato, deve se sobrepor ao direito de não executar. Desse modo, o entendimento 

quando a oposição da exceção do contrato não cumprido diante do inadimplemento 

substancial ou da violação positiva do contrato, não pode ser unânime e deve ser avaliado 

caso a caso249, pois haverá hipóteses em que, embora se vislumbre significância de 

cumprimento da prestação, a qualidade dessa adimplência pode estar comprometida, 

abalando a estrutura do negócio, o que poderá autorizar a aplicação da exceptio na forma 

do artigo 477 do Código Civil (exceção de insolvência ou de insegurança) ou da exceptio 

non rite adimpleti contractus. 

 

Com efeito, o contrato tem que alcançar a sua finalidade econômica e 

social; portanto, se há o incumprimento parcial ou defeituoso, de maneira que não se 

alcança, por alguma razão, o completo objetivo funcional do negócio celebrado entre as 

                                                 
249 Conforme esclarece Menezes Cordeiro: “aqui há que voltar aos princípios gerais. A exceptio é concedida 

como instrumento destinado a manter um sinalgma funcional até o momento do cumprimento. Que tal 

sinalagma existe no binómio preço-pretensões devidas do vício da coisa? Formalmente não: a coisa foi 

entregue e com isso desfez-se o sinalagma. Axiologicamente sim: o sinalagma não está nas formas coisa-

preço mas sim nos conteúdos valor da coisa-valor do dinheiro. Se o valor da coisa é diminuído ou 

suprimido, a relação comutativa mantém-se em relação às prestensões destinadas a remediar o mal.” 

(Violação positiva do contrato: cumprimento imperfeito e garantia de bom funcionamento da coisa vendida; 

âmbito da exceção do contrato não cumprido. Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, 1981, p. 123) 
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partes, é possível à parte demandada alegar em sua defesa alguma(s) das exceções de 

incumprimento, mesmo que o percentual econômico da prestação não seja significante. 

 

Por essa mesma razão, diante do caso concreto e à luz da boa-fé objetiva, a 

solução pela exceção de contrato não cumprido deve prevalecer sempre que possível, 

como tentativa de manutenção do negócio jurídico antes de, se caso for, seguir para a 

imediata resolução do vínculo obrigacional. É o último instante do iter contratual que 

admite a reflexão antes de se decidir pela resolução contratual. 

 

A arguição da exceção de contrato não cumprido, cujos objetivos são a 

mantença do equilíbrio do sinalagma, a unidade do contrato e a satisfação das obrigações 

reciprocas, é mera faculdade da parte prejudicada pelo descumprimento da avença. 

Retomando o conceito de bilateralidade e sinalagma, convém transcrever a lição de Darcy 

Bessone250, manifestada nos seguintes termos: 

 

“Nos contratos bilaterais, as prestações são recíprocas e interdependentes 

(donnant, donnant como dizem os franceses ou, Zug um Zug, como se 

exprimem os alemães). Obedecem, pois, à chamada regra dos correlativos, 

o que significa que elas se servem reciprocamente de causa. Então, se um 

dos contratantes não cumpre a obrigação assumida, rompe-se a 

equivalência calculada ao celebrar-se a convenção, com repercussões 

fatais no jogo normal do contrato e nos próprios pressupostos do 

consentimento. Sempre se reconheceu que, verificada tal anomalia, o 

contrato pode ser dissolvido. Mas a essa solução radical pode o 

contratante prejudicado preferir outra mais branda: recusar-se a cumprir 

o contrato até que o inadimplemento cumpra o prometido. Assim, por meio 

de uma opção, salvará o vínculo, evitando o pior”. 

 

Ainda, para De Page, citado por Darcy Bessone251,  a exceção de contrato 

não cumprido não tem por objetivo afetar o contrato. Muito ao contrário: a exceptio visa a 

restabelecer o equilíbrio do pacto. Tem por fim suspender temporariamente a sua 

execução, que se realizará tão logo a inadimplência seja sanada, ou, não sendo possível, 

                                                 
250  BESSONE, Darcy. Do contrato, p. 200. 
251 BESSONE, Darcy. Do contrato, p. 200.  
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culminar na resolução do negócio jurídico, evitando-se, dessa forma, o enriquecimento 

sem causa daquele que não cumpriu a sua obrigação.  

 

 Miguel Maria de Serpa Lopes252, com quem concordamos nesse ponto, 

também conclui que a exceção de contrato não cumprido tem como principal objetivo a 

manutenção do equilíbrio contratual. Veja-se.  

 

“Como todos sabemos, a exceptio é oposta pelo réu, demandado, quando 

êste, em vez de recorrer à resolutória expressa ou tácita, se prevalece 

daquele remédio, por lhe interessar o cumprimento da prestação, 

utilizando-se daquele recurso para os seus objetivos. Pode assim o 

excipiente, a qualquer momento, convolar para uma demanda 

reconvencional. A continuidade dos efeitos da exceptio, sendo dilatória, 

cessa de existir, se o autor demandante resolver cumprir a seu turno, a 

prestação por êle recusada inicialmente. Por conseguinte, condição ou 

têrmo, ambas estão carecentes de um dos seus pontos de apoio essenciais – 

é de se tratar de um evento incerto no primeiro caso, e certo no segundo, 

mas de qualquer modo, um evento fora do alcance do interessado em poder 

produzi-lo, o que, consoante expusemos, não se pode dar na exc. n. ad. 

contr. O que na real é que o inadimplemento da obrigação dá lugar a dois 

poderes distintos: ou a resolutória do contrato ou a utilização da exc. n. ad. 

cont. Não existe nenhum têrmo ou condições e sim um direito subjetivo, de 

um lado, em um dever jurídico de outro, uma situação que pode terminar 

pelo movimento potestativo de qualquer um dos dois: um, realizando a 

prestação que devera ter oferecido preliminarmente; outro, podendo 

converter a sua exceção num processo reconvencional.” 

 

A universalidade da exceptio non adimpleti contractus consagra o 

propósito central do instituto, que é a paralisação temporária do direito do contratante, 

com o fim de preservação do sinalagma e manutenção da unidade contratual. 

 

                                                 
252 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais, p. 197-198. 
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Em outras palavras, a exceção de contrato não cumprido, em um primeiro 

momento, não põe fim imediato ao contrato, não podendo ser equiparada ao distrato, à 

rescisão unilateral ou à resolução por inadimplemento e por onerosidade excessiva.  

 

A resolução, assim como as demais hipóteses de extinção acima 

mencionadas, retiram de imediato a eficácia do contrato do mundo jurídico, por meio do 

exercício do direito conferido ao credor não inadimplente. Todavia, se o inadimplemento 

não for definitivo, ou seja, não houver atingido o interesse contratual ou abalado o 

interesse do negócio jurídico, será facultado ao credor contratante retardar a sua 

prestação, suspendendo a eficácia do contrato pela utilização da exceção de contrato não 

cumprido, a fim de conferir ao excipiente a oportunidade de adimplir sua prestação e, 

assim, viabilizar o cumprimento do contrato por ambas as partes. Não sendo cumprido o 

contrato ou havendo perda do objeto, sobrevirá, então, a resolução da avença.  

 

Por todo o exposto, concluímos que a exceção de contrato não cumprido é 

modelo jurídico ligado à conservação do sinalagma, visando à preservação do equilíbrio 

entre as partes contratantes, ainda que, após o momento de reflexão imposto pela 

paralização da eficácia contratual, entendam as partes pela impossibilidade de 

cumprimento da avença e decidam, por consequência, resolver o contrato. 
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