
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: A EXCEÇÃO DO TRABALHO NÃO CUMPRIDOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOSINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): FÁBIO JOSÉ RINCON, MELCHIADES ASSUNÇÃO FIOCHEAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARCELLA CRISTINA BRAZÃO SILVAORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

O presente trabalho analisa os negócios jurídicos de natureza bilateral, recíproca e 

simultânea, com foco na exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti 

contractus). Esta paralisa a ação da parte, ante a alegação da outra de não haver 

recebido a contraprestação devida, pois nesses casos não se debate o mérito do 

direito, apenas contesta sua exigibilidade. Assim considerando, discute os negócios 

jurídicos e especifica essa análise na exceção acima mencionada, uma vez que, 

esta garantia traz consequências para os negócios jurídicos e funciona como 

modalidade de proteção aos envolvidos na relação contratual.  

 

2. INTRODUÇÃO 

As relações contratuais têm como escopo unir sujeitos de direitos em critérios 

e responsabilidades, pautadas na livre manifestação de vontade, visando proteger 

as relações negociais e transmitir segurança jurídica aos contratantes. 

O entendimento jurisprudencial tem demonstrado que apesar de inúmeras 

demandas visando o cumprimento do direito dos contratantes na garantia da 

efetivação contratual, o princípio do pacta sunt servanda, como inexecução do 

contrato não cumprido, tem sido ferramenta utilizada.  

Referido instituto, permite à um dos contratantes deixar de cumprir sua 

obrigação contratual, anteriormente firmada, perante o contratante inadimplente de 

forma legítima. 

Dessa forma, demonstrar-se-á os mecanismos práticos de materialização da 

inexecução do contrato não cumprido nas relações contratuais frente à preservação 

do principio da segurança jurídica.    

 

3. OBJETIVOS 

 Tem-se como objetivo analisar a possibilidade de rompimento ou suspensão 

das relações contratuais em razão do descumprimento da relação pactuada por 

apenas um dos contraentes, em decorrência do inadimplemento por parte do outro 

contratante. Nesse sentido, os objetivos específicos consideram a compreensão dos 

princípios e dispositivos legais aplicáveis e o modo como a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) as interpreta. 

 

4. METODOLOGIA 



  A metodologia aplicada dar-se-á à partir do método lógico dedutivo na análise 

da legislação aplicável, voltando-se à jurisprudência, utilizada como material de 

pesquisa, a partir da hermenêutica para discutir o tema proposto. A doutrina será 

discutida a partir do método analítico.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  Preliminarmente, cabe discorrer que as relações jurídicas têm seu 

fundamento nos princípios contratuais do direito civil. No presente caso, decorre do 

princípio da força obrigatória, também conhecido como pacta sunt servanda, e no 

princípio da boa fé (LOUREIRO, 2010, pp. 381/383). 

  Os princípios supracitados permitem que as partes possam elaborar suas 

regras contratuais em comum, sem arbitrariedade, de modo que ambas possam se 

sentir seguras do que fora avençado. Todavia, pode suceder que haja por parte de 

um dos contratantes uma insegurança em relação à concretização do negócio ou da 

prestação, o que enseja a prerrogativa da aludida exceção.   

A exceção do contrato não cumprido é aquela onde nenhum dos contratantes, 

antes de cumprida a sua obrigação, poderá exigir o implemento do outro. Desta 

feita, só quem cumpre a sua parte no pacto contratual pode exigir o cumprimento da 

parte do outro, porém o desatendimento dessa regra enseja defesa por meio da 

exceção de contrato não cumprido, exceptio non adimpleti contractus. 

A exceção de contrato não cumprido está prevista nos artigos 476 e 477, 

ambos do Código Civil. Segundo Carlos Roberto Gonçalves: 

(...) qualquer dos contratantes pode, ao ser demandado pelo outro, utilizar-

se de uma defesa denominada (...) exceção do contrato não cumprido, para 

recusar a sua prestação, ao fundamento de que o demandante não cumpriu 

a que lhe competia. Aquele que não satisfez a própria obrigação não pode 

exigir o implemento da do outro. Se o fizer, o último oporá, em defesa, a 

referida exceção, fundada na equidade, desde que as prestações sejam 

simultâneas. (GONÇALVES, 2014, pp. 179) 

Aplicando-se ao caso concreto, é farta a jurisprudência. A título 

exemplificativo: 

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO - 

MULTA - AFASTAMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXCEÇÃO DO 

CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECONHECIMENTO -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação da multa prevista no parágrafo 



único do artigo 538 do Código de Processo Civil exige que os declaratórios 

sejam manifestamente protelatórios, não caracterizado, in casu. 2. A 

exceptio non adimpleti contractus está para os contratantes como uma 

maneira de assegurar o cumprimento recíproco das obrigações assumidas. 

3. 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. 4. Recurso parcialmente provido. (STJ, Relator: 

Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 03/05/2012, T3 - 

TERCEIRA TURMA) 

Pablo Stolze Gagliano afirma que em caso de “fundado receio de seu futuro 

descumprimento, por força da diminuição posterior do patrimônio da parte contrária, 

é preciso que se faça algo para resguardar o interesse dos contraentes.” (2014, p. 

311).  

Assim considerando, o trabalho se desdobra na investigação das hipóteses 

de cabimento do instrumento em casos de acentuada relevância jurídica. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Isto posto, é possível aferir que o negócio jurídico possui natureza bilateral, 

recíproca e simultânea. Pela jurisprudência, percebe-se que a exceção do contrato 

não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), é instituto útil para resguardar o 

interesse dos contraentes quando devidamente invocado, ou seja, observou-se que 

para a implementação do referido instituto é necessário a presença evidente de risco 

ao cumprimento da avença, frente a um pressuposto que coloca em dúvida o 

cumprimento da obrigação contratual por um dos sujeitos. 
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