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INTRODUÇÃO 

Uma Locadora de carros vê superado o prazo contratual pelo qual se obrigara a 

fornecer veículos a uma Empresa com desconto, em cotejo com seu valor de balcão. A 

Empresa, presa em contratempos burocráticos, não consegue devolver todos os carros 

em um primeiro momento. Devolve parte deles na data do termo final e, a cada mês, por 

alguns meses, outros tantos veículos, até que o estoque de carros em sua posse termina. 

A cada mês, paga, sem protesto da Locadora, o valor com descontos do Contrato, 

calculado pró-rata sobre o número de carros ainda em uso. Após a devolução da última 

chave, a Locadora a surpreende com o envio de fatura cobrando as diferenças entre os 

valores com desconto e os preços de balcão, com juros e correção monetária
1
, para 

quitação imediata. 

Um Fornecedor de mercadorias em uma zona de paz instável insere em seu 

contrato-padrão cláusula que lhe confere o direito de recesso da avença em caso de 

eclosão de guerra. No curso da execução do negócio, sobrevém conflito armado naquela 

região e o Fornecedor nada faz. Após três meses de guerra aberta, o Fornecedor invoca 

o direito potestativo extintivo da cláusula, quando as circunstâncias tornam 

absolutamente impossível que o Cliente encontre outro empresário que execute a 

prestação em tempo hábil
2
. 

Um grupo de indivíduos loca a um sindicato um imóvel na cidade de Lisboa, 

com uso restrito a “execução de actos administrativos, burocráticos, de expediente e 

para contactos com os associados relativos a assuntos de natureza sindical”. Nada 

obstante a previsão contratual proibitiva – com ensejo, inclusive, da potencial denúncia 

vazia da avença –, o sindicato-inquilino promoveu cursos, atendimento médico e 

assistência jurídica naquelas instalações. Durante anos, em múltiplas oportunidades, os 

locadores visitaram a unidade, constatando o uso sem nada dizer. Um dia, porém, 

decidiram resolver o contrato com base na violação da cláusula em comento, e assim o 

fizeram, expulsando o locatário do imóvel
3
. 

Dois contratantes convencionaram o aluguel de um hotel, com pagamentos 

mensais proporcionais aos negócios, mas nunca inferiores a 2.500 marcos. Durante 4 

                                                 
1
 STJ, REsp 953389/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª turma, j. em 23 de fevereiro de 2010. 

2
 RANIERI, Filippo, Rinuncia Tacita e Verwirkung. Tutela del affidamento e decadenza da un diritto, 

Padova: CEDAM - Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1971, p. 15. 
3
 Supremo Tribunal de Justiça. Processo 02B3542. Recurso de Revista, Documento SJ200212120035427. 

J. em 12 de dezembro de 2002. 
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anos e meio, os alugueis foram pagos pontualmente, porém, sem exceção, em valor 

inferior ao mínimo. Respeitando o prazo prescricional, subitamente, o locador cobrou o 

saldo dos aluguéis, acrescido dos consectários legais
4
. 

Todas as curiosas e díspares situações referidas acima tem como base comum a 

circunstância de que os direitos exercidos foram postos em movimento na forma literal 

de sua descrição legal ou contratual. Partilham, contudo, um certo azedume ao paladar 

do homem probo. Conquanto as ferramentas mais tradicionais do direito 

tendencialmente lhes apontem o predicado da licitude, há um je ne sais quoi de 

perplexidade – um não tolerar de deslealdade – que inquieta o espírito do jurista e o 

move avante, em persistente investigação sobre se haveria ilicitude e, tão importante 

quanto, onde esta residiria na tábua geral da disciplina do direito privado
5
. 

Os casos sumariamente relatados são reais, como indicam suas notas de 

rodapé, e se espalham por países os mais variados na tradição romano germânica. 

Brasil, Itália, Portugal, Alemanha, Espanha, França, todos terão no curso desse estudo 

uma história semelhante a contar, em hipóteses de iniquidade que o crescente consenso 

reconduz a uma modalidade de ilícito designada Verwirkung em seu berço alemão. 

Ciente de que a letra tedesca não vai bem à língua portuguesa, coube à prudência de 

MENEZES CORDEIRO cunhar termo “latinizado” de operação mais fácil: a suppressio 

foi assim batizada e caiu em gosto popular.  

As definições não parecem variar largamente, mas escondem profundas 

fissuras de dissentimento dogmático. A referência mais comum é mesmo àquela do pai 

do termo na cultura luso-brasileira, para quem suppressio é “a situação do direito que, 

não tendo sido, em certas circunstâncias, exercido durante um determinado lapso de 

tempo, não possa mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa fé
6
”. Disse-se que 

"la Verwirkung è un istituto, elaborato nella giurisprudenza tedesca, che comporta la 

perdita del diritto soggettivo in seguito alla inattività del titolare, durata per un periodo 

di tempo non determinato a priori, ed alla concorrenza di circostanze idonee a 

determinare un affidamento meritevole di tutela in base al principio di buona fede
7
". 

                                                 
4
 PATTI, Salvatore, Verwirkung, in: Digesto delle Discipline Privatistiche, t. I, 4. ed. Turino: Unione 

Tipografico-Editrice Torinese, 1999, p. 728. 
5
 CAFARO, Susana, L’abuso di diritto nel sistema comunitario: dal caso Van Binsbergen alla Carta dei 

diritti, passando per gli ordinamenti nazionale, Il diritto dell’Unione Europea, p. 291–323, 2003, p. 291. 
6
 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e, Da Boa Fé no Direito Civil, Coimbra: Almedina, 

2007, p. 797. 
7
 PATTI, Verwirkung, p. 722. 
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O presente estudo buscará traçar à suppressio um perfil tipicamente brasileiro, 

à luz da vivência europeia e latino-americana da matéria. Tratando-se de figura afeta a 

institutos de delimitação por vezes nebulosa – o abuso do direito e a boa-fé –, não se 

trata de tarefa de execução cartesiana ou imune a críticas. Nem se pretenderia fosse 

assim, em matéria para a qual a comunidade acadêmica brasileira ainda dá os primeiros 

passos dogmáticos, enquanto os tribunais já lhe dão voltas de retardatário, acumulando 

milhares de julgados conduzidos com base no pouco que já se produziu sobre a questão 

no país. 

O estudo se iniciará com uma imprescindível contextualização da matéria, com 

um olhar retrospectivo sobre o controle do exercício de direitos no Brasil. A suppressio 

não é maná e, para compreender de onde veio, se não do céu, é preciso contextualizá-la 

na rica e efervescente dogmática civilista dos séculos XIX e XX. Como a pesquisa não 

tem caráter histórico, vai sem dizer que se dará um voo rasante no estado da arte da 

disciplina no país, com as necessárias incursões internacionais para entender o papel da 

boa-fé e do abuso do direito como instrumentos de conformação do direito positivo. O 

primeiro capítulo se encerrará com o relato do surgimento da suppressio na 

jurisprudência da Alemanha e sua gradual irradiação (territorial e dogmática), como 

interessante bitola équa para solução de problemas. 

O segundo capítulo se dedica a traçar um perfil estrutural da figura. Sua 

natureza jurídica será enfrentada, bem como seu cotejo a figuras vizinhas como a 

surrectio (Erwirkung), o venire contra factum proprium, a prescrição e a decadência e a 

renúncia tácita. Ainda no segundo capítulo, buscar-se-á apurar quais os pressupostos 

que integram o suporte fático do fenômeno da suppressio, em exercício que terá como 

norte a concretização de balizas para a aplicação prática da suppressio. O capítulo se 

encerrará com definições sobre o campo de incidência da suppressio, notadamente, para 

apurar se há categorias gerais e abstratas insindicáveis à sua disciplina; e – talvez o 

ponto mais difícil de toda a investigação – definir qual o efeito produzido pelo 

fenômeno. 

À estrutura da suppressio se sucede o capítulo terceiro, devotado a um perfil 

funcional e teleológico da figura. Será o momento de indagar qual seu fundamento 

axiológico; seu propósito; seu manejo pelos particulares (v.g., possibilidade de 

renúncia); bem como sua interação com setores específicos da disciplina civilista como 

direitos da personalidade, direitos do consumidor e direitos do menor. 
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O quarto capítulo, sucedido apenas pelas conclusões da pesquisa, prestigiará o 

trabalho pioneiro que a jurisprudência brasileira tem feito com relação à suppressio. Os 

julgados do Superior Tribunal de Justiça e das cortes estaduais – com destaque ao 

tribunal bandeirante, profundamente familiarizado com a disciplina – serão tomados 

para festejar as conquistas já alcançadas e franquear as críticas típicas do pensar 

conjunto, voltado sempre à evolução da matéria pelo co-labor de muitas mãos. 

Ao final, espera-se que as linhas hoje um tanto enevoadas da figura no país 

tenham ganhado em concretude e, repise-se sempre, operatividade. O texto é o produto 

de três anos de pesquisa, dividido às críticas das vozes mais autorizadas. Se o debate 

quanto aos pontos polêmicos tiver sido fomentado e alguns problemas concretos 

satisfatoriamente resolvidos, o objetivo das linhas terá sido alcançado. 

 



CONCLUSÃO 

O processo codificador brasileiro, iniciado no século XIX e finalizado no 

século XX, não incentivava soluções abstratas de equidade, instrumentalizadas à 

adequação do direito positivo e das posições jurídicas a um senso de justiça e equilíbrio. 

Quando uma situação de manifesta iniquidade se verificava com frequência bastante 

para chamar a atenção do legislador, a solução adotada era a modificação do direito 

positivo para torná-la ilícita de forma direta e tipificada, em movimento que se estendia 

indistintamente sobre condutas humanas para criação de direitos e para condutas 

destinadas à concretização de efeitos facultados por tais direitos (atos de exercício). 

Como reação da doutrina e jurisprudência ao engessamento da análise jurídica 

da licitude no exercício de direitos, as figuras da boa-fé (principalmente na Alemanha) e 

do abuso do direito (com destaque à França) progressivamente ganharam força 

normativa e assumiram a posição de filtros gerais das condutas-exercício. Fora do 

Brasil, abuso do direito e boa-fé são comumente invocados em conjunto para as mesmas 

hipóteses, mas foi no Brasil – a exemplo do que ocorrera em Portugal e, antes, na 

Grécia – que o legislador promoveu formalmente o parcial sincretismo entre as figuras 

(conforme CC, art. 187), de modo que quem exerce direito contrariamente à boa-fé 

incorre em abuso. 

O caminho saudável do agrupamento de casos redundou na descoberta de 

figuras parcelares da boa-fé e do abuso do direito. Dentre as hipóteses socialmente 

típicas de abuso do direito, a jurisprudência alemã descreveu a suppressio. É possível 

conceituá-la como o ato ilícito consistente no exercício surpreendente de um direito, 

após a inércia do titular despertar na contraparte a confiança no não-exercício, à luz 

da boa-fé. 

Sobre a natureza jurídica da suppressio e seu cotejo com figuras análogas, 

concluiu-se que se trata mesmo de ato ilícito reconduzido ao abuso do direito, pela via 

da boa-fé. Sucede logicamente – à luz da topologia e letra do art. 187 do Código Civil – 

que o instituto se espalha por todo o direito privado, bem como reclama que a ofensa à 

boa-fé seja manifesta. 

Diversamente do sustentado por parte da doutrina, a suppressio não se 

reconduz a um princípio geral da não-contradição em direito privado porque, no 

ordenamento brasileiro, não se pode afirmar a existência de dito princípio. A vedação à 

contradição é exceção e não regra em um ordenamento fundado na liberdade. Apenas 
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quando há ofensa à boa-fé a contradição é relevante, mas sempre como instrumento do 

ilícito, e não como conduta por si só desvalorosa. 

Se considerado o conceito de exceção de direito material como toda defesa 

indireta, que admita a prévia existência e eficácia do direito que se busca obstar, não 

pode haver dúvidas de que a suppressio se enquadraria no arquétipo. Não parece, 

contudo, seja este o melhor conceito. Usando-se a definição mais estrita segundo a qual 

exceções são direitos meramente defensivos incorporados ao patrimônio do sujeito 

passivo, parece melhor concluir pela exclusão, de seu espectro, da figura da suppressio. 

Isso porque a impossibilidade de manejo de posições jurídicas contrariamente à boa-fé é 

uma limitação imposta de forma absoluta pelo ordenamento ao titular, e não uma mera 

faculdade defensiva da parte interessada. 

Igualmente, a suppressio não se confunde com a surrectio, hipótese de criação 

de direitos fundada na legítima confiança despertada pelo sujeito (agora, passivo ante ao 

novo direito) no sujeito confiante (ativo do novo direito). A uma, porque a suppressio 

não implica incorporação de novas prerrogativas ao sujeito tutelado, mas sim mutilação 

de prerrogativas preexistentes no patrimônio do sujeito prejudicado. A duas, porque não 

parece claro que a confiança tenha, à revelia do elemento volitivo, o poder de criar 

obrigações de prestação nas relações civilistas no Brasil, e sim – e apenas – deveres 

anexos. As pontuais exceções no direito positivo servem apenas a reforçar o ponto da 

ausência de efeito geral da boa-fé nessa particular função. O lugar comum de serem as 

figuras duas faces da mesma moeda, portanto, não tem qualquer razão de ser. 

A suppressio é muitíssimo próxima, mas não se confunde com o venire contra 

factum proprium, modalidade de exercício abusivo em que a contradição se dá entre 

duas condutas comissivas, e não – como sucede na suppressio – entre uma conduta 

omissiva e uma comissiva. A circunstância de a primeira conduta ser negativa tem 

profundo impacto na formação da confiança necessária à tutela do indivíduo, de modo 

que o elemento temporal ganha na suppressio relevância que é, no v.c.f.p., meramente 

incidental ao investimento de confiança. 

A prescrição e decadência também tangenciam a suppressio como elementos 

estabilizadores de relações jurídicas. Nos pressupostos e efeitos, contudo, variam 

drasticamente. Naquelas, a confiança é dado desimportante, bastando que o tempo flua; 

nesta, é elemento central, sendo seu fluir relevante apenas e na exata medida em que 

desperte legítima confiança da parte interessada. O efeito da prescrição será o da 

perpétua extinção da pretensão; da decadência, extinção do direito potestativo; mas a 
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suppressio redundará apenas na imprescindível perda de eficácia necessária à tutela da 

confiança, facultando, para além dessa régua, o pleno restabelecimento do direito 

afetado. Na interrelação de prescrição e suppressio, esta provoca o curioso efeito 

análogo (mas não igual) à “redução” dos prazos prescricionais, mas, como ensina a 

melhor doutrina, também pode redundar em seu (indireto) alargamento. 

Por fim, encerrando o rol de figuras análogas, a suppressio e renúncia tácita se 

diferenciam em pressupostos e efeitos. Enquanto a suppressio é ilícito que viola 

confiança, a renúncia é negócio jurídico – ato lícito, portanto – desejado pelo titular do 

direito. A renúncia tácita foi e é muitas vezes usada como um recurso de ficção, onde 

não há vontade, mas há comportamento incompatível com a retenção do direito, para a 

tutela da confiança de que cuida a suppressio. A par da desvantagem de recorrer à 

ficção – dado sempre indesejado no campo científico –, a renúncia tem em relação à 

suppressio a desvantagem de extinguir o direito renunciado, impossibilitando o 

restabelecimento da posição de vantagem do titular mesmo quando a confiança já esteja 

adequadamente tutelada. 

Sobre os pressupostos autorizadores da suppressio, tem-se que o primeiro 

pressuposto autorizador da suppressio é a existência, ou crença de existência, de uma 

posição jurídica exercitável. É imprescindível que o titular tenha prévio conhecimento 

da existência da posição a exercitar, sob pena de não se poder reconduzir sua conduta a 

um ato de exercício – e, daí, à suppressio. 

O segundo pressuposto da suppressio é a abstenção ostensiva do exercício da 

posição jurídica. A abstenção dita ostensiva não é mera inércia, mas inércia que aberre 

ao senso usual de probidade da defesa de seus próprios interesses, tornando-se 

protagonista das atenções das partes no curso da relação. 

O terceiro e penúltimo pressuposto da suppressio é a confiança concretamente 

investida pela contraparte no sentido de que a abstenção ostensiva não seria rompida por 

um ulterior ato de exercício. As circunstâncias em que a confiança se terá por 

legitimamente despertada variará ao sabor de dois elementos que funcionam como 

contrapesos: o tempo e os atos inspiradores, estes últimos entendidos como a reiteração 

da abstenção diante de circunstâncias que, ordinariamente, fariam romper a inércia do 

titular. Quanto maior o tempo de inércia, menos atos inspiradores serão necessários à 

configuração da confiança, e vice-versa. A equação é medida, sempre, à luz do contexto 

social específico em que inseria a relação e as condições pessoais das partes, de modo 
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que a maior expertise, sofisticação e profissionalismo farão presumir a reação mais 

veloz da parte na tutela de seus interesses. 

Por fim, o quarto e último pressuposto é o exercício objetivamente 

contraditório à confiança investida, inconciliável com a conduta omissiva pretérita do 

titular e, por isso mesmo, abusivo. Havendo fato novo, que explique a mudança de 

conduta, não haverá que se falar em quebra injustificada da confiança despertada e, por 

isso, em suppressio. 

Não são pressupostos da suppressio: a culpa – ante o caráter objetivo do abuso 

do direito, tal como herdado da experiência alemã –; o dano – porque a ilicitude 

prescinde de redução patrimonial; e a identidade de sujeitos. No caso desta última, o 

tratamento variará conforme haja interferência de terceiros (caso em que a suppressio só 

se operará se o titular souber, ou dever saber da atuação), paralelismo de relações 

jurídicas (caso em que o titular não será prejudicado) ou encadeamento de relações 

jurídicas (caso em que a suppressio se opera sempre em desfavor do sucessor do sujeito 

ativo e, em favor do sujeito passivo, sempre que o sucessor for, também, ele, confiante). 

 Em todos os casos, não há direitos aprioristicamente alheios à disciplina da 

suppressio, sendo certo que os variados predicados implicarão no afastamento da 

disciplina apenas e na medida em que afetem os pressupostos antes analisados. 

No que tange os efeitos da suppressio, tem-se que a tese que advoga a extinção 

de posições jurídicas pela via da boa-fé está francamente equivocada. A suppressio 

retira a eficácia do direito exercido, mas apenas na medida em isso seja imprescindível à 

tutela da confiança investida em decorrência da conduta do titular. 

A tese da extinção ignora que a conduta-exercício, salvo no caso de ilícitos 

caducificantes, é irrelevante à fenomenologia da incorporação de direitos aos 

patrimônios de seus titulares. Com efeito, entendida como ação ou omissão destinada à 

produção de determinados efeitos concretos dentre os limites objetivos da posição 

titularizada, a conduta-exercício, carreada de forma ilícita, tem como efeito natural 

apenas a não-produção daqueles efeitos desejados, ou seja, implica parcial 

deseficacização da posição jurídica exercitada. 

Isso quer dizer que os efeitos da suppressio não são perpétuos, ainda que a 

confiança despertada fosse no sentido de que a posição jurídica nunca mais seria 

exercitada. A suppressio implicará deseficacização do exercício apenas na porção em 

que a confiança tenha se traduzido em concreto investimento, i.e., apenas na medida 

necessária a evitar que o sujeito confiante se veja em uma situação mais gravosa do que 
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se encontraria, se o direito tivesse sido adequadamente exercitado. A suppressio é 

instituto para a não-piora da situação do indivíduo confiante, e não para melhora de sua 

posição, pondo-o em patamar mais vantajoso do que aquele projetado em um cenário de 

licitude. Em uma frase: a suppressio serve à proteção do confiante, e não à sua 

promoção – sendo este, talvez, o principal e mais perigoso equívoco da dogmática 

brasileira a seu propósito. 

A eficácia preclusiva da suppressio é posta de lado quando a lei eleva a 

conduta contraditória ao status de prerrogativa atrelada a norma de ordem pública, 

como ocorre com direitos indisponíveis e àqueles aos quais a lei assegura 

arrependimento. Isso não quer dizer, contudo, que a suppressio não se tenha verificado, 

mas apenas que sua eficácia será adstrita à subsidiária tutela ressarcitória. 

Quanto ao fundamento da suppressio, tem-se que a figura tem como base a 

tutela da confiança, por meio da boa-fé – que funciona com pedra de toque para 

distinguir a confiança merecedora de tutela daquela desprezada pelo ordenamento – e 

com vistas à proteção da segurança jurídica e estabilidade das relações. 

Não é correto avocar status constitucional da suppressio por meio do princípio 

da solidariedade. A investigação aponta, ao contrário, para um valor de solidariedade 

protegido e encorajado pelo ordenamento, mas não um princípio que força normativa 

autônoma incidente nas relações privadas. Dizer o contrário é ignorar o fundamental do 

sistema de direito privado em vigor. 

Advogar a ausência de assento constitucional não implica relegar à matéria 

importância menor, ou de inexistente interesse público. Como corolário do abuso do 

direito, é forçoso recusar a possibilidade de afastamento negocial da disciplina da 

suppressio. Seria de objeto ilícito o pacto que facultasse a uma das partes a agir de má-

fé e em abuso de suas posições, como poderia decorrer de uma leitura absoluta e 

gramatical das cláusulas-padrão que resguardam os interesses da parte inerte. 

Sem embargo, a vontade da parte exercente pode ser relevante à verificação 

concreta do fenômeno. Isso é particularmente verdadeiro quando se tenha em lugar uma 

protestatio contra factum proprium, i.e., expressa declaração de propósito a respeito da 

conduta omissiva, que afaste a legítima confiança imprescindível à invocação da 

suppressio. 

No que concerne a algumas aplicações particulares da suppressio, o trabalho 

aponta para que a suppressio opere sua força deseficacizante plena sobre os efeitos 

patrimoniais dos direitos da personalidade. Quanto às prerrogativas imanentes à 
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condição de homem, contudo, não se aplicará a suppressio pela razão simples de que 

ninguém pode confiar na desumanização do outro e se afirmar de boa-fé ao fazê-lo. 

A suppressio não será aplicável aos absolutamente incapazes, seja porque o 

ordenamento repele a estabilização de demandas em seu desfavor; seja porque sua 

própria conduta é juridicamente irrelevante ao despertar da confiança de outrem; seja 

ainda porque ninguém deve legitimamente confiar que o representante legal do incapaz 

deixará de agir em sua defesa. Aos relativamente incapazes, contudo, a disciplina será 

inversa, porque o ordenamento consagra a deseficacização de seus direitos pela só 

inércia, pela via da prescrição e da decadência, sendo, portanto, com redobrada razão, 

afastável dita eficácia quando à inércia se somar a má-fé, respeitados os demais 

pressupostos da suppressio. 

O consumidor, locatário e demais sujeitos em posição de vulnerabilidade 

presumida e tutelada em lei por meio de dispositivos de ordem pública estão igualmente 

sujeitos à suppressio, porque o conferimento de direitos para retomada de um pé-de-

igualdade de fato não implica carta branca para exercício desleal dessas posições. A 

eficácia da suppressio não poderá, contudo, redundar em efeitos análogos ao da 

renúncia prévia de direitos, porque, como já se disse, isso redundaria em posição mais 

vatanjosa à parte privilegiada do que aquela projetável em um cenário de licitude de 

proceder, sendo inconcebível que a suppressio transborde sua função meramente 

protetiva. 

Finalmente, sobre a casuística da suppressio ante os tribunais brasileiros, 

concluiu-se que, sobre os pressupostos de aplicação, com especial pertinência à legítima 

confiança na continuada abstenção do titular, os julgados analisados andaram bem e 

aplicaram as sanções da suppressio com equilíbrio, a casos de manifesto abuso. 

Ante as fronteiras por vezes esfumaçadas das figuras parcelares do abuso do 

direito, a suppressio tem por vezes sido invocada em cenários típicos de figuras 

vizinhas, como se viu no caso do v.c.f.p. e da chicana. Normalmente a confusão não 

redunda em prejuízo à solução do caso, mas as fissuras dogmáticas entre uma e outra 

figura recomendariam redobrada atenção dos julgadores. 

Por outro lado, tem-se emprestado à suppressio força deseficacizante 

exagerada, necessariamente perpétua, sendo este talvez o maior melhoramento que a 

prática jurisprudencial nacional reclama. Ao conceder tutela para além do 

imprescindível à não-piora pela frustração da confiança, os tribunais por vezes 

convertem a suppressio – nunca será demais repetir – em um indevido plus de 
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vantagens ao protegido, desvirtuando seu propósito de proteção para convertê-la em 

uma indevida promoção do tutelado. 
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