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O INSTITUTO JURÍDICO DA SUPRESSIO: UMA BREVE ANÁLISE SOBRE SEUS 

CONTORNOS ATUAIS 

 

Daniel Moreira Dunce 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta uma análise sobre o instituto jurídico da Supressio, na 

qual serão analisados o conceito e os atuais contornos acerca da matéria, sua distinção de demais 

institutos afins constantes no ordenamento jurídico brasileiro, seus pressupostos e como se dá 

sua aplicação na jurisprudência, o relacionando com a boa-fé objetiva, a confiança, o abuso de 

direito e a segurança jurídica. De início, busca-se conceituar e classificar a figura nos termos 

da doutrina e do Código Civil, demonstrar seus pressupostos e requisitos para utilização prática, 

bem como sua autonomia perante demais figuras jurídicas. Após, discute-se a presença do tema 

no âmbito negocial e sua recente aplicação jurisprudencial, especificamente quanto ao Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). Assim, por meio das diretrizes aqui apontadas, este trabalho abordará 

as discussões a respeito desse tema pouco utilizado pelos operadores de direito, mas de extrema 

importância para diversas formas de relações jurídicas. 

 

Palavras-chave:  Direito Civil. Supressio. Boa-fé objetiva. Abuso de direito.  

 

Abstract: This paper presents an analysis on the legal institute of Supressio, in which the matter 

will be analyzed on its concept and current contours, its distinction from other similar institutes 

in the brazilian legal system, its assumptions and how they are applied in jurisprudence, relating 

it to objective good faith, trust, abuse of rights and legal certainty. At first, it aims to 

conceptualize and classify the figure in terms of the doctrine and the Civil Code, to demonstrate 

its assumptions and requirements for its practical use, as well as its autonomy before other legal 

figures. Then, it discusses the presence of the topic in the negotiation scope and its recent 

jurisprudential application, regarding the Superior Court of Justice (Superior Tribunal de 

Justiça – STJ) specifically. Thus, through the guidelines here outlined, this paper will address 

the discussions on this topic which are often ignored by law operators, but extremely important 

for several kinds of legal relationships. 

 

Keywords: Civil Law. Suppressio. Objective good faith. Abuse of rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

A boa-fé objetiva, no âmbito do direito civil brasileiro contemporâneo, a partir do 

lançamento do atual diploma da matéria, adquiriu uma importância inédita, já que este valor, 

com a chamada de constitucionalização do direito civil, passou a ser tido como pilar cardeal 

para a interpretação e hermenêutica das normas civis, ou seja, trata-se de um princípio 

favorecido pelo ordenamento jurídico. 

Através dos artigos 1131 e 4222 do Código Civil, tem-se que a boa-fé objetiva é 

cláusula geral deste codex, servindo como limitação à licitude dos atos jurídicos, ao passo que, 

segundo o artigo 1873 do mesmo código, se não respeitada, ainda que durante o exercício de 

um direito válido, configura a conduta do agente como ato ilícito, por ser um abuso de direito. 

É neste contexto que deve ser analisada a figura jurídica, porém não positivada, da 

Supressio, uma das tutoras da confiança, que, não obstante ser pouquíssimo utilizada, como se 

verá ao decorrer deste trabalho, no cenário de prática forense, é uma figura que pode culminar 

em significativos impactos e repercussões para as partes envolvidas na relação jurídica. Vale 

apontar que a Supressio está também presente em diversos ordenamentos jurídicos que não o 

brasileiro, tal como originalmente prevista no direito alemão e também aplicada nos direitos 

português, espanhol, francês e italiano. 

 De início, a fim de possibilitar uma essencial compreensão do instituto em tela, este 

estudo busca conceituar e classificar o tema, às luzes da doutrina e da norma legal, bem como 

expor os corretos pressupostos necessários para sua aplicação prática, evidenciando sua 

colocação como modalidade de ato ilícito, por ser um abuso de direito decorrente da quebra de 

confiança da parte passiva da relação. 

Após, investigando o reconhecimento da autonomia da Supressio, o trabalho traz sua 

separação e individualização perante institutos correlatos, seja diretamente, como no caso da 

Surrectio, ou indiretamente, como as figuras afins do venire contra factum proprium, da 

renúncia tácita, da prescrição e da decadência.  

O quinto e sexto capítulos buscam, por sua vez e respectivamente, contextualizar o 

tema deste trabalho no âmbito negocial, o relacionando com o princípio limitado da autonomia 

privada, e jurisprudencial, fazendo um panorama sobre sua recente aplicação na mais elevada 

 
1 Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 
2 Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios de probidade e boa-fé. 
3 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
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Corte brasileira para temas infraconstitucionais, que tem como finalidade a uniformização da 

interpretação da lei federal, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça. 

Por fim, sucedendo o capítulo das conclusões finais, discute-se brevemente a 

congruente relação da Supressio com o princípio da segurança jurídica, responsável pela 

estabilidade das relações jurídicas e principal protetor da confiança. 

Assim, tendo em vista que a boa-fé deve ser tida como princípio condicionador de todo 

processo hermenêutico4, este trabalho versará sobre os atuais contornos do instituto da 

Supressio, sem pretensão de esgotamento do tema, contudo, de maneira suficiente para a 

desmistificação da matéria. 

 

2. O INSTITUTO DA SUPRESSIO 

2.1. CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

O instituto da Supressio tem suas origens no direito germânico, onde é conhecido como 

Verwirkung, porém, sua versão latinizada, cuja nomenclatura se tornou a oficial para o tema no 

direito brasileiro, é oriunda do direito lusitano, especificamente da doutrina de António 

Menezes Cordeiro5, que conceitua a Supressio como: 

 
Diz-se suppressio 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. 

 

Apesar do referido jurista utilizar da escrita “Suppressio”, não há um consenso no meio 

acadêmico quanto a grafia correta a ser utilizada para esta expressão, razão pela qual utilizamos 

a palavra “Supressio” para denominar o instituto em desfavor de “Suppressio”, já que este é o 

termo, conforme se verá no tópico 6, mais utilizado pelo sistema jurisdicional pátrio. 

Seguindo a linha de António Menezes Cordeiro, Aguiar Júnior6 elucida que “na 

supressio, um direito não exercido durante um determinado lapso de tempo não poderá mais 

sê-lo, por contrariar a boa-fé”.  

De outro modo, conceituando a Supressio como a perda em si de um direito, há a 

definição do professor Luiz Wambier7: 

 
4Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70319/743415.pdf?sequence=2> Acessado 

em: 12.05.2021 
5 CORDEIRO, António Menezes. Da boa-fé no direto civil. Coimbra: Almedina, 2007, p. 797. 
6 AGUIAR JR., Ruy Rosado de. A extinção dos contratos por incumprimento do devedor. Rio de Janeiro: Aide, 

1991. 
7 WAMBIER, Luiz Rodrigues. A suppressio e o direito à prestação de contas. Revista dos Tribunais, São Paulo, 

v. 915, jan. 2012. 
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Suppressio significa o desaparecimento de um direito, não exercido por um lapso 

de tempo, de modo a gerar no outro contratante ou naquele que se encontra no 

outro polo da relação jurídica a expectativa de que não seja mais exercido. Pode-

se dizer que o que perdeu o direito teria abusado do direito de se omitir, mantendo 

comportamento reiteradamente omissivo, seguido de um surpreendente ato 

comissivo, com que já legitimamente não contava a outra parte. 

 

Já Anderson Schreiber8, que se utiliza de uma conceituação um tanto lacônica para o 

instituto, define a Supressio como “proibição à contradição de um factum proprium omissivo.” 

Assim, pelas conceituações ora apresentadas, tem-se que a Supressio objetiva a 

proteção de situações nas quais é gerada a legítima expectativa na parte passiva de uma relação 

jurídica de que determinado direito não mais seria exercido pela parte ativa, tendo em vista sua 

conduta inerte e omissiva, por certo lapso temporal, de tal modo que se torna abusiva a retomada 

deste direito.  

Vale apontar que, nas definições aqui tratadas existem diversos elementos 

hermenêuticos maleáveis, tais como “certas circunstâncias” e “por um lapso de tempo”, que 

refletem a essência da Supressio de se proteger a confiança gerada na parte passiva, em 

condições que somente poderão ser configuradas em análise ao caso concreto. 

Isso porque, na Supressio, o tempo não poderia ser determinado e fixado no texto legal, 

já que este é medido pela confiança gerada na parte passiva de que, pela inércia temporal e 

demais questões subjetivas, variáveis mediante o local, os sujeitos, os costumes e demais 

circunstâncias do caso concreto, o direito não mais seria exercido, ou seja, determinar o prazo 

necessário para ocorresse a Supressio seria determinar o prazo no qual se configura a ideia de 

confiança. Ainda, caso existisse tal determinação temporal, o que se indicaria, na verdade, seria 

uma nova modalidade de prescrição ou decadência, já que o decurso do tempo prescrito em lei, 

por si, influiria na extinção ou na perda do exercício do direito não praticado no respectivo 

prazo. 

Para o caso da Supressio, espera-se que a tutela jurisdicional, nas palavras de Eduardo 

Cambi9, não se limite a “uma exegese puramente formal dos textos jurídicos”, mas que leve em 

consideração as questões subjetivas presentes no caso concreto, já que “cabe ao Judiciário 

justificar e fundamentar o significado da norma jurídica”, garantindo que esta espelhe a 

realidade e os valores da sociedade.  

 
8 SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório – tutela da confiança e venire contra 

factum proprium. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 302. 
9 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e 

protagonismo judiciário. São Paulo: RT, 2011, p. 247. 
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Por outro lado, no âmbito do direito positivado, a Supressio não possuí expressa 

previsão legal, contudo, a adoção do tema pelo ordenamento jurídico pode ser encontrada, de 

maneira subjetiva, nos artigos 18710 e 33011 do Código Civil, que tratam, respectivamente, sobre 

o abuso de direito e sobre a possibilidade de pagamento ser realizado de forma diversa ao 

acordado, tendo em vista a tolerância de tal situação por determinado tempo. 

Tida como uma figura oriunda da função limitadora da boa-fé objetiva, a Supressio, 

por ser caracterizada pelo não exercício de um direito de maneira omissiva pela conduta abusiva 

da parte ativa do direito, é classificada como uma hipótese de abuso de direito, portanto um ato 

ilícito. 

A escudar tal entendimento, as doutrinas dos professores Luiz Wambier12, que nos 

esclarece que “o que perdeu o direito teria abusado do direito de se omitir, mantendo 

comportamento reiteradamente omissivo”, e José Arruda Alvim13, que explicitamente afirma 

que a Supressio está contida na previsão do texto legal do artigo 187 do Código Civil, ao passo 

que este regula, de modo geral, a temática do abuso de direito.    

Assim, ressalta-se que, como modalidade específica de abuso de direito, a Supressio 

tem como premissa suprimir o direito que não foi exercido durante um certo período por seu 

detentor, que, de forma obrigatoriamente omissiva, abusou de seu direito. E isso é o que difere 

este instituto das demais figuras congêneres, sendo que o ato omissivo por parte do credor não 

é um requisito para que seja configurado o abuso de direito, salvo no caso da Supressio. 

 

2.2. APLICAÇÃO E PRESSUPOSTOS  

Para que seja possibilitada a correta aplicação da Supressio, é necessária uma profunda 

análise jurisdicional do caso concreto, para que sejam configurados os pressupostos específicos 

deste instituto, que, por essência, não possui limitações pré-determinadas em lei. Júlio 

Gonzaga14 elenca como tais pressupostos (i) a posição jurídica conhecida e exercitável; (ii) a 

abstenção ostensiva do exercício; (iii) a confiança investida; e (iv) o exercício contraditório à 

confiança investida. 

 
10 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
11 Art. 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao 

previsto no contrato. 
12 WAMBIER, Luiz Rodrigues. A suppressio e o direito à prestação de contas. Revista dos Tribunais, São Paulo, 

v. 915, jan. 2012. 
13 ALVIM, José Manuel de Arruda. Soluções práticas de direito. Pareceres. Direito privado I. Volume II. São 

Paulo: RT, 2011, p. 43. 
14 NEVES, Júlio Gonzaga Andrade. A suppressio (verwirkung) no direito civil. São Paulo: Almedina, 2016, p. 15. 
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Para que haja a possibilidade de se configurar a Supressio, deve-se ter, em um primeiro 

plano, um direito exercitável, porquanto indispensável em uma situação que se trata de um 

abuso de direito, bem como também deve ocorrer a inércia do exercício de tal direito, que, no 

seu não exercício, seja capaz de gerar a legítima expectativa de que não mais o seria praticado. 

Note-se que aqui, conforme já anteriormente defendido, não deve existir uma régua 

com uma medida temporal que limite a aplicação da Supressio, pois impossível pré-determinar 

o tempo necessário para que a conduta do credor inativo de um direito configure, no outro polo, 

a legítima expectativa necessária para que o conceito objeto deste trabalho se enquadre nos 

termos da tutela de confiança.  

A legitima expectativa ora tratada deve ter como fundamento a conduta reiterada do 

detentor inerte do direito, já que a confiança gerada por esta legítima expectativa é o elemento 

cardeal da Supressio, uma vez que é no momento em que a conduta da parte ativa quebra esta 

confiança que ocorre o abuso de direito.  

Conforme os ensinamentos de Judith Martins-Costa15, a tutela da confiança tem como 

relação o resultado do ato, não a intenção do agente titular do direito. Assim, a quebra da 

confiança não pressupõe que haja necessidade de intenção ou culpa da parte ativa em sua 

conduta, apenas que a parte passiva, de boa-fé, tenha suas expectativas violadas pelo 

comportamento contraditório do detentor do direito, que deseja retomar o exercício de um 

direito que se encontrava silenciado durante um certo lapso temporal. 

Em um exemplo, pode-se citar o caso de um locador que deixa de reajustar com seu 

locatário o valor de aluguel a partir de determinada data e passa a receber, sem qualquer 

oposição, por um determinado tempo, certa quantia a menor.  

Acaso o locador pretenda cobrar a diferença e quebrar a confiança do locatário, que 

estava certo de que o valor pago e habitualmente aceito seria o correto, será configurada a 

Supressio, ainda que a obrigação não se encontre prescrita. 

No caso em tela, por versar sobre uma obrigação sucessiva, não existe a perda do 

direito do locador em reajustar o valor de aluguel a partir daquele ponto, mas sim apenas quanto 

à cobrança de valores passados. 

Ainda quanto ao lapso temporal, já que trazida a referência à prescrição, vale apontar 

que, quanto maior o tempo de não exercício do direito em questão, ou seja, quanto maior o 

tempo para a ocorrência da prescrição, maior será a expectativa da contraparte de que o seu não 

exercício será permanente.      

 
15 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo código civil: do inadimplemento das obrigações. Rio de 

Janeiro: Forense, 2003, p. 29. 
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De outra banda, quanto maior a omissão presente na conduta do detentor do direito, 

menor o tempo necessário para que seja configurada a hipótese de Supressio, uma vez que 

gravidade do ato omisso é capaz de gerar na contraparte uma maior expectativa do que o seria 

em caso de atos omissivos mais comedidos, justamente pelo tempo não ser o único fator a ser 

levado em consideração quando da análise do caso concreto.  

 

3. SUPRESSIO E SURRECTIO 

Se de um lado nós temos Supressio, que seria a supressão do direito pelo seu não 

exercício, ao que pese a conduta reiteradamente omissiva e abusiva de seu titular, de outro lado 

temos a Surrectio, figura também oriunda do direito tedesco, onde é conhecida como 

Erwirkung, que seria o surgimento do direito da parte passiva da relação jurídica de não mais 

ter de cumprir com a obrigação originalmente prevista. 

A teoria aceita pela esmagadora maioria acadêmica é de que a Supressio e Surrectio 

atuariam, nas palavras de Pablo Gagliano16, como duas faces da mesma moeda, sendo que a 

distinção entre estes dois institutos ocorre, segundo António Menezes Cordeiro17, apenas no 

contexto do ponto de vista, ora do titular que perde seu direito, ora do devedor adquirente de 

um novo direito. 

Seguindo a linha de António Menezes Cordeiro, Judith Martins-Costa e Gerson 

Branco18 explicam que a Surrectio, in verbis, “aponta para o nascimento de um direito como 

efeito, no tempo, da confiança legitimamente despertada na contraparte por determinada ação 

ou comportamento”.  

A destrinchar a metáfora das duas faces da moeda, Cristiano Farias19 elucida que a 

“supressio e surrectio são dois lados de uma mesma moeda: naquela, ocorre a liberação do 

beneficiário, nesta, a aquisição de um direito subjetivo em razão do comportamento 

continuado”. 

Ainda, José Tadeu Xavier20, analisando a surrectio no âmbito das relações privadas, 

conceitua a Surrectio como um:  

 
16 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, vol. 4, contratos, tomo I, teoria geral. São Paulo: 

Saraiva, 2014, p. 122. 
17 CORDEIRO, António Menezes. Da boa-fé no direto civil. Coimbra: Almedina, 2007, p. 821. 
18 MARTINS-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson. Diretrizes teóricas do novo código civil brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 2003, p. 218. 
19 FARIAS, Cristiano Chaves de. A aplicação do abuso de direito nas relações de família: o venire contra factum 

proprium e a supressio/surrectio. Revista Jurídica da UNIRB, ano I, p. 5-15, nov. 2010. 
20 XAVIER, José Tadeu Neves. A aplicação da suppressio (verwirkung) no âmbito das relações privadas. Revista 

Brasileira de Direito Civil – RBDCivil: Belo Horizonte, volume 13, p. 61-91, jul./set. 2017. 
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instrumento de reconhecimento de um novo direito subjetivo, originário do 

exercício continuado de uma situação jurídica, ao arrepio do ordenamento legal 

ou da conversão firmada entre os sujeitos de direito. Ela é aplicada como 

mecanismo de estabilização de uma relação para o futuro, mas que já se encontra 

consolidada na realidade fática. 

 

A jurisprudência também escuda tal entendimento, conforme se observa da 

conceituação adotada pelo Ministro Luís Felipe Salomão21, durante seu voto no Recurso 

Especial nº 1.338.432/SP: 

 
Por outro lado, e em direção oposta à supressio, mas com ela intimamente ligada, 

tem-se a teoria da surrectio, cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo 

decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou 

comportamento. 

 

Defendendo uma corrente minoritária na doutrina, o já citado jurista Júlio Gonzaga 

Andrade22 aduz, em sua obra especifica sobre o tema Supressio, que não se pode ter a figura da 

Surrectio como outra face da moeda, oposta à Supressio, por três razões: (i) a Supressio, por 

ser um ato ilícito, se opera na esfera do direto da parte ativa, que “age em não-direito”, e não 

esfera da contraparte; (ii) a Surrectio encontra-se em plano diverso da Supressio, já que 

pertencem, respectivamente, aos planos da existência e da eficácia; e (iii) a boa-fé não é capaz 

de se subverter em aquisição de direitos. Tal conclusão é derivada do pensamento do referido 

jurista, que não entende a Supressio como a perda, de fato, do direito em questão.  

Uma terceira interpretação pode ser tida quanto à Surrectio, se nela aplicada o conceito 

de contradireito, que, pelas lições de Fredie Didier Jr.23, se traduz como um direito exercitado 

contra outro direito, assim o neutralizando, ou seja, se a parte passiva é cobrada de certa 

obrigação, que há tempos não exigida, configurando a legitima expectativa, poderá alegar a 

existência de Supressio e Surrectio em seu favor, a fim de neutralizar o direito do credor da 

obrigação, exatamente como um contradireito. 

Assim, temos a Surrectio como a figura decorrente da boa-fé objetiva que representa 

o surgimento de um novo direito subjetivo para a parte passiva, não existente até então, como 

decorrência lógica da legítima expectativa que lhe foi criada, através do abuso omissivo do 

direito por parte de seu detentor. 

 

4. A SUPRESSIO DIANTE DE OUTROS INSTITUTOS JUÍDICOS 

 
21 STJ, REsp nº 1.338.432/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24.10.2017, dje. 29.11.2017.   
22 NEVES, Júlio Gonzaga Andrade. A suppressio (verwirkung) no direito civil. São Paulo: Almedina, 2016, p. 75. 
23 DIDIER JR., Fredie. Contradireitos, objeto litigioso do processo e improcedência no CPC 2015, volume IV. 

Salvador: Juspodivm, 2015, p. 64. 
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Existem, no sistema jurídico pátrio, diversos institutos que se relacionam com a 

Supressio, e consequentemente com a Surrectio, justamente por partilharem a finalidade de 

tutelar a confiança e velar pela boa-fé, ambas, além de devidas, essenciais no âmbito das 

relações jurídicas, contudo, que não se confundem com aqueles, já que distintos são os 

conceitos entre si, por mais que a sua aplicação prática possa variar apenas com base em tênues 

detalhes interpretativos. 

O presente trabalho busca, neste tópico, relacionar e possibilitar a distinção entre o 

instituto da Supressio e as figuras do venire contra factum proprium, da renúncia tácita e, ora 

tratadas conjuntamente, da prescrição e decadência. 

 

4.1. SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM 

O venire contra factum proprium é classificado como uma figura diretamente 

decorrente da boa-fé objetiva, notadamente na forma de abuso de direito, onde, pelos 

ensinamentos de Flávio Tartuce24, “determinada pessoa não pode exercer um direito próprio 

contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de 

lealdade decorrentes da boa-fé objetiva, depositada quando da formação do contrato”. 

Ou seja, o venire contra factum proprium visa a coibição de que determinado sujeito 

mantenha certo comportamento e, posteriormente, a frustrar a confiança da contraparte, passe 

a exercer outro comportamento, em sentido contrário ao primeiro. 

Anderson Schreiber25 elenca quatro requisitos para que haja uma correta aplicação do 

instituto tema deste subtópico, sendo estes: (i) um fato próprio, que se dá pela conduta inicial; 

(ii) a legítima confiança da contraparte de haverá a manutenção de tal conduta; (iii) um 

comportamento contraditório, em relação à conduta inicial; e (iv) um dano, concreto ou 

potencial, decorrente da referida contradição. 

Assim como na Supressio, não há a necessidade de que o comportamento do titular de 

direito seja, em si, ilícito, tanto o factum proprium, qual seja, a primeira conduta, quanto o 

comportamento contraditório que este venha a praticar. O ponto da ilicitude aqui tratada ocorre 

na violação da boa-fé e da confiança da parte passiva, através da conduta abusiva da parte ativa, 

que mesmo praticando dois atos a priori lícitos, acarreta em ilicitude ao abusar de seu direito e 

exercer um comportamento contraditório ao que se esperava.  

 
24 TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 3: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. Rio de Janeiro: Forense, 

2015, p. 110. 
25 SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório – tutela da confiança e venire contra 

factum proprium. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. 
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Todavia, apesar das notáveis similaridades, existe plena autonomia entre os dois 

institutos, que possuem condições e pressupostos distintos para sua aplicação, tal como o tempo, 

que desenvolve um papel fundamental na Supressio, já que exigido um certo lapso temporal 

para sua empregabilidade, enquanto, no caso do venire contra factum proprium, o abuso de 

direito pode ser configurado pelo comportamento contraditório imediato, ensejando assim sua 

aplicabilidade, via de regra, em situações na qual o tempo não passa de um módico detalhe.   

 

4.2. SUPRESSIO E RENÚNCIA TÁCITA 

Apesar de serem institutos com classificações distintas no ordenamento jurídico, já 

que a Supressio é tida como uma das hipóteses de abuso de direito, enquanto a renúncia tácita 

é uma figura própria do Código Civil, prevista nos artigos 11126 e 19127 deste codex, o professor 

José Tadeu Xavier28 afirma que “a proximidade entre os resultados práticos decorrentes da 

verificação da suppressio e da renúncia tácita tem patrocinado certa confusão entre estas duas 

relevantes figuras no âmbito obrigacional”. 

Isso porque, tendo em vista que ambos institutos são estabelecidos pelo não-exercício 

de um direito, bem como por seus efeitos práticos, a doutrina os teve como quase sinônimos, 

do modo que esclarece Anderson Schreiber29:  

 
Embora já se tenha procurado sustentar a associação da Verwirkung ao instituto 

da renúncia tácita, a figura foi gradativamente se desprendendo de considerações 

subjetivistas e vestes negociais, e caminhando em direção à sua inserção no âmbito 

da boa-fé objetiva. Pouco a pouco, percebeu-se que a deslealdade, que se perquiria, 

não estava no retardamento em si, mas na violação às normais expectativas 

daquele que acreditava não mais exercitável o direito. A própria exigência de que 

o retardatário tivesse conhecimento do direito que deixava de exigir tão comum 

nas décadas de 20 e 30 foi pouco perdendo importância ou se objetivando, como 

fruto da necessidade de se proteger a confiança de terceiros, sendo certo que a 

tutela da confiança é hoje apontada por toda parte como real fundamento da 

Verwiking. 

 

Desta maneira, é notável que houve uma evolução interpretativa da doutrina acerca do 

tema, tratando, atualmente, os dois institutos como dispares, tendo como a maior distinção entre 

 
26 Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária 

a declaração de vontade expressa. 
27 Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, 

depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis 

com a prescrição. 
28 XAVIER, José Tadeu Neves. A aplicação da suppressio (verwirkung) no âmbito das relações privadas. 

Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil: Belo Horizonte, volume 13, p. 61-91, jul./set. 2017. 
29 SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório – tutela da confiança e venire contra 

factum proprium. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 299/300. 
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si o pressuposto da renúncia tácita, ora apontado por Cezar Peluso30, de que ocorra, 

obrigatoriamente, a manifestação da vontade mediante um comportamento negativo.  

Assim, na renúncia, tem-se a manifestação como requisito, ainda que tácita, como 

exteriorização da vontade do titular de um direito de dar fim permanente a este, ao passo que 

na Supressio a vontade e sua manifestação pelo detentor do direito são fatos irrelevantes para 

que reste configurada. 

 

4.3. SUPRESSIO, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

Pela grande importância do aspecto tempo na Supressio é que se denota a importância 

da comparação desta figura com os institutos clássicos de controle temporal trazidos pelo 

Código Civil, especialmente porque aquele não tem qualquer predeterminação temporal, à 

medida que a prescrição e decadência são regidas sob a ótica dos prazos, sejam eles previstos 

em lei ou acordado entre as partes.  

A prescrição busca a extinção da pretensão de certo sujeito em exercer o seu direito, 

tendo em vista o seu não exercício por tempo maior do que o legalmente previsto, perdendo, 

assim, segundo Schreiber31, “não o direito material em si nem o direito de ação, hoje 

considerado abstrato e autônomo, mas tão somente a faculdade de exigir o atendimento 

daquele direito material”.  

Já a decadência, ainda segundo Schreiber, na mesmíssima obra, pode ser definida 

como “a perda do direito potestativo pelo transcurso do prazo previsto em lei”, não 

extinguindo, portanto, “a pretensão, que aí inexiste, extingue o próprio direito”. 

Nesse e naquele, percebe-se, além do pressuposto do lapso temporal já determinado, 

que não há qualquer menção à vontade ou confiança dos sujeitos partícipes da relação jurídica, 

remetendo, assim, ao pensamento de António Menezes Cordeiro32, no qual há extinção da 

posição jurídica pelo prazo que a rege, em um regime explícito, que em nada se aproxima com 

a boa-fé. 

Munida de outro condão, a Supressio, consoante com Guilherme Martins33, “mais do 

que procurar sancionar a uma inércia do titular do direito não-exercido, o objetivo da 

supressio, além como do venire contra factum proprium em geral, é o de proteger a legítima 

 
30 PELUSO, Cezar. Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. Barueri: Manole, 2011. 
31 SCHREIBER, Anderson. Manual de direito civil: contemporâneo. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 
32 CORDEIRO, António Menezes. Da boa-fé no direto civil. Coimbra: Almedina, 2007, p. 797. 
33 MARTINS, Guilherme Magalhães. A supressio e suas implicações. Revista Trimestral de Direito Civil – 

RDTC, ano 8, vol. 32, out./dez., p. 154. 
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confiança despertada em terceiros”, ou seja, se faz necessária a presença da legitima 

expectativa e confiança para que esta seja configurada. 

Não obstante, o efeito do tempo na Supressio, conforme já tratado anteriormente, 

deverá ser analisado, juntamente com as demais circunstâncias, exclusivamente de acordo com 

o caso concreto, pois não se tem como pré-determinar o lapso temporal necessário para que seja 

gerada a legítima confiança na parte passiva da relação jurídica de que a parte ativa não mais 

se valeria de um direito que detém.  

  Ainda, há de se falar que as três figuras versadas neste subtópico, por mais que 

semelhantes quanto ao ingrediente temporal e a inércia do titular do direito, além de não se 

confundirem, também não se excluem. A Supressio não pode, por força da lógica, ocorrer em 

situação na qual já foi decretada a prescrição ou decadência. Primeiro porque o direito, ou a sua 

pretensão, já teriam sido extintos e, em segundo, porque todos os direitos subjetivos são 

abarcados pelo prazo prescricional geral contido no artigo 205 do Código Civil34.  

Destarte, cabível a aplicação da Supressio, que visa tutelar a boa-fé objetiva, mesmo 

em situações nas quais ainda não houve o decurso do prazo decadencial ou prescricional, se 

presentes os pressupostos necessários para a quebra da confiança de terceiro, já que o fato de 

ainda haver tempo legal para o exercício do direito não impede que este se transforme em um 

ato ilícito, caracterizado na forma de abuso de direito, pelo seu não exercício omissivo. Além 

do mais, acertado dizer que, quanto maior o tempo para ocorrência da prescrição ou decadência, 

maior também o é para que seja gestada na parte passiva a confiança de que o titular não mais 

exerça tal direito, aumentando assim, consideravelmente, as chances de incidência da 

Supressio.   

 

5. SUPRESSIO NO ÂMBITO CONTRATUAL 

Na contemporaneidade, é bastante comum encontrar, nas mais variadas modalidades 

contratuais, desde contratos de prestação de serviços, passando por contratos de consumo, até 

contratos de trabalho, a previsão de cláusula de tolerância, muitas vezes chamada de cláusula 

de não novação ou cláusula de renúncia. 

A referida cláusula, que costuma estar alocada nas disposições gerais ou finais dos 

contratos, tem o condão de determinar que a tolerância ao não cumprimento de alguma das 

obrigações ou o não exercício de direitos contidos no contrato não poderá ser tido e interpretado 

 
34 Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 
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como renúncia ou novação. Apesar das variações em sua redação, a presença da cláusula é 

praxe nas relações negociais.  

Examinando o dispositivo contratual acima referido sob à luz do objeto deste trabalho, 

nota-se que, na realidade, a cláusula busca impedir a aplicação da Supressio, e não a renúncia 

ou não novação do direito, pois protege a conduta omissiva da parte ativa face ao não exercício 

ou tolerância ao não cumprimento, da parte passiva, de um direito. 

A cláusula, a principio insuspeita, gera nas partes que celebraram o contrato, no 

máximo ofício da sua autonomia privada, a errônea ideia de segurança para com a hipótese de 

uma futura conduta omissa, já que o direito estaria a salvo, livre para ser exercido dentro do seu 

prazo prescricional. Contudo, permitir a aceitação da cláusula seria permitir um ato ilícito.  

Isso porque, conforme anteriormente exposto, a Supressio, real objetivo de vigia da 

cláusula, é uma figura decorrente da boa-fé objetiva, classificada como um abuso de direito, ou 

seja, um ato ilícito35.  

Nos ensinamentos do jurista italiano Enzo Roppo: 

 
A autonomia e a liberdade dos sujeitos privados em relação à escolha do tipo 

contratual, embora afirmada, em linha de princípio [...] estão, na realidade, bem 

longe de ser tomadas como absolutas, encontrando, pelo contrário, limites não 

descuráveis no sistema de direito positivo. 

 

 Assim, a autonomia privada, a despeito de possibilitar a lex inter partes, não é um 

princípio absoluto, tendo a boa-fé como uma de suas primordiais limitações, já que os atos 

praticados em nome daquela deverão ser “aprovados e assimilados pelo direito”36, a fim de 

obterem a tutela e o esperado reconhecimento pelo ordenamento jurídico brasileiro.   

No que concerne o tema, Júlio Gonzaga37 aduz que o princípio da boa-fé é pertencente 

a classificação de norma de ordem pública, por sua vez, não sujeita a mitigação negociada entre 

as partes. E continua, sobre a ilegalidade da cláusula de tolerância: 

 
Suppressio é um modo típico de abuso de direito e, por isso, ato ilícito, na letra 

expressa do art. 187 do Código Civil. Supor pudesse uma previsão negocial pré-

excluir a suppressio significaria admitir em direito civil uma cláusula de liberação 

de ilícitos. 

 

 
35 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
36 BETTI, Emílio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos: teoria geral e dogmática. São Paulo: Martins Fontes, 

2007, p. 344. 
37 NEVES, Júlio Gonzaga Andrade. A suppressio (verwirkung) no direito civil. São Paulo: Almedina, 2016, p. 158 
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Vale apontar, ainda, que o confronto à boa-fé não importa em configuração de má-fé, 

mas a de ausência de boa-fé, nas palavras de Fernando Noronha38: 

 
Quando uma pessoa está ligada a outra pelos laços de uma determinada relação 

jurídica (e em especial por um contrato) que lhe imponha especiais deveres de 

conduta, ela infringirá a boa-fé sempre que não proceder em conformidade com 

tais deveres, qualquer que seja o motivo da desconformidade: pode ser uma atitude 

dolosa, uma situação meramente culposa, ou até um estado de ignorância não 

culposa, nas hipóteses-limite em que seja cogitável uma situação dessa natureza, 

ainda associada a uma obrigação de agir segundo padrões determinados. 

 

 Portanto, por buscar permitir um ato ilícito in casu afastar a Supressio em termos 

abstratos, a cláusula de tolerância, mesmo que comumente utilizada no pelos operadores do 

direito brasileiro, não condiz com as limitações impostas à autonomia da vontade das partes, 

estando em total desacordo com o princípio da boa-fé objetiva, esperada, especialmente, no 

âmbito contratual e negocial.   

 

6. PANORAMA ACERCA DA APLICAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA 

SUPRESSIO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

No presente tópico, o objetivo é averiguar, sucintamente, através de pesquisa 

jurisprudencial, a intensidade na qual o Poder Judiciário pátrio, especificamente através do 

Superior Tribunal de Justiça, órgão jurídico responsável por uniformizar a interpretação da lei 

federal em todo o Brasil39, tem entendido pela aplicação do instituto da Supressio, sobretudo 

durante o último biênio (2019 – 2021), mas não se limitando a tal período. 

Pelo colhimento de dados contidos em acórdãos proferidos pela Corte e no recorte 

temporal supra, a pesquisa, que se utilizou do sítio eletrônico do próprio Superior Tribunal de 

Justiça40, angariou informações utilizando como critério para a eleição dos acórdãos a presença 

de apreciação de pedidos de aplicação da Supressio.  

De início, notou-se o baixíssimo nível de emprego do instituto da Supressio nas lides 

levadas à Corte máxima do sistema jurisdicional brasileiro para assuntos infraconstitucionais, 

já que a pesquisa realizada com o termo “supressio” retornou com 73 (setenta e três) resultados 

e, quando realizada sob “suppressio”, apontou apenas 13 (treze) acórdãos.  

 
38 NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, 

justiça contratual. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 139. 
39Segundo as informações institucionais contidas na aba “Atribuições” do site do STJ. Disponível em: 

<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Institucional/Atribuicoes#:~:text=Criado%20pela%20Constitui%C3%A7%

C3%A3o%20Federal%20de,federal%20em%20todo%20o%20Brasil.> Acessado em: 10.05.2021. 
40 <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio> Acessado em: 10.05.2021. 
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Se explica a diligência acima como uma maneira de contornar a não unanimidade, 

tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, no emprego do vocábulo nomeador do instituto 

aqui tratado. 

Somados tais resultados, que, juntos, perfazem a quantia de 86 (oitenta e seis) 

acórdãos, não se tem 1% (um por cento) do volume total de demandas julgadas pelo Tribunal 

da Cidadania no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2020, qual seja, a estrondosa 

quantia de 316.807 (trezentos e dezesseis mil e oitocentos e sete) processos41.    

Dos resultados obtidos sob o termo “supressio”, extrai-se que existem 5 (cinco) 

ocorrências datadas de 2021, 17 (dezessete) para o ano de 2020 e 7 (sete) durante o período de 

2019, ao passo que, sob “suppressio”, somente duas ocorrências no tempo do biênio aqui 

tratado foram identificadas, ambas do ano de 2020. 

Partindo para um outro ponto de vista deste panorama, com base nos julgados 

selecionados, conclui-se que o reconhecimento da teoria da Supressio é unânime nesta Corte, 

contudo, sua aplicação, por requerer uma profunda análise do caso concreto, não é, e nem 

deveria ser largamente concedida pelos votos dos ministros.  

Na baila das conceituações, necessário se faz o apontamento do voto da Ministra 

Nancy Andrighi no Recurso Especial nº 1.202.514/RS4243, onde afirma que, in verbis: 

 
a supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela 

inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em 

exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter 

havido a renúncia àquela prerrogativa. 

 

Quanto à aplicação propriamente dita do instituto, tem-se como um dos motivos mais 

comuns para o seu indeferimento a falta de demais pressupostos além do lapso temporal, 

situação exemplificada pelas palavras do Ministro Ricardo Villas Bôas44, que aduz “na 

hipótese, não há falar na aplicação da teoria da supressio em virtude unicamente do transcurso 

de tempo, pois esse não presume a renúncia do direito”, bem como também pelo voto contido 

no julgamento do AgInt nº 1.841.683/SP45, onde foi proferido que: 

 
41Conforme levantamento contido na aba “Notícias” do site do STJ. Disponível em: 

<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/26112020-STJ-bate-meta-do-CNJ-e-julga-

33-mil-processos-a-mais-do-que-os-recebidos-em-

2020.aspx#:~:text=No%20caso%20do%20STJ%2C%20at%C3%A9,cumprimento%20da%20meta%20do%20C

NJ.&text=O%20Encontro%20Nacional%20do%20Poder,ser%20cumpridas%20pelos%20tribunais%20brasileiro

s.> Acessado em 10.05.2021. 
42 STJ, REsp nº 1.202.514/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.06.2011, dje. 30.06.2011. 
43 No mesmíssimo sentido foi promulgado o decisum nos autos do STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 

1.294.253/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.05.2019, dje. 10.05.2019.  
44 STJ, AgInt no REsp nº 1.784.364/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas, j. 19.04.2021, dje. 26.04.2021. 
45 STJ, AgInt no REsp nº 1.841.683/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.09.2020, dje. 24.09.2020. 
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A partir da leitura do acórdão recorrido, percebe-se a insuficiência da prova da 

ocorrência da supressio, ocorrendo apenas uma maior demora para a exigência do 

cumprimento da cláusula, mas que é incapaz de gerar sua derrogação com 

fundamento na boa-fé objetiva. 

 

Já nos julgados em que houve a incidência da Supressio, a justificativa se deu, 

majoritariamente, pela devida tutela da confiança que acerca o instituto, explicitada, como por 

exemplo, na “perda de eficácia do direito de excluir o ex-empregado do plano de saúde, em 

virtude da legitima expectativa criada pelo longo período de inércia da estipulante”46 e, 

conforme o voto do Ministro Raul Araújo47: 

 
Assim, diante de comportamento constante ao longo dos anos, é possível concluir 

que a autora aceitou tacitamente a postura da ré, criando-lhe a expectativa de que 

a obrigação encontrava-se extinta, não podendo agora, apenas após a extinção do 

contrato, exigir a cobrança da diferença entre consumo efetivo e o consumo 

mínimo estipulado. 

 

Portanto, apesar de reconhecer amplamente a Supressio e seus pressupostos, convém 

salientar que o Poder Judiciário, na figura do Superior Tribunal de Justiça, adota uma postura 

rígida para sua aplicação, consonante com as especificidades trazidas pelo tema, vez que sua 

configuração depende da presença de diversos requisitos carentes da avaliação minuciosa dos 

Tribunais. 

 

7. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA 

CONFIANÇA 

Aqui, se busca defender, de maneira breve, a máxima de que o instituto da Supressio 

não acarretaria, se corretamente aplicado, mediante o preenchimento de todos os seus 

pressupostos, em qualquer prejuízo ao princípio da segurança jurídica. 

Isso porque a Supressio é fundamentada no princípio da boa-fé objetiva, que, por sua 

vez, remete à tutela da confiança, sendo esta um dos pilares norteadores da vida jurídica e em 

sociedade, já que é necessária certa previsibilidade, pelas partes, de que determinada situação 

se desenrolará de certa maneira ou terá certas consequências, para planejamento de seus atos 

futuros. 

 
46 STJ, REsp nº 1.918.599/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.03.2021, dje. 15.03.2021. 
47 STJ, AgInt no AREsp nº 952.300/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020, dje. 03.03.2020. 
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O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso48, entende que o 

princípio da confiança legítima decorre, subjetivamente, do princípio da segurança jurídica, que 

oportuna a estabilidade nas relações jurídicas.   

Ainda, conforme Heleno Torres49, é criado um “estado de confiança” no ordenamento 

jurídico brasileiro, como consequência de um sistema legal que privilegia a segurança jurídica, 

inclusive através dos órgãos públicos. 

Assim, constata-se que, na verdade, a Supressio não interfere negativamente no 

princípio da segurança jurídica. Justamente o oposto, a Supressio é a comprovação da 

importância reputada à segurança e confiança, garantindo que não ocorra o abuso de direito 

omissivo e, consequentemente, não se atente contra a segurança jurídica. 

 

8. CONCLUSÃO 

Tendo como objetivo principal a análise da Supressio e de seus contornos atuais, o 

presente trabalho conceituou o instituto e seus requisitos para aplicação, o diferenciando de 

demais figuras jurídicas afins, bem como o contextualizou no âmbito contratual e 

jurisprudencial, evidenciando suas recentes utilizações práticas. 

Notou-se que a Supressio tem relação direta com a boa-fé objetiva e a tutela da 

confiança, uma vez que protege terceiros dos efeitos do abuso de direito acometidos por seus 

titulares, razão pela qual é definida a natureza jurídica do instituto como modalidade de ato 

ilícito. 

A relevância do instituto é explicitada nas consequenciais potenciais que sua utilização 

prática e aplicação jurisprudencial podem gerar, tais como situações nas quais certo titular de 

direito perderá não poderá mais exercitá-lo ou determinada cláusula contratual não terá os 

efeitos almejados, ou seja, se configurada a Supressio, há o desaparecimento do direito. 

Embora tratadas como os dois lados de uma mesma moeda, não se confunde a 

Supressio com a Surrectio, pois, enquanto a primeira é referente à supressão de um direito, do 

ponto de vista da parte ativa da relação, pelo seu não exercício abusivamente omisso, a segunda 

ocorre sob o ponto de vista da parte passiva, para a qual há o surgimento de um direito, tendo 

em vista a confiança que lhe foi gerada pela conduta do titular do direito, também podendo ser 

conceituado como um contradireito. 

 
48 BARROSO, Luís Roberto. Federalismo, isonomia e segurança jurídica: inconstitucionalidade das alterações 

na distribuição de royalties do petróleo. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/parecer-luis-roberto-

barroso-royalties.pdf> Acessado em 06.05.2021.  
49 TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica. São Paulo: RT, 2012, p. 216. 
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Igualmente, restou clara a autonomia da figura aqui tratada ante as demais figuras 

jurídicas correlatas trazidas à tona.  

Para o venire contra factum proprium, a diferenciação ocorre na medida em que, para 

este instituto, não há a necessidade de um certo lapso temporal entre a conduta prevista adotada 

e o ato contraditório praticado pelo titular do direito, logo, se contraditório, o ato poderá de ser 

reclamado de imediato.  

Já em comparação com a renúncia tácita, figura para a qual a Supressio já foi 

caracterizada como mera modalidade, o elemento de distinção se dá na necessidade de 

manifestação da vontade da parte ativa in casu tacitamente, como requisito para sua aplicação, 

o que não ocorre na Supressio, onde sequer é necessária análise da vontade do detentor do 

direito, mas sim a confiança obtida pela parte passiva.  

Por outro lado, em relação aos institutos clássicos da prescrição e decadência, a 

Supressio destes se distancia na medida em que, para sua configuração, além de ser essencial a 

análise de elementos subjetivos, é impraticável ter a prefixação de prazo. Isso porque não é 

possível determinar o lapso temporal no qual se estabelece, na parte passiva, a legítima 

expectativa baseada na confiança de que o direito seria permanentemente não exercido pelo seu 

titular, por se tratar de uma questão essencialmente subjetiva. Ainda, acaso fosse prefixado um 

prazo para a configuração da Supressio, o que se estaria criando seria, na verdade, uma nova 

modalidade de prescrição ou decadência, já que o titular de direito o perderia por não o exercer 

em certo período temporal determinado, fugindo totalmente o conceito do instituto tema deste 

trabalho.    

Quanto ao âmbito negocial, notou-se a presença da Supressio em certas cláusulas 

contratuais, que têm como objetivo proteger as partes da relação de uma eventual configuração 

do instituto, mesmo que presentes os pressupostos necessários e suficientes para sua aplicação. 

Aqui, foi demonstrado que, apesar das partes disporem de autonomia privada para realizarem 

diversos tipos de negócios jurídicos entre si, esta não é absoluta e, consequentemente, encontra 

suas limitações na boa-fé objetiva, não podendo permitir, em nenhuma situação, a possibilidade 

contratual de um ato ilícito, tal como é a Supressio. 

Pelo breve panorama jurisprudencial trazido neste trabalho, verifica-se uma baixíssima 

incorrência do instituto nos julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, a evidenciar sua 

escassa aparição no sistema jurisdicional pátrio, ainda que, quando presente, rígida e 

corretamente aplicada. Contudo, apesar de rarefeito, tem-se como certeiro o reconhecimento do 

instituto pela Corte supracitada, que costuma observar fielmente os pressupostos necessários 

para sua aplicação.  
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Por fim, constatou-se que, evidenciados os pontos de observação necessários para que 

seja possível identificar corretamente a ocorrência da Supressio, não há qualquer prejuízo do 

princípio da segurança jurídica. Pelo contrário, o que se tem, quando minuciosamente analisada, 

da Supressio é que este instituto é, por ser derivado da boa-fé objetiva, um dos protetores da 

segurança jurídica, uma vez que tutela a confiança e impede que haja, mediante um abuso de 

direito, a interferência de um ato ilícito dentro de uma relação jurídica.   

Com estes aspectos, conclui-se pelo reconhecimento indiscutível e autônomo do 

instituto da Supressio no ordenamento jurídico e sistema jurisdicional brasileiro, bem como de 

sua importância, tanto pelas consequências quanto pela proteção que este dá aos valores da boa-

fé objetiva e da confiança, como uma ferramenta limitadora da autonomia privada apta a 

proteger a parte passiva de uma relação jurídica da ocorrência de atos ilícitos oriundos da 

conduta abusiva e omissiva da parte detentora de um direito.    
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