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RESUMO 

 

 

O presente artigo tem a finalidade de explorar a incidência do princípio da boa-fé objetiva no 

âmbito das relações contratuais. Serão abordados diversos aspectos, tais como sua essência, 

finalidade e, principalmente, suas aplicações concretas. Neste último ponto, o foco será a figura 

da suppressio, tal como um desdobramento do princípio, pois aplicável de forma a afastar um 

cenário contrário à boa-fé. Trata-se da demora no exercício de um determinado direito, por 

período de tempo suficiente a gerar a legítima expectativa de que não mais será exercido, sendo 

considerado como “suprimido” do negócio jurídico. Como consequência, portanto, tem-se a 

impossibilidade de aplicação de tal direito. Em razão de sua origem jurisprudencial, serão 

estudadas decisões do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais que aplicaram o 

princípio da boa-fé objetiva e, também, a figura da suppressio, como meio de resolução de 

diversas situações levadas ao âmbito do Poder Judiciário. Logo, o principal objetivo deste artigo 

é explorar o referido princípio e sua necessária observância em todas as fases das relações 

contratuais, com foco naquelas situações de demora no exercício de um direito, as quais 

permitem, então, a aplicação da solução decorrente da suppressio.  
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1. O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA  

 

 

   Inicialmente, para o desenvolvimento da figura da suppressio, objeto central do 

presente estudo, faz-se necessária a prévia análise do princípio da boa-fé objetiva, pois aquela 

é decorrência lógica deste, que deve ser observado nas relações contratuais de qualquer 

natureza.  

É possível dizer que a suppressio é um dos aspectos da boa-fé objetiva. Em 

matéria contratual, esta foi uma das importantes alterações trazidas no Código Civil de 2002, 

mais especificamente em seu artigo 4221, ao fazer referência à cláusula geral de boa-fé a ser 

observada pelos contratantes, tanto na conclusão do contrato como em sua execução.  

Trata-se da garantia da ética e boa conduta das partes. Nas palavras de Arnoldo 

Wald:  

 

A regra da boa-fé objetiva configura-se como cláusula geral e, portanto, 

corresponde a uma técnica legislativa que busca garantir a relação entre o 

direito e a realidade social, possibilitando a existência de um sistema jurídico 

aberto com constantes adaptações das normas legais às exigências do mundo 

de relações e da alteração dos seus valores com o tempo. Assim, a cláusula 

geral fornece um ponto de partida para alcançar resultados justos e 

adequados2.  

 

Logo, como técnica legislativa, possibilita a flexibilização do direito positivo de 

forma a permitir sua adaptação, pela jurisprudência, à realidade social e às situações concretas.  

Característica inerente aos princípios, a cláusula geral de boa-fé permite o 

preenchimento das normas por valores não previstos nas leis, seja pelas partes contratantes ou, 

quando necessário, pelo Poder Judiciário.  

Por isso fala-se em cláusula geral, de forma vaga. Esclarece o mesmo 

doutrinador que seu conteúdo deve ser preenchido em conformidade com as práticas do 

mercado, concedendo ao juiz um papel mais ativo, e não apenas de mero aplicador da lei3.  

                                                 
1 Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão 

do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 
2 WALD, Arnoldo. Direito civil: direito das obrigações e teoria geral dos contratos, 2. 19ª ed – São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 212.  
3 Ibidem, p. 214.  
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Necessário ressaltar tal peculiaridade desde o início do presente artigo, pois este 

pensamento de flexibilização e adaptação deve orientar a leitura.  

A observância ao princípio da boa-fé objetiva implica às partes contratantes a 

adoção de atitudes de cooperação e lealdade entre si, o que produz a sensação de confiança que 

o objetivo final do negócio entabulado será alcançado da maneira como esperado.  

Antes de aprofundar ainda mais o tema, cabe distinguir a boa-fé objetiva da 

subjetiva. Esta considera a ação do sujeito, ou seja, preocupa-se em analisar a subjetividade da 

parte da relação, geralmente para atribuir alguma vantagem jurídica ou o nascimento de um 

direito. Já aquela pode ser considerada como norma que impõe o padrão de conduta, 

objetivamente, sem se preocupar com o estado de consciência do sujeito da relação4.  

Portanto, ao presente estudo interessa a boa-fé em sua forma positiva, como 

regra a ser observada durante as relações contratuais e cuja execução deverá ser garantida pelo 

Poder Judiciário.   

Com enfoque na boa-fé objetiva como norma de conduta nos contratos, vale 

dizer que ela fundamenta o dever de cooperação, respeito, lealdade, probidade e honestidade 

que deve imperar em todas as relações sociais, de forma a gerar confiança no outro contratante 

e atender as expectativas legítimas surgidas a partir dessa confiança despertada5.  

A celebração de um contrato, então, gera para os contratantes não somente o 

dever de cumprir com sua obrigação principal, mas a observância constante das condutas antes 

descritas.  

Assim, como ensina Judith Martins Costa, passa a existir duas classes de deveres 

dentro da relação obrigacional: o dever de prestar e o dever de conduta6.  

Esta última classe de deveres são denominados por grande parte da doutrina de 

deveres anexos, secundários ou laterais. Decorrentes da própria boa-fé objetiva, eles devem ser 

observados em toda etapa contratual, desde sua formação ou mesmo após sua extinção, 

independentemente de sua natureza (= informação, proteção, cooperação, etc.).  

                                                 
4 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 32.  
5 CUNHA, Wladimir Alcibíades Marinho Falcão. Revisão judicial dos contratos: do Código de Defesa do 

Consumidor ao Código Civil de 2002. São Paulo: Método, 2007, p. 90.  
6 MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado como um “sistema em construção” – As cláusulas gerais no Projeto 

do Código Civil Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 42.  
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O dever anexo de proteção, por exemplo, está ligado ao cuidado do contratante 

em relação à sua integridade pessoal, física ou moral, bem como integridade do seu patrimônio, 

que muitas vezes irá garantir a execução do contrato.  

Por outro lado, fala-se em dever secundário de informação tanto no sentido de 

procurar informar-se quanto prestar toda e qualquer informação necessária. Deve haver um 

sentimento de transparência entre ambas as partes envolvidas no negócio.  

Ainda, a cooperação impõe o dever de colaborar com a contraparte e, aqui, 

entram as atitudes de lealdade e probidade, possibilitando o alcance de sua legítima expectativa. 

Toda esta análise conceitual é necessária para que, mais adiante, o presente 

estudo aborde situações práticas, através de julgados que aplicam a figura da suppressio como 

decorrente do princípio da boa-fé objetiva.  

Para finalizar esta primeira etapa, destaca-se que, assim como o descumprimento 

da prestação principal e/ou secundária, a violação dos deveres acessórios deve ser considerada 

como hipótese de violação positiva do contrato. Nestes casos, os direitos que a partir de então 

surgirão, como indenização e possibilidade de recusar legalmente a prestação, por exemplo, 

justificam a manutenção da violação positiva como figura unitária.  

Explica o doutrinador português António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro 

que, então, a boa-fé é chamada a depor em dois níveis: “no campo da determinação das 

prestações secundárias e da delimitação da própria prestação principal, ela age sobre as 

fontes, como instrumento de interpretação e de integração; no dos deveres acessórios, ela tem 

um papel dominante na sua gênese” 7.  

Normas jurídicas vagas (=cláusulas gerais), como esta em estudo, são 

imprescindíveis para acompanhar o surgimento de diversas relações jurídicas cada vez mais 

complexas e que se modificam com o passar do tempo.  

Normas redigidas com o fim de alcançar certo nível de precisão se tornaram 

manifestamente insuficientes, o que justifica a inserção no ordenamento jurídico de princípios 

como o da boa-fé e, consequentemente, a utilização da figura que será tratada adiante8.  

                                                 
7 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil (dissertação de doutoramento em 

ciências jurídicas na faculdade de direito de Lisboa). 3ª reimpressão. Coimbra: Edições Almedina. Fevereiro, 

2007, p. 602. 
8 WAMBIER, Luiz Rodrigues em: Revista dos Tribunais. Ano 101. Vol. 915. Janeiro/2012 – pg. 280. 
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A flexibilização trazida por eles permite a aplicação do Direito a um amplo leque 

de situações e peculiaridades que envolvem as diferentes relações contratuais celebradas 

diariamente.   
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2. APLICAÇÃO DA TEORIA DA SUPPRESSIO  

 

 

A cláusula geral da boa-fé objetiva possui vários desdobramentos, dentre eles o 

foco central deste estudo, a figura da suppressio.  

Sua aplicação faz desaparecer um direito não exercido durante um transcurso de 

lapso temporal, no qual a conduta da parte contratante foi em sentido diametralmente oposto. 

Nas palavras de Luiz Rodrigues Wambier, tal conduta deve “gerar no outro contratante ou 

naquele que se encontra no outro polo da relação jurídica a expectativa de que não seja mais 

exercido” 9.  

Portanto, faz-se desaparecer um direito quando há um agir contrário à 

determinada conduta adotada durante um longo período de omissão.  

Referida teoria tem seu ponto de origem no direito alemão. A jurisprudência do 

período da hiperinflação, entre as duas Guerras Mundiais, cunhou a expressão Verwirkung para 

traduzir o que nos parágrafos anteriores se tentou retratar. Resumidamente, considerou-se 

abusivo (logo, contrário à boa-fé) o exercício de uma pretensão ou de um direito potestativo, 

quando seu titular, de modo inexplicável, tenha retardado o seu exercício por longo tempo. 

 Naquele contexto, esse perecimento pela inércia esteve relacionado com a 

pretensão do credor de reajustar monetariamente seu crédito defasado pela inflação. 

Considerou-se que a boa-fé impunha a pretensões dessa natureza o exercício num prazo 

razoável, pois, do contrário, atingiriam montantes que o devedor não poderia suportar.  

 Tratando do tema, Francisco Muniz anota que, na Verwinkung “o titular do 

direito assume uma conduta contraditória consistente em uma inatividade. O exercício do 

direito em tais circunstâncias torna-se inadmissível” 10. Vale dizer, a “’Verwinkung’ se traduz 

na caducidade de um direito justificada pelo fato de a conduta do titular constituir um abuso 

de direito”.  

 Como efeito, portanto, pode-se dizer que “o exercício da pretensão vem, assim, 

paralisado pela Verwinkung, por ser considerado desleal e abusivo, muito embora não haja 

transcorrido o prazo legal da prescrição, o que significa aplicar-lhe na realidade ‘uma espécie 

de prescrição de fato’” 11. 

                                                 
9 WAMBIER, Luiz Rodrigues em: Revista dos Tribunais. Ano 101. Vol. 915. Janeiro/2012 – pg. 280. 
10 MUNIZ, Francisco. O princípio geral da boa-fé como regra de comportamento contratual, in Textos de Direito 

Civil, Editora Juruá, 1998, p. 45. 
11 Idem, op. cit., págs. 45-46. 
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 Como não se confunde nem com a prescrição (que atinge apenas a pretensão) e 

nem com a decadência (já que além do fator tempo também congrega o elemento da boa-fé), a 

tradução latina exigiu a designação de expressão própria: suppressio.  

Já reconhecida tanto por nossa doutrina quanto pela própria jurisprudência, é 

entendida como desdobramento do princípio da boa-fé no âmbito contratual. Assim, quando 

determinado ajuste contratual deixar de ser praticado pelas partes (ou por seu titular), por 

período de tempo suficiente a gerar a legítima expectativa de que não mais será exercido, 

considera-se como que “suprimido” da avença. 

E aqui cabe destacar, mesmo brevemente, que ao lado da suppressio, 

praticamente como sua contraparte, a doutrina destaca também a figura da surrectio. Em linhas 

gerais, significa que a prática reiterada e consensual de determinada conduta pelas partes 

também tem a aptidão de agrega-la, isto é, de inseri-la no contrato. À luz do princípio da boa-

fé, tal prática reiterada e consensual faz surgir a justa expectativa de que se trata de algo aceito 

e, portanto, contratado. 

Num resumo muito apertado, costumam ser apontados como requisitos da 

surrectio, de acordo com a doutrina, (i) a presença de uma previsão de confiança e (ii) a boa-fé 

subjetiva do beneficiário, no sentido de este ter, pelo menos como provável, a regularidade da 

situação fática subjacente12.  

Quanto à sua aplicação no âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça 

há muito faz menção a essas figuras como desdobramento do princípio da boa-fé contratual. 

Confiram-se trechos de três julgados que utilizaram esta teoria na resolução dos litígios levados 

a julgamento na Corte Superior:  

 

É que os institutos ligados à boa-fé objetiva, notadamente a proibição 
do venire contra factum proprium, a supressio, a surrectio e o tu quoque, 

repelem atos que atentem contra a boa-fé objetiva 13.  

 

O princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da recorrente, de 

exigir retroativamente valores a título da diferença, que sempre foram 

dispensados, frustrando uma expectativa legítima, construída e mantida ao 

longo de toda a relação contratual pela recorrida14.  

                                                 
12 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil (dissertação de doutoramento em 

ciências jurídicas na faculdade de direito de Lisboa). 3ª reimpressão. Coimbra. Edições Almedina. Fevereiro, 

2007. 
13 REsp 1040606/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 

16/05/2012.  
14 REsp 1323404/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 

05/09/2013. 
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A “suppressio”, regra que se desdobra do princípio da boa-fé objetiva, 

reconhece a perda da eficácia de um direito quando este longamente não é 

exercido ou observado15.  

 

É possível observar, portanto, que em todos eles a suppressio aparece como o 

meio capaz de manutenção da boa-fé objetiva na relação contratual.  

Este posicionamento continua sendo constantemente aplicado, como no recente 

julgamento do recurso especial n.º 1.374.83016, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, julgado em 23.06.2015. O recurso tinha como objeto ação de cobrança de multa prevista 

em contrato de promessa de compra e venda de combustíveis. A alegação principal era a de que 

o posto de gasolina não adquiriu a quantidade mínima prevista. O Ministro aplicou a figura da 

suppressio, ao entender que durante toda a vigência do contrato foi permitida a aquisição de 

produtos em patamar inferior ao pactuado, de maneira que se torna desleal a exigência, ao fim 

da relação contratual, do valor correspondente ao que não foi adquirido, com incidência da 

multa. Confira-se a ementa do julgamento:  

 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS. APELAÇÃO. REGRA DO 

ART. 514 DO CPC. 

ATENDIMENTO. AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE MÍNIMA DE 

PRODUTOS. 

INOBSERVÂNCIA NO CURSO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. 

TOLERÂNCIA DO CREDOR. 

CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ 

OBJETIVA. 

INSTITUTO DA SUPPRESSIO. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 7/STJ. 

1. Trata-se de ação de cobrança de multa prevista em contrato de promessa de 

compra e venda de combustíveis e produtos derivados sob a alegação de que 

o posto de gasolina não adquiriu a quantidade mínima prevista.  

 

2. A mera reiteração, nas razões do recurso de apelação, de argumentos 

apresentados na inicial ou na contestação não determina por si só ofensa ao 

art. 514 do Código de Processo Civil. 

Precedentes. 

3. Segundo o instituto da suppressio, o não exercício de direito por seu titular, 

no curso da relação contratual, gera para a outra parte, em virtude do princípio 

da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito 

                                                 
15 REsp 1096639/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 

12/02/2009.  
16 REsp 1374830/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2015, DJe 03/08/2015). 
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ao cumprimento da obrigação, presente a possível deslealdade no seu 

exercício posterior. 

4. Hipótese em que a recorrente permitiu, por quase toda a vigência do 

contrato, que a aquisição de produtos pelo posto de gasolina ocorresse em 

patamar inferior ao pactuado, apresentando-se desleal a exigência, ao fim da 

relação contratual, do valor correspondente ao que não foi adquirido, com 

incidência de multa. Assim, por força do instituto da suppressio, não há ofensa 

ao art. 921 do Código Civil de 1916. 

5. A revisão do montante fixado a título de honorários advocatícios, exceto se 

irrisórios ou exorbitantes, demanda o reexame de provas, atraindo o óbice da 

Súmula nº 7/STJ. 

6. Recurso especial não provido. 

 

Claro exemplo da perda de um direito em decorrência da prática de ato oposto à 

longa conduta omissiva do contratante. 

Por fim, para concluir a exposição do constante uso da teoria no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, interessante o esclarecimento da Ministra Nancy Andrighi quanto 

ao enquadramento da suppressio entre uma das funções exercidas pelo princípio da boa-fé 

objetiva, ou seja, como forma de sua concretização: 

 
O princípio da boa-fé objetiva exerce três funções: (i) a de regra de interpretação; (ii) a 

de fonte de direitos e de deveres jurídicos; e (iii) a de limite ao exercício de direitos 

subjetivos. Pertencem a este terceiro grupo a teoria do adimplemento substancial das 

obrigações e a teoria dos atos próprios ('tu quoque'; vedação ao comportamento 

contraditório; ‘surrectio'; 'suppressio'). O instituto da 'supressio' (sic) indica a 

possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual, na hipótese em que 

o não-exercício do direito correspondente, pelo credor, gere no devedor a justa 

expectativa de que esse não-exercício se prorrogará no tempo17. 

 

Portanto, mais especificamente, tanto a surrectio quanto a suppressio se 

encaixam na função de limite ao exercício de diretos subjetivos, permitindo a supressão de uma 

obrigação contratual quando o não exercício do direito gera na outra parte a justa expectativa 

de que tal conduta se prorrogará no tempo.  

Da mesma forma, é recorrente a aplicação da teoria pelos Tribunais Estaduais. 

No Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, recentemente, foi aplicada no julgamento de 

recurso de apelação que pretendia invalidar assembleia geral de condomínio, na qual foi 

decidido manter a cobrança da forma como costumeiramente feita, desde sua constituição. Em 

seu julgamento, o Desembargador Marco Antonio Massaneiro destacou que o comportamento 

das partes durante a vigência do ajuste é de suma importância para verificar a intenção dos 

                                                 
17 REsp 953.389/SP, Rel. Ministra NANCY ANRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2010.  
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contratantes e o verdadeiro teor do contrato. Confira-se sua conclusão ao negar provimento ao 

recurso18:   

 

Isso reforça a conclusão de que a cobrança igualitária sempre foi aceita pelos 

condôminos, caso em que faz incidir a figura da suppressio, ou seja, que após 

18 anos da formalização do condomínio, a alteração de cobrança da diferença 

entre a divisão igualitária das despesas e a proporcional à fração ideal não 

pode ser reivindicada, ainda que a assembleia, que declarou de modo expresso 

a concordância da maioria à cobrança diversa da aposta no texto original da 

convenção de condomínio, tenha sido realizada somente em 2011. Nesse 

esteio, interessante ponderação é feita pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

do STJ: Para isso pode ser invocada a figura da suppressio, fundada na boa-fé 

objetiva, a inibir providências que já poderiam ter sido adotadas há anos e não 

o foram, criando a expectativa, justificada pelas circunstâncias, de que o 

direito que lhes correspondia não mais seria exigido. A suppressio tem sido 

considerada com predominância como uma hipótese de exercício inadmissível 

do direito (Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil, II. 810) e pode bem 

ser aplicada neste caso, pois houve o prolongado comportamento dos titulares, 

como se não tivessem o direito ou não mais quisessem exercê-lo; os 

condôminos ora réus confiaram na permanência desta situação pelas 

fundamentadas razões já explicadas. (REsp 214.680/SP, Rel. Ministro Ruy 

Rosado de Aguiar, quarta turma, julgado em 10/08/1999, DJ 16/11/1999, p. 

214). 

 

Em outra oportunidade, o TJPR, atento ao princípio da boa-fé objetiva (artigo 

422 do Código Civil de 2002) na execução dos contratos, repudiou a ideia de desconhecimento 

de débitos ou a inércia de correntistas que, depois de muitos anos, vêm questionar e requerer a 

restituição de valores que acreditam não ter autorizado, sem provas mínimas de suas suposições. 

Confira-se o seguinte julgado: 

 

Do princípio da boa-fé objetiva decorrem deveres anexos, como a confiança e 

a lealdade, a serem observados por todos os contratantes desde a fase pré-

contratual até a fase pós-contratual. Viola o princípio da boa-fé objetiva e seus 

deveres anexos a conduta do contratante que usufrui de relação de confiança 

e lealdade quando lhe é conveniente e, posteriormente, se insurge contra o 

‘costume’ estabelecido entre as partes alegando a falta de prova acerca das 

negociações entabuladas19.  

 

Já no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento de 

recurso de apelação cujo objeto era o descumprimento de cláusula de exclusividade e aplicação 

da cláusula penal, aplicou-se o entendimento de que “o decurso do tempo ensejou legítima 

                                                 
18 TJPR - 8ª C.Cível - AC - 1364228-9 - Curitiba -  Rel.: Marco Antônio Massaneiro - Unânime -  - J. 25.06.2015.  
19 15ª CC – Des. Luiz Carlos Gabardo – Ap. Civ. 637.305-9 - j. 27.01.2010.  
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expectativa na recorrida que não havia qualquer ‘pendência’ a ser resolvida em função do 

relacionamento comercial pretérito”. Nesse contexto, fez-se referência ao instituto da 

verwirkung. Interessante a análise do trecho extraído do acórdão que tratou especificamente 

deste ponto20:  

 

A ausência de contra-notificação naquele momento ou qualquer atitude cientificando a 

demandada acerca do descumprimento contratual mostra-se evidentemente 

incompatível com a notificação ocorrida ano e meio após o rompimento da parceria, 

assim como do ajuizamento da presente demanda, pois o decurso do tempo ensejou 

legítima expectativa na recorrida que não havia qualquer “pendência” a ser resolvida 

em função do relacionamento comercial pretérito.   

 

Neste contexto, pertinente trazer à colação a lição de Anderson Schreiber sobre o 

instituto da uppressio ou verwirkung, com o fito de esclarecer o seu âmbito de incidência 

à luz da melhor doutrina civilista: 

 

A expressão Verwirkung, também referida pela doutrina dos países latinos como 

suppressio ou caducidade, foi consagrada pela jurisprudência alemã a partir do fim da 

Primeira Guerra Mundial, para designar a inadmissibilidade de exercício de um direito 

por seu retardamento desleal. (...). 

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

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

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 a pouco perdendo importância ou se objetivando, como fruto da necessidade 

se proteger a confiança de terceiros, sendo certo que a tutela da confiança é hoje 

apontada por toda parte como real fundamento da Verwirkung.  

Neste contexto, não há como se disfarçar a íntima relação entre a Verwirkung e o venire 

contra factum proprium. Também a Verwirkung tem como núcleo uma contradição a 

um factum proprium, apenas que o factum proprium se mostra, em tal caso, como um 

comportamento omissivo.  

Na Verwirkung, a inadmissibilidade do exercício do direito vem como conseqüência de 

ter a conduta omissiva – a inatividade, o retardamento – do titular deste direito gerado 

em outrem a confiança de que aquele direito não seria mais exercido. O que se tutela é 

também, na versão hoje mais aceita da Verwirkung, a confiança no comportamento 

coerente daquele que se retardou em fazer valer o seu direito. Trata-se, portanto, de uma 

subespécie de venire contra factum proprium, caracterizada pelo fato de a conduta 

inicial ser um comportamento omissivo, um não exercício de uma situação jurídica 

subjetiva21.  

  

                                                 
20 TJRS - 12ª C.Cível - AC - 70023561343 -  Rel.: Judith dos Santos Mottecy - J. 19.06.2008. 
21Anderson Schreiber. A proibição de comportamento contraditório – Tutela da confiança e venire contra factum 

proprium – 2ª ed. revista e atualizada, - Rio de Janeiro: Renovar, 2007. pp. 185/189.   
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Complementando o exposto acima, os ensinamentos doutrinários do insigne Ruy 

Rosado de Aguiar Júnior22 acerca da aplicação da suppressio (princípio da boa-fé 

objetiva) em situações específicas nas quais a demora no exercício de um direito 

subjetivo acaba por inviabilizá-lo em face da expectativa gerada na outra parte, em 

decorrência, justamente, desse não-exercício do jus: 

 

Na suppressio, um direito não exercido durante determinado lapso de tempo não poderá 

mais sê, por contrariar a boa-fé. O contrato de prestação duradoura que tiver 

permanecido sem cumprimento durante longo tempo, por falta de iniciativa do credor, 

não pode ser motivo de nenhuma exigência, se o devedor teve motivo para pensar 

extinta a obrigação e programou sua vida nessa perspectiva.   

 

Daí por que, no caso concreto, aplica-se a função limitadora do exercício do direito 

subjetivo, pois o decurso de significativo lapso temporal sem tal exercício - inclusive 

após a notificação levada a efeito pela parte contrária (ocorrida em janeiro 2003) - de 

desfazimento da parceria firmada desde 1998, postulando a rescisão contratual e o 

cumprimento de cláusula penal, acaba por impedir a concretização da pretensão 

deduzida, face à tutela da confiança.  

 

Logo, trata-se de solução constantemente adotada pelo Poder Judiciário, tanto 

na Corte Superior quanto nos Tribunais Estaduais. 

Em continuidade, recorrente o questionamento de quanto tempo exatamente 

deverá perdurar a conduta de não exercício do direito, de forma a criar a expectativa e, assim, 

impedir uma conduta diversa. Na realidade, não é tanto a duração do tempo que importa, pois 

não há prazos previstos em lei, como acontece com a prescrição, por exemplo. Ao analisar o 

caso concreto, o julgador deverá julgar se decorreu tempo suficiente para suscitar a convicção, 

na parte contrária, de confiança de que o direito não mais será exercido.  

Em que pese já ter sido destacado a diferença entre os institutos, deve-se deixar 

clara a distinção entre a suppressio, a prescrição e a decadência.  

Embora aparentemente semelhantes, a prescrição se dá quando há a perda do 

direito de ação pela inércia de seu titular, que deixa transcorrer o prazo fixado em lei, sem 

exercê-lo. Por outro lado, a decadência é a perda do próprio direito subjetivo material, também 

pela inércia de seu titular, que não o exerce no prazo fixado em lei.  

O ponto que os diverge da suppressio é que esta exige, além do decurso de tempo 

que impossibilita o exercício do direito firmado, a constatação de que o comportamento 

tendente a o exercer é inadmissível e fere o princípio da boa-fé objetiva, pois contraria a 

expectativa gerada pelo não exercício anterior.   

                                                 
22Aguiar Júnior, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor – Rio de Janeiro: AIDE 

Editora, 2004, p. 254.  
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A prescrição e a decadência não são analisadas em conjunto com a possível 

violação ao princípio da boa-fé objetiva, podem ser aplicadas apenas com o decurso do tempo 

previsto legalmente. Já a suppressio exige, também, indícios suficientes de que o direito não 

mais seria exercido, de maneira a gerar a legítima expectativa na parte contrária e o 

desequilíbrio entre o benefício almejado com a celebração do contrato e o prejuízo a ser 

suportado em eventual conduta ativa diversa.  

Podem ser citados, então, três elementos da suppressio: (i) a omissão no 

exercício de um direito; (ii) o decurso de um certo lapso de tempo; e (iii) a caracterização de 

deslealdade no seu posterior exercício.  

Desta forma, seu objetivo é impedir ou, então, limitar o exercício do direto ao 

considerá-lo abusivo, com o requisito essencial do lapso de tempo, mas também observados os 

demais elementos aqui referidos.  

Na prática, a boa-fé objetiva é violada quando fere a suposição da contraparte de 

que as coisas teriam ocorrido, ao longo do tempo, dentro de razoável normalidade e, portanto, 

dentro de sua expectativa. Caracterizada esta hipótese e preenchidos seus elementos, o instituto 

da suppressio poderá ser aplicado independentemente da fluência do prazo prescricional 

previsto em lei, justamente porque não importa apenas e tão somente o fator temporal.  

No entendimento de Luiz Rodrigues Wambier, “os critérios que devem levar o 

juiz a aplicar o instituto da suppressio em determinado caso concreto, longe estão de ter a 

objetividade de uma mera contagem de prazo, como ocorre no caso da prescrição ou da 

decadência” 23.  

Daí a extrema importância do exame subjetivo a ser realizado pelo magistrado 

ao se deparar com uma hipótese de eventual violação ao princípio da boa-fé objetiva na relação 

contratual e, consequentemente, aplicação da teoria da suppressio.   

Desta forma, torna-se possível o ajuste à complexidade das sociedades atuais e 

aos negócios jurídicos diariamente celebrados, com suas constantes mudanças e peculiaridades.  

Esta visão de juiz que não apenas segue objetivamente o que diz a lei, como o 

foi durante muitos anos, está cada vez mais presente nas mudanças legislativas, como o atual 

exemplo do Novo Código de Processo Civil, que flexibiliza e confere maior possibilidade de 

adaptação aos magistrados, mas sempre consagrando o importante princípio da segurança 

jurídica.  

                                                 
23 WAMBIER, Luiz Rodrigues em: Revista dos Tribunais. Ano 101. Vol. 915. Janeiro/2012 – pg. 290. 
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Cada vez mais cabe ao juiz dar conteúdo à norma, interpretando cláusulas gerais 

através de princípios, uso da analogia, análise dos costumes e aplicação de teorias criadas pela 

doutrina e jurisprudência.  

Em termos práticos, o magistrado, ao se deparar diante de uma relação contratual 

na qual houve uma demora desleal no exercício do direito, contrária à boa-fé, deverá ponderar 

os interesses de ambas as partes em termos de equilíbrio e apurar o efeito que, nesse equilíbrio, 

tem o decurso do tempo24.  

Atualmente, pode-se dizer que o panorama doutrinário atual sobre a suppressio 

a reconduz ao exercício inadmissível dos direitos. Aqui está sua localização dogmática. 

Entretanto, há casos em que se encontra ligada ao venire contra factum proprium. Isso porque, 

o titular do direito, abstendo-se do exercício durante certo lapso de tempo, criaria, na 

contraparte, a representação de que esse direito não mais seria atuado e, quando 

supervenientemente viesse agir, entraria em contradição25.  

Para finalizar as peculiaridades que envolvem a aplicação da suppressio, cabe 

destacar, ainda, que seu regime independe de culpa ou qualquer outro elemento subjetivo por 

parte do titular da omissão, basta que esta tenha sido verificada de tal ponto a contrariar a 

situação até então recorrente.  

Por fim, é sempre tida como uma saída extraordinária, de natureza subsidiária. 

Isso significa dizer que será aplicada quando o ordenamento jurídico não prescrever outra 

solução.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil (dissertação de doutoramento em 

ciências jurídicas na faculdade de direito de Lisboa). 3ª reimpressão. Coimbra. Edições Almedina. Fevereiro, 

2007, pg. 802.  
25 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil (dissertação de doutoramento em 

ciências jurídicas na faculdade de direito de Lisboa). 3ª reimpressão. Coimbra. Edições Almedina. Fevereiro, 

2007, pg. 810. 
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3. EXEMPLOS PRÁTICOS DE INCIDÊNCIA DA SUPPRESSIO COMO FORMA DE 

RESOLUÇÃO DO LITÍGIO 

 

 

Para melhor compreensão da suppressio, importante o estudo de exemplos 

práticos de situações nas quais foi plenamente cabível sua aplicação.  

Ao julgar recurso de apelação cível que tratava de contrato de seguro, o Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo proferiu o seguinte entendimento.  

O contrato havia sido renovado automaticamente por mais de 16 anos, o que 

gerou no segurado a expectativa de que essa renovação voltaria a ocorrer, diante da ausência de 

qualquer manifestação em sentido oposto. Entretanto, a seguradora cancelou o contrato, de 

forma unilateral. Assim, aplicando a teoria da suppressio, o tribunal entendeu pela configuração 

de ato abusivo da boa-fé objetiva, diante da “perda da possibilidade da implementação de um 

direito pela falta de exercício nos lindes da boa-fé”. Segue parte do acórdão, no que interessa 

a este estudo26:  

 

Também, não pode ser conhecido o direito potestativo da seguradora, em contratos que 

assumiram características de contínuos e relacionais, a não renovar o seguro quando, 

por seu comportamento, criou a justa expectativa de renovação, que retirou do segurado 

a oportunidade de contratar outra seguradora.  

 

Logo, não apenas o longo decurso de tempo, no caso, 16 anos, foi analisado, mas 

a conduta contrária à constante renovação automática do contrato, o que foi considerado como 

ato abusivo da boa-fé objetiva que deve nortear a relação contratual.  

Já no âmbito dos contratos de plano de saúde, o Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul julgou o seguinte caso. Hipótese de negativa a que determinado segurado 

prosseguisse realizando hemodiálise em certo hospital, fora da área de cobertura contratada, 

após longo lapso de tempo em que esse procedimento assim ocorria. O TJRS decidiu que27:  

 

Evidentemente, esse lapso temporal considerável, somado aos demais 

elementos probatórios - como o contrato de locação e a indicação médica de 

mudança para a cidade de Porto Alegre – cria uma justa expectativa na parte 

autora de redução do conteúdo obrigacional do pacto pela ré, que não exerceu 

a faculdade contratual de exigir a prestação de serviços no local avençado por 

                                                 
26 TJSP, ApCiv 9299575-63.2008.8.26.000, 26ª Câm. De Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Garbi, DJ 

30.03.2011, DJe 20.04.2011.  
27 TJRS, ApCiv 70043104165, 5ª Câm. Civ, rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, DJ 31.08.2011, DJe 08.09.2011.  
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longo período. Trata-se da denominada supressio (ou Verwirkungm, na 

doutrina alemã), dever anexo ao da boa-fé, em que se constata uma minoração, 

ao longo da vida contratual, do conteúdo obrigacional exigido, inércia que cria 

uma expectativa na outra parte de que tal disposição não lhe será exigida.  

Portanto, justa a expectativa da postulante de que tal dever contratual não lhe 

seria exigido, diante do comportamento passivo da demandada durante largo 

lapso temporal, não podendo agora, passados mais de dez anos, invocar 

cláusula contratual que estabelece a realização do procedimento ambulatorial 

de hemodiálise em determinado hospital.  

 

Especificamente quanto ao princípio da boa-fé, este foi o brilhante 

entendimento:  

 

Ainda, não prospera o argumento de que os contratos de seguro saúde cobrem 

riscos pré-determinados nas condições contratadas, conforme exegese dos art. 

757 e 776 do CC. Aliás, um dos elementos essenciais do contrato de seguro, 

além da cobertura do risco, é a boa-fé, prevista no art. 422 da atual legislação 

civil, in verbis: 

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. 

A respeito da boa-fé norteadora dos contratos, preleciona Jorge Cesa28 que: 

 À boa fé foi então conduzida e reconduzida uma série de eficácias, 

prévias à constituição do vínculo, contemporâneas da execução e até 

posteriores a realização da prestação, que, na idéia de confiança, encontraram 

um de seus mais importantes fundamentos materiais. 

(...) 

 Os efeitos da boa fé podem, assim, não ser declarados pelas partes, não 

ser por elas queridos ou ser por elas totalmente desprezados. Não obstante, 

participarão do conteúdo jurídico da relação, assim como participa deste 

conteúdo toda a normatividade legal (em sentido estrito) não declarada ou 

querida pelas partes. 

Dessa forma, o princípio supracitado foi violado no caso em tela, na medida 

em que a demandada se comportou de forma contraditória, ao deixar de 

exercer faculdade contratual por largo lapso temporal, criando no consumidor 

a expectativa de redução do conteúdo obrigacional.  

Logo, a interpretação mais adequada ao referido pacto, sob o ponto de vista 

teleológico, deve levar em conta a natureza do procedimento clínico realizado, 

a fim de ser preservada à vida, valor maior a ser resguardado.  

Frise-se que, a princípio, não há proibição no Código de Defesa do 

Consumidor ou em qualquer legislação específica sobre a possibilidade de 

limitação da área de cobertura do plano de saúde e nem da exigência de 

participação do usuário nos procedimentos realizados fora desta.  

Todavia, a ré não comprovou a possibilidade de a autora ser atendida dentro 

da área de abrangência, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu, 

consoante regra estabelecida no art. 333, II, do Código de Processo Civil, 

quanto mais no caso em tela, que versa sobre relação de consumo, impondo-

se a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. 

                                                 
28 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da, A boa-fé e a violação positiva do contrato. RJ: Renovar, 2002. 48 e 54. 



 
22 

 

__________________________________________________________________________________ 
Manual de Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 2015 

 

 

Portanto, não sendo possível que a autora usufruísse da cobertura contratual, 

senão deslocando-se para fora da área de abrangência, deve a ré custear 

integralmente o procedimento, garantindo-se, assim, a interpretação mais 

favorável ao consumidor, consoante o artigo 47 do CDC.  
 

Portanto, aplicando a figura da suppressio como desdobramento do princípio da 

boa-fé, manteve-se a obrigação do plano de saúde em custear integralmente o procedimento 

como sempre fora realizado, mesmo em hospital fora da cobertura segurada, de forma a garantir 

a manutenção do princípio da boa-fé objetiva e, principalmente, a vida do autor segurado.  

Situação muito corriqueira na jurisprudência é aquela envolvendo contrato 

bancário, como o de abertura de crédito em conta corrente, por exemplo. O correntista alega ter 

havido o lançamento continuado de valores em sua conta corrente, porém, após longo período 

de aquiescência, sem manifestar qualquer oposição.  

Nestes casos, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, frequentemente, tem 

entendido ser inconcebível que tenha o correntista permanecido inerte durante toda a relação 

contratual, se os lançamentos ora impugnados de fato fossem indevidos. O acórdão a seguir, 

parcialmente colacionado, decidiu pela aplicação do princípio da boa-fé para afastar a 

condenação do Banco em restituir qualquer valor29:  

 

O apelante sustenta a regularidade dos lançamentos de taxas, tarifas e outros 

débitos na conta corrente. Conforme já sedimentou esta Câmara, é lícita a 

cobrança de tarifas decorrentes de operações bancárias, independentemente de 

expressa autorização do correntista, porquanto há previsão legal, bem como 

autorização por meio de atos normativos do Banco Central do Brasil 

(BACEN) (...). Por outro lado, em relação aos demais débitos, é difícil 

conceber que o apelado tenha permanecido inerte por todo o tempo em que 

perdurou a relação contratual, se os lançamentos ora impugnados fossem 

efetivamente indevidos.  

Aliás, não se pode desprezar o fato de que nas relações contratuais duradouras 

é comum a confiança mútua entre as partes, o que enseja, por vezes, a 

realização de operações, a pedido do correntista, sem documento de 

autorização (...).  

Por essa razão, mesmo que não haja documento representativo de todas as 

operações realizadas na conta corrente, deve prevalecer o princípio da boa-fé, 

norte interpretativo de todas as relações negociais, por meio do qual as contas 

apresentadas pela instituição financeira devem ser acolhidas nessa parte. Em 

conclusão, a apelação merece provimento nesse ponto. 

 

                                                 
29 TJPR - 15ª C.Cível - AC - 789211-7 - Campo Mourão -  Rel.: Luiz Carlos Gabardo - Unânime -  - J. 17.08.2011. 
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O não exercício do direito contemporaneamente aos lançamentos reputados 

indevidos, ou seja, a omissão prolongada caracterizada pela inexistência de qualquer queixa, no 

sentido de que este ou aquele lançamento teria sido efetuado sem correspondência com a 

realidade da relação contratual, permite que se admita ter o correntista concordado com tais 

reiterados lançamentos30.   

Em suma, sustenta-se nesses casos que as práticas reiteradas e consensualmente 

adotadas pelas partes não podem ser simplesmente presumidas como “não contratadas”, sob 

pena de violação ao princípio da boa-fé das relações contratuais.  

Pela aplicação da teoria da suppressio, o contratante não poderia exigir 

esclarecimentos acerca de todos os lançamentos realizados na sua conta corrente após 

transcurso de lapso temporal em que sua conduta foi em sentido diametralmente oposto: a de 

nunca questionar nenhum dos lançamentos regularmente realizados na sua conta.  

Em outras palavras, a inércia do titular da conta, então contratante, reiterada no 

tempo, gera a legítima expectativa ao Banco quanto à concordância acerca das condições 

contratuais e dos lançamentos realizados em sua conta corrente. O ajuizamento tardio da 

demanda, sem qualquer indicação objetiva de irregularidade, fere tal expectativa e, 

consequentemente, o princípio da boa-fé objetiva que, mais uma vez reitera-se, deve nortear 

todas as relações contratuais. 

Como durante anos houve concordância com todos os lançamentos, inclusive 

com a maneira como eram realizados, bem como a relação de mútua confiança estabelecida 

entre as partes, desaparece para o correntista o direito de, depois de anos de aquiescência, 

simplesmente afirmar que discorda de tudo, sem apresentar nenhuma razão para tanto. 

Tal posicionamento não visa negar o direito de ação ou de petição pela reparação 

por danos pretéritos. Reage-se, sim, contra a pretensão do contratante que, da forma como 

formulada, se revela abusiva. 

Exemplificando, imaginemos uma relação de aproximadamente 10 anos de 

relacionamento bancário, de forma absolutamente tranquila e sem qualquer questionamento. 

Repentinamente, o correntista considera todos aqueles lançamentos “suspeitos”. Assim, por 

meio do processo judicial, busca transferir à instituição financeira um ônus que é exclusivo do 

correntista, então contratante, qual seja, demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Isto é, 

indicar, já na inicial, não apenas quais lançamentos deveriam ser objeto da demanda (revisional 

                                                 
30 WAMBIER, Luiz Rodrigues em: Revista dos Tribunais. Ano 101. Vol. 915. Janeiro/2012 – pg. 289. 
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de contrato, prestação de contas, ação de cobrança), mas, também, apontar quais inconsistências 

os tornariam duvidosos e, por isso, merecedores de elucidação. 

Assim, conforme demonstrado, com apoio no entendimento dos tribunais 

estaduais e, também, do Superior Tribunal de Justiça, bem como da doutrina especializada, 

pode-se dizer que a aplicação da teoria da suppressio é a melhor forma de solucionar a 

controvérsia estabelecida entre as partes contratantes. Se o correntista não reclamou ou 

diligenciou junto ao Banco durante todos os anos de duração do contrato, sua conduta de 

pretender o revolvimento de toda relação contratual, sem nenhuma justificativa, viola a boa-fé 

objetiva e deve ser repelida pela aplicação dos artigos 187 e 422 do Código Civil de 2002.  

  O que constantemente os profissionais atuantes em favor das instituições 

financeiras tentam evitar, utilizando-se da teoria da suppressio, é a devolução de valores 

decorrentes da revisão contratual, sob o simples fundamento de que a ausência de contrato, ou 

seja, prova de pactuação dos encargos cobrados, é capaz de culminar na condenação do Banco, 

desconsiderado o lapso de tempo durante o qual a parte permaneceu inerte e, ainda, qualquer 

evidência clara de violação ao princípio da boa-fé na relação contratual.  

  Através de pedidos como esses, diversos correntistas enxergaram uma maneira 

de buscar um enriquecimento que pode ser considerado ilícito.  

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça julga, em sede de recurso repetitivo, 

o recurso especial n.º 1.497.831/PR, de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 

Discute-se a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em sede de ação de prestação de 

contas.  

A teoria da suppressio está sendo considerada pelos julgadores na uniformização 

do entendimento a ser traçado. Em uma das etapas do julgamento, a posição divergente exposta 

pela Ministra Isabel Gallotti partiu da percepção, muito precisa, das limitações procedimentais 

da ação de prestação de contas e das nuances daquilo que se pode considerar efetivamente 

contratado (ou não) numa relação jurídica longa, complexa e dinâmica. 

  No entendimento do Ministro Relator, a ausência de disposição contratual 

expressa dando respaldo a determinada prática, por si só caracterizaria ilícito contratual. Por 

isso, tal situação deveria ser prontamente corrigida pelo Judiciário, inclusive por meio da ação 

de prestação de contas. Essa intervenção restabeleceria os rumos da relação ao efetivamente 

avençado. 
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A situação, porém, é mais complexa. Numa relação contratual de trato sucessivo 

(muitas vezes ativa por mais de décadas) e bastante dinâmica, é temerário considerar o termo 

contratual como a única e exclusiva expressão da manifestação de vontade das partes. Isto é, a 

prova do contratado. 

É inequívoco que práticas reiteradas e consensualmente adotadas pelos 

contratantes, sem qualquer impugnação, ao longo de muito tempo numa relação contratual, têm 

o condão de modificar a avença, tanto dela retirando (ou suprimindo) dispositivos inicialmente 

avençados, quando nela inserindo ajustes decorrentes dessa prática consensual. 

Os contratos de longa duração representam ambiente propício para isso. São 

comuns ajustes durante sua execução consensual, os quais se incorporam na avença. 

 Um dos exemplos ocorre, justamente, no contrato de conta corrente com 

concessão de limite de crédito. Não há como negar que a cobrança de juros com taxas variáveis, 

ao longo de toda a relação contratual (comumente muito longas) e de maneira consensual, 

expressa a aceitação das partes em relação a tal prática: a parte sabe que os juros variarão por 

razões de mercado e a ciência que obtém por diversos meios (internet/extratos/agência) permite 

não só acompanhar a variação, como, também, servir de base para manifestar eventual 

desacordo. 

 O mesmo se diz em relação à forma de contagem dos juros. Sendo explícita e 

consensual ao longo de anos a adoção da capitalização composta, por exemplo, tal prática, à 

luz do princípio da boa-fé objetiva, pode vir a ser considerada como contratada. 

Isso sem considerar inúmeros outros ajustes que, ao longo dos anos, são 

formalmente avençados pelas partes (como aditivos contratuais etc.). 

É justamente esse o ponto a ser analisado pelo magistrado. Deve-se avaliar, de 

maneira definitiva, se tais práticas podem ou não ser consideradas como inseridas na avença 

em razão da execução reiterada e do consenso das partes ao adotá-las, é algo que exige 

contraditório adequado e cognição exauriente por parte do órgão judicial. 

Embora não seja o foco central do presente estudo, cabe destacar o 

posicionamento de que tal situação (=revisão de cláusulas contratuais) desborda os limites do 

procedimento especial da prestação de contas.  

Exatamente por isso a instituição financeira, ao ser instada a prestar contas, não 

pode fazer mais do que apresentar a movimentação da conta corrente tal qual o ajustado entre 

as partes ao longo de todo o período. Numa relação dinâmica como a bancária, esses termos 
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dificilmente se mantêm idênticos ao formulário originariamente assinado. A necessidade de 

juros flutuantes, como destacado acima, é exemplo desse dinamismo e de como o contrato se 

altera ao longo do tempo com o consenso entre as partes. 

Isso não quer dizer que o órgão judicial não possa, ao julgar as contas, corrigir 

um descumprimento contratual (p.ex., uma prestação de R$ 100,00 e para qual, num 

determinado mês, cobrou-se R$ 150,00; juros que deveriam ser 2% ao mês, mas que sem a 

concordância do devedor, foram num determinado período elevados para 4%), declarando, 

depois disso, saldo credor em favor de uma das partes. 

O problema é que, em relações contratuais muito longas e de trato sucessivo, 

essas discrepâncias podem não ser tão nítidas. Se a prestação que inicialmente era de R$ 100,00, 

num determinado momento passou a ser de R$ 150,00 (ou foi reduzida para R$ 90,00!), e por 

anos foi assim paga com a aquiescência do devedor, o princípio da boa-fé permite concluir ter 

sido modificada a contratação. Vale dizer, esse passou a ser o valor contratado da prestação. O 

mesmo se diz em relação às taxas de juros, sua variação ou forma de contagem (no caso do 

contrato de conta corrente). 

Especificamente quanto às corriqueiras demandas de prestação de contas, esse 

debate, porém, não cabe no espaço estreito de cognição permitido pelo procedimento especial. 

Como já antecipado, as contas deverão ser prestadas pelo obrigado, como espelho do 

consensualmente adotado entre as partes ao longo de todo o período. Resumidamente, isso quer 

dizer que, se juros flutuantes foram adotados desde o início e sem qualquer contestação em 

relação a essa prática e às taxas aplicadas, é no mínimo provável e defensável, ao menos à luz 

do princípio da boa-fé, que tal prática possa ser considerada como contratada; se a própria 

capitalização dos juros foi aplicada e aceita pelas partes, idêntica conclusão também se legitima. 

De maneira alguma isso quer dizer que, apenas por força desse cenário, tais 

práticas podem ser consideradas como insofismavelmente contratadas. É plenamente possível 

que a parte interessada argumente não ter manifestado concordância, e sua aparente aceitação 

ao longo do tempo também não autorizaria considera-las incorporadas ao contrato. Esse debate, 

porém, não cabe no espaço do procedimento especial. Deverá ser ajuizada ação ordinária, pelo 

procedimento comum, para obter a revisão daquilo que praticaram durante a relação contratual. 

Foi exatamente o que orientou a divergência manifestada pela Ministra Isabel 

Gallotti: não é possível, no bojo da prestação de contas, revisar-se práticas consensualmente 
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adotadas pelas partes, sob o argumento de que não encontrariam respaldo explícito nas 

disposições contratuais iniciais. 

Tal posicionamento não significa infirmar ou superar o entendimento 

consolidado na Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça, como se chegou a cogitar durante 

os debates realizados no julgamento do recurso repetitivo. Pelo contrário, dá-lhe a devida 

dimensão. Referido enunciado prescreve que “a ação de prestação de contas pode ser proposta 

pelo titular de conta-corrente bancária”. A legitimidade ativa desse titular para propor 

prestação de contas lastreada em contrato de conta corrente, não deve ser interpretada como 

autorização para utilizar como quiser o procedimento especial. 

Trata-se de posicionamento em absoluta sintonia com o enunciado da súmula 

259, por força da aplicação muito específica do procedimento especial: possibilitar que as 

instituições financeiras, dentro dos prazos legais, expressem na “forma mercantil” a relação 

contratual efetivamente havia entre as partes ao longo dos anos. A pretensão de mudar aquilo 

que consensualmente se praticou é mais adequada quando veiculada por meio de ação ordinária 

revisional. 

Diante das diversas situações acima estudadas, pretendeu-se demonstrar, de 

maneira prática e clara, que a teoria expressa pela figura da suppressio pode ser aplicada em 

todas as relações contratuais, de maneira a preservar o tão importante e celebrado princípio da 

boa-fé objetiva. Porém, como seu desdobramento, sua correta aplicação deve estar 

acompanhada da detida análise e interpretação dos seus elementos, quais sejam, a omissão no 

exercício de um direito, o decurso de um determinado lapso de tempo e a caracterização de 

deslealdade no seu posterior exercício. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

O estudo da figura da suppressio como desdobramento do princípio da boa-fé 

nas relações contratuais exige, necessariamente, uma leitura liberta de conceitos certos e 

determinados, como aqueles previstos em lei.  

Envolvendo normas jurídicas vagas, como são classificadas as cláusulas gerais, 

exige a interpretação caso a caso pelo aplicador do direito. Conceitos como o aqui analisado 

são cada vez mais imprescindíveis para acompanhar o surgimento de diversas relações jurídicas 

cada vez mais complexas e que se modificam com o passar do tempo. Normas redigidas com o 

fim de alcançar certo nível de precisão se tornaram manifestamente insuficientes.  

Tanto a suppressio quanto a surrectio, esta entendida como sua contraparte, se 

encaixam na função de limite ao exercício de diretos subjetivos, permitindo a supressão de uma 

obrigação contratual quando o não exercício do direito gera na outra parte a justa expectativa 

de que tal conduta se prorrogará no tempo.  

Constituída por basicamente três elementos (omissão no exercício de um direito; 

decurso de um determinado lapso de tempo e caracterização de deslealdade no seu posterior 

exercício), seu objetivo é impedir ou, então, limitar o exercício do direto ao considerá-lo 

abusivo.  

Caracterizada esta hipótese e preenchidos seus elementos, o instituto da 

suppressio poderá ser aplicado independentemente da fluência do prazo prescricional previsto 

em lei, justamente porque não importa apenas e tão somente o fator temporal, característica que 

a distingue da prescrição e da decadência.  

Por fim, procurou-se demonstrar sua corriqueira aplicação pelo Poder Judiciário 

em diversas situações nas quais foi constatada a violação do princípio da boa-fé na relação 

contratual, em decorrência de uma posição que não tenha sido exercida durante certo tempo, 

culminando, assim, na perda de um direito não exercido.  
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