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SÍNTESE 

 

 

O direito evoluiu a passos largos, em tempos últimos. Especialmente o Direito Civil 
brasileiro, altamente constitucionalizado, que vem passando pela maior reforma da sua 
história, migrando de paradigmas essencialmente patrimonialistas para, sem deixar à míngua 
o necessário zelo pelos pilares patrimoniais da sociedade, tomar em conta a dignidade humana 
como valor maior. Dessa maior valoração à personalidade, evidente na imposição do respeito 
à boa-fé objetiva, surge como consectário lógico a necessidade de proteção à confiança de uns 
indivíduos nos outros, nas relações sociais, pois a quebra na expectativa legítima é severo 
fator de insegurança e instabilidade social. É na definição dos limites desta proteção das 
pessoas contra atos pouco nobres de seus pares que esse trabalho se concentra, dedicando-se a 
delinear exatamente o que se pode ou não esperar do próximo, a título de conduta proba, 
digna, honrada. É esse o mote do trabalho: definir até que ponto a nobreza de conduta se 
tornou uma norma jurídica coercitiva. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho se dedica a delimitar o alcance da norma jurídica sobre a moral 

social, impondo aos indivíduos a atenção à confiança que é de si esperada pelos seus pares. A 

moral é norma ética cujo poder de coerção existe, sem dúvidas, mas essa força impositiva 

vem da própria psiquê individual, de cunho interno, o que lega a cada um acatar ou não o que 

entender por bem, por digno, por nobre. Contudo, esse panorama vem se alterando, e a 

coercitividade moral passa a adquirir notas externas sociológicas, e, mais recentemente, 

jurídicas. 

Caius Julius Caeser, chefe militar e ditador romano nascido em 100 a.C., 

celebrizou-se por sua notável passagem pela história, e um dos fatos que lhe levaram à 

posteridade foi a célebre frase que proferiu, quando se viu alvejado por ignobilíssima traição: 

no dia 15 de março de 44 a.C., os conspiradores do Senado Romano emboscaram-lhe, 

desferindo contra sua vida vinte e três punhaladas fatais. Mais dolorido do que as facadas, 

contudo, foi o golpe que Brutus, seu filho único e adotivo, desferiu em sua mente e coração, 

quando aderiu ao ataque, participando do homicídio de seu pai. Mortalmente surpreso, gritou 

Caesar: tu quoque, Brutus, fili me? (até tu, Brutus, meu filho?).  

A ingratidão de Brutus, o vilipêndio à confiança de seu pai, de tão profunda, 

perpassou a história como exemplo de traição, de quebra da expectativa de um ser humano em 

outro. Todavia, essa conduta desonrosa e nada nobre ficou, na maior parte da história humana, 

no campo da reprovabilidade moral. A honradez sempre foi uma norma ética, de fato, mas ser 

honrado nunca foi norma de conduta jurídica, norma de direito, ao menos com a concretude 

que permitisse a invocação da atuação pouco nobre como causa da violação de direitos. 

Quando o direito alça laços sobre valores morais, a coerção que esses impõem 

extravasa a intimidade psicológica de cada um. A norma ética meramente moral passa a ser 
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uma norma ética coercível, como o são todas as normas de direito, e por isso a efetividade é 

certamente maior. Somente o direito tem o poder de coactar ao cumprimento de seus ditames. 

Nesse diapasão, a condução honrada das relações jurídicas, que sempre foi 

norma interna moralmente exigível, suplantou a sujeição apenas à psiquê individual, passando 

a ser norma externa de cunho imperativo. Hoje, comportar-se com honradez e dignidade, nas 

relações jurídicas entre pares, é dever imposto pelo direito, e não só pela consciência 

individual. 

O estudo de cada um dos institutos desta nova normatividade é fundamental 

para a sua melhor compreensão e aplicação. Saber qual é o limite de inserção do direito sobre 

a moral obrigacional é fundamental para saber quando se pode ou não invocar uma destas 

noveis normas jurídicas. Esse é o escopo dos capítulos vindouros. 

Assim é que, no primeiro capítulo, apresenta-se o conceito de normas éticas, 

primeiro gênero, para, a seguir, correlacioná-las com outro instituto de caráter amplo – a 

teoria da  confiança, objeto do segundo capítulo –, e, adiante, apontar uma das espécies de 

instituto que se demonstra altamente afeito à moderna atenção à questão ética: o tu quoque, 

norte do capítulo três. 

No capítulo quatro, por fim, é analisada a repercussão do tema na 

jurisprudência, que, ainda que tímida, já se revela importante. 

A metodologia utilizada na elaboração do presente trabalho consistiu em 

pesquisa qualitativa e exploratória, ora em método dedutivo, ora indutivo, respectivamente na 

apresentação de teorizações abstratas e nas análises de exemplos empíricos que ratificam as 

posições aqui defendidas. 

O objetivo fundamental deste trabalho – apontar a existência, já na presente 

ordem normativa em sentido amplo, de uma cláusula geral da honradez – tem relevância tanto 
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nas searas do Direito Constitucional como do Direito Civil, e, sobremaneira, em questões da 

Teoria Geral do Direito, na qual a consideração de aspectos sociológicos é fundamental.  

Não bastasse o interesse acadêmico na matéria aqui abordada, do ponto de 

vista de uma relevância prática, é sem embargos que se pode dizer que jamais houve maior 

importância na abordagem desse específico tema: a formação humanística, que tem todo seu 

plano de fundo desenhado pela ética, é elemento de alta relevância (e alta indagação) nos dias 

atuais, em que seus conhecimentos passaram a ser parte das exigências formais na admissão 

de magistrados, de acordo com a Resolução 75 do Conselho Nacional de Justiça.  
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1. NORMAS ÉTICAS 

 

A sociedade é um organismo vivo: é a reunião de seres individuais convivendo 

com conflitos e diferenças, ora com objetivos comuns, ora diferentes, mas sem jamais abdicar 

de características e personalidades singulares1. 

É mister, aqui, diferenciar sociedade de comunidade. A primeira engloba toda 

gama de seres, do mais variado espectro, pelo tão só motivo de que o ser humano deve 

conviver, ser gregário que é. A comunidade, diferentemente, reúne em si somente aqueles 

indivíduos cujas ideias e personalidades sejam particularmente comuns entre si, e há maior 

identicidade do que na mera convivência naturalmente forçosa do meio social2. 

Não sendo, então, a sociedade, uma organização naturalmente coesa, como o é 

a comunidade, em vista da enorme diversidade de indivíduos únicos que a compõem, carece 

essa de uma regulamentação superior que minimize os conflitos ideológicos, biológicos, 

econômicos e subsistenciais. Institui-se, assim fundamentado, o Estado3.  

Essa cápsula de poder coercitivo, emanada do povo e para esse mesmo voltada 

em seus pressupostos de atuação, é a entidade abstrata investida do poder que se faz 

necessário para a busca do objetivo mor da convivência social: o bem comum. Esse alvo 

maior, essa estrela guia da sociedade, o bem comum e geral – elemento psicossocial do 

Estado –, é, ao mesmo tempo, o fator que justifica a criação de uma entidade, ainda abstrata, 

porém mais aparente, capaz de aplicar ao campo dos sentidos aquilo que somente na abstração 

é detido pelo Estado. Institui-se, portanto, o Governo. 

As rédeas do poder social, seguradas pelo ente simultaneamente supra e intra-

social do corpo estatal, são dadas ao comando de uns poucos, representantes de todos. O 

Governo é a materialização do Estado, ente abstrato e etéreo, e o poder desse é aplicado ao 

                                                 
1 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 54. 
2 TOENNIES, Ferdinand apud BONAVIDES, op. cit., p. 58. 
3 Ibidem, p. 85. 
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mundo sensível por aquele. O Estado é o povo representado, e o Governo é o próprio povo 

sintetizado em uns tais, capacitados à gestão do poder e à prática da coerção sobre a 

sociedade4. 

Nesse ponto, é relevante suscitar o papel que o Estado desempenha como 

socializador de última instância, papel que é cumprido por meio do Governo, delimitado pelo 

ordenamento jurídico estabelecido pela e para a sociedade. E é aqui que reside a norma de 

conduta, norma ética com força coercitiva, que se denomina direito: esse é o fator de garantia 

da coercitividade do poder do coletivo sobre o indivíduo, para que assim seja possível o 

convívio social5. 

O direito, enquanto norma de conduta, surge justamente da necessidade de 

regulamentação do convívio social, que, como dito, é forçoso, em função da interdependência 

oriunda da natureza gregária humana; e é conflitivo, em virtude da grande diferença de 

caracteres pessoais dos indivíduos. O conceito do direito menos importa que sua função, mas 

pode-se dizer, sem pretensão alguma em isolar um conceito puro – o que seria uma 

imprudência, ante o peso de tal conceituação – que o direito, em uma análise mais finalística 

do que apriorística, seja o regimento coercitivo dos binômios homem/Estado e 

homem/homem, que se dedica a assegurar a proporção entre eles, na busca de uma 

convivência possível e pacífica em sociedade. 

Destarte, a sociedade demonstra-se dependente da regulamentação advinda do 

direito, mas não somente desse; o que se precisa controlar no convívio social, além do próprio 

autocontrole do Estado – o qual também é provido pelo ordenamento jurídico –, são as 

relações passadas homem a homem. Para tanto, há normas éticas de conduta que se prestam a 

esse papel, mas que não são normas de direito. Há uma relação de gênero e espécie, aqui: as 

                                                 
4 Ibidem, p. 192. 
5 Ibidem, p. 106. 
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normas éticas são o gênero, do qual se desprendem diversas espécies de normas de conduta – 

entre elas, o direito. 

Assim, as normas de conduta, das quais faz parte o direito, são os instrumentos 

de controle, mais ou menos eficazes, com que pode contar a sociedade para subsistir ordeira e 

pacificamente. Sem normas de conduta, essa argamassa que solidifica o convívio social, a 

sociedade entraria em colapso, sem demora. 

Dito foi, há pouco, que o direito é apenas uma das normas de conduta 

existentes. E quais seriam as demais formas de manutenção das condutas em uma sociedade, 

especialmente com tamanha magnitude de acepções? É incomensurável a diversidade de 

situações em que a conduta individual e coletiva deve ser norteada e, por isso, a própria 

congregação humana encarregou-se de gerar uma categorização de controles sociais: 

subdividem-se as normas de conduta em normas éticas e normas técnicas6. 

Normas éticas emanam seu poder sobre as relações do mundo cultural, o qual 

permeia todo o corpo social, subjugando o mundo natural, do homem natural singular, não 

social. São regras atributivas de direitos e deveres, de responsabilidades, e regras de 

organização – todas servindo ao propósito de assegurar determinado tipo de comportamento 

individual inserido no coletivo. São normas éticas a religião, a moral, o direito e até o trato 

social. Cada um dos tipos conta com sanções, mais ou menos eficazes, devido a sua origem; 

outrossim, somente um deles conta com a validação da coercitividade externa: o direito. 

A religião é norma de conduta ética, pessoal e psicológica, determinada 

unicamente pela crença íntima do indivíduo nos dogmas de cada credo. A moral pode ser 

íntima e coletiva, proveniente de convicções pessoais, ou de convenções familiares ou 

culturais, e é fundamento básico, para algumas correntes doutrinárias7, das normas de direito. 

Até mesmo o trato social, observe-se, é norma de conduta com algum poder para impelir seu 

                                                 
6 LIMA, Hermes. Introdução à Ciência do Direito. 25. ed.. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1977, p. 11. 
7 BENTHAM, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Disponível em: 
<http://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/index.html>. Acesso em 28 jul. 2010, 20:10:00. 
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cumprimento, se intimamente aceita pelo indivíduo, ou se adotada com vigor pelo meio 

social: é norma ética que dita subjetivamente o comportamento individual no lidar com o 

outro ser, sendo controle de conduta demasiado volúvel, pela diversidade de concepções de 

bons modos sociais existente – é um conceito extremamente atrelado ao espaço e tempo de 

uma sociedade. 

Característica comum a esses três grupos de normas éticas é o fato de serem 

todos incoercíveis: suas sanções, garantidoras de sua força, não são aplicáveis a menos que o 

indivíduo aceite internamente o que se lhe dita a norma. 

Em contraposição às normas éticas supracitadas, o direito afigura-se como 

norma de conduta externa, heterônoma, bilateral, geral e, sobremaneira, coercitiva, uma vez 

que as sanções por esse preestabelecidas são inescapáveis a qualquer cidadão, quer aceite-as 

ou não; a coercitividade do direito reside na natureza do pacto social8. O que a garante, em 

última análise, é a natureza inescusável de seus ditames, o fato de ser completamente 

prescindível qualquer aceitação pelos indivíduos. O direito se impõe, quer haja concordância 

dos concidadãos, quer haja insurgência desses perante suas normas. 

Em outra categoria, conforme dito, há normas de conduta específicas, 

existentes única e exclusivamente pela eficácia dos resultados de sua aplicação: são as normas 

técnicas. Nada há de ético nestas normas de conduta. São normas vinculadas e limitadas pelos 

fatores físicos, nada subjetivos ou abstratos, que delas dependem para o bom andamento do 

domínio do homem sobre o mundo físico – sobre a natureza, a saúde, a educação, a evolução 

tecnológica, entre outras tantas. 

Normas técnicas são, sem dúvida, imprescindíveis à sociedade, tanto quanto o 

são as normas éticas. É dessas normas técnicas que provêm os regulamentos práticos que 

norteiam as condutas em meios sociais de maior minúcia, tornando possível a realização de 

                                                 
8 FARIAS, José Fernando de Castro. Ética, Política e Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p.280. 
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tarefas sociais mandatórias à subsistência do corpo social: normas de construção civil, de 

diretrizes médicas, de controle sanitário, são exemplos de normas técnicas oriundas do 

engenho humano, indispensáveis ao progresso dos seres, e, por isso, igualmente 

imprescindíveis à finalidade última do Estado – o bem comum. 

Em última análise, ambas – normas técnicas e normas éticas – são normas 

sociais, visto que só têm sentido em razão da coexistência humana coletiva. O que as 

diferencia é a medida de sua viabilidade: enquanto as normas éticas não dependem de 

resultados efetivos para sua legitimação, prescindindo de resultados palpáveis que as atribuam 

motivos de existência, as normas técnicas dependem da concreta realidade do seu intento, 

somente se fazendo imperativas – e, portanto, viáveis – por corresponderem a algum resultado 

prático sobre os temas que versam. A força da norma de conduta ética independe de 

empirismo; a da norma técnica, provém unicamente desse9. 

Infere-se, pois, que, das normas de conduta, especificamente das normas éticas, 

o direito se afigura aquele de maior contundência social, quer seja na esfera das condutas 

ordinárias, quer seja nos desvios. Somente esse grupo normativo é coercitivo, independendo 

de aceitação individual: o sujeito social tem de acatá-lo, pois apenas assim o pacto social terá 

qualquer estabilidade, e somente então o Estado terá garantida a força impositiva de que 

precisa para a consecução do objetivo maior, a busca pelo bem comum.  E é da origem do 

direito que se tratará doravante, especialmente da busca, em outras fontes éticas, de 

fundamentos para as normas de direito, normas jurídicas, coercitivas. 

 

 

 

 

                                                 
9 LIMA, op. cit., p. 14. 
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1.1. O direito fundado em outras normas éticas 

 

É difícil se conceber normas de direito que não sejam fundadas em bases 

provenientes de outras normas éticas. A origem do direito, aquilo que preenche o seu 

fundamento, é quase sempre alguma norma ética de outra categoria10. 

Sistemas jurídicos inteiros foram fundados em normas éticas que, de outras 

categorias, passaram à de direito, tornando-se com isso normas jurídicas, de observância 

inafastável, pelas quais o direito se manifesta. Assim se pode citar o direito Canônico como 

um todo, apenas a título de ilustração11.  

Na Alta Idade Média, em meados do Século XII, pensadores religiosos foram 

os grandes desenvolvedores da ordem jurídica, com destaque à importância dada ao direito 

Natural. Santo Agostinho, ainda na pré-Idade Média (Século IV), desenvolveu uma hierarquia 

entre direitos: em primeiro plano, vinha a Lei Eterna, emanada de Deus, representando a 

vontade divina; em segundo, vinha a Lei Natural, que nada mais seria do que um reflexo, na 

natureza, da vontade divina; em terceiro lugar, vinham as Leis Divinas expressas, que se 

consubstanciavam nos dogmas religiosos supostamente estratificados da própria Lei Eterna; 

por fim, vinham as Leis Humanas, que era o direito positivo, propriamente dito, dado apenas à 

normatização das questões mesquinhas do cotidiano humano12. 

                                                 
10 Ibidem., p. 51. 
11 Enquanto para outros ordenamentos, especialmente de países de origem católica, o direito Canônico é 
inspiração – maior ou menor, a depender da laicidade estatal em questão –, é até hoje a pedra fundamental do 
ordenamento jurídico do Vaticano, que pauta sua ordem política e jurídica no Codex Iuris Canonici. Ver mais na 
versão em português da Lei Fundamental da Cidade Estado Do Vaticano, em 
<http://www.vatican.va/vatican_city_state/legislation/documents/scv_doc_20001126_legge-fondamentale-
scv_po.html> 
12 A literatura de Santo Agostinho de Hipona tem sido citada por inúmeros autores, mas sempre de forma 
genérica, sem apontar diretamente para a exata origem das assertivas mencionadas, e isso tem uma explicação: a 
obra de Santo Agostinho não contempla uma indexação de assuntos, sendo pautada pela visão global, não 
segmentada, do estudo do Direito. Essa hierarquização dos direitos quanto à sua fonte maior que aqui se 
menciona, por exemplo, é uma orientação geral que se pode colher da obra De Trinitate, libri XV, mas não se 
pode apontar, nessa obra, um momento pontual qualquer que identifique tal assertiva. Por isso, sua menção 
genérica é o único caminho para se identificar a fonte desse conhecimento. 
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Percebe-se que o direito, nesse capítulo da experiência humana, era quase 

totalmente construído sob as bases de uma outra norma ética, a religião. O direito, enquanto 

norma ética de conduta pura, auto-suficiente, era ainda inviável. Não se quer dizer, aqui, que 

as normas de direito calcadas em religião sejam mais ou menos justificáveis do que as que 

buscam seus fundamentos na essência de outras normas éticas. A religião, tal como a moral, é 

um norte perfeitamente válido para a fundamentação das normas cogentes. Afinal, é da tríade 

existente no fato, valor e norma13 que surge o direito, e o elemento “valor” pode buscar seu 

preenchimento essencial em qualquer âmbito da sociedade e da psiquê humana. 

Todavia, é nas normas morais que o direito tem encontrado com maior 

proficuidade o seu fundamento basal. É da moral que se constroem as normas jurídicas que 

têm maior aptidão a bem regulamentar a sociedade, porque as normas religiosas, ou as normas 

de trato social, em verdade são de uma heterogeneidade tal que, quando erigidas como 

fundamento do direito, podem se tornar regras de difícil implementação geral, criando 

instabilidade social – ou seja, exatamente o contrário do que o direito se propõe. 

É por isso que as normas morais, ainda que heterogêneas, são mais hábeis a 

fundamentar um bom direito. Mesmo que a moral não tenha critérios unânimes, a sua adesão 

é muito mais homogênea do que qualquer outra norma de conduta ética, fazendo com que sua 

eleição à categoria de norma jurídica seja mais bem aceita pelo corpo social, em comparação 

com normas jurídicas éticas que têm fundamentos outros. 

Assim, fica claro que o direito precisa, por vezes, de outras normas éticas para 

se desenhar. O ideal, em verdade, seria um direito puro, no qual o elemento “valor”, da tríade 

fato, valor e norma, fosse preenchido por conceitos inquestionáveis e universais. Esse 

panorama apresentaria uma norma de direito perfeita. Contudo, valores universais são raros, 

senão inexistentes, e por isso a busca de um valor o mais homogêneo possível, a fim de 

                                                 
13 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 102. 
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fundamentar a norma de que depende a estabilidade do fato social, é o suficiente. E esse valor 

quase perfeito é a moral14. 

Destarte, conclui-se aqui, parcialmente, que a moral tem se prestado a 

fundamentar o direito, e tem tido boa dose de eficácia. Quando a norma moral, com grande 

adesão, se torna norma jurídica, se tem um direito eficaz, e, sobremaneira, justo. Nesse 

contexto, passa-se a abordar, com maior detalhamento, exatamente como se dá esta eleição da 

norma moral à categoria de norma jurídica. 

 

1.2. A eleição de valores morais à categoria de normas jurídicas 

 

A moral somente cria deveres, sem gerar direitos, sendo por isso unilateral; o 

direito, bilateral, implica o binômio direitos/deveres como fundamento. Existe também uma 

caracterização relativa ao emitente da norma: o emissor e o afetado pela norma moral é 

mesmo indivíduo, encerrado em si mesmo; no direito, um ente externo emite o dever, emite a 

norma, e o indivíduo é coactado – a norma é bilateral. No direito, segundo Hermes Lima, 

alguém dispõe, e os demais obedecem15. 

O indivíduo é autônomo em relação às normas morais, sendo livre para 

respeitar os deveres impostos por essa ou não, enquanto no direito não existe esse arbítrio em 

relação ao cumprimento das normas, sendo os deveres impostos. Em compensação, os direitos 

contam com o atributo de terem seu cumprimento assegurado, justamente por conta dessa 

imposição. 

A norma moral pode ser de tal relevância à sociedade que, de tão cara, precisa 

ser observada. Porém, normas morais não são coercíveis, contando no máximo com algo que 

se poderia chamar de “coercitividade facultativa”, expressão que é uma contradição em 

                                                 
14 KANT, Immanuel apud FARIAS, op. cit., p. 282. 
15 LIMA, op. cit., p. 50. 
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termos, mas que bem ilustra essa força impositiva condicional da norma moral. Quando 

determinada norma moral precisar ser observada, surge a necessidade de se as revestir de um 

manto de coercitividade, e é então que a conversão da moral em direito deve ocorrer: com 

essa transmutação formal, a norma moral vai passar a imperar sobre o arbítrio, quer seja 

internamente aceita ou não. Será, agora, norma jurídica. 

Ressalte-se que não se apregoa, com tal conclusão, que haja uma hierarquia 

entre direito e moral, com a predominância daquele sobre esta. Não há tal hierarquia. O que 

há, em verdade, é uma complementaridade entre essas normas éticas, que se diferenciam 

apenas quanto à forma pela qual se tornam exequíveis: a moral é exequível ao arbítrio do ser, 

que acata o ditame interno ou não; o direito, por seu turno, tem-se efetivo através do peso da 

coercitividade externa de que é dotado. Nesse sentido, diz Habermas16 que: 

Através dos componentes de legitimidade da validade jurídica, o direito adquire uma 
relação com a moral. Entretanto, essa relação não deve levar-nos a subordinar o 
direito à moral, no sentido de uma hierarquia de normas. A idéia de que existe uma 
hierarquia  de leis faz parte do mundo pré-moderno do direito. A moral autônoma e 
o direito positivo, que depende de fundamentação, encontram-se numa relação de 
complementação recíproca. 
 

Toda e qualquer norma moral é passível de se tornar norma de direito, mas a 

conversão, hoje, somente se arregimenta quando for explicitada a norma textualmente 

(quando se tornar legislada). Essa premissa clássica, juspositivista, de que a norma moral só é 

imperativa quando positivada como lei, lato sensu, no entanto, vem sendo revista. A eleição 

formal de normas morais à categoria de normas jurídicas não é mais o único caminho para 

transformar moral em direito. O principal método ainda é esse, de fato – o da positivação –, 

mas há hoje um novo caminho nessa dialética que está sendo trilhado – e de forma 

absolutamente aplaudível no ordenamento, diga-se –, que é o caminho da visão 

principiológico-normativa do direito, mais do que reconhecida na atual sistemática, e 

                                                 
16 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia. Entre facticidade e validade. Vol. 1. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2003, p. 285. 
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apresentada por Humberto Ávila, na obra intitulada Teoria dos Princípios17. Nessa obra, 

dissociando princípios de regras, diz o autor, em suas conclusões: 

A dissociação entre as espécies normativas, sobre ser havida como hipótese de 
trabalho para o processo aplicativo, pode ser laborada em razão do seu significado 
frontal. Nesse sentido, o significado preliminar dos dispositivos pode experimentar 
uma  dimensão imediatamente comportamental (regra), finalística (princípio) e/ou 
metódica (postulado).  
As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e 
com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a 
avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte e 
nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção 
conceituai da descrição normativa e a construção conceituai dos fatos. 
Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e 
com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação 
demandam uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e 
os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção. 
 

Dali se colhe que regras e princípios, galhos da mesma árvore – a grande 

sequóia das normas –, têm aplicabilidade coercitiva em igual monta, sendo que, para tanto, 

sugere ainda a instrumentalização da aplicação pelo que chama de postulados normativos. Em 

suas palavras18, “Os postulados normativos são normas imediatamente metódicas, que 

estruturam a interpretação e aplicação de princípios e regras mediante a exigência, mais ou 

menos específica, de relações entre elementos com base em critérios.” 

Posta essa premissa, os princípios atuando coercitivamente no sistema, pode-se 

entender que a moral, como fundamento basilar de ramos de direito, adentra o corpo 

normativo do sistema jurídico por duas vias: o seu reconhecimento legislativo, que identifica 

no valor moral a base de uma regra a ser positivada, e através do processo legislativo a 

incorpora ao corpo textual do ordenamento, transformando-a em regra; ou o seu 

reconhecimento interpretativo, que se dá na dialética empírica promovida pelos operadores do 

direito, os quais, convencidos da abrangência geral de um valor moral, o elegem à categoria 

de princípio, revestindo-o com isso do manto normativo de que esses gozam. 

                                                 
17 ÁVILA,  Humberto. Teoria dos princípios, da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 129. 
18 Ibidem, p. 130. 
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Cumpre citar um exemplo de cada dinâmica. A hoje afamada boa-fé objetiva 

tem inegável origem em valores morais, o que se percebe sem dificuldades em seus 

consectários imediatos – a lealdade, a cooperação e a informação. Tal valor moral foi captado 

pelo legislador como de abrangência ampla, genérica, e passou a constar do corpo normativo 

expresso do direito privado pátrio – tornou-se regra expressa, positivada no artigo 422 do 

Código Civil 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.” 

Note-se que o legislador chamou a boa-fé de princípio, mas preferiu consigná-

la como regra, tal a sua preocupação em fazê-la imediatamente coercitiva. Sendo princípio, 

como de fato é, dispensar-se-ia sua positivação, mas mesmo assim a providência do legislador 

em fixar-lhe como regra é louvável, tratando-se de um reforço à memória dos que sob sua 

tutela se enquadrem, por assim dizer. 

Pois bem, a boa-fé objetiva é um claro exemplo de eleição de valores morais à 

categoria de regras. Exemplificando, agora, a eleição de valores morais ao quilate de 

princípio, e por isso detentor de poder coercitivo geral, o ordenamento contempla uma 

enormidade de exemplos, mas pela peculiaridade cita-se, aqui, princípio constitucional que 

melhor não poderia se adequar à temática em tela: a Constituição elegeu como princípio nada 

menos do que a própria moralidade, como consta do caput do artigo 37 da Carta Magna, 

emprestando à moral força imperativa na seara da Administração Pública, como se vê, in 

verbis: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]” 

Vê-se, portanto, que a eleição de valores morais ao quilate de normas jurídicas 

pode ser formal ou interpretativa. Essa conclusão intermediária a que se chega, aqui, é 

fundamental para que se possa dar o próximo passo na dissertação, qual seja, demonstrar que 
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o ordenamento erigiu, também, a exigência da conduta honrosa em todas as relações humanas 

ao patamar de norma jurídica, criando no ordenamento algo que se cogita chamar de “cláusula 

geral da honradez”. 

Esse epíteto aqui sugerido, essa cláusula geral que se pretende apregoar, em 

verdade, no Brasil, recebe a nomenclatura tradicional de teoria da confiança. Ocorre que tal 

teoria, apesar de reunir em si os institutos que amparam a vedação a comportamentos 

contraditórios – e inserido nessa gama de elementos está o instituto nodular do presente 

estudo, o tu quoque –, é menos abrangente do que seria o ideal, como se demonstrará. A ideia 

central de que o comportamento humano seja essencialmente honrado supera a mera 

imposição de que os comportamentos não sejam contraditórios. E é a revelação dessa norma, 

a imposição normativa do comportamento honrado, que se pretende expor nesse trabalho: 

mais do que não ser contraditório em sua conduta, o ordenamento jurídico já impõe, da forma 

como hoje está, a condução honrada das relações humanas. 

Para demonstrar que assim o é, faz-se mister, primeiro, expor com clareza o 

fundamento normativo classicamente reconhecido sobre a teoria da confiança, que é, afinal, a 

fonte conceitual da proibição dos comportamentos contraditórios, e, a partir dessa premissa 

doutrinária e normativa solidificada, demonstrar que da mesma fonte exsurge a dita “cláusula 

geral da honradez”, especialização da ordem de bem conduzir-se em sociedade que tem 

incidência específica nos negócios jurídicos. Passa-se, portanto, à sumária exposição da 

clássica e sólida teoria da confiança, solo de onde brota a vedação aos comportamentos 

contraditórios (e seus institutos), e que, com o labor do arado que aqui assume forma de 

caneta, também é que se mostrará a terra donde nasce a “nobreza normativa”, o grande objeto 

deste estudo. 
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2. A TEORIA DA CONFIANÇA  

  

O direito tutela a confiança. Aquele que confia, de bom grado e boa-fé, é 

amparado pelo ordenamento, quando o seu confiar tem origem em pressupostos legítimos e 

plausíveis, e por isso razoáveis. Quem confia, em situação em que tudo o encaminha a 

entregar-se à fidúcia, não pode ser deixado à míngua quando sua fé for traída. Trata-se da 

proteção necessária às expectativas legitimamente incutidas. 

Não é exagero dizer que, sem a tutela da confiança, a sociedade ruiria. É 

preciso que haja confiança nas ações dos seus pares, porque a lógica da reciprocidade é que 

permite que eles também confiem no originário fiduciário. Há um provérbio taoísta19 que 

expressa de forma clara essa dinâmica: “se não confiares o suficiente nas pessoas, elas não 

poderão confiar-te nada.”. 

Parafraseando Carlos Nelson Konder20, em seu artigo A Proteção pela 

Aparência como Princípio, a confiança é o elemento que permite a sociedade ter seu curso 

rotineiro, sem um colapso a cada passo, porque é com escora na confiança depositada nos 

outros que, por exemplo, o leigo poderá crer que os experts em suas áreas cumprirão com 

aquilo que lhes é demandado, naturalmente, nas relações que titularizam. Em um bom 

exemplo desse autor, é por conta da confiança que se pode, sem conhecer técnicas de 

engenharia civil, subir as escadas de um edifício sem o temor de que o prédio virá abaixo. 

Fica claro, portanto, que se o prédio efetivamente ruir, a confiança legítima daquele que subia 

suas escadarias precisa ser protegida – e o é, por óbvio. 

Mas não é para os casos crassos, como esse do exemplo acima, que a tutela da 

confiança assume maior valor. Para essas hipóteses, o direito contempla regras expressas, e 

                                                 
19 Livre tradução de provérbio integrante da literatura taoista do tao te ching, que pode ser acessada em inglês, na 
íntegra, no endereço eletrônico http://www.taoteching.org/chapters/17.htm. Acesso em 13 out. 2010, 12:15:00. 
20 KONDER, Carlos Nelson. A Proteção pela Aparência como Princípio. In MORAES, Maria Celina Bodin de 
(Coord.). Princípios do Direito Civil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 111. 
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princípios específicos como o neminem laedere. A tutela da confiança se faz sentir com mais 

presença, mais força, em casos carecedores de normas específicas, nos quais apenas a lógica 

da proteção à expectativa legítima, pura e simples, é o que ampara o indivíduo. Nesses casos, 

apenas, e tão somente, a teoria da confiança, em alto grau de abstração, protege o interesse 

que foi aviltado. 

Anderson Schreiber, em sua obra intitulada A Proibição de Comportamento 

Contraditório21, exprime com grande excelência a relevância jurídica que a confiança tem 

assumido. Diz ele: 

 
Sob o ponto de vista jurídico, a valorização contemporânea da confiança abre uma 
brecha nas bases voluntaristas e individualistas do direito privado. 
Tradicionalmente, a eficácia obrigacional das condutas adotadas dependia 
exclusivamente da vontade do seu praticante e da adequação desta vontade aos 
requisitos formalmente estabelecidos pelo direito positivo. A confiança, inserida no 
amplo movimento da solidarização do direito, vem justamente valorizar a dimensão 
social do exercício dos direitos, ou seja, o reflexo das condutas individuais sobre 
terceiros. 
 

Pois é com essa enorme relevância que a tutela da confiança se exibe no 

ordenamento brasileiro. É da teoria da confiança, arcabouço maior desse valor social do zelo 

pela boa-fé, que exsurgem os mais modernos paradigmas de interpretação das relações 

jurídicas, institutos jurídicos que são moralmente brilhantes. Da confiança, em uma acepção 

bem abrangente, é que surgem a boa-fé objetiva e todos os demais institutos consectários da 

proteção à não surpresa, quais sejam, o nemo potest venire contra factum proprium, a 

supressio, a surrectio, e o tu quoque – institutos que terão abordagem amiúde, adiante. 

O Direito Civil, na perspectiva constitucional hoje vigente, encontra na 

valorização da confiança as estacas para instalar-se com a firmeza que a evolução social 

demanda. É com a proteção da confiança legítima, da expectativa legitimamente criada, que o 

próprio direito se exibe aos indivíduos como o pilar da ordem estatal, pois sendo um Estado 

                                                 
21 SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra 
factum proprium. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 93. 
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Democrático de Direito, é papel da norma defender aqueles que a respeitam tanto quanto é 

seu papel impor tal respeito. Mais do que tutelar a si mesmo, o direito deve gerar hoje um 

manto de proteção àqueles que nele confiam, e que assim demonstram ao confiar nos seus 

pares, nas relações sociais que perpassarem. 

É assim que a teoria da confiança se mostra pano de fundo para institutos que 

impõem aos indivíduos o respeito às expectativas legitimamente surgidas na mente alheia, 

porque incutidas pelo próprio direito – pois todos esperam, a princípio, que o direito seja 

observado –, ou porque incutidas pela conduta dos demais indivíduos, que com tal conduzir 

levam a crer que determinada ação ou reação será decorrência natural22. Quebrada essa lógica 

do crédito que se deposita na conduta alheia, cumpre ao direito, agora, fazer-se presente, 

tutelando aquilo que o indivíduo surpreendido esperava e foi-lhe sonegado pelo outro, ao 

vilipendiar sua confiança. 

Pela ligação umbilical com a tutela da confiança, a boa-fé assume 

verdadeiramente papel de destaque nos institutos correlatos. Da confiança, a boa-fé é um 

pressuposto, pois não há como se conceber o ato de confiar sem que se esteja de boa-fé; e é 

um consectário, porque é da tutela coercitiva da confiança que se torna a boa-fé igualmente 

imperativa, em sua forma objetiva. Por isso, passa-se a tópico dedicado a tal instituto. 

 

2.1. Boa-fé objetiva 

 

Para iniciar o tratamento do instituto, convém defini-lo. A cautela e, por que 

não dizer, a humildade, recomendam que quando há uma obra muito bem elaborada, é mais 

prudente reverenciá-la do que aventurar-se a interpretá-la, ou, pior ainda, atrever-se a tentar 

                                                 
22 Ibidem, p. 95. 
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melhorá-la. Por isso, colaciona-se a excepcional digressão que Teresa Negreiros faz do 

conceito de boa-fé objetiva, sem retoques, na conclusão de seu trabalho23: 

A boa-fé objetiva [...] é uma norma da qual derivam deveres impostos aos 
contratantes – deveres, como é óbvio, não previstos nos contratos –, e, mais ainda, 
da qual se retira fundamento para impedir o exercício de certos direitos não obstante 
haverem sido expressamente previstos no contrato. Esse caráter normativo da boa-fé 
objetiva é aliás uma de suas características que mais claramente a distinguem da 
boa-fé subjetiva. Daí não se deveria concluir, contudo, pela possibilidade de se 
invocar a boa-fé como critério de correção, por alegada injustiça, de escolhas 
legislativas deliberadas e inequívocas, pois a utilização maximizada, sem critérios, 
transformará a boa-fé em uma espécie de aspirina jurídica – como alguém já disse – 
apta a remediar todos os males. 
 

Diante dessa exposição, conclui-se que a boa-fé objetiva é uma cláusula geral 

imposta a todos os negócios jurídicos – superior em coercitividade à boa-fé subjetiva, que é 

interna –, mas que não pode ser utilizada sem critérios, como tábua de salvação de teses que 

contrariem expressamente normas expressas ou principiológicas. 

A mencionada autora, antes de concluir como acima se transcreveu, já 

asseverara, no corpo do seu estudo, para a boa distinção entre a boa-fé objetiva e a subjetiva, 

o que vale ser aqui também reproduzido, pois contribui muito para a total alheação dos 

conceitos, a fim de individualizar com traços fortes o objeto do tópico em curso, que é 

exclusivamente tratar da norma de conduta imposta pela cláusula geral da boa-fé objetiva24: 

Ontologicamente, a boa-fé objetiva distancia-se da noção subjetiva, pois consiste 
num dever de conduta contratual ativo, e não de um estado psicológico 
experimentado pela pessoa do contratante; obriga a um certo comportamento, ao 
invés de outro; obriga à colaboração, não se satisfazendo com a mera abstenção, 
tampouco se limitando à função de justificar o gozo de benefícios que, em princípio, 
não se destinariam àquela pessoa. 
 

Esse princípio contratual é de tamanha relevância que pode ser considerado 

uma cláusula geral sobrejacente, inclusive, a todos os demais princípios. Também por isso, é 

o único princípio que não comporta qualquer exceção: não há mitigações à exigência da boa-

fé nas relações contratuais. 

Entretanto, se algum princípio sofreu alteração significativa – alteração, veja, e 

não mitigação –, esse princípio foi a boa-fé. A mudança da concepção da boa-fé subjetiva 
                                                 
23 NEGREIROS, Teresa. O Princípio da Boa-Fé Contratual. In MORAES, op. cit., p. 252. 
24 Ibidem, p. 227. 
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para a boa-fé objetiva é realmente paradigmática. Entenda-se: a boa-fé subjetiva consistia em 

um estado psicológico, em um princípio ético, verificado junto às intenções do indivíduo e, 

por isso, não tinha tanta relevância para a regularidade dos pactos, uma vez que era um 

princípio ético. Bastava que a parte tivesse a intenção de agir com probidade para estar 

cumprida a exigência desse princípio, quando subjetivo. 

Hoje, porém, a boa-fé não se refere ou se contenta com a intenção do agente. É 

necessário que haja uma conduta de boa-fé, ou seja, é necessário que se possa perceber 

objetivamente a presença da boa-fé. É um dever jurídico, cláusula implícita em todos os 

contratos imagináveis – “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, como diz o artigo 422 

do Código Civil, repetido aqui pela sua relevância. 

Essa cláusula imposta pelo dirigismo contratual exerce uma tríplice função: é 

método de hermenêutica, regra de interpretação dos negócios jurídicos, na forma do artigo 

113 do Código Civil: “Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os 

usos do lugar de sua celebração.”. Segundo esta regra, a análise da honestidade na condução 

do pacto é parametrizada pela boa-fé, servindo como um trilho da conduta esperada, 

parâmetro da conduta standard que se espera dos agentes, dando ao intérprete os meios para, 

espelhando aquilo que analisa, saber se está ou não em consonância com o ordenamento. 

A segunda função da boa-fé objetiva é justamente ser uma regra de execução 

do contrato, ou seja, é a própria boa-fé contratual, que traça a forma pela qual os contratantes 

devem se conduzir. Essa função é depreendida diretamente do artigo 422 do CC, há pouco 

transcrito. Veja que o legislador criou ali uma obrigação às partes, e não uma mera exortação,  

um conselho de como conduzir-se: é imposta aos contratantes a atenção à boa-fé, obrigação 

cujo cumprimento será objetivamente verificado. 
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A terceira função da boa-fé objetiva é justamente a de integração do contrato, 

quando for necessário promover seu equilíbrio econômico. Veja: é de se esperar que um 

homem honesto, que se porta de acordo com a expectativa social de justiça, saiba que 

vantagens exageradas não promovem o escopo social do contrato. O benefício econômico do 

contrato deve ser perseguido, sem sombra de dúvidas – é uma das funções do contrato, girar 

riquezas –, mas não de forma exacerbada, capaz de trazer ruína ao co-pactuante. Por isso, a 

boa-fé é o limite: se, objetivamente, estiver clara a disparidade excessiva, fica claro que o 

contratante beneficiado não estava de boa-fé – e aí reside a enorme inovação da concepção 

objetiva, pois mesmo que estivesse subjetivamente de boa-fé, crendo-se em correção de 

conduta, ainda há ausência da atuação objetivamente de boa-fé. 

Da boa-fé objetiva surgem consectários, desdobramentos de tremenda 

importância, sub-princípios que a identificam e tornam operável o que a boa-fé dita. Vejamo-

los. 

 

2.1.1. Lealdade 

 

Esse consectário da boa-fé objetiva exige que os contratantes zelem pelas 

expectativas que estão criando na mente dos seus relacionandos. É tão importante portar-se de 

forma leal que até mesmo na fase das tratativas é imponível o respeito a tal preceito, tratativas 

estas que, no passado, eram virtualmente ignoradas pelo direito. 

Entenda-se: mesmo antes de se emitir a vontade de vez, firmando o contrato, é 

necessário que as partes tenha cuidado com aquilo que estão a despertar umas nas outras. É 

importante não obnubilar suas verdadeiras intenções, assim como deixar cristalinas todas as 

peculiaridades do negócio jurídico que se está pretendendo aperfeiçoar. Objetivamente, se 

pode exemplificar esta reverberação da boa-fé, na lealdade exigida, pelo desencorajamento 
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implícito à formulação de propostas dúbias, que o conduz a uma interpretação favorável ao 

que se sentiu desinformado – o que leva ao próximo consectário da boa-fé, o princípio da 

informação, abordado logo adiante. 

Antes, porém, há que se mencionar que o princípio da lealdade tem 

repercussões também na seara processual. Mesmo que seu caráter seja predominantemente 

substantivo, há também efeitos desse estamento no plano jurídico adjetivo. Assim o é porque 

há princípios processuais que são oriundos diretamente da proteção à confiança, e o principal 

desses é o da lealdade processual. 

Há uma atenção crescente nesse plano processual à tutela da confiança. É uma 

orientação geral de que uma postura ética seja exigida dos litigantes, mesmo em um cenário 

conflituoso por natureza – a contenda judicial –, no qual uma parte deseja, em regra, a derrota 

de seu oponente. 

Assim o é porque o processo não pode se prestar jamais para a aquisição de 

fins ilícitos; ao contrário, é um meio de pacificação social, de aprimoramento das relações 

sociais, que, quando conflituosas, dependem do emprego da via processual para que haja a 

composição estatal da lide. 

É nesse sentido que se diz que o princípio da lealdade processual impõe 

“deveres de moralidade e probidade a todos aqueles que participam do processo25”. São 

exemplos da adoção desse princípio no Código Adjetivo Civil brasileiro os artigos 14 a 18, 

que tratam dos deveres e da responsabilidade das partes por dano processual; os artigos 31, 

125, 133, 144, 147, 153, 193, 538 parágrafo único, 600 e 601, todos esses pautados na 

lealdade na condução da lide. 

                                                 
25 CINTRA, Antônio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel, apud 
COSTA, José Augusto Galdino da. Princípios Gerais no Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 48. 
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Na seara processual, o instituto que oferece essa tutela da confiança, em 

ordenamentos alienígenas – tem sua origem e sede na common law –, é denominado estoppel, 

e sobre esse fala Judith Martins-Costa, ao tratar da boa-fé no direito privado26: 

Assim ocorre no direito da common law, no qual a mesma tutela é assegurada pelo 
instituto da estoppel, cujo campo de aplicação primordial é o processo e cuja função 
é a de flexibilizar o formalismo processual vedando à parte, que, por suas 
declarações, atitudes, atos, enfim, conduziu a outra parte a modificar a sua posição 
em seu próprio detrimento, respondendo à ideia da inadmissibilidade, de, no 
processo, alegar e provar fatos contraditórios com a aparência que a mesma parte 
que produz tais alegações e provas havia criado. 

 

2.1.2. Informação 

 

As partes não podem sonegar informações quaisquer, de qualquer natureza, 

que possam influir no bom resultado de um contrato. Informar a respeito de absolutamente 

tudo que seja pertinente ao contrato é conduta honesta, standard que se espera de todos os 

indivíduos em sociedade. 

O Código de Defesa do Consumidor considera tão relevante a informação que 

a sua ausência é considerada um vício do produto ou serviço, tal como se um vício físico a 

inutilizar o objeto contratado fosse presente. 

Íntima correlação com o dever de informação tem o princípio da transparência: 

as partes devem eximir-se de qualquer conduta que obscureça a realidade contratual, o que se 

faz especialmente relevante quando da redação de contratos escritos, em que uma das partes 

seja um tanto mais vulnerável. 

 

 

 

 

                                                 
26 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 462/463. 
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2.1.3. Cooperação 

 

Esse consectário da boa-fé determina que as partes têm que se ajudar na 

consumação do contrato, ou seja, hão de conduzir-se de forma a facilitar o adimplemento das 

obrigações uns dos outros, portando-se de forma proba, e até mesmo socorrista, em certa 

monta. 

Há correlação entre o princípio da cooperação e o da preservação dos 

contratos: as partes devem conduzir-se de forma a favorecer a perfeita execução do contrato, 

evitando sua extinção anômala, qualquer que seja – a dissolução prematura do contrato só 

deve ocorrer se impossível for sua manutenção. 

 

2.1.4. Alcance da boa-fé objetiva 

 

O princípio da boa-fé é de tal importância que se faz sentir até mesmo nas 

fases pré e pós contratuais. É possível se invocar a atenção à boa-fé nas tratativas ou após a 

execução extenuada do contrato, e isto é uma verdadeira revolução nesta seara do direito. 

Veja: as tratativas, especialmente, sempre foram tidas como irrelevantes ao 

direito, modo que o seu abandono por uma das partes, por exemplo, jamais ensejou 

indenizabilidade à parte oposta. Da mesma forma, depois de findo o contrato, há ainda que se 

atentar para deveres que são surgidos unicamente da boa-fé 

Como exemplo, o fornecedor que coloca um produto durável no mercado, se 

retirá-lo de produção, não poderá deixar de oferecer peças de reposição por tempo razoável 

após a cessação da produção do próprio produto – o que decorre da boa-fé pós-contratual, 

porque o contrato em si já pode ter-se executado e exaurido. Um exemplo seria a retirada de 

um automóvel de linha: a compra e venda se exaure na entrega do bem e paga do preço, mas a 
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obrigação de oferecer peças de reposição perdura muito após a retirada do automóvel em 

questão da linha de produção, ou seja, muito após a execução final da compra e venda, o 

término do contrato. 

Extraído o conceito, fincada a natureza jurídica da boa-fé objetiva – norma 

jurídica, cláusula geral do direito privado, que se apresenta vigente e impositiva em toda e 

qualquer relação jurídica privada –, torna-se possível revelar o liame entre essa norma e o 

tema medular desse trabalho: a boa-fé objetiva é um exemplo de conduta nobre, de honradez, 

erigida ao quilate de norma jurídica. É princípio e é regra (como se mencionou, quando 

prestou-se de exemplo, há pouco), e tem poder coercitivo severo no ordenamento jurídico.  

De início, sua coerção era sistêmica, quando ainda era princípio – mas não por 

isso menos presente; hoje, exerce coerção objetiva, positiva, como se viu na transcrição dos 

artigos 113 e 422 do Código Civil. 

Trata-se de um claro exemplo de norma cuja mens é puramente calcada na 

confiança, e mais do que isso, na nobreza humana. O direito vislumbrou na imposição da boa-

fé objetiva a maneira de fazer com que os homens, todos eles, ajam com a nobreza que, por 

qualquer que seja o motivo (sociológico, filosófico, ou qualquer que seja o aspecto metafísico 

responsável por isso), não adotam naturalmente em seu conduzir perante os seus pares. E essa 

postura legislativa é, por si só, de uma nobreza espetacular. 

 

2.2. A não surpresa e seus consectários 

 

Em razão do peso da boa-fé, hoje, surgem teorias derivativas que têm ganhado 

presença cada vez mais significativa no ordenamento. Uma das mais marcantes pode ser 

nomeada genericamente como teoria da vedação aos comportamentos contraditórios, que se 

manifesta em diversas subespécies. Confira-se então, de forma genérica, uma breve 
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introdução sobre os institutos mais relevantes, os quais receberão tratamento específico em 

tópicos dedicados. 

A primeira manifestação desta teoria é o afamado nemo potest venire contra 

factum proprium, que, em síntese, significa que a adoção comum de uma determinada 

conduta impede que seja legítima uma outra conduta absolutamente contrária. Esta situação, 

que certamente surpreende a outra parte, é conduta que não corresponde à boa-fé objetiva e 

seus paradigmas. Isto porque a adoção de determinada conduta, por tempo razoável, incute na 

mente da outra parte a expectativa de que esta conduta se solidificou e não será alterada, 

sobremaneira em repente. 

Outra espécie é a supressio: esta consiste em uma redução da obrigação 

correspondente a um direito que, por certo tempo razoável, não foi exercido pelo seu titular. 

É, de fato, a perda proporcional de um direito que não foi exercido, e que, de acordo com o 

correr do tempo, passa a demonstrar que se for plenamente invocado será, de fato, abuso de 

direito. Veja que, ao não exercer o direito por período significativo, o titular incutiu na mente 

da outra parte a sensação de que não seria mais exercido tal direito, e por isso passa a ser 

abusivo o exercício desse direito agora, após a criação da expectativa de não invocação desse. 

Esse exercício, nesta condição, seria conduta contrária àquela que se consideraria de boa-fé. 

Da mesma forma, mas em sentido contrário, surge a surrectio, que é a 

aquisição de um direito pela reiteração, por tempo razoável, de uma conduta que não sofreu 

oposição pela outra parte. Esta não oposição cria a expectativa, e cria o próprio direito a, se 

porventura oposição vier, repudiá-la, pois que esta oposição tardia será contrária à boa-fé. 

O Código Civil traz duas hipóteses expressas de supressio, nos artigos 329 e 

330:  

Art. 329. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar 
determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. 
Art. 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do 
credor relativamente ao previsto no contrato. 
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O artigo 330 é que é de fato a hipótese, porque ali fica clara a perda do direito 

de exigir o pagamento no local pactuado, quando reiteradamente for admitido em local 

diverso. 

Mais uma reverberação desta vedação à contradição como medida de 

implemento da boa-fé é o tu quoque. Esta novel teoria consiste, em termos rasos, na vedação à 

exigência de comportamento tal que, quando aquele que exige se encontrava em situação 

idêntica, não adotou, ele próprio, o comportamento exigido. Explique-se: é algo como a perda 

da legitimidade para exigir um comportamento por não ter, esse que exige, observado tal 

comportamento quando dele esse era exigível. 

Exemplo de invocação do tu quoque seria o de um condômino que exige 

prestações de contas mensais do síndico, sendo que esse condômino fora síndico outrora e, à 

sua época, jamais prestou tais contas: não tem, portanto, autoridade moral para exigir tal 

conduta, porque não é objetivamente de boa-fé tal exigência partida de quem não a cumpriu 

quando em situação análoga. 

Estrutura-se, o instituto que chama-se de “comportamento nobre”, sobre alguns 

pilares principais que se pôde identificar, que o sustentam e dão coesão, permitindo a sua 

concepção como um instituto jurídico uno, solidamente erigido em tais colunas: nemo potest 

venire contra factum proprium; supressio; surrectio; tu quoque; e a vedação à alegação da 

própria torpeza em seu benefício, nemo auditur propriam turpitudinem allegans – além de um 

conceito genérico, denominado exceptio doli generalis. Far-se-á, doravante, a abordagem de 

cada instituto, de forma apartada, para defini-los e diferenciá-los, e, em seguida, concentrar-se 

no instituto que é o foco nodal do presente estudo em capítulo próprio – porque, sem dúvidas, 

é o mais emblemático representante do valor normativo da nobreza de conduta –, qual seja, o 

tu quoque. 
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2.2.1. Nemo potest venire contra factum proprium 

 

Definir oi instituto não é tarefa simples. Pode-se até conseguir sintetizar um 

conceito, mas a definição exata de seu alcance é problemática, tanto que há obras inteiras 

dedicadas a tal tarefa27.  

Por isso, e para atender ao propósito do presente trabalho, que nem de longe 

pretende extenuar o estudo de cada um dos institutos da confiança, entende-se que é suficiente 

uma breve exposição sobre as origens e conceituação do venire contra factum proprium, a fim 

de identificá-lo como uma das pilastras estruturais do instituto maior que se nomeou de 

conduta nobre. 

Em termos rasos, portanto, alegar que não se pode agir de forma incompatível 

contra atos próprios significa dizer que a adoção comum de uma determinada conduta impede 

que seja legítima uma outra conduta, subsequente, da mesma titularidade, absolutamente 

contrária. Esta situação, que certamente surpreende a outra parte, é conduta que não 

corresponde à boa-fé objetiva e seus paradigmas, porque a adoção de determinada postura, 

por tempo razoável, incute na mente da outra parte a expectativa de que esta conduta se 

solidificou e não será alterada, sobremaneira em repente. Nas palavras de Anderson Schreiber, 

Em definitivo: ainda que um certo comportamento seja expressamente autorizado 
por lei ou por contrato, será preciso verificar se a sua adoção nas circunstâncias 
concretas se conforma à dignidade humana e à solidariedade social. Só assim o 
ordenamento jurídico contemporâneo lhe assegurará tutela. 
 

Parte-se do seu mandado, da ideia que subjaz ao venire, para conceituá-lo, 

como se vê: a livre tradução do brocardo em latim enuncia esse mandado, que apregoa que a 

                                                 
27 Exemplo disso é a obra de Anderson Schreiber, intitulada A Proibição de Comportamento Contraditório, 
Tutela da confiança e venire contra factum proprium, já muito citada, e que é um dos grandes marcos teóricos 
desse trabalho (SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança e 
venire contra factum proprium. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007). 
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ninguém é permitido contrariar os próprios atos. O autor que forneceu o conceito acima 

exposto a isso se refere como a repressão à incoerência28.  

Conceituado, ainda que brevemente, o instituto, é preciso buscar sua fonte 

histórica, a fim de trazê-lo ao panorama contemporâneo. O primeiro registro histórico do 

venire contra factum proprium remonta a data próxima a 1230, podendo-se apontar traços 

desse instituto no texto de afamado glosador da época, de nome Azo. Em sua principal obra, 

intitulada Brocardica, redigiu esse autor a primeira menção ao termo, extraindo e expressando 

o brocardo venire contra factum proprium nulli conceditur29.  

Operando um largo salto no tempo para passar, desde logo, ao registro 

contemporâneo do instituto, percebe-se um reforço crescente de sua relevância, especialmente 

diante da nova visão e leitura que se tem promovido do preceito geral da autonomia da 

vontade, que, outrora uma guia imitigável, quase dogmática, para as relações privadas, hoje é 

revisto mais como um ponto de partida interpretativo do que um muro intransponível.  

Hoje, os filtros diversos pelos quais a autonomia da vontade passam na análise 

das relações jurídicas não permitem mais sua vigência absoluta: a boa-fé objetiva e a função 

social do contrato (e de muitos outros institutos do direito privado e público), por exemplo, 

são filtros jurídicos das relações humanas que já se consagraram normativamente, inclusive 

no direito positivo, e não só no plano principiológico – e esse é também o caminho que o 

venire contra factum proprium tende a seguir em sua escalada evolutiva, ou seja, se não 

positivar-se expressa e literalmente, ao menos consolidar-se como norma jurídica 

principiológica.  

Assim também tem ocorrido com a própria lei, que, na evolução do processo 

hermenêutico, tem aberto caminho a métodos interpretativos que buscam sempre a intelecção 

daquela norma levando em conta o ethos da sociedade sobre a qual se impõe. Notadamente, a  

                                                 
28 SCHREIBER, op. cit., p. 65. 
29 Ibidem, p. 24. 
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leitura ontológica de dispositivos legais tem permitido que, a despeito de sua literalidade, se 

faça a compreensão do que é realmente exigido pela norma – o que nada mais é do que reler o 

brocardo dura lex sed lex sem, com isso, violar a legalidade. Ao contrário, ao assim se 

interpretar uma norma, se está justamente promovendo sua eficácia mais pura e plena, pelo 

que, na verdade,  se aprimora o brocardo da legalidade, criando a desinência sed lex maximus, 

pelo maior aproveitamento da norma no ethos em que essa se coloca vigente. 

Dessarte, tem-se que o venire assume, ou deveria assumir – assim como os 

demais institutos que estruturam o comportamento nobre, adiante-se logo –, natureza jurídica 

de cláusula geral, sobrejacente sobre todo o ordenamento. O problema é que, enquanto os 

demais instrumentos e filtros jurídicos de repressão aos comportamentos indevidos encontram 

previsões normativas dedicadas – como exemplo maior de repressão a condutas indevidas, 

todo o Código Penal –, os institutos da teoria da confiança não são identificados com essa 

mesma facilidade, no corpo legal positivo, lato sensu. Alguns, como a boa-fé objetiva e a 

função social, até o são, estando consagrados no ordenamento positivo – mas a regra é não 

encontrar fundamento expresso para tais cláusulas. 

O venire padece dessa imprevisão expressa, o que acarreta dubiedade quanto 

ao seu fundamento de validade no ordenamento. Há dois caminhos, não necessariamente 

excludentes, para identificar o fundo normativo desse instituto: o primeiro pára na CRFB, 

encontrando-o na cláusula geral de solidariedade social, objetivo da República brasileira 

traçado no artigo 3º, I, da Constituição, pois ao objetivar uma sociedade solidária, o 

constituinte impôs que os interesses dos pares sejam levados em conta na condução de 

atitudes próprias. O segundo caminho, por seu turno, desce um degrau na pirâmide de Kelsen, 

e encontra na própria boa-fé objetiva, infraconstitucionalmente, o fundamento legal para que 

haja a vedação ao comportamento contraditório.  
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Em que pese a boa-fé objetiva realmente prever que a lealdade entre 

contratantes é norma implícita em toda relação privada, parece, a todo ver, que o fundamento 

exclusivamente constitucional do venire é mais preciso, porque é capaz de apartar os 

conceitos, sem subjugar a aplicabilidade do venire à existência legal  boa-fé objetiva30. 

O Código Civil traz a ideia do venire, de fato, em diversas oportunidades, mas 

nunca o contempla como regra expressa em toda sua extensão. Assim, pode-se apontar como 

manifestação do venire, em uma de suas facetas, o artigo 175 desse diploma: 

Art. 175. A confirmação expressa, ou a execução voluntária de negócio anulável, 
nos termos dos arts. 172 a 174, importa a extinção de todas as ações, ou exceções, 
de que contra ele dispusesse o devedor. 
 

Ora, ao vedar que aquele que se conformou com negócio que era originalmente 

anulável venha, ulteriormente, insurgir-se contra essa sua própria anuência, o artigo consagra 

o aspecto da coerência de ações e propósitos, propugnado pelo venire. A mesma lógica se 

percebe nos artigos 476 e 491 desse Codex, que contam com a mesma ratio, apesar de 

versarem sobre diferentes situações negociais: 

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 
obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 
Art. 491. Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa 
antes de receber o preço. 
 

Não se tolera, no ordenamento, que aquele que descumpra sua obrigação possa 

exigir que o seu irmão de pacto cumpra a contraprestação correspectiva. É assim que se pode 

apontar a exceptio non adimpleti contractus como reverberação, ainda que setorial e a 

contrário senso, do venire contra factum proprium: se a lei permitisse que quem não cumpriu 

sua prestação exigisse a contraprestação, estaria tutelando a contradição de forma aberrante. É 

assim que o fato próprio de “descumprir a obrigação” guarda coerência com o fato próprio, 

posterior, de “não exigir que seu direito seja adimplido”. 

Um último exemplo a ser mencionado da discreta adesão positiva ao venire 

vem do parágrafo único do artigo 619 do Código Civil, in verbis: 

                                                 
30 Ibidem, p. 107. 
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Art. 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar 
uma obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir 
acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser 
que estas resultem de instruções escritas do dono da obra. 
Parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é 
obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos, segundo o que for 
arbitrado, se, sempre presente à obra, por continuadas visitas, não podia ignorar o 
que se estava passando, e nunca protestou. 
 

Ali se vê que a incoerência em não querer pagar pelos acréscimos cuja 

realização foi presenciada não pode ser tolerada, pois fica evidente que tal conduta não 

corresponde ao que se espera da normalidade: se não se quer que haja o acréscimo, a negativa 

deve ser imediata, assim que presenciada. 

Esses são alguns exemplos de normas positivas que indicam a adesão sistêmica 

à vedação ao comportamento incoerente; já que não há uma norma expressa dedicada a 

consagrar tal preceito – o que seria o ideal –, há, ao menos, normas que contemplam a mens 

do venire. 

Emprestando coerção ao venire, o ordenamento está imprimindo nas relações 

jurídicas a melhor virtude do direito: a outorga de confiabilidade nos agentes, confiança essa 

que, se não vem pela própria vontade, vem por força da imposição normativa. É função do 

direito tornar as relações harmônicas, e sem confiança entre os relacionandos não há harmonia 

possível. 

Sendo vedada a conduta contraditória, aquele que subverte essa vedação será 

responsável pelos efeitos dessa transgressão, por suas consequências. A violação à coerência, 

causadora de dano, passa a ser um ato ilícito, na sua concepção lato sensu. Inclusive, não há 

motivo notável para não se promover, nessa seara, preferivelmente, a reparação específica de 

tal dano, que no caso do comportamento contraditório consistirá justamente no desfazimento 

da contradição, retornando a relação ao status quo ante, ou seja, fazer vigente o 

comportamento original. Exemplifica Anderson Schreiber: 

Tome-se o exemplo do proprietário de dois terrenos vizinhos, que vende um deles a 
um escritor, descrevendo a localidade como “área tranquila e sossegada”. Meses 
depois da alienação o vendedor instala sobre seu terreno um viveiro de araras, cujo 
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ruído rompe o silêncio esperado pelo comprador. Não se trata de inadimplemento 
contratual, pois o contrato, a rigor, encerrou-se com a transferência do imóvel. [...] 
Em hipóteses assim, parece deva ser admitido, respeitando-se as garantias 
individuais, o pedido de desfazimento do ato contraditório31 [a retirada do viveiro de 
araras, in casu].(parênteses nossos) 
 

Aparece com clareza, nesse exemplo, o alto grau de evolução do sistema 

jurídico que implementa o venire. No exemplo, vê-se exatamente a nobreza, de que tanto se 

tem falado nesse estudo, ser descartada pelo vendedor. Impor-se o desfazimento da conduta 

claramente danosa como primeira providência é impor o comportamento correto, a conduta 

nobre, honrada, fiel ao processo evolutivo pelo que a sociedade anseia. 

A eleição dos institutos da confiança, como o venire, à categoria de norma 

dotada de coercitividade, cláusula geral, ainda que principiológica, é o “santo graal” do direito 

privado contemporâneo. É com essa escalada que se poderá afirmar, como é o objetivo final 

do presente estudo, que a nobreza de conduta é uma norma juridicamente imposta. A ausência 

de incoerência na condução das relações, pelo indivíduo, é um dos elementos necessários para 

configurar essa conduta nobre. Não há correção onde reina a contradição. Por isso, ao impor 

que não se comporte com incoerência, o venire representa um dos mais poderosos pilares do 

comportamento honroso. Não se contradizer é portar-se com coerência, o que é um dos 

principais estamentos da conduta nobre. 

Mas ressalte-se que não basta apenas ser coerente, de forma abstrata: também 

se pode ser coerente no erro, na indignidade. Alguém que sempre age com a mesma falta de 

respeito pelo outro está sendo perfeitamente coerente em sua conduta: não se contradiz 

jamais, porque age sempre de forma errada. A coerência que se quer promover, pela tutela da 

confiança, por óbvio, é a que reitera a licitude, a correção, e não apenas o conceito dicionário 

de coerência. É essa solidez e confiabilidade lícita que se reputa conduta nobre, pois, com 

perdão da obviedade, não há nobreza alguma em ater-se fielmente, com total coerência, e sem 

                                                 
31 Ibidem, p. 167/168. 
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qualquer contradição, a condutas essencialmente execráveis – estar-se-á sendo coerente na 

abjeção, e não na nobreza. 

 

2.2.2. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans 

 

A vedação à evocação da própria torpeza como fonte geratriz de direitos é uma 

norma principiológica claramente inserida nos institutos tutelares da confiança. Como diz 

Anderson Schreiber, a proibição da alegação da própria torpeza “Assemelha-se ao nemo 

potest venire contra factum proprium pelo fato de ambos impedirem uma conduta posterior, 

em virtude de uma conduta inicial adotada pelo mesmo centro de interesses32.” 

A diferença entre esses institutos, o da vedação da alegação à própria torpeza e 

o venire, está no plano da sua abrangência: o venire é uma cláusula de espectro muito mais 

amplo, porque açambarca hipóteses em que a contradição percebida nas condutas é puramente 

objetiva, enquanto na cláusula vedativa da turpitudinem há clara nota de subjetivismo. De 

fato, a cláusula turpitudinem tem por escopo justamente impedir que a má-fé seja tutelada, 

protegendo com a tutela jurídica aquele que pratica atos torpes, permitindo sua eficácia, pelo 

que depende, em essência, da existência do elemento subjetivo do autor do ato – da malícia, 

do dolo, da torpeza33. 

Ao se exigir que haja elemento subjetivo, a vedação à torpeza acaba por 

restringir muito seu alcance e aplicabilidade. Não é que, com isso, esse instituto deixe de ter 

méritos. É claramente uma norma propagadora do essencial de justiça. Contudo, a sua 

restrição a casos em que haja má-fé leva a escaparem de sua alçada os casos em que a 

contradição comportamental é flagrante, e prejudicial, mas não é eivada de má-fé – e portanto 

não há torpeza.  

                                                 
32 Ibidem, p. 175. 
33 Ibidem, p. 176. 
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É aí que o venire ganha campo para maior aplicação, demonstrando-se instituto 

ainda mais afeito ao senso de justiça, porque, objetivamente constatado, promove a vedação à 

contradição, mesmo quando essa não decorrer de uma conduta torpe, maliciosa. Mesmo 

neutra, ou ainda que de boa-fé, a contradição deve ser repudiada – e essa proteção a cláusula 

turpitudinem não oferece. 

 

2.2.3. Exceptio doli generalis 

 

Esse instituto tem origem na processualística romana, na qual se prestava a 

servir como meio de defesa processual genérico dedicado a impedir ações fundadas em má-fé 

do autor. Posteriormente, passou também a ser invocado em defesa contra atos de má-fé em 

qualquer seara, e não apenas como uma exceção processual34. 

O instituto guarda muita pertinência com a própria essência da teoria da 

vedação aos comportamentos contraditórios, de forma ampla, porque sua função primacial é 

justamente rechaçar a aplicação da norma estrita quando, da subsunção pura e simples, 

vislumbrarem-se resultados abjetos, do ponto de vista da justiça35. Mesmo por isso, esse 

instituto é corolário de toda a construção que se tem elaborado, aqui, acerca da normatividade 

dos princípios, pois se for encarado como um postulado normativo aplicativo36, terá a coerção 

suficiente para afastar uma norma escrita, quando no conflito antinômico se perceber que a 

observância da norma posta gerará tal efeito repugnante à justiça. 

De toda sorte, a exceptio doli se mostra um instituto apto a promover a 

exclusão dos efeitos nocivos de uma norma, quando a sua invocação puder revelar que está, 

na casuística, amparando o dolo torpe daquele que a invoca. 

                                                 
34 Ibidem, p. 177. 
35 Ibidem, p. 178. 
36 ÁVILA,  op. cit., p. 133. 
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Por seu espectro altamente abrangente, porém, esse instituto tem sido 

questionado em sua própria existência autônoma. Nesse diapasão, há quem o repute um 

gênero, quase uma mera expressão genérica da teoria da boa-fé objetiva: qualquer violação à 

boa-fé despertaria a defesa pautada na exceptio doli37. 

No entanto, é mister conceber a exceptio doli como instituto autônomo, 

sobremaneira pela sua vinculação conceitual à presença do elemento dolo, o que não acontece 

em nenhum dos outros institutos da teoria da confiança – nem mesmo na vedação à alegação 

de própria torpeza, porque mesmo que nessa haja a vinculação ao elemento subjetivo, nessa se 

coteja duas condutas contraditórias, enquanto o exceptio doli é levantado contra uma conduta 

isoladamente considerada. Todos os demais são pautados na confrontação objetiva da conduta 

em perspectiva com a conduta standard, nunca subjetiva. 

É de se considerar, porém, a validade de uma crítica feita a esse instituto: ele se 

demonstra empiricamente inútil, pois todas as hipóteses em que houver evocação da norma 

expressa para sustentar conduta dolosa torpe, haverá a incidência de outros institutos mais 

específicos e efetivos, como o próprio venire. De qualquer forma, ao menos o valor histórico 

desse instituto é inegável, eis que é um dos primeiros argumentos em prol da boa-fé – ainda 

que subjetiva, como visto. 

 

2.2.4. Supressio (verwirkung) e surrectio (erwirkung) 

 

Em linhas iniciais, pode-se definir a supressio, denominada verwirkung em seu 

original alemão, como a “inadmissibilidadede exercício de um direito por seu retardamento 

desleal.”38. A surrectio,  do original alemão erwirkung, é o outro lado da mesma moeda: nada 

                                                 
37 SCHREIBER, op. cit., p. 180/181. 
38 Ibidem, p. 185. 
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mais é do que a aquisição, o reconhecimento do surgimento de um direito pelo seu exercício 

tolerado ao longo de um certo período. 

É de saltar aos olhos a ligação entre esses institutos e a tutela da confiança, a 

proteção das expectativas legitimamente criadas, que, nesses casos omissivos, as condutas 

geraram no preceptor de seus efeitos. Explique-se: no verwirkung, o indivíduo que deixa de 

exercer determinado direito por considerável período tem suprimido de seu patrimônio o 

exercício de tal direito. A sua omissão em efetivar o seu direito faz com que, ao pretender 

exigi-lo sem argumentos inovativos, sua conduta seja contraditória perante a omissão que 

vinha adotando como regra – e por isso viola a confiança depositada nessa constância que sua 

inércia indicou. 

No erwirkung, por seu turno, a omissão que se consolidou com o tempo foi a 

daquele que, percebendo a realização de uma conduta tal por alguém, conduta essa que o 

ordenamento permitiria que fosse obstada, simplesmente quedou-se inerte, por tempo 

razoável, deixando de obstá-la com a necessária brevidade. Essa omissão em repudiar a 

conduta em curso (a qual, se questionada em tempo hábil, poderia ter sido legitimamente 

rechaçada, como dito) faz com que o titular do direito de impedir a conduta tenha de si 

suprimido tal direito – supressio –, e faz com que aquele que vinha desempenhando atividade 

passível de óbice ganhe o direito a manutení-la em curso, ou seja, adquire tal direito pela 

inércia daquele que poderia tê-lo obstado: a supressão da pretensão obstativa revela a 

aquisição da pretensão mantenedora da conduta – surrectio. Contrariar essa expectativa de 

manutenção da atividade, após tanto tempo sem óbice, é ato contraditório violador da 

confiança, e por isso inaceitável. 

A supressio, portanto, consiste em uma redução da obrigação correspondente a 

um direito que, por certo tempo razoável, não foi exercido pelo seu titular. É, de fato, a perda 

proporcional de um direito que não foi exercido, e que, de acordo com o correr do tempo, 
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passa a demonstrar que se for plenamente invocado será, de fato, abuso de direito. Veja que, 

ao não exercer o direito por período significativo, o titular incutiu na mente da outra parte a 

sensação de que não seria mais exercido tal direito, e por isso passa a ser abusivo o exercício 

desse direito agora, após a criação da expectativa de não invocação desse. Esse exercício, 

nesta condição, seria conduta contrária àquela que se consideraria de boa-fé. Da mesma 

forma, mas em sentido contrário, surge a surrectio, que é a aquisição de um direito pela 

reiteração, por tempo razoável, de uma conduta que não sofreu oposição pela outra parte. Esta 

não oposição cria a expectativa, e cria o próprio direito a, se porventura oposição vier, 

repudiá-la, pois que esta oposição tardia será contrária à boa-fé. 

O CC traz duas hipóteses expressas de supressio nos artigos 329 e 330, como 

já se adiantou na página 31 deste trabalho. O artigo 330 é que é de fato a hipótese, porque ali 

fica clara a perda do direito de exigir o pagamento no local pactuado, quando reiteradamente 

for admitido em local diverso. O conceito de reiteração, aqui, é casuístico, e dependerá do 

número de parcelas ou prestações da obrigação. Vale dizer que esta situação é um bom 

exemplo também da surrectio, pois o pagamento em local diverso do pactuado se torna um 

direito adquirido para o devedor, ou seja, exsurge da inércia do credor o direito do devedor 

em desconsiderar a cláusula que, ordinariamente, poderia ter sido obstativa de sua pretensão 

em pagar em local diferente do ali previsto. 

Outro exemplo normativo vem do artigo 1.425, III, do CC, que expõe outro 

caso de renúncia presumida de um direito, decorrente de conduta que evidencia o desprezo  

dispensado a esse direito: 

Art. 1.425. A dívida considera-se vencida: 
(...) 
III - se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se 
achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação 
atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata; 
(...) 
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O artigo está inserido no capítulo que trata dos direitos reais de garantia, e se 

refere a situação em que fica claro que aquele que aceita prestação atrasada não poderá 

executar a garantia, por conta da mora, eis que fez crer, com seu recebimento, que a mora era 

tão irrelevante a seus interesses que renunciou ao seu direito a executar o contrato.  

Exemplos e repercussões dessa lógica são benvindos, e o primeiro pode ser 

constatado da moderna teoria obrigacional do adimplemento substancial: quando o 

adimplemento se aproximar muito do completo, do perfeito, a resolução por alguma falha 

mínima não é compatível com os consectários da boa-fé objetiva, especialmente o dever de 

lealdade entre as partes. Como exemplo, o pagamento de quase todas as parcelas de uma 

compra e venda fracionada, que causa a supressio do direito de resolver a obrigação, para o 

credor, que poderá apenas reclamar perdas e danos proporcionais.  

Esse fenômeno traz por efeito a supressio do direito de resolver um contrato 

quando inadimplido, porque ao se perceber cumprimento significativo da obrigação, contraria 

a justiça obrigacional a pretensão resolutória, sendo mais coerente que se proporcione ao 

devedor uma forma de cumprir sua obrigação, menos gravosa do que a peremptória rescisão. 

Não se pense, porém, que é previsão exclusivamente protetiva do devedor: é uma evolução 

interpretativa que protege o contrato, em vista da sua função social.  

Mesmo por isso, é fácil cogitar de um exemplo em que é o credor quem se 

beneficia da supressio: imagine-se que há, no mesmo contrato, cláusula de arrependimento 

em favor do adquirente. Se ele exerce esse direito contratual quando foram pagas poucas 

parcelas, nada há que o impeça: o direito é legítimo. No entanto, se pretende invocar a 

cláusula de arrependimento quando do pagamento da enésima parcela, não é legítima sua 

pretensão, tendo havido supressio desse direito por força do adimplemento substancial que se 

percebe no negócio. 
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Da perda do direito de arrependimento pela supressio se percebe já outro 

exemplo, que diz respeito às arras penitenciais: essas estabelecem uma obrigação facultativa; 

logo, se permite ao devedor se arrepender do negócio, se desobrigando da obrigação principal, 

optando pela perda das arras penitenciais. Não há inadimplemento, mas sim arrependimento, 

facultado ao devedor. Não há perdas e danos, posto haver previsão complementar de se 

substituir a obrigação principal pelo cumprimento da obrigação facultativa, vindo a 

impossibilitar também a execução forçada do contrato. É por isso que estas arras têm natureza 

de penitência, e não indenização, pois há exercício do direto de arrependimento, mediante 

cumprimento de obrigação facultativa.  

É na definição do momento do arrependimento que surge a possível incidência 

da supressio: após o sinal, o pagamento de qualquer parcela acarreta o fenômeno da supressio 

em relação ao direito de se arrepender, ou seja, não há mais possibilidade de arrependimento, 

o que faz com que o abandono do contrato seja considerado inadimplemento. 

Outro exemplo vem do regramento referente à posse. A jurisprudência vem 

reconhecendo a supressio como uma consolidação de defesa da posse e sua função social. 

Veja exemplo mais concreto: determinado condômino é mero detentor da área comum que 

ocupa, pois que tal ocupação é fruto de mera tolerância por parte dos demais, tolerância que 

não induz posse. Contudo, mesmo não havendo posse, há por parte do detentor a aquisição do 

direito de permanecer como está, pela ocorrência do fenômeno da supressio: o condomínio, 

ao tolerar sem oposição esse uso por tanto tempo, renunciou ao seu direito. Por isso, o direito 

do condômino prevalece, e só o perderia se fosse demonstrado fato novo que ensejasse ao 

condomínio o direito de alterar as circunstâncias. Apesar de restar caracterizada a figura da 

detenção, uma vez que a autorização do condomínio não induz posse – porque mera tolerância 

não gera posse, e sim detenção, na forma do artigo 1.208 do CC –, o condomínio não pode 

arguir em defesa a tutela da posse, pois, em razão do decurso do tempo, da inércia do 
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condomínio em exercer um direito subjetivo, sem demonstrar qualquer fato novo para a 

retomada da área, deve prevalecer a boa-fé objetiva – está suprimido o direito do condomínio 

em reaver a posse do espaço comum.  

Como é cediço, a mera detenção não permite usucapir o bem, e, classicamente, 

se o detentor esbulhou o bem se valendo da sua condição precária, do abuso de confiança, o 

esbulhado precisa agir, por meio dos interditos possessórios ou petitórios de que dispõe, para 

reaver sua posse. Se não o faz, o detentor esbulhador passa a ter uma expectativa tal que faz 

alterado seu ânimo em relação ao bem, e que deve ser juridicamente valorada. Mesmo vinda 

da precariedade, essa posse será ad usucapionem, não porque simplesmente inverteu a 

detenção em posse e com isso converteu seu animus, mas sim porque a omissão do titular em 

proteger sua posse gerou-lhe esta expectativa, esta sim capaz de inverter a natureza do 

animus. É, de fato, mais uma repercussão da supressio do direito do esbulhado em reaver seu 

bem, e surrectio do direito do esbulhador em manter-se na posse, tudo gerado pela inércia em 

exercer direitos que faz surgir expectativas legítimas em não mais ocorrer tal exercício. 

Último exemplo relevante diz respeito à tutela da confiança familiar. Há uma 

manifestação bastante específica da tutela da confiança na relação de família, e está no 

regramento do regime de bens do casamento. Como se sabe, alguns atos dependem de outorga 

conjugal para serem praticados. Suponha-se que um dos cônjuges celebra uma promessa de 

compra e venda, como promitente-vendedor, sem a outorga da esposa. Esse contrato se 

executa perfeitamente, chegando ao termo sem inadimplemento, após diversos anos. Ao final, 

quando da feitura da escritura definitiva, a esposa que não dera sua outorga opõe-se ao ato, 

alegando esta carência de vênia, e negando-se a passar a escritura definitiva. 

Ora, é claro que esta esposa não pode lograr sucesso em sua alegação. Ao 

longo de todos os anos do contrato, certamente teve ciência desse, e por isso não poderá ser o 

promitente-comprador prejudicado na confiança depositada no negócio. É uma repercussão da 
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supressio, em que a cônjuge que não se opôs em tempo razoável à celebração do negócio 

desautorizado, por tanto tempo, não poderá fazê-lo agora. 

Outro exemplo na seara do direito de família diz respeito aos alimentos entre 

cônjuges ou companheiros: se um companheiro se afasta do outro e, por longos anos, deixa de 

exercer alimentos, não teria com isto criado uma legítima expectativa, para o outro, de que a 

eles renunciou? Poder-se-ia falar em supressio, nos alimentos? Há que se ter enorme cautela 

na aplicação destas teorias, sendo realmente difícil se transpor os conceitos desta seara 

contratual para a familiar. Não é que não possa haver aplicação, mas ela precisa ser muito 

cuidadosa, para não conflitar com princípios especiais desta seara, como o da solidariedade. 

Em regra, a solidariedade prevalece, sendo devidos os alimentos nesse caso, mas a casuística 

pode tornar invocável a teoria da confiança. 

Poder-se-ia suscitar que os fenômenos do verwirkung e erwirkung são, na 

verdade, meras facetas do nemo potest venire contra factum proprium. Contudo, essa não 

parece ser a melhor leitura dos institutos, que apresentam peculiaridades únicas que os tornam 

autônomos: a importância do lapso temporal, assim como a adstrição à conduta omissiva, e 

nunca comissiva, como parâmetro prévio no cotejo com a conduta atual, tornam os institutos 

independentes dos demais instrumentos da teoria da confiança39. 

A expectativa que se tutela, na incidência do verwirkung ou do erwirkung, 

como em qualquer dos demais institutos da proteção à confiança, é apenas a legítima. Apesar 

de óbvia, essa conclusão é relevante porque se a omissão em exercer (supressio) ou obstar 

(surrectio) um direito se der por período inferior a um prazo que a própria lei, o costume ou o 

contrato concede a tal exercício ou óbice, não haverá expectativa legitimamente criada 

naquele que a alega como fator de confiança. Se a omissão encontra suporte normativo lato 

sensu, a inércia não gera expectativa legítima de sua manutenção.  

                                                 
39 Ibidem, p. 189. 
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Dessarte, o exercício do direito, ou o exercício do repúdio a uma conduta, após 

certo período de inércia, mas que a norma, lato sensu, permitiu quedar-se inerte, não viola a 

confiança de ninguém, simplesmente porque se norma há permitindo aquela inércia, não há 

expectativa legítima alguma criada por tal inação. O exercício de um direito, ou o óbice a uma 

conduta, nesses casos, não viola qualquer confiança, porque jamais se permitiu ao prejudicado 

que confiasse na manutenção do status quo de inércia. Mesmo assim, há vozes na doutrina 

que reputam ocorrência da violação da confiança, mesmo quando a inércia for 

normativamente amparada40 – vozes das quais, respeitosamente, se discorda. 

Vale consignar, por fim, que essas revoluções conceituais ainda não são 

admitidas de forma pacífica na jurisprudência, não sendo raros os casos em que há julgados 

claramente atinentes à concepção clássica das obrigações, ignorando esta teorização por 

completo. Todavia, tudo indica que esse é o caminho da unanimidade jurisprudencial, por já 

ser uníssona a doutrina moderna. 

 

2.2.5. Tu quoque 

 

Chega-se, aqui, às notas introdutórias do instituto que é o verdadeiro foco 

central desse estudo. Como tal, ficará resguardado para o capítulo seguinte o efetivo 

aprofundamento em sua análise, expondo aqui, nesse sub-capítulo, apenas as linhas gerais de 

seu contorno, porque é uma das pilastras da estrutura da nobreza de conduta, como se 

mencionou – pelo que deve estar enunciado ao lado dos outros pilares já abordados, a fim de 

apresentar essa construção amparada em tais colunas. 

Dito isso, passa-se à suma do instituto: trata-se, o tu quoque, de mais uma 

reverberação desta vedação à contradição como medida de implemento da boa-fé. Esse nome 

                                                 
40 Ibidem, p. 192/193. 
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vem da famosa expressão do Primeiro Cônsul romano César, que, em suas últimas palavras, 

ao ser esfaqueado por seu protegido Brutus, exclamou “tu quoque, Brutus, fili me?”, 

significando “até tu, Brutus, meu filho?”. A lógica da adoção desse nome, ao que parece, 

significa que quando há a demanda por um comportamento, não tem autoridade para assim 

demandar aquele que deveria ter assim se portado no passado, e não o fez. Seria algo como 

“até você, que não se comportou desta forma, vem exigir de mim que assim me comporte?”. 

Essa novel teoria consiste, em termos rasos, na vedação à exigência de 

comportamento tal que, quando aquele que exige se encontrava em situação idêntica, não 

adotou, ele próprio, o comportamento exigido. Explique-se: é algo como a perda da 

legitimidade para exigir um comportamento por não ter, esse que exige, observado tal 

comportamento quando dele esse era exigível. 

Exemplo de invocação do tu quoque seria o de um condômino que exige 

prestações de contas mensais do síndico, sendo que esse condômino fora síndico outrora e, à 

sua época, jamais prestou tais contas: não tem, portanto, autoridade moral para exigir tal 

conduta, porque não é objetivamente de boa-fé tal exigência partida de quem não a cumpriu 

quando em situação análoga. 

Feita a suma introdutória do instituto, passa-se à sua análise pontual, amiúde, 

no capítulo próprio, que se elege como o próprio núcleo essencial desse estudo. 
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3. TU QUOQUE: A COERÇÃO, PELO DIREITO, À CONDUTA HONRADA  

 

Caius Julius Caeser, chefe militar e ditador romano nascido em 100 a.C., 

celebrizou-se por sua notável passagem pela história, e um dos fatos que lhe levaram à 

posteridade foi a célebre frase que proferiu, quando se viu alvejado por ignobilíssima traição: 

no dia 15 de março de 44 a.C., os conspiradores do Senado Romano emboscaram-lhe, 

desferindo contra sua vida vinte e três punhaladas fatais. Mais dolorido do que as facadas, 

contudo, foi o golpe que Brutus, seu filho único e adotivo, desferiu em sua mente e coração, 

quando aderiu ao ataque, participando do homicídio de seu pai. Mortalmente surpreso, gritou 

Caesar: tu quoque, Brutus, fili me? (até tu, Brutus, meu filho?).  

A ingratidão de Brutus, o vilipêndio à confiança de seu pai, de tão profunda, 

perpassou a história como exemplo de traição, de quebra da expectativa de um ser humano em 

outro. Todavia, essa conduta desonrosa e nada nobre ficou, na maior parte da história humana, 

no campo da reprovabilidade moral. A honradez sempre foi uma norma ética, de fato, mas ser 

honrado nunca foi norma de conduta jurídica, norma de direito, ao menos com a concretude 

que permitisse a invocação da atuação pouco nobre como causa da violação de direitos. 

O instituto do tu quoque tem origem mais filosófica do que jurídica. 

Originalmente, o emprego da expressão tu quoque serviu para identificar uma espécie de 

argumento falacioso, em que o mote da argumentação se concentra em atacar a pessoa 

defensora de uma tese, e não a própria tese defendida. Para tanto, o argumento tu quoque se 

concentra em demonstrar que a tese defendida pelo oponente é contraditória com outra tese, 

outrora defendida pelo mesmo sujeito – mas não ataca a validade intrínseca da própria tese 

atualmente combatida41. 

                                                 
41 Ibidem, p. 182/183. 
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Nesse diapasão, vê-se que o argumento tu quoque se presta a provar a 

incoerência do oponente, que sustenta, em oportunidades diversas, teses contrárias entre si. 

Contudo, esse argumento não ataca a validade da tese, per se: por mais que demonstre que o 

seu defensor é incoerente, a tese em análise pode ser perfeitamente válida, porque sua 

substância não é atacada pelo tu quoque.  

Se essa lógica fosse transportada para a ótica jurídica do tu quoque, certamente 

o instituto não teria aplicação. Seria, a título de exemplo, algo como se alegar, em uma peça 

de contestação, que o advogado ex adverso defendera, em outros processos anteriores, teses 

contrárias ao direito que agora defende que seu assistido detenha, e que por isso a tese atual 

mereceria repúdio. Fica óbvio que não teria qualquer efeito esse tipo de argumento, por não se 

fundamentar em qualquer incoerência da tese autoral, em si, mas sim em uma suposta 

incoerência daquele que a apregoa. 

Por isso, é necessário que se promova uma leitura um pouco diferente desse 

instituto, quando se o transportar para o panorama jurídico. Embora na essência permaneça 

bastante similar – a estrutura geral do instituto se funda em apontar a incoerência da defesa de 

teses contraditórias por um mesmo sujeito –, o aspecto jurídico do tu quoque tem por objetivo 

desacreditar a própria tese, por conta da conduta contraditória de seu proclamador. 

É esta a tarefa que se passa a perseguir, doravante, nesse estudo: a de identificar 

exatamente a forma pela qual o tu quoque tem o condão de invalidar uma tese, ou, mais ainda, 

fulminar um direito proclamado, por via da análise de uma conduta pretérita. Para tanto, pode-

se iniciar pela transcrição de um breve conceito, oferecido por Anderson Schreiber42: 

Juridicamente, o tu quoque vem referido como o emprego, desleal, de critérios 
valorativos diversos para situações substancialmente idênticas. Trata-se da fórmula 
jurídica de repressão ao que, no vernáculo, se resume como “dois pesos, duas 
medidas”. Assim, é comum encontrar-se alusões ao tu quoque naqueles casos em 
que uma parte, após violar uma norma, pretende exercer uma posição jurídica que 
esta mesma norma lhe assegura. 

 

                                                 
42 Ibidem, p. 193. 
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Ab initio, portanto, pode-se extrair que o conceito jurídico do tu quoque 

consiste na incoerência em se invocar em seu favor uma norma, lato sensu, que, outrora, se 

ignorou e desrespeitou. Essa invocação, em que pese a vigência abstrata da norma, careceria 

de legitimidade, de juridicidade, porque aquele que agora a conclama não a observou outrora, 

quando deveria tê-la atendido. 

Há, nessa lógica, muita similitude com outros institutos da tutela da confiança, 

especialmente o venire contra factum proprium. Todavia, não parece correto afirmar que os 

institutos são idênticos ou continentes, em qualquer ordem: nem o tu quoque engloba o 

venire, nem a recíproca procede. 

A semelhança está na incoerência entre as duas condutas analisadas. E pára por 

aí. Isso porque o venire, como já se pôde ver, é a tutela da confiança de que um ato próprio do 

agente não será contrariado adiante pelo seu praticante. No tu quoque, por seu turno, não é 

apenas a conduta posterior que está em xeque: é a própria legitimidade para invocar uma 

determinada norma, um determinado direito, que é posta por terra, por conta do desrespeito ao 

mesmo direito, outrora, por aquele que o invoca agora. 

A conduta contraditória está, sim, em questionamento, mas não é apenas essa 

conduta que se avalia, e sim a própria tese que a substancia, a qual será derrogada pelo tu 

quoque: o argumento pautado no direito invocado será invalidado, pela efetiva derrogação 

casuística da norma, que não poderá acobertar aquele direito, naquele caso concreto. Em que 

pese a norma ser válida e vigente, ela deixará de alcançar aquele que a invoca agora, porque 

quando ele devia observá-la não o fez – ao contrário, a desconsiderou completamente, 

pisoteando sua mens e sua coerção. 

Sem embargos, portanto, o que se está tentando demonstrar é que o atuar 

contraditório tem um efeito absolutamente peculiar no tu quoque: esse instituto acarreta a 

revogação pontual e casuística da norma que está sendo invocada, em razão de seu desrespeito 
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anterior pelo que dela agora se vale. Quem ignorou a vigência de uma determinada norma não 

pode, adiante, pretender o benefício de sua tutela, pois se assim fosse possível o ordenamento 

jurídico estaria se prestando à proteção da deslealdade. 

É nesse ponto que se percebe que o tu quoque é a mais profunda e humanística 

reverberação daquilo que se tem entendido, nesse trabalho, como imposição de uma conduta 

nobre – a “nobreza coercível de conduta” que se tem apregoado nesse estudo. A mensagem 

que o tu quoque envia a todos é a seguinte: “comporte-se corretamente, seja leal e nobre em 

suas atitudes, e quando precisar da lealdade de seus pares, essa lhe será garantida; seja desleal, 

comporte-se de forma ignóbil, e o direito não protegerá sua pretensão quando a lealdade de 

seus pares por vós for demandada.”. Repete-se, aqui, pela relevância e adequação ao tópico 

frasal, o ditado taoísta que se mencionou anteriormente nesse estudo: “se não confiares o 

suficiente nas pessoas, elas não poderão confiar-te nada.”. 

O tu quoque apresenta também um certo caráter sancionatório, como se pode 

perceber43. Contudo, reduzir-se o instituto a uma sanção é limitar demasiadamente seu 

verdadeiro alcance, porque implica necessariamente a percepção de que haja presença de 

elemento subjetivo como pressuposto, eis que para se responsabilizar alguém, ao menos como 

regra geral, é preciso que haja dolo ou culpa – afinal, a responsabilidade civil é em regra 

subjetiva, debalde as muitas exceções objetivas. E esse instituto é integrante de uma 

perspectiva objetiva da boa-fé, das condutas objetivamente violadoras do standard jurídico, 

mesmo que pautadas na boa-fé subjetiva. 

Em que pese haver no tu quoque, mais do que em qualquer outro instituto da 

tutela da confiança, uma maior adstrição à noção de lealdade, de coerência – de nobreza de 

conduta –, não parece certo limitar o alcance desse instituto às ocorrências em que se perceba 

malícia, dolo, ou qualquer elemento subjetivo afim. Tal como nos demais consectários da 

                                                 
43 Ibidem, p. 185. 
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boa-fé objetiva, o tu quoque também tutela a lealdade objetivamente, ou seja, mesmo que 

aquele que pretenda proteção normativa de norma que violou no passado o faça sem dolo, 

sem malícia, essa incongruência entre o passado e o presente será objetivamente repudiada 

pelo instituto. Não é que o elemento subjetivo não esteja ou não possa estar presente: é apenas 

irrelevante. 

A tutela da confiança exibe seu ramo mais ético justamente nesse consectário. 

A própria gênese do instituto, do tu quoque, revela uma mensagem filosófica, tornada jurídica 

pela cientificidade empregada pelo direito moderno. Por meio do tu quouqe, é possível 

limitar-se o exercício de direitos subjetivos, limitando-se o alcance de normas diante de atos 

próprios outrora praticados que tenham atentado contra essas normas. Com maestria, diz 

Teresa Negreiros44: 

É também com base no princípio da boa-fé objetiva, e nesta sua específica função de 
critério ou limite ao exercício de direitos subjetivos, que se desenvolve a teoria dos 
atos próprios. De uma forma geral, a teoria dos atos próprios importa reconhecer a 
existência de um dever por parte dos contratantes de adotar uma linha de conduta 
uniforme, proscrevendo a duplicidade de comportamento, seja na hipótese em que o 
comportamento posterior se mostra incompatível com atitudes indevidamente 
tomadas anteriormente (tu quoque), seja na hipótese em que, embora os 
comportamentos considerados isoladamente não apresentem qualquer 
irregularidade, consubstanciam quebra de confiança se tomados em conjunto (venire 
contra factum proprium). 
 

Essa autora enfrenta a definição e aplicação do tu quoque com um foco 

peculiar, dedicado setorialmente à repercussão do instituto no plano dos contratos, mais do 

que em um panorama amplo, como se tem feito nesse trabalho. É importante, portanto, 

consignar expressamente a ótica dessa leitura setorial do instituto, que é igualmente válida e 

relevante45: 

A respeito do tu quoque, a ideia básica é a de que atenta contra a boa-fé o 
comportamento inconsistente, contraditório com comportamento anterior, e, 
especificamente, que resulte em desequilíbrio entre os contratantes, na medida em 
que permita que contratantes igualmente faltosos sejam, não obstante, tratados de 
forma desigual. Voltar-se contra os próprios atos constitui, nessa hipótese, um 
comportamento que o princípio da boa-fé não tolera: equity must come in clean 
hands, resume o brocardo inglês. No caso específico da regra do tu quoque, a boa-fé 
objetiva atua como guardiã do sinalagma contratual, impedindo que o contratante 

                                                 
44 NEGREIROS, Teresa. O Princípio da Boa-Fé Contratual. In MORAES, op. cit., p. 234/235. 
45 Ibidem, p. 235/236. 
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que descumpriu norma legal ou contratual venha a exigir do outro que, ao contrário, 
seja fiel ao programa contratual: é o caso do contratante, em mora quando da 
ocorrência de circunstâncias que alteram a base do negócio, pretender então que o 
negócio seja extinto ou revisto, ou ainda do condômino, violando ele próprio a 
convenção do condomínio, pretender exigir dos outros condôminos que a respeitem. 
 

Traz ainda, essa autora, aquilo que considera o mais eloquente exemplo 

normativo de aplicação concreta do tu quoque, qual seja, o artigo 476 do Código Civil46 – a 

exceptio non adimpleti contractus: 

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 
obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 
 

É com muito acerto que esse exemplo é invocado, pois nada mais incoerente 

do que pretender que o direito de execução de uma obrigação contratual seja atendido quando 

a correspectiva obrigação contraprestacional, sobre si imposta, não tenha sido adimplida. Há, 

de fato, perfeita visualização da lógica do tu quoque na mens legis desse dispositivo supra. 

Vale mencionar ainda que há quem defenda que no tu quoque as duas condutas 

em cotejo, a anterior e a posterior, são ilícitas de per si47. Contudo, com essa orientação não se 

pode concordar totalmente, porque a segunda conduta, na verdade, se analisada isoladamente, 

não é ilícita; ao contrário, é amparada em alguma norma jurídica qualquer que a suporte, em 

abstrato. Todavia, ao portar-se aquela pessoa, outrora, de forma ilícita – pois a conduta 

anterior, essa sim, foi ilícita –, a conduta subsequente ganha nota de ilicitude, agora analisada 

em concreto e em conjunto: aquele agente não encontra na norma o amparo que pretende, 

porque pisoteou essa mesma norma anteriormente, derrogando-a para si, impossibilitando a si 

próprio de invocá-la, por seu desprezo a ela dantes dedicado. 

Dessarte, vê-se que a ilicitude é pessoal e concreta, porque a perda da 

possibilidade de invocar a norma é pessoal e concreta – em abstrato, a norma está vigente; em 

abstrato, a conduta superveniente é lícita. Em concreto, perde licitude pela vedação à 

                                                 
46 Ibidem, p. 236. 
47 AZEVEDO, Fábio de Oliveira. Direito Civil Introdução e Teoria Geral. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009, p. 104 
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contradição dos atos próprios que gera prejuízo a outrem – daí ser mais correto dizer que a 

segunda conduta é lícita em abstrato, mas ilícita em concreto. 

Como se tem demonstrado aqui, o grande pilar da teoria dos atos próprios, a 

confiança, é legítima quando aquele que alega confiar, ou ter confiado, demonstra pautar sua 

crença em fatos tais que, objetivamente, revelam que as circunstâncias realmente induziriam a 

tal conclusão. Uma síntese dessa lógica é apresentada por Antônio Manoel da Rocha e 

Menezes Cordeiro, para quem “a confiança exprime a situação em que uma pessoa adere, em 

termos de atividade ou de crença, a certas representações passadas, presentes ou futuras, que 

tenha por efetivas”48. 

A confiança, portanto, é fonte criadora e derrogadora de direitos: se confia que 

um direito exista, ele pode efetivamente passar a existir, se tal expectativa for legítima; se 

confia que um direito inexiste, ele pode também deixar de existir, se a sua derrogação for 

pautada em expectativa plausível.  

Caso a frustração desse tipo de expectativa venha a causar prejuízo, esse 

deverá ser composto, porque da violação do dever de atender à confiança gerada – que aqui 

aparece como deve primário, shuld, debitum – surge a obrigação de reparar ou compensar 

qualquer prejuízo que dali tenha advindo – o dever secundário, sucessivo: o haftung, a 

obligatio, de que é credor aquele que, justificada e legitimamente, se tornou crédulo no direito 

surgido (ou suprimido) da conduta do devedor. Nesse sentido, diz Arnoldo Wald49: 

Há, todavia, uma condição básica e que consiste no fato de ter o prejuízo decorrido 
da confiança que inspirou o responsável, criando-se uma expectativa em favor de 
outrem, que assim se torna credor no momento da frustração que passa a sofrer. 
 

O tu quoque, enquanto instituto ao qual se imprime concretude de norma 

jurídica, tem amparo jurídico na teoria dos atos próprios. Essa teoria, vertente da proteção da 

                                                 
48 CORDEIRO, Antônio Manoel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Dissertação de doutoramento. 
2 tiragem. Lisboa: Almedina, 2001, p. 1.234. apud: WALD, Arnoldo. O princípio da confiança. Revista Forense, 
v. 102, n. 386. Rio de Janeiro, 2006, p. 21. 
49 WALD, Arnoldo. O princípio da confiança. Revista Forense, v. 102, n. 386. Rio de Janeiro, 2006, p. 22. 
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confiança, de fato é o pano de fundo do tu quoque, e por isso sua menção, nesse estudo, restou 

reservada para esse momento: é como a tela sobre a qual o instituto é pintado a óleo. 

A teoria dos atos próprios, que é outro título dado à teoria da confiança quando 

aplicada à análise de comportamentos contraditórios, exprime exatamente a ideia de que há 

que se honrar a palavra dada, o ato feito, a impressão deixada: há que se portar com coerência, 

se a incoerência puder prejudicar alguém. Nas palavras de Judith Martins-Costa50: 

A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua anterior conduta 
interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou 
quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé. 
 

É nesse sentido que essa autora define o tu quoque, se valendo de uma citação 

direta a Menezes Cordeiro, segundo o qual51  

Pela natureza do sinalagma, surgindo como extensão da excepção do contrato não 
cumprido, uma vez traduzir a regra pela qual a pessoa que viole uma norma jurídica, 
legal ou contratual, não poderia, sem abuso, exercer a situação jurídica que esta 
mesma norma lhe tivesse atribuído. 
 

E segue essa autora na mesma toada, evidenciando o efeito nefasto de tal 

conduta, citando o autor que lhe serviu de inspiração, colacionando em seu texto trecho no 

qual ele diz que “fere as sensibilidades primárias, ética e jurídica, que uma pessoa possa 

desrespeitar um comando e, depois, vir a exigir a outrem o seu acatamento.”52.  

Judith Martins-Costa entende que a teoria dos atos próprios é o tronco de onde 

brotam dois galhos, o tu quoque e o venire contra factum proprium. Assim, é importante, 

aqui, mencionar brevemente o tratamento dado por tal doutrinadora ao venire, espécie 

correlata cuja menção comparativa é sempre necessária.  

Para essa autora, o venire é o instituto que por excelência representa a tutela 

pura da confiança. Tal como os demais institutos que encontram sua base fundamental na 

cláusula geral da boa-fé objetiva, o venire “não pressupõe necessariamente a má-fé ou a 

                                                 
50 MARTINS-COSTA, op. cit., p. 460. 
51 Ibidem., p. 461. 
52 Ibidem, ibidem, p. 461. 



58 

negligência culpável como elementos da expectativa criada na contraparte” para que possa 

produzir efeitos, tutelar tal expectativa53. 

Os comportamentos em cotejo, no venire, mesmo contraditórios entre si, são 

isoladamente lícitos. O problema é que, quando provenientes de uma mesma pessoa, a 

contradição entre tais atos pode gerar prejuízo inaceitável ao direito, porque o primeiro ato – 

factum proprium – gerou na contraparte expectativa tal que se vê violada pelo segundo ato, 

contrário ao ato original. 

Note-se que o ordenamento não veda a contradição, em abstrato. O que é 

tutelado pelo direito, em sua atenção à confiança, é a contradição maléfica, aquela que 

objetivamente causa prejuízo a quem confiara, outrora, no ato primitivo. Nesse diapasão, diz a 

autora54 que 

O que o princípio proíbe como contrário ao interesse digno de tutela jurídica é o 
comportamento contraditório que mine a relação de confiança recíproca 
minimamente necessária para o bom desenvolvimento do tráfico negocial. 
 

Seguindo o raciocínio, no entanto, essa autora dispõe que o venire tem um 

escopo sancionatório daquele que contraria o ato próprio, causando danos, e não tem por 

efeito fazer valer o ato original contrariado55. Apesar de lapidares as definições dessa 

eminente doutrinadora, é com todas as vênias possíveis que se assevera que essa conclusão 

não parece incontestável, pois, analisando o instituto em consonância com toda a normativa 

obrigacional – afinal, esse é o campo mais fértil para sua aplicação –, a conclusão de que a 

invocação do venire é apenas sancionatória, e não coercitiva à vigência do factum proprium 

original contrariado, não pode se sustentar. 

Isso porque um dos paradigmas obrigacionais de maior relevo, tanto no plano 

material quanto na seara processual, é que a obrigação original deve ser preferencialmente 

                                                 
53 Ibidem, p. 469. 
54 Ibidem, p. 470. 
55 Ibidem, p. 471. 
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cumprida na espécie, para, somente não sendo esse cumprimento específico possível ou 

interessante ao credor, resvalar para o plano sancionatório-indenizatório. 

Como na contradição lesiva, que é o que o venire proíbe, aquele que teve sua 

expectativa contrariada indevidamente se torna credor daquele que o contrariou, fica claro que 

o objetivo do seu crédito é, primacialmente, a manutenção da expectativa legítima original, 

antes de qualquer pretensão sancionatória ou indenizatória. O interesse daquele que é 

amparado pelo venire, pela proteção da confiança, é que o agente contraditório seja compelido 

a respeitar exatamente aquilo a que originalmente se comprometeu, e que deu ensejo à 

expectativa legítima do lesado. Em uma metáfora rasa: quem confia que colherá laranjas, quer 

laranjas; os limões que lhe forem entregues não terão o mesmo sabor, mesmo que tenham o 

mesmo valor. 

A mesma autora, em outra obra, entende, com razão, que a teoria dos atos 

próprios é uma reverberação da boa-fé objetiva, reputando-a como uma repercussão da função 

limitadora do exercício de direitos que a boa-fé assume. É pautada nessa premissa que a 

autora conclui56 que a vedação à contradição 

Trata-se de uma regra de fundo conteúdo ético que, por refletir princípio geral, 
independe de recepção legislativa, verificando-se nos mais diversos ordenamentos 
como uma vedação genérica à deslealdade.  
 

Passando agora à análise específica do tu quoque, nessa perspectiva traçada 

por Judith Martins-Costa de que se trata de outro galho pendente da árvore dos atos próprios – 

a todo ver, o mais nobre dos galhos –, assinale-se desde logo um problema que se pode 

perceber em sua observação no ordenamento pátrio: o tu quoque, hoje, somente poderá ser 

invocado se se entendê-lo como uma manifestação da teoria da boa-fé objetiva, porque, 

enquanto essa é uma cláusula geral positivada, aquele não encontra amparo expresso, senão 

em uma leitura ontológica, compreensiva e sistemática da proteção da confiança. E isso é um 

                                                 
56 MARTINS-COSTA, Judith. Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
214/215. 
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problema porque tal dependência limita o alcance e a efetividade do instituto, como se 

demonstrará. 

Essa dinâmica tem sido, de fato, o resultado da interpretação predominante do 

tu quoque:  assim como todos os demais institutos não positivados da teoria da confiança, o tu 

quoque tem sido invocado quase que acidentalmente, como corolários genéricos da boa-fé 

objetiva. Sua função tem sido meramente a de enobrecer o discurso que apregoa a boa-fé, e 

não a função autônoma de efetivamente tutelar, singularmente, direitos. 

Em que pese essa aplicação dependente, subordinada à boa-fé objetiva, não ser 

de todo negativa – afinal, a relação de imanência dos institutos da confiança à boa-fé é 

inegável –, é preciso que o ordenamento passe a ler os institutos da teoria da confiança de 

forma autônoma, com maior independência e contornos mais bem definidos. Essa concepção 

individualizada de cada instituto, sobremaneira do tu quoque, contribui para o aprimoramento 

jurídico dos conceitos, e para o consequente incremento de sua operabilidade – e não custa 

lembrar que a operabilidade é uma das diretrizes basilares do direito privado, pauta magna do 

Código Civil de 2002, ao lado da socialidade e da eticidade. E se a eticidade é evidente e 

belissimamente contemplada pelos institutos da tutela da confiança, a operabilidade é o 

próximo passo a ser trilhado por tais elementos. 

Nesse diapasão, é fato que o tu quoque é ainda mais carente dessa 

individualização e independência conceitual, porque esse, dentre todos os institutos tutelares 

da confiança,  é o que conta com maior nível de abstração. 

Assim o é porque, como se tem tentado demonstrar, o tu quoque é pautado 

quase que puramente na honradez, na nobreza de conduta, na hombridade em subscrever e 

garantir seus atos, como parâmetro de sua validade jurídica. E não há norma que seja mais 

abstrata do que aquela que imponha a alguém comportar-se de forma nobre, com honradez e 
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dignidade – o fundamento de validade do tu quoque é de tal sorte abstrato que tangencia o 

jusnaturalismo, em verdade. 

A doutrina que se debruça sobre o estudo do tu quoque – que é bastante 

reduzida, diga-se – estabelece que ele se presta a repudiar a conduta daquele que violou 

determinada norma jurídica, legal ou contratual, e, posteriormente, quer dessa mesma norma 

se valer, quando tal invocação lhe for benéfica57. De fato, esse é mesmo o campo mais claro 

de incidência do tu quoque, e já é um enorme salto evolutivo na percepção jurídica da 

necessidade de observância do mínimo ético em sociedade. Nada mais justo do que se negar 

proteção jurídica a quem fez troça do mesmo direito, quando o deveria respeitar como 

devedor, outrora. 

Mas isso não é o bastante. Como hoje é definido, o tu quoque assume a função 

de socorrer ao aplicador do direito que, se vendo diante de uma incoerência comportamental 

no cotejo entre dois atos próprios de um mesmo indivíduo, precisa repudiar essa contradição 

lesiva. Quando isso acontece, o hermeneuta toma das condutas em questão e, diante da 

ilicitude da anterior, rechaça a posterior. 

Note-se, porém, que para ser considerada ilícita, a conduta antecedente será 

confrontada com uma norma jurídica qualquer que seja pertinente à tutela daquela conduta, 

norma essa que, quando violada, não poderá mais ser invocada pelo agente recalcitrante. É 

nessa dinâmica que se pretende demonstrar, nesse estudo, que uma alteração conceitual é 

necessária: é a norma paradigmática que foi inobservada pelo agente, no ato próprio 

antecedente, que deve ser definida como uma norma abstrata e única, e não exatamente a 

norma específica e casuística atinente ao direito em questão. É essa norma paradigmática 

ampla que, por falta de definição doutrinária, se ousa chamar aqui de “cláusula geral da 

honradez”, expressão já mencionada anteriormente. 

                                                 
57 Ibidem, p. 461. 
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Essa tese precisa ser mais bem explicada, e para tanto se recorre a exemplos, 

metodologia indutiva que certamente servirá para aclarar a hipótese que se está aqui 

apregoando. Suponha-se que um determinado indivíduo se vê em situação na qual deve, por 

força de lei, entregar parcela de um determinado bem a um outro indivíduo, porque são 

credores solidários que se tornaram co-proprietários desse bem, o qual foi amealhado como 

fruto de um trabalho comum empreendido por essas duas figuras, mas recebido apenas pelo 

primeiro. Nesse passo, o indivíduo não cumpre sua obrigação, não entregando a parcela a 

quem era de direito, com isso descumprindo a norma legal específica que impõe a entrega 

daquela fração de bem ao credor. 

Adiante, esse mesmo agente que inobservou a obrigação de que era credor, 

percebe que em um outro trabalho que empreenderam, ele e a primeira figura, essa recebeu a 

integralidade do proveito. É então que, invocando a mesma norma outrora por si descumprida, 

o agente pretende receber a fração que lhe incumbiria – a qual, em tese, em abstrato, ser-lhe-ia 

mesmo devida. Note-se que a situação é exatamente a mesma que antes ocorreu, só que os 

pólos são invertidos – aquele que deixou de cumprir o que devia, agora vê-se credor de direito 

idêntico.  

É aqui que o tu quoque incide, hoje: a norma que supostamente ampararia o 

agente, agora – a lei que obriga a outra figura a entregar-lhe a fração a que faria jus –, não 

mais o ampara, porque esse indivíduo, outrora, deixou de respeitar exatamente a mesma 

obrigação de que era devedor, e de que agora é credor. Tendo atuado ilicitamente quando 

obrigado, não poderá se valer da mesma norma em seu benefício – a mesma norma por si 

descumprida não lhe poderá acudir. 

A aplicação do tu quoque nos moldes acima já é bastante salutar. Contudo, o 

instituto é mais, pode mais, deve mais. Aquela norma que foi descumprida, que serviu de 

parâmetro para a aferição da ilicitude da primeira conduta, e que agora está pontual e 
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pessoalmente derrogada para o agente que a inobservou, não precisa ser uma norma setorial, 

especificamente regulamentadora da relação em questão. O que se suscita, aqui, é que o tu 

quoque encontre como lastro normativo primário uma norma genérica, ampla, de alcance 

muito mais abrangente do que normas dedicadas a determinadas relações jurídicas, 

positivadas ou não: defende-se que o tu quoque busque avaliar a correção da primeira conduta 

à luz de uma norma maior, que aqui se nomeou de “cláusula geral da honradez”. 

Veja: no exemplo dado, que representa a realidade atual do instituto, a norma 

paradigmática, que foi descumprida e por isso derrogada para aquele agente, foi o artigo 252 

do Código Civil, que impõe ao credor solidário que recebe a integralidade a obrigação de 

passar aos co-credor solidário a fração que a esse incumba. 

Art. 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá 
aos outros pela parte que lhes caiba. 
 

No exemplo, há norma de fácil identificação, e por isso a aplicação do tu 

quoque é possível, e igualmente de fácil percepção. O problema, a limitação do instituto, 

surge quando, eventualmente, a norma não exista positivada, e nem mesmo haja algum 

postulado normativo principiológico suficientemente concreto, a ponto de ser aplicativo, que 

possa substanciar o mesmo raciocínio. Quando isso ocorrer, o instituto perderá aplicabilidade, 

pela só razão de que a norma paradigmática para aferição da validade da primeira conduta não 

poderá ser identificada. 

É exatamente nesse ponto que a dita “cláusula geral da honradez” surge como 

um verdadeiro elemento de eficácia do instituto do tu quoque. Se for observada a proposta 

conceitual oferecida, a norma que servirá de parâmetro de validade da primeira conduta não 

será uma norma pontual, seja ela um princípio ou uma regra, como a do exemplo. Será, o 

parâmetro para verificação da licitude da conduta, a própria “cláusula geral da nobreza de 

conduta”.  
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Se assim for aceita a concepção do tu quoque, a ampliação do seu alcance será 

fenomenal. Toda, absolutamente toda conduta ignóbil, evidentemente ofensiva à confiança, à 

hombridade, à correção de caráter, será considerada ilícita porque ofenderá a essa cláusula 

geral que ora se propõe vigente. Ao se verificar se a conduta do agente foi honrada, foi digna, 

foi nobre – ou seja, se respeitou a cláusula geral da honradez –, o hermeneuta poderá 

impingir-lhe a pecha de ilícita, lato sensu. Com isso poderá, adiante, na observação de uma 

nova situação em que aquele indivíduo que fora pouco nobre em sua conduta, julgar se ele é 

merecedor da tutela da mesma cláusula geral, isto é, se fará jus a que perante si seja exigida 

uma conduta pautada na mesma honradez. Se não foi honrado quando deveria tê-lo sido, não 

poderá, agora, receber a benesse de uma conduta nobre a seu favor. 

A vantagem dessa concepção é que o parâmetro de licitude da conduta anterior 

deixa de ser pontual e específico, e passa a ser amplo e abrangente, sem com isso perder 

concretude. Tal como qualquer princípio, a “cláusula geral da honradez” dispõe de concretude 

suficiente para ser autoaplicável. Basta, para tal invocação direta, a mensuração da correção 

da conduta, medida essa que é dada por todos os métodos de tutela jurídica que já existem, 

mas com destaque para um em especial: as regras de experiência, oriundas dos costumes, da 

equidade, e de outros princípios gerais do direito – tal qual a literalidade do artigo 4º da Lei de 

Introdução às normas do Direito Brasileiro (antigamente nomeada de Lei de Introdução ao 

Código Civil) apresenta, acompanhada do critério do justum, positivado no artigo 5º do 

mesmo diploma: 

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 
costumes e os princípios gerais de direito. 
Art. 5º  Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 
exigências do bem comum. 
 

O que se pretende, portanto, com esse estudo, é ir além na definição do alcance 

do tu quoque. Pretende-se demonstrar que a honradez, a nobreza, o bem-agir, é uma cláusula 

geral em si, é uma norma primária, que deve servir, ela própria, como paradigma para a 
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aferição da licitude de ambas as condutas, prévia e ulterior, que estejam em cotejo – e, se a 

contradição demonstrada ofender essa “cláusula geral da honradez”, ser repudiada. 

No exemplo dado há pouco, se essa lógica for observada, sequer seria 

necessária a invocação do artigo 272 do Código Civil: a conduta daquele que labora em 

conjunto com seu parceiro, recebe o pagamento, e retém a integralidade, é claramente 

afrontosa a essa cláusula geral que se está desenhando, aqui. Por invocação direta de tal 

cláusula já se faz possível imprimir a pecha de ilicitude a tal conduta, sendo dispensável o 

apontamento de qualquer outra norma dedicada pontualmente a tal circunstância – o ato é 

odioso, e é ilícito porque contraria a norma geral da nobreza de conduta, e não porque há 

norma pontual impondo que pague ao co-credor aquilo que deve. A honradez é que impõe que 

assim o faça. 

Como dito, seguindo-se essa concepção, o raio de afecção do instituto se 

expande de forma espetacular, pois não se faz necessária a avaliação do ato próprio original 

perante uma lei, princípio, ato normativo ou contrato especificamente voltado para tal relação 

jurídica: a análise é feita tendo por paradigma a suscitada “cláusula geral da honradez”. 

É com essa concatenação em mente que se pode constatar o porquê de se 

entender, nesse estudo, que a nobreza de conduta assume, hoje, o quilate de norma jurídica. 

Admitindo-se como vigente essa cláusula geral, percebe-se que ela paira sobre todas as 

relações jurídicas, determinando a todos que sujeitos de direito, sejam indivíduos ou entidades 

– e aqui se inclui o Estado –, que se comportem com dignidade, com correção, observando os 

parâmetros gerais oferecidos por essa norma de cunho relativamente abstrato, mas ainda 

dotada de concretude tal que permite a sua invocação direta. 

O que se propõe, portanto, é o reconhecimento de um princípio que sirva como 

baliza do ideal social a ser perseguido – o que é a função máxima de qualquer princípio: o 

princípio geral da nobreza de conduta. Reconhecido esse postulado, todos os institutos da 
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teoria da confiança ganham força, e o tu quoque ganha relevo, mormente, pois se hoje ele já é 

a suma elementar da imposição da nobreza de conduta, tal como está, com essa concepção 

especializada, esse instituto certamente será um baluarte dos mais poderosos no implemento 

das diretrizes da eticidade e da operabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. 

Assim se encerra essa digressão sobre o tu quoque, com a seguinte conclusão: 

se, antes, ser correto era imposição moral, agora é mais – ser honrado agora é lei. 
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4. TÍMIDAS MANIFESTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS SOBRE O TU QUOQUE 

 

A jurisprudência brasileira ainda é bastante tímida no que se refere ao instituto 

do tu quoque. Poucas são as decisões que acolhem-no como fundamento obiter dictum, e 

menos ainda são as decisões que se pautam nessa teoria como ratio decidendi. 

Entretanto, mesmo que de forma acanhada, o tu quoque vem ganhando 

representatividade na realidade jurisdicional. Dessarte, a análise de alguns julgados mais 

expressivos, proferidos país afora, é essencial, a fim de demonstrar que os órgãos 

jurisdicionais pátrios estão atentos à mudança paradigmática da ordem jurídica – uns com 

maior perfeição técnica, outros com menor precisão, mas todos com a correta intenção de 

atender ao programa jurídico da honradez normativa. 

Iniciando o escrutínio jurisprudencial, toma-se por objeto o seguinte julgado, 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tomou do instrumento normativo 

consubstanciado no tu quoque como fundamento hábil a justificar o repúdio, pelo Judiciário, 

ao comportamento contraditório de uma das partes, a qual alegava a nulidade de um contrato 

quando instada a cumprir sua obrigação na avença, mas que, antes de ser demandada, bem se 

valeu da contratação que ora ataca para se beneficiar da prestação que lhe era concedida pela 

outra parte contratante. Confira-se: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.  
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.05.863126-8/001. Númeração Única: 8631268-
02.2005.8.13.0024. Relator do Acórdão: Des.(a) HILDA TEIXEIRA DA COSTA. 
Data do Julgamento: 14/11/2007. Data da Publicação: 04/12/2007.: 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE CONTRATO - VÍCIO NA 
REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - DESCABIMENTO - TEORIA DA 
APARÊNCIA - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - ABUSO DE 
DIREITO - TU QUOQUE - IMPROVIMENTO. Aplicação da Teoria da Aparência, 
a fim de que se proceda à defesa da credibilidade dos negócios jurídicos 
comutativos, como o da espécie. E "é exigir demais, com efeito, no âmbito do 
comércio, onde as operações se realizam em massa, e por isso sempre em 
antagonismo com o formalismo, que a todo instante o terceiro que contrata com uma 
sociedade comercial solicite desta a exibição do contrato social, para verificação dos 
poderes do gerente". (Rubens Requião, in "Curso de Direito Comercial"). Verifica-
se a configuração da tu quoque, espécie de abuso do direito, quando da adoção 
indevida pela apelante de uma primeira conduta que se mostra incompatível com a 
conduta posterior, comportamento contraditório este que deve ser combatido, sob 
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pena de estar-se privilegiando a torpeza da mesma e, até mesmo, o seu 
locupletamento.  
 

Sem embargos, é opinião acertada a de que muito bem andou o e. Tribunal 

Mineiro, no caso exposto, eis que é claramente incompatível com o postulado da honradez 

normativa a pretensão anulatória de um pacto quando, após desse auferir benesses, a parte 

intentava, com a nulificação, furtar-se ao dever contratual correspectivo que a onerava. 

Adiante na percepção jurisprudencial, confira-se o acórdão do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso do Sul, no qual se reconheceu que é incompatível com o pensamento 

hodierno a entrega de um direito pautado em desalinho com uma expectativa gerada por 

conduta prévia contrária ao que se pretende. No caso, ocorreu um acordo para fornecimento 

de materiais para determinada obra, no qual se dispunha uma parte a fornecer o material e 

outra a realizar o serviço – regramento expresso entre as partes que, após, foi desconsiderado 

pelo obrigado pactual ao fornecimento do material, que naquele caso suscitava obrigação 

aquiliana da parte obrigada ao serviço a também custear os materiais. Veja-se, in verbis, a 

solução pautada no tu quoque: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL  
Quarta Turma Cível. Apelação Cível -  Ordinário - N. 2010.002818-8/0000-00 - 
Três Lagoas. Relator -Exmo. Sr. Des. Rêmolo Letteriello.  
E M E N T A –   APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA – VERIFICAÇÃO DE 
VÍCIO DE COGNIÇÃO EXTRA PETITA – CONTAMINAÇÃO DE DOIS DOS 
TRÊS CAPÍTULOS SENTENCIAIS – MANUTENÇÃO DO TÓPICO 
INCÓLUME E DECOTAÇÃO DAQUELES VICIADOS QUE SE IMPÕE – 
DOUTRINA DE CÂNDIDO DINAMARCO – MÉRITO – DISCUSSÃO SOBRE A 
OBRIGAÇÃO DE INSTALAR REDE DE ÁGUA EM LOTEAMENTO – AUTOR 
QUE IMPUTA A RESPONSABILIDADE À SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA PRESTADORA DO SERVIÇO – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA 
DE PRÉVIO ACORDO ONDE SE ESTIPULOU O FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PELA PARTE INTERESSADA – DESCUMPRIMENTO 
INCONTROVERSO – VEDAÇÃO AO TU QUOQUE – MANUTENÇÃO DA 
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. 
Não é dado ao magistrado conceder nada fora do pedido por força do primado da 
adstrição. Verificado o vício de julgamento extra petita em dois dos três capítulos da 
sentença, mantém-se a incolumidade do tópico conforme à inicial, decotando-se os 
demais, mediante a aplicação da regra utile per inutile no vitiatur (Art. 248 CPC). 
À míngua das estipulações legais sobre a responsabilidade pela instalação da rede de 
água em loteamento privado, comprovado que o interessado firmou acordo com a 
Sociedade de Economia Mista responsável pelo serviço público, responsabilizando-
se expressamente pelo prévio fornecimento de materiais a fim de viabilizar a obra, 
não pode o mesmo exigir desta o adimplemento da obrigação se ele próprio não 
logrou cumprir a sua parte na avença, aplicando-se à hipótese a teoria dos atos 
próprios, vedatória do tu quoque.  
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Do Tribunal de Justiça de Pernambuco, colhe-se duas decisões sobre o tema. 

Na primeira, revela-se a ainda diáfana intimidade que os tribunais têm com o instituto, porque 

a pretensão indenizatória pelo suposto atraso na entrega de um bem comprado foi refutada sob 

o argumento de que a conduta apontada como morosa se justificara pelo aviso pleno de que o 

bem demoraria mesmo a estar disponível, e a isso se apontou como manifestação do tu 

quoque – o que não é a exata dimensão do instituto, como se pode perceber nesse estudo, 

sendo mais caso de simples inexistência de inadimplemento, relativo ou absoluto, eis que a 

demora na entrega, nesse caso, não era mora, pois condição prevista na contratação. Debalde, 

o intento do juízo é salutar. Confira-se: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
Agravo 0000981-98.2011.8.17.0000(230318-0/01). Comarca Jaboatão dos 
Guararapes. Relator do Acórdão. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves. Órgão 
Julgador 1ª Câmara Cível. Data de Julgamento 8/2/2011. 
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO TERMINATIVA EM APELAÇÃO. 
CPC, ART.557. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. 
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. 
DECISÃO UNÂNIME.  
1- A fórmula "TU QUOQUE" - à letra - até tu, enquanto vertente do princípio da 
boa-fé, traduz o aflorar de uma regra segundo a qual "fere sensibilidades primárias, 
ética e jurídica, que uma pessoa possa desrespeitar um comando e, depois, vir exigir 
a outrem o seu acatamento" (Menezes Cordeiro, Boa-fé, Almedina, Coleções Teses).  
2- Para a caracterização da responsabilidade civil, é necessária a presença de três 
elementos, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade existente 
entre eles. 
3- Não tendo o agravante se desvencilhado do ônus de provar os fatos constitutivos 
do seu direito, não há como reconhecer a procedência de seu pedido inicial. 
 

Na segunda decisão do e. TJPE, o mesmo relator do caso anterior foi agora 

extremamente técnico na invocação do instrumental do tu quoque: ao enfrentar pretensão de 

sustação de protesto de título por parte do seu emitente, refutou prontamente o pleito 

entabulado, porque a nulidade do título, causa de pedir da sustação, fora ensejada pelo próprio 

pretendente à nulificação – estando claro o comportamento contraditório, in casu. In verbis: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
Agravo 0002333-28.2010.8.17.0000 (122517-6/01). Comarca Recife. Relator do 
Acórdão Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves. Data de Julgamento 6/4/2010  
Ementa AGRAVO LEGAL. ART. 557, §1º. CPC. DECISÃO TERMINATIVA 
MONOCRÁTICA. TÍTULO DE CRÉDITO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 
PROMESSA DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA 
FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TU QUOQUE. AGRAVO A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. 
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- O que justifica a proibição de venire contra factum proprium radicada na boa fé é 
uma situação de aparência jurídica criada em termos tais que suscita a confiança das 
pessoas (...) Ao afirmar um primeiro comportamento, o agente pode dar azo a uma 
confiança legítima que não deve, depois, desamparar, provocando danos (António 
Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil Português. I PARTE GERAL TOMO I, 
Livraria Almedina, Coimbra, 1999, págs. 202 e 203). 
- Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em 
sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Também no processo civil é 
dever das partes proceder com lealdade e boa-fé (artigo 14 inciso II do CPC).- 
Agravo desprovido.  
 

Passando ao Tribunal de Justiça do Pará, colhe-se um julgado lá proferido com 

os seguintes termos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2009.3.004082-5. COMARCA: BELÉM. 
RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. 
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A. ADVOGADO: SIMONE CRISTINA 
ANGELIM DE AZEVEDO e OUTROS. AGRAVADO: JARCYL COMÉRCIO 
LTDA. ADVOGADO: JARBAS LIMA COIMBRA. AGRAVADA: SYLV IA 
MARIA FERNANDEZ COIMBRA. ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA 
MALCHER FILHO e OUTROS. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO DE 
ADVOGADO. INTERESSE E DEVER DA PARTE EM INFORMAR O JUÍZO. 
SUBSTITUIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO. TU QUOQUE. RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE. 
1. No tu quoque existe uma contradição em que um dos sujeitos na relação 
obrigacional exige um comportamento em circunstâncias tais que ele mesmo deixou 
de cumprir. 
 

Percebe-se, nessa decisão supra, que os limites dos conceitos jurídicos 

envolvidos na proteção à confiança ainda são muito tênues à jurisprudência. Não obstante a 

solução alcançada ser correta, ainda há uma mescla de definições que precisa ser afastada, 

mediante a apuração dos limites objetivos dos institutos. É um trabalho em construção, essa 

empreitada definidora dos traços exatos dos institutos, como não se cansou de expor nesse 

trabalho. 

No Tribunal de Justiça do Paraná, percebe-se novamente essa confusão 

conceitual, ao ser invocado o tu quoque em situação tal que se amolda com maior perfeição à 

mera aplicação da exceptio non adimpleti contractus. Avalie-se:  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0722417-3 – DA COMARCA DE BANDEIRANTES – 
VARA CÍVEL E ANEXOS. Apelante: FERNANDO ANDREY MONTE SIÃO 
LOTTI. Apelado: LOJAS COLOMBO S/A. Relator: DES. NILSON MIZUTA. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE 
APARELHO CELULAR. PARCELAMENTO DO VALOR. 
INADIMPLEMENTO. RECUSA DE PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDA. 
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1. Pelo princípio tu quoque, decorrente da boa-fé, não se justifica a cobrança de 
adimplemento do contrato se a própria parte que pleiteia o descumpriu. 
2. Não há razão em indenizar por danos materiais e morais o consumidor que deixa 
de pagar a maior parte das parcelas da compra de um produto. 
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 
 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte também apresenta uma decisão 

lastreada no tu quoque, e, nesse caso, o instituto foi aplicado com extrema propriedade 

técnica:  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE 
Apelação Cível n° 2010.010241-5. Origem: 16ª Vara Cível da Comarca de Natal. 
Apelante: João Martins Filho. Advogado: Dr. Jaime Mariz de Faria Neto. Apelada: 
Francisca Ferreira da Silva e outros. Advogado: Dr. Joaquim Jackson Alves Martins. 
Relator: Juiz Convocado Nilson Cavalcanti. 
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. CONTRATO DE 
LOCAÇÃO FORMALIZADO EM MOMENTO POSTERIOR À COMPRA E 
VENDA. CONVALIDAÇÃO DO PACTO LOCATÍCIO COM A MANUTENÇÃO 
DA AVENÇA. EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA DO NEGÓCIO 
JURÍDICO CELEBRADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NO 
PAGAMENTO DOS ALUGUERES.    VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO 
INSTITUTO DO TU QUOQUE. TEORIA DA CAUSA MADURA. 
APLICABILIDADE DO ART. 515, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO DO VALOR OU DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 
NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DO DESPEJO, COM FULCRO NO ART. 
59, I, DA LEI Nº 8.245/91. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS 
ALUGUERES EM ATRASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES. 
 

Em São Paulo, o Tribunal estadual prolatou o seguinte acórdão, em que 

também aplicou com precisão os conceitos envolvidos nessa seara: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
APELAÇÃO N° 994.09.291.359-0 
Apartamento em construção - Teoria da destruição da base negociai e tu quoque - 
Não é possível obrigar a construtora, que realmente atrasou mais de cinco anos para 
concluir a unidade construída, a entregar as chaves quando, no período, o comprador 
não cumpre o dever de solver as prestações - Ausência de boa-fé dos contratantes e 
impossibilidade jurídica e econômica de obrigar ao cumprimento, recomendando 
aplicar a teoria da destruição da base objetiva do negócio, pela culpa recíproca e 
disciplinar os efeitos do retorno ao status quo ante (devolução das quantias pagas, 
com multa, excluídas outras indenizações) - Provimento, em parte, do recurso da 
requerida, prejudicado o dos autores.  

 
Por fim, na esfera dos tribunais estaduais, colaciona-se julgados do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro que demonstram que este tribunal está bastante atualizado 

com a novel tendência da justiça pautada na honra normativa. De fato, em um dos julgados, 

que são transcritos em sequência, colhe-se uma frase curta que sintetiza bem o instituto, ao 

dizer que o caso concreto lá enfrentado “Trata-se da parêmia tu quoque, ao enunciar que 
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ninguém pode invocar normas jurídicas, após descumpri-las”. A leitura dos julgados abaixo é 

bastante importante, ante sua boa dose didática sobre o tema, em diversas áreas do direito: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
8ª CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002300-28.2008.8.19.0202 
3ª VARA CÍVEL REGIONAL DE MADUREIRA. APELANTE: CLIDS 
GONÇALVES XAVIER. APELADA: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE 
S/A. RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ FELIPE FRANCISCO. 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. 
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. 
DESVIO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 
QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO, UMA VEZ QUE NÃO PODE A 
PARTE AUTORA, ORA APELANTE, INVOCAR CLÁUSULA OU REGRA QUE 
HAJA VIOLADO. TRATA-SE DA PARÊMIA TU QUOQUE, AO ENUNCIAR 
QUE NINGUÉM PODE INVOCAR NORMAS JURÍDICAS, APÓS DESCUMPRÍ-
LAS. ISSO PORQUE NINGUÉM PODE ADQUIRIR DIREITOS DE MÁ-FÉ. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Quinta Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL : 2009.001.47708 APELANTES: 
WILSON VIEIRA COELHO JUNIOR E OUTRO APELADO: VALE DE 
ITAIPAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RELATORA: Des. 
KATYA MARIA MONNERAT MONIZ DE ARAGÃO DÁQUER 
Apelação. Embargos à execução. Título extrajudicial. Alegada invalidade do titulo e 
excesso na execução. Rejeição dos embargos. Pactum Contrahendi - hipótese do 
inciso II, do artigo 585, do CPC. Fere a boa-fé objetiva a alegação de invalidade do 
contrato, quando os embargantes justificam o seu inadimplemento no 
descumprimento do mesmo contrato pela parte adversa. Valoração incoerente do 
contrato que caracteriza comportamento contraditório da espécie tu quoque. A 
possibilidade de se produzir prova na execução não importa em rediscutir o 
conteúdo do contrato executado. Contrato realizado por partes maiores e capazes. 
Princípio do pacta sunt servanta. Inadimplência, por mais de quatro anos, confessada 
pelos embargantes, mas só com o ajuizamento da execução é que resolveram 
denunciar o contrato, por cobrança de juros abusivos e de defeito no imóvel. Nítido 
intuito protelatório dos embargos. Não provimento do recurso. 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
APELAÇÃO CÍVEL nº 56605/2009. APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
VIEIRA DE CASTRO APELADO: ELIAS DE SANTANA RELATOR: 
DESEMBARGADOR ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA  
DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. ELEIÇÃO DE SÍNDICO E 
FIXAÇÃO DE PRÓ-LABORE. NULIDADE. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA 
BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUTOS DO TU QUOQUE E DA SURRECTIO. Se o 
pagamento de pró-labore já vinha sendo feito há anos pelo condomínio, ainda que a 
convenção condominial preveja que tal ofício não seja remunerado. Diante da 
prática reiterada do ato, o não preenchimento do quórum previsto na convenção para 
alterá-la não tem o condão de infirmar a assembléia impugnada. Aplicação da teoria 
da surrectio, segundo a qual o perdurar da situação faz com que aquele que não seria 
titular de um direito acabe por adquiri-lo. As verbas que supostamente causaram 
irresignação no condomínio foram igualmente revertidas à síndica anterior, em face 
de quem não foi proposta nenhuma demanda judicial. Reprimenda em graus 
diversos a condutas de mesma gravidade que enseja a aplicação da teoria do tu 
quoque. Recurso que se conhece e ao qual se nega provimento. 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
5ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 2009.001.47700 Apelante: Vera Lúcia 
Vasconcellos Apelado1: Fernando Cesar Barbeiro Apelado2: Banco Finasa S.A. 
Juiz: Dra. Letícia de Oliveira Peçanha Relator: Des. Cristina Tereza Gaulia 
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Ementa: Apelação Cível. Danos morais entre pessoas naturais. Contrato de 
arrendamento mercantil. Autora devedora principal. Primeiro réu, que figurou como 
avalista. Contrato bancário assinado pela autora em favor da aquisição de 
motocicleta para uso e propriedade exclusivamente do primeiro réu. Instrumento 
particular entre as partes em que a autora se comprometeu a outorgar procuração ao 
primeiro réu para que este pudesse exercer os atos de administração do bem, e o 
primeiro réu se comprometeu a assumir o pagamento das prestações do 
financiamento. Avença entre particulares que não é oponível ao banco (segundo-
réu). Improcedência do pedido de danos morais decorrentes da negativação pelo 
banco do nome da autora. Inadimplência configurada. Inscrição devida. Exercício 
regular do direito. Réu que demonstra que deixa de pagar prestações assumidas 
porque a autora recusa a outorgar-lhe procuração. Violação da boa-fé objetiva. 
Vedação ao tu quoque. Inteligência do art. 476 NCC. Contratante que não cumpriu 
sua obrigação não pode exigir que o outro cumpra a dele. Moto já apreendida pelo 
banco pela via judicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.  
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. 
PROCESSO nº 0002745-66.2005.8.19.0003 APELANTE1: MARIO ROCCO 
RUSSO E OUTROS APELANTE2: MARCO GREGORETTI APELANTE3: 
CONDOMÍNIO MORADA DO PONTAL APELADOS: OS MESMOS 
RELATOR: DES. ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS. 
CONDOMÍNIO HORIZONTAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. 
1. Pretensão de demolir obra tida como irregular e violadora das normas internas do 
condomínio;  
2. Condomínio de casas onde, em assembléia, foi autorizada a ampliação das 
unidades, desde que obtido o “de acordo” dos condôminos lindeiros; 
3. Conquanto a obra do Réu não tenha obtido a concordância por escrito dos 
Autores, que são seus vizinhos pelos fundos, a mesma foi autorizada pelos vizinhos 
das laterais, pela Prefeitura e pelo Síndico; 
4. Ampliação que respeitou o limite mínimo de 80 centímetros entre as residências, 
fixado em assembléia do condomínio, não causando qualquer prejuízo aos Autores; 
5. Os Autores, na espécie, operam verdadeiro tu quoque, pois também ampliaram 
suas residências antes da realização da obra do Réu; 
6. Inexistência de prova de que o Réu invadiu a área ideal dos Autores. 
7. Negado provimento ao primeiro recurso e dado provimento aos segundo e terceiro 
apelos para julgar improcedente o pedido, com a consequente imposição dos ônus da 
sucumbência aos Autores.  
 

O instituto do tu quoque também encontra já alguns precedentes no Superior 

Tribunal de Justiça, os quais se traz à colação, que refletem a clara tendência pátria à adoção 

plena da fórmula da dignidade normativa. O Supremo Tribunal Federal ainda não se viu 

diante de caso algum que lhe demandasse a competência sobre o tema, eis que a solução e 

aplicabilidade têm permanecido na esfera infraconstitucional. Confira-se, então, alguns 

julgados da Corte Superior, in verbis: 

RECURSO ESPECIAL Nº 953.389 - SP  (2007⁄0115703-9). 
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE: MEGA RENT 
CAR LTDA. ADVOGADO: CÂNDIDO DA SILVA DINAMARCO E OUTRO(S). 
RECORRIDO: BAYER S⁄A. ADVOGADO ROBERTO AGOSTINHO ROCHA E 
OUTRO(S) 
EMENTA: Direito civil. Contrato de locação de veículos por prazo determinado. 
Notificação, pela locatária, de que não terá interesse na renovação do contrato, 
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meses antes do término do prazo contratual. Devolução apenas parcial dos veículos 
após o final do prazo, sem oposição expressa da locadora. Continuidade da emissão 
de faturas, pela credora, no preço contratualmente estabelecido. Pretensão da 
locadora de receber as diferenças entre a tarifa contratada e a tarifa de balcão para a 
locação dos automóveis que permaneceram na posse da locatária. Impossibilidade. 
Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. 
Honorários advocatícios. Julgamento de improcedência do pedido. Aplicação da 
regra do art. 20, §4º, do CPC. Inaplicabilidade do §3º desse mesmo dispositivo legal. 
Precedentes. 
- A notificação a que se refere o art. 1.196 do CC⁄02 (art. 575 do CC⁄02) não tem a 
função de constituir o locatário em mora, tendo em vista o que dispõe o art. 1.194 do 
CC⁄16 (art. 573 do CC⁄02). Ela objetiva, em vez disso, a: (i) que não há a intenção 
do locador de permitir a prorrogação tácita do contrato por prazo indeterminado (art. 
1.195 do CC⁄16 - art. 574 do CC⁄02; (ii) fixar a sanção patrimonial decorrente da 
retenção do bem locado. Na hipótese em que o próprio locatário notifica o locador 
de que não será renovado o contrato, a primeira função já se encontra preenchida: 
não é necessário ao locador repetir sua intenção de não prorrogar o contrato se o 
próprio locatário já o fez. A segunda função, por sua vez, pode se considerar 
também preenchida pelo fato de que é presumível a ciência, por parte do locatário, 
do valor das diárias dos automóveis pela tarifa de balcão. Haveria, portanto, em 
princípio, direito em favor da locadora à cobrança de tarifa adicional. 
- Se o acórdão recorrido estabelece, contudo, que não houve qualquer manifestação 
do credor no sentido da sua intenção de exercer tal direito e, mais que isso, o credor 
comporta-se de maneira contraditória, emitindo faturas no valor original, cria-se, 
para o devedor, a expectativa da manutenção do preço contratualmente estabelecido. 
- 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' 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 tempo.  
- Nas hipóteses de improcedência do pedido, os honorários advocatícios devem ser 
fixados com fundamento no art. 20, §4º do CPC, sendo inaplicável o respectivo §3º. 
Aplicando-se essa norma à hipótese dos autos, constata-se a necessidade de redução 
dos honorários estabelecidos pelo Tribunal. 
Recurso especial parcialmente provido. 
 
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 14.908 - BA (2002⁄0063237-1) 
RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS. RECORRENTE: JEAN 
MARQUES MASCARENHAS. ADVOGADO: ANTÔNIO PINHEIRO DE 
QUEIROZ . T. ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE PRADO – BA. 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 
ADMINISTRATIVO - TITULAR DE SERVENTIA JUDICIAL SUSPENSO 
PREVENTIVAMENTE - LEGALIDADE - AUTO-TUTELA DA MORALIDADE 
E LEGALIDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS (TU 
QUOQUE) - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
1. No caso dos autos, alega o recorrente violação de seu direito líquido e certo, em 
face do afastamento de suas funções - oficial de registro de imóveis -, pelo Juiz de 
Direito, com a finalidade de apurar denúncias de diversos crimes que o recorrente 
supostamente teria cometido contra a Administração Pública, em razão da sua 
função. 
2. Observância do devido processo legal para o afastamento do indiciado. Indícios 
veementes de perpetração de vários crimes contra a Administração Pública e atos de 
improbidade pelo oficial de registro. 
3. Alegar o recorrente que o afastamento de suas funções, bem como a devida 
apuração dos fatos em face a fortes indícios de cometimento de crimes contra a 
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administração, inclusive já com a quebra do sigilo bancária decretada, fere direito 
líquido e certo, é contrariar a lógica jurídica e a razoabilidade. A bem da verdade, 
essa postura do recorrente equivale ao comportamento contraditório - expressão 
particular da teoria dos atos próprios -, sintetizado no anexim tu quoque, 
reconhecido nesta Corte nas relações privadas, mas incidente, também, nos vínculos 
processuais, seja no âmbito do processo administrativo ou judicial. 
4. Ausência do direito líquido e certo. A jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça é firme no entendimento de que nada obsta o afastamento preventivo do 
titular de serviço notarial e de registro, por prazo indeterminado, a teor do disposto 
nos artigos 35 e 36 da Lei n. 8.935⁄94. A suspensão preventiva não tem caráter 
punitivo, mas sim cautelar. Precedentes. 
Recurso ordinário improvido. 
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CONCLUSÃO 

  

O ordenamento jurídico não tolera, desde há muito, a mera técnica da 

subsunção como fonte da aplicabilidade dos comandos de conduta. A sujeição a elementos 

normativos de espécie mais diáfana, como os princípios, é presente e marcante, sobremaneira 

diante dos tempos de neoconstitucionalismo pós-positivista em que a sociedade global se 

encontra. 

As cláusulas gerais, modalidade normativa um tanto quanto intermediária, 

exercem a função de açambarcar hipóteses de incidência com maior amplitude, restando 

positivadas, mas ainda com um grau de abstração maior do que a média das normas dedicadas 

a especiais eventos, especiais fatos.  

O que se pode concluir, com o estudo realizado, é que vige, no Brasil, a norma 

imponente da honradez, mais próxima da natureza de uma cláusula geral do que um melífluo 

princípio. Assim se percebe quando se colimam as previsões de diversos dispositivos legais e 

constitucionais mencionados ao longo do trabalho, que, sistematicamente interpretados, 

revelam a existência dessa cláusula geral, a pairar sobre tudo e todos.  

Ser correto, ter postura idônea, agir com honradez e dignidade, é atender a essa 

cláusula geral; atuar com iniquidade, portar-se de forma infiel, é violá-la frontalmente – 

dispensada a subsunção a este ou àquele dispositivo para que se submeta, o desonroso 

infrator, às sanções sociais e jurídicas que se lhe alcancem, sanções essas variáveis de acordo 

com o âmbito em que a relação jurídica se passa. 

É por isso que se pode afirmar, como conclusão do trabalho envidado: ser 

honrado, agora, é lei. 

Esperando ter enfrentado o tema com suficiente profundidade – mas sem a 

pretensão de esgotá-lo, ante a sua real extensão, que é de tal sorte transcendental que suplanta 
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a própria capacidade linguística conhecida –, finaliza-se pela oferta da leitura de um artigo 

publicado em sítio eletrônico58 que nada tem de jurídico, mas que, com sua simplicidade, 

conclui e resume a própria essência desse estudo, e de cuja leitura se extrai a única norma 

realmente inquestionável: respeitar o outro é respeitar a si mesmo. Portanto, segue a íntegra 

do texto: 

A conduta correta 
Em alguns ambientes e setores da sociedade, há uma extrema preocupação com 
resultados. Por exemplo, no meio empresarial o foco costuma ser o lucro. Nas 
escolas, a obtenção de boas notas. Em concursos, lograr aprovação. 
Não há nada de errado em buscar eficácia no que se faz. O problema em 
supervalorizar os resultados é concluir que os fins justificam os meios. Ou levar esse 
paradigma para todos os aspectos da existência. 
É ótimo quando bons resultados surgem. Mas, em variadas situações, eles não são o 
aspecto primordial. Em questões morais, não dá para agir a fim de obter a 
consequência mais favorável. Muitas vezes, apesar de um proveito mínimo ou 
inexistente, é preciso perseverar. 
A respeito, convém refletir sobre a passagem Evangélica conhecida como o óbolo 
da viúva. Nela, Jesus afirma que duas moedas doadas por uma pobre viúva 
representavam mais do que os tesouros ofertados por outros mais abastados. Em 
uma visão objetiva e mundana, as amplas ofertas dos ricos certamente tinham maior 
valor. Mais coisas poderiam ser compradas com elas do que com os centavos saídos 
das mãos da viúva. Ocorre que para essa a doação exigiu sacrifício, pois ofereceu o 
que lhe faria falta. 
Extrai-se daí a lição de que a correção da conduta vale por si só. Pouco importa que 
os resultados sejam insignificantes, pelos padrões do mundo. Esse ensinamento é 
muito precioso. 
Em questões capitais da vida humana, não dá para agir com base no interesse em 
atingir determinado fim. Quem age exclusivamente por interesse, ainda que esse seja 
bom, é moralmente frágil. Se a conduta é difícil ou se o resultado demora, esmorece. 
Pode ficar tentado a alterar seu comportamento para melhorar a situação. Já quem se 
ocupa primordialmente do dever e nele encontra justificativa logra seguir firme.  
A dignidade vem do comportamento correto. Quem consegue manter dignidade em 
face de situações muito adversas revela grande valor moral. Sinaliza estar disposto a 
acumular prejuízos os mais variados, para viver o que julga ser certo. 
Imagine-se uma mãe cujo filho seja desequilibrado. Se ela não entender que seu 
dever reside em fazer o melhor, pode se sentir uma perdedora e desanimar. Ela não 
tem condições de alterar o caráter do filho à força. Pode educar, exemplificar e 
confiar na vida. Mas o filho se modificará em seu ritmo próprio. 
Não é o resultado que confere o mérito, mas a dificuldade em manter a reta conduta. 
O resultado depende das injunções do mundo e da vontade alheia, sobre as quais não 
se tem domínio. Já o controle sobre o próprio comportamento é total. Pense nisso. 

 

 

 

 

                                                 
58 Artigo A conduta correta, de autoria atribuída à equipe de redação do sítio eletrônico Momento Espírita. 
Disponível em: http://www.momento.com.br/pt/ler_texto.php?id=2773&stat=0. Acesso em 13 out. 2010, 
13:20:00. 
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