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RESUMO 

 

Larissa Gaspar Tunala. Comportamento processual contraditório. 281 folhas. Mestrado – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.  

 

A teoria nemo potest venire contra factum proprium visa a coibir condutas contraditórias 

que rompam as legítimas expectativas geradas em terceiros. Não se trata de vedar qualquer 

contradição, mas apenas aquelas de que decorra ruptura da confiança gerada por 

comportamento anterior. O instituto é objeto de estudos aprofundados no âmbito do Direito 

Civil, mas na seara processual poucos trabalhos foram desenvolvidos. Não obstante, a 

experiência jurisprudencial revela a importância de sua aplicabilidade ao Processo Civil, 

porque os comportamentos processuais também são capazes de gerar expectativas que 

merecem ser protegidas quando frustradas pela adoção de condutas processuais 

contraditórias. Ao Processo Civil se aplicam os princípios da boa-fé objetiva e da 

cooperação, exigindo de todos os sujeitos processuais condutas pautadas na observância 

desses dois postulados. Uma vez rompida essa exigência, por meio da adoção de 

comportamentos processuais contraditórios, surge espaço para a incidência do venire, cuja 

finalidade reside em obstar os efeitos da contradição, bem como incentivar a reflexão 

prévia dos sujeitos processuais sobre as possíveis consequências de seus atos. Destaca-se 

como finalidade do presente trabalho delimitar as bases jurídicas para aplicação do 

instituto ao processo, definir seus principais requisitos e consequências jurídicas. 

 

 

Palavras-chave: venire contra factum proprium; condutas processuais contraditórias; 

confiança; boa-fé objetiva processual; cooperação; preclusão.  
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ABSTRACT 

Larissa Gaspar Tunala. Contradictory conducts in Civil Procedure. 281 pages. Master – 

Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2014.  

 

The nemo potest venire contra factum proprium theory aims to stop contradictory conducts 

that break legitimate expectations entrusted by third parties. It is not about avoiding any 

contradiction, but only those which violate the trust originated by previous behavior. The 

institute was object of further investigation in the Civil Law field of research, however in 

the Civil Procedure Law there are only few studies about it. Nevertheless, jurisprudence 

experience reveals the importance of its applicability in Civil Procedure, once procedural 

conducts also are able to create expectations that deserve to be preserved when frustrated 

by contradictory behavior. The good-faith and cooperation principles are applied to Civil 

Procedure, demanding that all parties involved act in accordance with those principles. 

Once the parties involved take contradictory conducts ignoring this demand, the nemo 

potest venire contra factum proprium can be invoked in order to withhold contradictory 

effects, and also to stimulate previous thoughts, avoiding contradictory conducts. This 

essay proposes to set legal basis to apply the nemo postet venire contra factum proprium 

theory in the Civil Procedure disputes, and also to define its main structures and legal 

consequences. 

 

 

Key-words: venire contra factum proprium; contradictory civil procedure conducts; 

trust; procedural good-faith; cooperation; preclusion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta Dissertação de Mestrado consiste em estudar as 

consequências jurídicas da adoção de comportamentos processuais contraditórios, 

traduzindo para o campo processual a ideia nemo potest venire contra factum proprium.  

Essa figura foi compreendida com maior profundidade no âmbito do Direito 

Civil, seara jurídica que definiu como sendo a finalidade primordial do venire
1
 a proteção 

da confiança originada a partir da adoção de determinado comportamento, e que venha a 

ser rompida pelo exercício de conduta posterior, nitidamente contraditória à primeira. Não 

se trata de instituto destinado a vedar a contradição por si só – que, por vezes, é benéfica e 

necessária à evolução da sociedade
2
 –, mas a obstar a produção de efeitos do 

comportamento que, por ser contraditório à postura anteriormente assumida, fira as 

expectativas geradas em terceiros.  

Constataram os civilistas que o venire contra factum proprium é figura parcelar 

da boa-fé objetiva, sendo essa a sua principal base jurídica
3
. Assim, uma vez rompido o 

dever de se pautar na lealdade no transcorrer das interações sociais, por meio do exercício 

de condutas contraditórias, surge espaço para incidência do venire. 

Essa teoria tem grande aplicabilidade, no âmbito do Direito Civil, em contextos 

negociais, nos quais há uma expectativa de cooperação entre as partes para que seja 

possível a formação de um acordo de vontades quanto à conclusão do negócio. Todavia, a 

                                                 
1
 Por uma questão de praticidade e fluidez do texto, utilizaremos a expressão “venire” como sinônimo de 

todo o fenômeno da vedação de comportamentos contraditórios.  
2
 Nesse sentido, JUDITH MARTINS-COSTA afirma que “evidentemente, a contraditoriedade, em si mesma, não 

é sancionada. A vida é tecida por imprevistos, a surpresa pode ser um dom, viver é adaptar-se ao inesperado 

no que este tem de vantagens e desvantagens: só os robôs (mecânicos ou humanos...) tudo têm programado 

de forma inflexível. Por isso mesmo, nem toda conduta contraditória constitui requisito suficiente para 

invocação do princípio, nem há um dever de coerência absoluta que possa ser apreciado in abstracto”. (A 

ilicitude derivada do exercício contraditório de um direito: o renascer do venire contra factum proprium, p. 

120).  
3
 A boa-fé, sem dúvida, é apontada como a principal base jurídica para a incidência do venire, mas não é a 

única fonte destacada pela doutrina civil, sendo comum também a classificação do venire como uma espécie 

de abuso do direito (e, portanto, embasado no art. 187 do Código Civil), bem como fundamentado no 

princípio constitucional da solidariedade social (art. 3
o
 da Constituição Federal). Sobre as bases jurídicas do 

venire no nosso ordenamento, cf. ANDERSON SCHREIBER, A proibição de comportamento contraditório: 

tutela da confiança e venire contra factum proprium, pp. 69-114. O tema será aprofundado no Capítulo 3 

infra.  
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aplicação do instituto se expandiu, passando a ser admitida também em casos concernentes 

a ramos do Direito Público, dentre os quais, o Processo Civil
4
.  

O primeiro capítulo evidencia essa realidade: a análise da jurisprudência 

nacional revela que o venire já vem sendo aplicado no âmbito processual de maneira 

quantitativamente expressiva, e nos mais variados contextos processuais. Todavia, essa 

mesma análise demonstra a carência teórica sobre o tema
5
: muitas vezes a invocação do 

venire é feita sem qualquer justificativa mais aprofundada, e, como se verá, sua aplicação 

era dispensável diante da existência de outros institutos que solucionariam a problemática 

concreta.  

Diante dessa realidade, justifica-se a escolha do tema. É necessário estabelecer 

as premissas teóricas que justifiquem a vedação a comportamentos contraditórios em 

âmbito processual. Isso pressupõe, primeiramente, conhecer como o nemo potest venire 

contra factum proprium foi estudado pelo Direito Civil, ou seja, seus principais 

pressupostos, as bases jurídicas que fundamentam sua aplicabilidade e quais os efeitos 

decorrentes de sua observância. 

Em seguida, o foco será analisar a manifestação do fenômeno em âmbito 

processual, revelando-se as peculiaridades com relação a outras searas, principalmente de 

modo a identificar e compreender as possíveis consequências da adoção de 

comportamentos processuais contraditórios. E, para isso, compreendamos desde já que, 

assim como no Direito Civil, há valores a serem preservados no Processo, que, uma vez 

rompidos pela adoção de condutas processuais contraditórias, dão espaço à incidência do 

venire.  

Entretanto, antes mesmo da análise das expectativas que norteiam o processo e 

que devem ser preservadas, para que seja possível enfrentar o tema da incidência do venire 

em âmbito processual, é preciso compreender quais os possíveis comportamentos a serem 

                                                 
4
 JUDITH MARTINS-COSTA apresenta uma coletânea de casos de aplicação do venire nas mais diversas áreas 

do Direito: “Foram contempladas situações de contradição desleal no Direito de Família, no Direito 

Contratual, no Direito Societário, no Direito Tributário, no Direito Administrativo e no Direito Processual”. 

(A ilicitude derivada do exercício contraditório de um direito: o renascer do venire contra factum proprium, 

pp. 116-122).  
5
 A aplicação pela jurisprudência sem um respaldo teórico consistente sobre o venire é também uma 

realidade na Argentina: “El caso es que, salvo excepciones honrosas, hasta aquí la doctrina se ha aplicado en 

Argentina sin mayor precisión y ha servido en ocasiones para hacer justicia y en otras, simplemente, para 

acallar al judiciable, sin entrar a analizar si se deban los presupuestos para la aplicación de la doctrina en el 

caso concreto y, en muchos casos, no concurriedo ellos.” (MARCELO J. LÓPEZ MESA, La doctrina de los actos 

propios: esencia y requisitos de aplicación, p. 194). No mesmo sentido, JORGE PEYRANO, La doctrina de los 

propios actos en el ámbito del procedimiento civil, p. 224. 
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adotados, ou seja, quais as situações jurídicas processuais postas à disposição dos sujeitos 

do processo e que, uma vez exercidas em contradição, podem configurar o venire.  

Fundamental esclarecimento a ser feito em caráter introdutório, ainda quanto 

aos possíveis comportamentos processuais, a omissão é tida ao longo de todo o trabalho 

como um comportamento processual e que, nos casos em que responsável por gerar uma 

expectativa posteriormente rompida pelo exercício de situação jurídica contraditória, é 

capaz de configurar o venire. Esses casos são tratados por grande parte da doutrina civilista 

não como venire, e sim como suppressio, outra figura parcelar da boa-fé objetiva, mas, 

como será abordado com maior profundidade no Capítulo 3 infra, adotamos a corrente 

segundo a qual a suppressio nada mais é do que uma subespécie do venire
6
.  

Estabelecidas as premissas quanto às situações jurídicas processuais e a 

possibilidade de contradição, surge a necessidade de analisar as expectativas que norteiam 

o processo, o que implica o estudo não só da incidência da boa-fé objetiva a ser observada 

sempre que existente uma relação jurídica processual, mas também do princípio da 

cooperação, cuja efetividade não está associada à ilusória ideia de que as partes cooperarão 

espontaneamente entre si
7
, mas sim relacionada à identificação de elementos legislativos 

que demandam sua observância, a fim de melhor serem atingidos os escopos do processo. 

E, como ferramenta à disposição dos sujeitos processuais para exigir a cooperação e o 

respeito à boa-fé objetiva, destaca-se a vedação de comportamentos contraditórios. 

Esses princípios – boa-fé objetiva e cooperação – serão temas necessariamente 

enfrentados para viabilizar a análise das expectativas que norteiam os comportamentos 

processuais, de modo a estabelecer que tipo de proteção valorativa o venire visa a 

assegurar. Afinal, conforme já se afirmou, a finalidade do venire não é vedar qualquer tipo 

de contradição, mas apenas aquelas que afrontem expectativas geradas pela conduta 

inicialmente praticada, razão pela qual, para sua incidência, fundamental realizar frente ao 

caso concreto um juízo valorativo sobre as circunstâncias processuais e a confiança gerada. 

A imprescindibilidade desse juízo valorativo merece ser destacada, pois, 

esquecendo-se disso, muitos autores relacionam o venire a situações em que sua aplicação 

é descabida, vez que realizada a partir de um procedimento lógico que independe de 

valoração. Isso se verifica inclusive em âmbito processual, como é o caso da constante 

                                                 
6
 ANDERSON SCHREIBER, A proibição de comportamento contraditório, p. 189. 

7
 Como bem aponta MENEZES CORDEIRO, existe a “cultura da astúcia” (Litigância de má-fé, abuso do direito 

de ação e culpa “in agendo”, p. 24), e esse aspecto fático não pode ser ignorado em desenvolvimentos 

teóricos como o presente, conforme se aprofundará adiante. 
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equiparação que se faz entre o venire e a preclusão lógica
8
, o que, à luz dos conceitos a 

serem aqui desenvolvidos, pode ser mais bem explicado: é certo que os institutos possuem 

semelhanças, mas as diferenças identificadas impedem que sejam tratados como figuras 

absolutamente coincidentes.  

Há outras figuras que, da mesma maneira, tem por finalidade coibir práticas 

processuais contrárias aos valores mencionados, como é o caso da litigância de má-fé, do 

abuso do processo e da improbidade. Isso sem mencionar os institutos provenientes de 

ordenamentos jurídicos estrangeiros, como o estoppel e a autocontradicción. Tais figuras 

serão analisadas a fim de se averiguar no que diferem, e no que coincidem com a vedação 

de comportamentos processuais contraditórios, estudo que será imprescindível para 

traçarmos as possíveis consequências da contradição no processo.  

Finalmente, aproximando-se da conclusão, será feita uma retomada de todos os 

temas enfrentados, o que permitirá a fixação dos principais pressupostos da teoria da 

vedação a comportamentos contraditórios aplicada ao processo, suas bases jurídicas, 

hipóteses de incidência, e peculiaridades com relação ao direito material, buscando-se 

esclarecer as problemáticas apontadas no curso do trabalho e contribuir para a aplicação 

mais adequada do instituto em âmbito processual.  

Isso tudo, porém, de modo a estudar apenas as consequências da adoção de 

comportamentos contraditórios no Processo Civil
9
. A contradição, uma vez observada no 

Processo Penal, merece estudo especializado, principalmente porque nesta seara há valores 

jurídicos que lhe são peculiares, comprometendo, assim, uma equiparação que acabaria por 

ser descompromissada. Em caráter exemplificativo, basta pensar que, sob a perspectiva do 

acusado, o princípio da presunção da inocência altera bastante as expectativas que possam 

                                                 
8
 Assim entendem FREDIE DIDIER JR. e PEDRO NOGUEIRA, pois afirmam que “a ideia de preclusão lógica é a 

tradução, no campo do direito processual, da regra nemo potest venire contra factum propirum” (Teoria dos 

fatos jurídicos processuais, pp. 98-99). No mesmo sentido, cf. DANIEL MITIDIERO e LUIZ GUILHERME 

MARINONI, Propriedade industrial. Boa-fé objetiva. Proteção da confiança. Proibição do venire contra 

factum proprium no processo. Dever de não conhecer do recurso, p. 187. 
9
 Em princípio, salvo o Processo Penal, não há impedimentos para aplicação do que será exposto neste 

trabalho a outras searas processuais nas quais o Processo Civil sirva de base subsidiária, tais como o processo 

trabalhista. Desde que não haja grandes diferenças valorativas no que se refere à análise do comportamento 

dos sujeitos processuais, ou seja, desde que as premissas utilizadas neste trabalho sirvam de bases valorativas 

ao processo que se investigue, é possível vislumbrar a aplicação das consequências do objeto de nosso 

estudo.   
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ser extraídas de seu comportamento, de modo que a boa-fé e a cooperação ganham também 

contornos especiais
10

.  

Com isso, não se afirma que inexiste espaço para vedação da contradição no 

âmbito do Processo Penal
11

, mas apenas que, para tanto, será preciso estudo especializado 

que parta das premissas valorativas concernentes ao Processo Penal, o que não se inclui no 

objeto desse trabalho.  

                                                 
10

 A título ilustrativo, valem as advertências de JULIO CHIAPPINI: “Respecto al proceso penal, pues ni hablar. 

Porque ya se sabe que el imputado, en su afán de desinvolucrarse, va a apelar a cuanta versión tenga a mano 

para exculparse, sea o no inocente. Esa proclividad natural y el principio da inocencia, entre otras raziones, 

coadyuvan a que la doctrina de marras deba ser tomada, en este tipo de procesos, con la mayor precaución. 

Por ejemplo, la autocontradicción podría (con otras pruebas) bastar para un auto de procesamiento, decisión 

incriminatoria, sí, pero de probabilidad. Su fuerza, en cambio, para una sentencia de condena, se enerva un 

tanto.” (La doctrina de los propios actos: errones, p. 700).  
11

 Pelo contrário, a aplicação possível é evidenciada na análise da jurisprudência realizada no Capítulo 2 

infra; na oportunidade, constatamos que de todos os 82 (oitenta e dois) casos de venire processual 

encontrados, 30 (trinta) foram identificados no contexto do Processo Penal. 
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9. CONCLUSÃO 

 

 

O trabalho se iniciou com a demonstração da importância prática do tema. 

Constatou-se que a teoria de vedação de comportamentos processuais contraditórios é uma 

realidade na jurisprudência brasileira, realidade tão ou mais expressiva do que aquela 

observada na utilização do nemo postet venire contra factum proprium em um contexto 

puramente negocial, típico do Direito Civil. Isso surpreendeu na medida em que a vedação 

de comportamentos contraditórios é, em sua origem, uma figura pertencente ao campo do 

direito privado. 

Todavia, a segurança da imprescindibilidade do estudo do venire processual 

evidenciada a partir do estudo da jurisprudência foi seguida pelo incômodo de se buscar 

resolver os inúmeros questionamentos trazidos pela aplicabilidade prática do instituto. 

Afinal, como compreender a incidência do venire na seara processual? Quais suas bases 

jurídicas, suas funções e restrições? 

Para responder a esses e outros questionamentos feitos logo nos dois primeiros 

capítulos, mostrou-se necessário conhecer a teoria em seu sentido tradicional, tal como 

estudada pelos civilistas, aproveitando-nos de suas principais conquistas.  

No Direito Civil, vimos que a teoria de vedação a comportamentos 

contraditórios tem por pressupostos: (i) o factum proprium; (ii) a confiança gerada por esse 

factum; (iii) um segundo comportamento contraditório em relação ao primeiro e (iv) um 

dano efetivo ou em potencial. 

Nesse ponto, é importante ressaltar nossas conclusões no sentido de que o 

factum proprium pode ser tanto um comportamento comissivo quanto omissivo – de modo 

que inserimos na categoria do nemo postest venire contra factum proprim a suppressio -, 

bem como que toda a tutela da vedação da contradição só tem razão de ser porque, na 

verdade, o que se busca é a tutela da confiança, das legítimas expectativas decorrentes da 

conduta inicial vinculante.  
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E, como bases jurídicas para se tutelar a confiança por meio da vedação de 

comportamentos contraditórios, os civilistas apontam (i) a boa-fé objetiva, (ii) o abuso do 

direito e (iii) a solidariedade social.  

A boa-fé objetiva é, em nosso ordenamento atual, um princípio jurídico e uma 

cláusula geral, ou seja, um valor fundante e uma técnica legislativa. Difere-se da boa-fé 

subjetiva por ser esta a crença do sujeito de estar atuando em conformidade com o 

ordenamento. Aquela, por sua vez, é o padrão social de conduta ligado à honestidade e à 

lealdade esperada de todo homem médio. A teoria da vedação de comportamentos 

processuais contraditórios relaciona-se com a boa-fé objetiva, já que veda a contradição 

que rompe uma confiança gerada segundo os padrões de conduta de uma sociedade. 

Dentre as funções da boa-fé objetiva, interpretativa, supletiva ou limitativa, 

destaca-se esta última, que, por sua vez, relaciona-se com o abuso de direito. O abuso de 

direito é um mecanismo de limitação de situações jurídicas subjetivas, sempre que o 

exercício delas, com aparência de legalidade, acaba por se desviar da finalidade original. E 

a boa-fé objetiva é um dos critérios por meio do qual se identifica o desvio de finalidade, 

motivo pelo qual o venire se posiciona como um abuso de direito (por ser uma ferramenta 

limitadora de situações jurídicas subjetivas) pela afronta à boa-fé.  

Ademais, aponta-se o princípio da solidariedade social como fundamento 

constitucional para a vedação de comportamentos contraditórios na medida em que 

proteger a confiança é preocupar-se com o próximo, com o convívio em sociedade.  

E são consequências do nemo postest venire contra factum proprium 

identificadas pelo Direito Civil a função impeditiva de tornar sem efeito o comportamento 

contraditório, bem como a função reparatória, para compensar os danos decorridos da 

quebra de expectativas.  

Iniciado o nosso estudo no campo do Direito Processual, foram analisadas as 

situações jurídicas processuais, por representarem o modo de agir dos sujeitos processuais, 

ou seja, o modo pelo qual podem ser exercidas condutas contraditórias no processo. 

E, sobre essa análise, vale destacar que, no que concerne às partes, somente o 

exercício de poderes, faculdades e ônus é permeado por alguma liberdade; no que se refere 

ao juiz, a liberdade está na interpretação decisória. A identificação da presença de alguma 

liberdade é fundamental porque a ausência dela implica impossibilidade de configuração 

do venire, como retomaremos adiante.  
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Vimos, ainda, que a omissão é uma situação jurídica relevante, e não só a 

omissão de condutas passivas, mas também a de condutas ativas, notadamente quando elas 

são qualificadas como aptas a gerar confiança. 

Analisados os possíveis comportamentos das partes, e considerando que o 

venire não tutela qualquer contradição, mas apenas aquela de que decorra quebra de 

expectativas, foi preciso fixar quais expectativas o sistema processual nos permite ter com 

relação ao comportamento dos sujeitos processuais.  

E, apesar de nem sempre as partes e o órgão julgador comportarem-se 

espontaneamente em observância aos ditames da boa-fé objetiva e da cooperação, tais 

princípios são imperativos no ordenamento processual, viabilizando que se exijam dos 

sujeitos processuais condutas assim qualificadas. Dessa maneira, quando se pratica 

determinada situação jurídica processual, presume-se que ela é convergente com a boa-fé e 

com a cooperação, nascendo assim a expectativa a ser tutelada.  

Visto como se comportam os sujeitos processuais – e assim, como podem se 

contradizer – e quais as expectativas processuais a serem tuteladas, começam a ser 

delineados os contornos do venire processual. Mas, antes de bem delimitá-los, foi preciso 

investigar a funcionalidade de outras figuras existentes no sistema processual que tem por 

escopo a repressão de condutas indesejadas no processo.  

O abuso do processo configura-se quando os sujeitos processuais, legitimados 

a agir, exercem posições jurídicas aparentemente legais, mas que se tornam ilícitas diante 

do desvio de finalidade. Tal como ocorre com o abuso de direito, o abuso do processo 

representa um limite à liberdade processual de agir, e um dos parâmetros para se aferir o 

desvio de finalidade é, igualmente, a boa-fé objetiva processual. Dessa maneira, o venire 

processual se posiciona como uma modalidade de abuso do processo, pela afronta à boa-fé, 

do que se conclui que o abuso do processo é gênero, do qual o venire processual é espécie. 

O venire atua em serviço da probidade na medida em que este conceito abarca 

todos os valores desejados no processo e que se referem à conduta das partes, tais como 

boa-fé, cooperação, lealdade, honestidade, etc. Por sua ampla abrangência, porém, 

preferimos nos ater a princípios mais individualizados, como a boa-fé e a cooperação.  

O venire, como modalidade de abuso do processo, não deixa de ser um ilícito 

processual, mas desde que se destaque a concepção de ilícito não como mera afronta à lei, 

mas também como afronta a valores norteadores do ordenamento jurídico.  
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Sobre a litigância de má-fé, após nos posicionarmos no sentido de que a figura 

não requer necessariamente a investigação do íntimo do agente para ser configurada, bem 

como que ela nada mais representa do que casos expressos em lei de exercícios abusivos 

de situações jurídicas processuais, concluimos que a litigância de má-fé integra a categoria 

de abuso do processo. E, sendo o venire contra factum proprium uma forma de abuso do 

processo, justifica-se a aplicação ao venire das sanções previstas para a litigância de má-fé. 

Ao estudamos a valoração judicial da conduta das partes, vimos que se trata de 

um mecanismo auxiliador da formação do convencimento do magistrado, por meio do qual 

a conduta das partes é tida como um indício, indício sobre o qual se aplicam regras de 

experiência, e, com base nisso, formam-se presunções aptas a formar ou reforçar uma 

decisão judicial.  

E, ao compararmos a valoração judicial da conduta das partes com o venire 

processual, vimos que são figuras não coincidentes pelo fato de (i) o venire exigir duas 

condutas que, pela contradição, (ii) afrontem a boa-fé – o que não é necessária realidade na 

valoração, que pode se basear em uma só conduta, e, ainda, pode haver valoração de 

comportamento em consonância com a boa-fé; (iii) por ele não ter por consequência 

apenas auxiliar a formação da convicção do magistrado – função que eventualmente pode 

assumir; bem como (iv) pelo juiz poder atuar de maneira contraditória, condutas que não 

terão qualquer relevância probatória; e porque (v) o venire poder se configurar a partir de 

condutas praticadas em outros processo. 

Quanto à autocontradicción ou intercadencia, trata-se de instituto similar ao da 

valoração judicial de condutas, não fosse a diferenciação doutrinária que admite a 

caracterização da intercadencia com base em alegações e comportamentos praticados não 

só no curso do processo, mas também fora dele. Essas figuras, sinônimas entre si, são 

definidas de maneira ampla como um meio atípico de prova, a qual é construída a partir de 

presunções fundadas em indícios específicos, quais sejam, as contradições entre alegações 

ou condutas das partes. 

A intercadencia/autocontradicción aproxima-se de nosso objeto de estudo 

quando comparada com a valoração judicial da conduta na medida em que também requer 

condutas contraditórias para sua configuração, bem como porque não limita a contradição 

a uma mesma sede processual. Contudo, mantém-se como figura distinta pelas demais 

diferenciações feitas com relação à valoração judicial da conduta, aplicáveis também à 

intercadencia ou autocontradicción.  
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O estoppel é figura proveniente da common law e bastante ampla, aplicável a 

diversos contextos de direito material, bem como servindo de base para diferentes 

funcionalidades no Processo Civil. Interessa-nos sua função como rule of evidence, 

hipótese em que o estoppel assume as vestes de uma regra de prova no processo, de modo 

a vedar que um sujeito alegue a falsidade de situação que ele mesmo criara a partir de suas 

palavras ou condutas. Essa vedação se dá por meio da construção de uma presunção 

absoluta de que a situação criada é verdadeira, impedindo-se as tentativas de demonstração 

em sentido contrário. 

Apesar da estreita semelhança entre venire processual e o estoppel, preferimos 

não afirmar com precisão essa relação na medida em que nossas fontes de pesquisa foram 

insuficientes para compreender a figura do estoppel como rule of evidence com plena 

segurança. Ressaltamos, contudo, que as presunções construídas a partir do venire não têm 

natureza absoluta, como ocorre no estoppel.  

Chegado o momento de realizar a comparação entre preclusão lógica e venire, 

foi preciso dedicar grande parte do estudo à compreensão do fenômeno da preclusão, pois 

desde o princípio ressaltamos que, a depender do que se entenda por preclusão, sua relação 

com o venire processual pode ser mais próxima ou mais distante.  

E, por meio da análise da doutrina majoritária sobre o tema, foi destacado, em 

caráter introdutório, que: (i) preclusão para as partes e preclusão para o juiz são fenômenos 

bastante distintos; (ii) a finalidade essencial atribuída à preclusão é garantir o impulso do 

processo, a marcha processual e (iii) a eficácia da preclusão, seja das partes seja a do juiz, 

é endoprocessual.  

No que se refere à preclusão para as partes, elas incidem sobre os ônus 

processuais. Ela é classificada tradicionalmente entre preclusão temporal, consumativa e 

lógica, mas, para nós, a modalidade consumativa é prescindível no ordenamento.  

No que concerne à preclusão para o juiz, trata-se da impossibilidade de 

reapreciar questões já decididas no curso do processo, entendendo-se por questões aquelas 

com o mesmo ponto de fato ou de direito, o mesmo suporte fático-jurídico e o mesmo 

suporte probatório. O fato gerador da preclusão para o juiz é a simples consumação, ou 

seja, o fato de uma questão já ter sido decidida impede sua reapreciação.  

As preclusões para o juiz, para a maior parte da doutrina, são excepcionadas 

em uma série de hipóteses, já referidas. Para nós, porém, ela se excepciona somente em 
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casos de previsão legal expressa permissiva da retratação, bem como quanto a decisões que 

representem o exercício do poder administrativo do juiz e quanto a decisões que indefiram 

a produção de determinada prova. Vimos, ainda, que não existem decisões implícitas no 

nosso ordenamento, pois isso feriria o princípio da motivação das decisões judiciais, de 

modo que não pode existir preclusão que implique vedação à apreciação de questões ainda 

não decididas.  

Com base na definição dessas premissas, tornou-se possível comparar 

preclusão e venire.  

Sobre o venire e a preclusão lógica, a maneira como hoje esta é compreendida 

pela maioria da doutrina brasileira distancia-se da vedação de comportamentos 

contraditórios, uma vez que (i) não tem posição de destaque a ponto de enaltecer a 

proteção de expectativas fundadas na boa-fé e cooperação como deveria, já que essa é a 

finalidade do venire; (ii) tem efeitos limitados às barreiras endoprocessuais; (iii) não se 

configura a partir de um comportamento omissivo ou outras situações jurídico processuais 

que não o ônus e (iv) em verdade, revela-se apenas uma das possíveis consequências da 

adoção do comportamento processual contraditório. Concluimos, então, que a preclusão 

lógica está inserida no contexto da vedação de comportamentos processuais contraditórios, 

mas esta é mais abrangente.  

No que diz respeito à relação entre venire e preclusão para o juiz, ressaltamos 

que as figuras são distintas porque (i) o venire pode ser aplicado mesmo nos espaços em 

que há exceção à preclusão para o juiz; (ii) há casos de contradição afrontadora de 

expectativas não resolvidos pela preclusão porquanto as decisões que se contradizem não 

se referem a uma mesma questão; (iii) existe venire por omissão decisória do juiz, ao passo 

que inexiste preclusão a partir da não decisão; e (iv) o venire do juiz pode se estender para 

além das barreiras endoprocessuais, vinculando processos distintos, que preencham os 

requisitos necessários à reunião de processos. 

No Capítulo 8, por fim, buscamos sistematizar tudo que foi dito, a fim de 

cumprir nosso objetivo de esclarecer a forma de utilização da teoria da vedação de 

comportamentos contraditórios em âmbito processual.  

A primeira ideia fixada foi a de que, tal como ocorre no Direito Civil, a 

vedação de condutas processuais contraditórias só tem razão de ser quando, por meio da 

contradição, forem feridas expectativas processuais, i.e., quando rompida a confiança que 
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o sistema processual nos permite ter de que os sujeitos atuarão segundo os ditames da boa-

fé e da cooperação. Daí a imprescindibilidade da análise do caso concreto, porquanto 

somente diante dele haverá uma apreciação valorativa da existência ou não de quebra de 

expectativas processuais. E essa contradição afrontadora de expectativas é aferida 

objetivamente, ou seja, sem qualquer análise das intenções do sujeito que se contradisse.  

Nesse ponto, estudamos especificamente o tema da regra da eventualidade, o 

maior exemplo de como somente o caso concreto será capaz de indicar a permissividade 

ou não da contradição. Via de regra, a eventualidade permite contradições, mas elas não 

podem ser exercidas de forma tal a romper expectativas processuais. Dessa forma, a 

eventualidade, tal como qualquer outra contradição processual, é permitida desde que não 

haja afronta à confiança investida no curso da relação jurídica processual.  

Destacada a função da vedação de comportamentos contraditórios, foi preciso 

descrever como ela se operacionaliza, ou seja, quais as situações jurídicas processuais que 

uma vez exercidas ensejam a possibilidade de aplicação do venire processual. 

No que concerne às partes, e como já adiantamos ainda nesta conclusão, a 

atuação contraditória a um dever ou sujeição não gera possibilidade de configuração de 

venire processual, porquanto condutas ou omissões não voluntárias não permitem que 

sejam emitidas expectativas vinculantes.  

Desse modo, o factum proprium pode representar o exercício de um ônus, 

faculdade ou poder, e ainda, pode ser uma conduta extraprocessual, que venha a produzir 

efeitos em um processo quando da contradição nele exercida. Assim, para que se 

caracterize o venire processual, é preciso que a confiança seja rompida no processo, ou 

seja, que a segunda conduta seja processual, mas o factum proprium pode ser praticado (i) 

dentro do mesmo processo em que houve a prática do ato contraditório; (ii) dentro de uma 

sede processual diversa, i.e., em outro processo, anterior ou conexo; (iii) ou até mesmo 

fora de qualquer sede processual.  

O factum proprium pode, por fim, ser uma omissão, conforme já sinalizado. 

Mas, para que essa omissão seja conclusiva – i.e., capaz de gerar a expectativa de que a 

conduta não mais será praticada –, é preciso que se configure situação em que a parte, 

podendo agir no exercício de uma posição jurídica ativa, e sendo exigível a atuação 

porquanto conduta esperada de qualquer homem médio, mantém-se inerte. Assim, para que 

haja venire processual por omissão, é preciso: (i) que se trate de uma posição jurídica de 
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vantagem (não sendo, pois, ônus, dever ou sujeição); (ii) que a parte tenha se mantido 

inerte quanto ao seu exercício e (iii) que as circunstâncias indiquem que a conduta 

esperada, à luz da boa-fé, era justamente o exercício dessa posição, o que permitirá se falar 

em omissão geradora de expectativas a serem tuteladas por meio da vedação à contradição.  

Destacou-se, ainda quanto ao venire das partes, que não precisa haver 

necessária coincidência entre o sujeito remetente da confiança e o que se contradiz, 

bastando que ambos pertençam ao mesmo polo de interesse. E mitigada a coincidência 

entre o destinatário da conduta vinculante e o que presencia a conduta posterior, 

principalmente porque o órgão julgador é também sujeito passivo do venire processual.  

No tocante à contradição do órgão julgador, já vimos em quais contextos ela 

pode ocorrer, quais sejam, aqueles em que a preclusão se mostra insuficiente a obstar a 

contradição. No caso de venire processual do juiz, e ressalvando a limitação deste trabalho 

quanto à análise micro da função jurisdicional, é irrelevante a coincidência de remetentes 

ou destinatários da confiança.  

O venire processual, seja das partes, seja do juiz, requer que haja adesão a 

confiança originada a partir do factum proprium, mas, diferentemente do que ocorre no 

Direito Civil, essa adesão é pressuposta conforme seguem-se os atos processuais previstos 

no procedimento a ser adotado sem que tenha havido qualquer ressalva pelos sujeitos 

processuais.  

Há contradição simultânea ao factum proprium, porém com a peculiaridade de 

que, ao nos depararmos com dois atos contraditórios praticados em simultaneidade, há uma 

situação de desconfiança em ambos os atos, de modo que apenas um deles deve prevalecer 

para que se possa reestabelecer a boa-fé e a cooperação processual. Assim, o 

reconhecimento do venire servirá para evitar que o procedimento tenha continuidade 

convivendo com uma situação contraditória afrontadora de expectativas. E, ao afastarmos 

uma situação de desconfiança, o venire continua cumprindo seu papel de tutelar a 

confiança processual, reestabelecendo-a.  

O venire processual é subsidiário, sem que precise ser aplicado quando o 

legislador já positivou situações de vedação à contradição.  

Vistas todas essas características, foram apontadas as consequências possíveis 

diante da identificação da contradição processual que afronte expectativas decorrentes da 

boa-fé e da cooperação: (i) o óbice à produção de efeitos da conduta contraditória – sendo 
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que somente essa é a consequência aplicável ao venire do órgão julgador; (ii) a imposição 

de sanções pecuniárias e (iii) a valoração da conduta contraditória.  

E, por fim, analisadas as limitações à aplicabilidade do venire processual, o que 

ocorrerá quando (i) faltar liberdade às condutas contraditórias praticadas; (ii) houver 

ressalva motivada quanto à possibilidade de posterior contradição; (iii) a lei expressamente 

permitir a contradição, sem ressalvas; (iv) houver conflito entre a boa-fé e a cooperação 

processual e outros valores igualmente relevantes ao processo.  

Com isso, conclui-se este trabalho que buscou analisar essa ferramenta à 

disposição do sistema processual para prevenir e reprimir condutas processuais 

contraditórias que afrontem expectativas processuais. 
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