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Resumo 

 

As normas jurídicas não se confundem com os textos prescritivos. São 
construídas a partir deste suporte físico, o qual admite interpretações divergentes e, 
portanto, a construção de normas conflitantes. O conflito entre normas é, portanto, é 
um problema inerente ao sistema jurídico.  

 
Dentre os conflitos que interessam ao direito, destacam-se aqueles 

verificados entre normas construídas a partir de um mesmo precedente dos Tribunais 
Superiores. O ordenamento jurídico, atualmente, dá especial relevo às decisões 
proferidas por estes órgãos, impondo a sua aplicação aos casos análogos. De nada 
adianta, contudo, conferir eficácia vinculante aos precedentes se não há uniformidade 
na sua aplicação.  

 
É certo, por outro lado, que os critérios comumente eleitos para a 

solução de conflitos entre normas não são suficientes para solucionar esta espécie de 
antinomia, já que as normas construídas a partir de um mesmo precedente: (i) ocupam 
a mesma hierarquia; (ii) são igualmente gerais; e (iii) são contemporâneas. Isso, no 
entanto, não quer dizer que não existam critérios para resolver tais antinomias.  

 
Analisando nosso ordenamento, verificamos que qualquer ato de 

aplicação de normas (aí incluídas as decisões judiciais) tem sempre a mesma 
configuração: constrói-se a norma a aplicar no caso concreto, verifica-se se há 
subsunção entre os fatos e aquilo que prescreve referida norma para, então, constituir 
uma relação jurídica entre certos indivíduos. 

 
Portanto, a construção da norma instituída por um precedente passará, 

necessariamente, por estes pontos: norma a aplicar, fatos considerados na decisão e 
modo como a lide foi solucionada. Este, por sua vez, será o primeiro passo para a 
resolução de conflitos na sua aplicação. 

 
Definido a ratio decidendi, ou seja, a norma do precedente, é então o 

momento de verificar se a competência nela prevista (competência para aplicar o 
precedente a casos análogos) foi licitamente exercida.  

 
Constatada a ilicitude – decorrente da interpretação controvertida do 

precedente – abre-se espaço para a aplicação da sanção prevista na norma de 
competência: nulidade da norma criada ilicitamente.  

 
 
Palavras chave: antinomia, normas, precedentes, tribunais superiores   



 
 

 

Abstract 

The legal standards must not be confused with the prescriptive texts. 
The first are built from such texts, which allow different interpretations and the 
creation of conflicting rules. Therefore, the conflict between standards is an embedded 
problem in the legal system. 

 
Among the conflicts which are relevant, those verified among standards 

derived from a single precedent of the Superior Courts stand out. Current legislation 
confers special attention to decisions issued by these bodies, imposing their 
applicability to similar cases. There is no point, however, in granting a binding effect 
to the precedents if there is no uniformity in their application. 

 
It is true, however, that the commonly chosen criteria for rule conflict 

resolution are not enough to solve this kind of contradiction, since the rules derived 
from the same precedent: (i) hold the same hierarchy; (ii) are equally general; and (iii) 
are contemporaneous. This, however, does not mean that there are no criteria liable to 
resolve such antinomies. 

 
Analyzing our legal system, we see that any act of implementing rules 

(judicial decision there included) always has the same configuration: the norm is 
created for means of specific concrete application, there is an assessment in order to 
identify if the facts are comprised by what the aforementioned legal standards set 
forth, and only then a legal relationship between certain individuals is constituted. 

 
Therefore, the construction of a rule based on a precedent will, 

necessarily, observe these aspects: applicable provision, facts taken into consideration 
upon decision issuance and how the dispute was settled. The latter, in its turn, will be 
the first step towards the resolution of conflicts upon its application. 

 
Once the ratio decidendi, i.e. the rule of the precedent, is determined 

then it is time to check whether the jurisdiction for which it provides (power to apply 
the precedent for similar cases) was legally exerted. 

 
If an illegality is identified – resulting from a controversial precedent 

interpretation – this allows for the application of the penalty provided in the standard 
of competence: invalidity declaration of the illegally created standard. 
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Introdução 

O direito positivo, enquanto conjunto de normas dedicadas a 

regular a vida em sociedade, não toca o mundo do ser. As normas, sozinhas, 

não alteram as condutas dos sujeitos, apenas atuam de modo a estimular que 

estas pessoas se conduzam na forma desejada pelo ordenamento. 

É imprescindível, portanto, que os comandos normativos se 

aproximem cada vez mais dos sujeitos cujas condutas pretendem regular. E 

isso se dá mediante o “processo de positivação”, em que normas de superior 

hierarquia servem de fundamento para a produção de normas inferiores, até 

a individualização dos comandos prescritivos. 

Neste processo, porém, é comum a produção de normas 

incompatíveis entre si, de forma que a observância de uma prescrição 

implicará, necessariamente, violação ao que prescreve outra norma. 

Questionamentos quanto à existência de conflitos entre 

normas é o que motiva, muitas vezes, o acesso ao Poder Judiciário, de modo 

que este possa decidir se há ou não desacordo entre normas e qual a solução 

que deve ser aplicada. 

Quando, por exemplo, se discute judicialmente a 

constitucionalidade de um determinado tributo, o que se pretende é que o 

juiz decida se a norma que cria o tributo está ou não em conflito com a 

norma constitucional que estatui a competência para a sua instituição. 

Caberá ao Poder Judiciário, então, dizer se o conflito existe ou não. 
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A decisão proferida pelo Poder Judiciário, como regra, 

produzirá efeitos apenas entre as partes envolvidas no processo. De fato, 

com exceção das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal 

(“STF”) em jurisdição abstrata de constitucionalidade e das súmulas 

vinculantes, que por expressa previsão constitucional têm eficácia erga 

omnes (art. 102, § 2º, e 103 da Constituição da República), todas as demais 

decisões introduzem normas cujo âmbito de vigência pessoal está restrito 

àqueles que participaram da lide. 

Nosso ordenamento jurídico, no entanto, tem conferido um 

peso cada vez maior às decisões do Poder Judiciário, especialmente àquelas 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”) e pelo Superior Tribunal 

de Justiça (“STJ”). 

De fato, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 

45/04, foi alterado o Antigo Código de Processo Civil (“Antigo CPC”) pela 

Lei nº 11.418/06 para nele introduzir o art. 543-B, o qual prevê que as 

decisões STF proferidas em processo no qual foi reconhecida a repercussão 

geral da matéria controvertida sejam reproduzidas nos casos idênticos. 

Com efeito, ao examinar referido enunciado prescritivo, 

percebe-se que, uma vez decidida a questão constitucional – com 

repercussão geral – pelo STF, caberá aos tribunais inferiores examinar os 

recursos sobrestados (que envolvam matéria idêntica) para: 

(i) Declará-los prejudicados se a decisão recorrida adotar 

entendimento equivalente àquele fixado no precedente do 

STF; 

(ii)  Retratar-se para adequar o acórdão recorrido ao entendimento 

do STF; 
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(iii)  Manter a decisão, mesmo que contrária ao entendimento 

firmado pelo STF, hipótese em que o recurso será admitido 

para que a decisão seja reformada pelo Tribunal Superior. 

Com este expediente, o legislador garantiu que todos os 

processos que envolvam controvérsia semelhante àquela submetida a 

julgamento pelo STF recebam o mesmo tratamento. Melhor dizendo, a 

decisão final em todos estes casos reproduzirá a orientação firmada pelo 

STF no leading case. 

Este regime jurídico, anos depois, foi estendido às decisões 

proferidas pelo STJ com a edição da Lei nº 11.672/08. Ao introduzir o art. 

543-C no Antigo CPC, foram criados os chamados “recursos repetitivos” 

ou “recursos representativos da controvérsia”, nos quais o STJ examina 

matéria objeto de múltiplos recursos e fixa entendimento que será 

reproduzido em todos eles. 

Porém, a vinculação a estes precedentes, quando envolvem 

matéria tributária, ganhou novos contornos com a Lei nº 12.844/13 (que 

alterou a redação do art. 19 da Lei nº 10.522/02). Isso porque, a partir da 

edição da referida norma, também a Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(“RFB”) ficou obrigada a reproduzir o entendimento adotado pelo STF e do 

STJ em processos julgados sob o rito dos arts. 543-B e 543-C do seguinte 

modo: 

(i) Não constituição de créditos tributários relativos às matérias 

julgadas;  

(ii)  Revisão de ofício dos créditos já constituídos; e 

(iii)  Reprodução do entendimento do STF e do STJ em suas 

decisões.  
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Resta claro, portanto, que as mencionadas decisões proferidas 

pelo STF e pelo STJ, no que diz respeito questão tributária, vinculam o 

Poder Judiciário e também a Administração Pública, já que esta fica 

obrigada a reproduzi-las em casos análogos. 

Esta situação, por sua vez, foi mantida com a edição do Novo 

Código de Processo Civil (“Novo CPC”). Com efeito, esta lei unificou, sob 

a nomenclatura “recursos repetitivos”, o procedimento de resolução de 

matéria, pelos Tribunais Superiores (STF e STJ), que está sendo discutida 

em inúmeros processos. Ademais, deixou claro que:  

(i) a decisão proferida por estas Cortes deverá ser reproduzida 

em todos os processos individuais e coletivos que versem 

sobre matéria idêntica (arts. 927 e 932, VI); e  

(ii)  a não observância da tese adotada pelo Tribunal Superior nos 

recursos repetitivos permite o manejo de reclamação (art. 988, 

IV).   

Tendo em vista que a reclamação é cabível para impugnar 

também ato administrativo, não resta dúvida de que a Administração 

Pública continuará vinculada aos precedentes do STF e do STJ, antes 

proferidos sob o regime dos arts. 543-B e 543-C do antigo CPC e agora nos 

recursos repetitivos previstos no Novo CPC. 

O problema, no entanto, é que a aplicação do precedente aos 

casos concretos somente é possível após definirmos qual a orientação 

introduzida pelo Tribunal Superior (ou seja, que norma foi por ele 

introduzida) e, nesta tarefa, podem os intérpretes construir normas de 

alcance e conteúdo distintos, que dão ensejo à produção de regras 

igualmente diversas. Teremos, assim, um novo conflito entre normas 

(conflito de segunda ordem), que deverá ser solucionado.  
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Vejamos um caso concreto: sabemos que o Supremo Tribunal 

Federal já declarou, inclusive sob a égide dos recursos repetitivos (RE 

596.177), a inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre a receita 

bruta do produtor rural pessoa física que seja empregador (FUNRURAL). 

Há, porém, divergências na interpretação deste precedente.  

Examinando a jurisprudência do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (“CARF”), identifica-se decisões nas quais positivou-se 

entendimento segundo o qual o STF, quando declarou a 

inconstitucionalidade do FUNRURAL (até a edição da Lei nº 10.256/01), 

considerou inconstitucional também o dispositivo legal que atribui ao 

adquirente da produção rural a responsabilidade pelo recolhimento do 

tributo (art. 30 da Lei nº 8.212/91).  

Como consequência deste entendimento, algumas turmas do 

CARF vêm afastando a exigência do FUNRURAL, mesmo em relação a 

fatos geradores ocorridos após a edição da Lei nº 10.256/01, sob a alegação 

de que a responsabilidade continua sendo imputada ao adquirente com 

fundamento no referido art. 30, o qual permanece inalterado desde que o 

STF declarou-o inconstitucional.  

Em outras decisões, contudo, percebe-se que a interpretação 

conferida ao precedente do STF é diversa. Para estes julgadores, o 

mencionado art. 30, que trata da chamada “sub-rogação” na pessoa do 

adquirente da produção rural, não foi declarado inconstitucional. Seriam, 

pois, válidas as exigências de tributos com suporte neste enunciado. 

Como se percebe, há claramente um conflito entre a norma 

construída nos casos a partir do precedente firmado pelo STF, o que resulta 

na atribuição de consequências diversas a casos análogos.  

Neste contexto, surgem os seguintes questionamentos: como 

solucionar tal conflito? Quais os critérios que deverão orientar esta solução 
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e quem poderá fazer isso? Estes são, basicamente, os pontos que serão 

examinados ao longo do nosso estudo. 

Para respondê-los, iniciaremos nosso estudo examinando o 

modo como se movimentam as estruturas normativas, ou seja, como o 

sistema jurídico se estrutura mediante a edição de normas cada vez mais 

específicas para alterar as condutas intersubjetivas. Ao compreender o 

modo como se dá esse processo de positivação, conseguiremos, também, 

determinar porque são produzidas normas conflitantes. 

O passo seguinte será determinar quais os conflitos que, de 

fato, interessam ao nosso sistema. Para tanto, fixaremos os critérios para 

sua identificação, tomando como parâmetro, com algumas ressalvas, 

aqueles já elencados pela doutrina.  

Investigaremos, então, os critérios comumente eleitos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com base no que dispõe nosso ordenamento, 

para dirimir os conflitos entre normas.  

Sabemos, no entanto, que muitas vezes se verificam conflitos 

também entre estes critérios, sendo necessário, portanto, fixar também o 

modo como decidiremos pela aplicação de um ou outro nestas hipóteses.  

Ainda neste capítulo, analisaremos quais os parâmetros que 

devem ser utilizados para solucionar antinomias quando os critérios citados 

não são aplicáveis.  

De fato, quando se verificam antinomias entre duas normas 

construídas a partir de um mesmo suporte físico – como ocorre no caso da 

interpretação controvertida de precedentes dos Tribunais Superiores – não 

é possível a eliminação do conflito com base unicamente nos critérios 

comumente eleitos para a solução da antinomia, já que se trata de normas 

de idêntica hierarquia e com os mesmos âmbitos de vigência.  
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É indispensável, portanto, fixar premissas quanto aos limites 

a serem observados para resolver antinomias que não encontram solução 

nos critérios mencionados. 

Ademais, é igualmente importante delimitar qual o resultado 

da atividade de eliminação de conflitos entre normas jurídicas. 

Feito isso, passaremos, então, a examinar os conflitos na 

aplicação dos precedentes dos Tribunais Superiores. Tentaremos, neste 

capítulo, estabelecer quais os critérios a serem considerados para resolução 

de antinomias na aplicação dos precedentes, o processo no qual poderá 

ocorrer esta solução, bem como o resultado da resolução de tal conflito. 

Sabemos que, em razão da especialidade dos precedentes 

vinculantes, são infinitos os conflitos possíveis e igualmente 

indeterminados os critérios que podem ser adotados, em cada caso, para 

solucioná-los. Tentaremos, porém, fixar, ainda que de modo genérico, o 

modo como estas antinomias poderão e serão solucionadas. 
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Capítulo I – Direito positivo e a movimentação das 

estruturas normativas 

Sumário: 
1.1. O processo de positivação das normas jurídicas. 1.2. A relação de 
fundamentação/derivação entre as normas jurídicas. 1.3. A aplicação das 
normas jurídicas.. 

 

A vida em sociedade é regulada por uma série de normas, 

integrantes dos mais diversos sistemas (jurídico, moral, religioso etc.).1  

É certo que todas estas normas, apesar de distintas quanto ao 

conteúdo, possuem idêntica finalidade: influenciar o comportamento dos 

indivíduos, de modo que dirijam suas ações para atingir os valores 

prestigiados pela sociedade.2 Como, então, podemos identificar aquelas que 

integram o sistema jurídico?  

De acordo com Hans Kelsen, o que permite identificar as 

normas jurídicas, diferenciando-as das demais, é o fato de encontrarem 

fundamento numa outra norma integrante do sistema: 

O fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a 
validade de uma outra norma. Uma norma que representa o 
fundamento de validade de uma outra norma é figurativamente 

                                              
1  Como observa Norberto Bobbio: “Podemos comparar o nosso proceder na vida com o 

caminho de um pedestre em uma grande cidade: aqui a direção é proibida, lá a direção é 
obrigatória; e mesmo ali onde é livre, o lado da rua sobre o qual ele deve manter-se é 
rigorosamente sinalizado. Toda a nossa vida é repleta de placas indicativas, sendo que 
umas mandam e outras proíbem ter um certo comportamento. Muitas destas placas 
indicativas são constituídas por regras de direito. Podemos dizer desde já, mesmo em 
termos ainda genéricos, que o direito constitui uma parte notável, e talvez também a mais 
visível, da nossa experiência normativa.” (BOBBIO, Norberto. Teoria da norma 
jurídica. São Paulo: EDIPRO, 2005, p. 24) 

2  Teoria da norma jurídica, p. 26. 
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designada como norma superior, por confronto com uma norma 
que é, em relação a ela, a norma inferior.3 

Ocorre que a norma superior que serve de fundamento de 

validade da norma inferior precisa, também ela, se fundamentar numa outra 

norma, a qual, por sua vez, deverá fundamentar-se numa norma igualmente 

jurídica. Esquematicamente, essa relação de derivação e fundamentação 

pode ser assim demonstrada: 

 

Para que a indagação sobre o fundamento de validade não se 

perca no interminável, é indispensável determinar qual a norma jurídica que 

está no topo da pirâmide normativa, ou seja, a norma mais elevada dentro 

deste sistema e que, portanto, lhe confere unidade.4  

Hans Kelsen resolveu a questão do seguinte modo: 

concebendo uma norma fictícia,5 não escrita, mas sim pensada, que atribui 

                                              
3  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 216. 
4  “Como a norma fundamental é o fundamento de validade de todas as normas 

pertencentes a uma e mesma ordem jurídica, ela constitui a unidade na pluralidade destas 
normas.” (Teoria pura do direito, p. 228) 

5  Segundo a lição de Hans Kelsen: “A norma fundamental de uma ordem jurídica ou moral 
positivas – como evidente do que precedeu – não é positiva, mas meramente pensada, e 
isto significa uma norma fictícia, não o sentido de um real ato de vontade, mas sim de 
um ato meramente pensado. Como tal, ela é uma pura ou ‘verdadeira’ ficção no sentido 



22 
 

a uma autoridade a competência para positivar comandos, ou seja, para criar 

normas positivas: 

O sistema de normas que se apresenta como uma ordem jurídica 
tem essencialmente um caráter dinâmico. Uma norma jurídica não 
vale porque tem um determinado conteúdo, quer dizer, porque o 
seu conteúdo pode ser deduzido pela via de um raciocínio lógico 
de uma norma fundamental pressuposta, mas porque é criada por 
uma forma determinada – em última análise, por uma forma fixada 
por uma norma fundamental pressuposta. Por isso, e somente por 
isso, pertence ela à ordem jurídica cujas normas são criadas de 
conformidade com esta norma fundamental. Por isso, todo e 
qualquer conteúdo pode ser Direito.6 

Esta norma, por ele denominada “norma fundamental”, nada 

mais é, portanto, do que a regra não posta que legitima o poder constituinte 

originário para inaugurar a ordem positiva, ou seja, para elaborar a 

Constituição de um determinado país. 

Raciocínio semelhante é defendido por Herbert L.A. Hart 

quando afirma que é a existência de uma “regra de reconhecimento” que 

confere unidade ao sistema jurídico, melhor dizendo, permite identificar o 

que é ou não direito: 

A regra de reconhecimento, que faculta os critérios através dos 
quais a validade das outras regras do sistema é avaliada, é, num 
sentido importante que tentaremos clarificar, uma regra última: e 
onde, como é usual, há vários critérios ordenados segundo a 
subordinação e a primazia relativa, um deles é supremo.7 

O autor alerta, porém, que não se pode falar que a regra de 

reconhecimento não tem sua validade “assumida” ou “pressuposta”, pois 

                                              
da vaihingeriana Filosofia do Como-Se, que é caracterizada pelo fato de que ela não 
somente contradiz a realidade, como também é contraditória em si mesma. Pois a 
suposição de uma norma fundamental – como porventura a norma fundamental de uma 
ordem moral religiosa: ‘Deve-se obedecer aos mandamentos de Deus, como determina 
historicamente a primeira Constituição’ – não contradiz apenas a realidade, porque não 
existe tal norma como sentido de um real ato de vontade; ela também é contraditória em 
si mesma, porque descreve a conferição de poder de uma suprema autoridade da Moral 
ou do Direito e com isto parte de uma autoridade – com certeza apenas fictícia – que está 
acima dessa autoridade.” (Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1986, p. 328-329) 

6  Teoria pura do direito, p. 221. 
7  O conceito de direito. 5ªed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 117. 
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esta norma não é válida ou inválida, mas sim aceita pelos integrantes do 

sistema como apropriada para ser utilizada como fundamento do sistema.8 

No entanto, independentemente da premissa que se adote – 

norma pensada ou aceita pela comunidade jurídica – parece-nos correto 

afirmar que a legitimidade conferida ao constituinte originário é o que dá 

unidade ao sistema, pois garante que as normas constitucionais, como 

fundamento inaugural da ordem positiva (ou seja, ordem construída com 

suporte em linguagem competente), sejam o fundamento de validade de 

todas as demais regras que compõem o sistema jurídico. 

1.1. O processo de positivação das normas jurídicas 

A norma superior que inaugura o sistema jurídico positivo (ou 

seja, o conjunto de normas postas) é a Constituição da República. Ali estão 

as diretrizes que orientarão a produção de todas as demais regras que 

compõem o nosso ordenamento.9 

No entanto, para que o direito cumpra sua função, que é alterar 

as condutas intersubjetivas,10 é indispensável que as normas constitucionais 

sejam aplicadas, dando ensejo à produção de novas normas, cada vez mais 

individualizadas, de modo a aproximar seus comandos dos seus 

                                              
8  O conceito de direito, p. 120. 
9  Como assevera Roque Antonio Carrazza: “[...] a Constituição é a lei máxima, que 

submete todos os cidadãos e os próprios Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 
Uma norma jurídica só será considerada válida se em harmonia com as normas 
constitucionais. Afinal, são elas o critério último de existência e validade das demais 
normas do sistema jurídico.” (“Segurança jurídica e eficácia temporal das alterações 
jurisprudenciais: competência dos tribunais superiores para fixa-la – questões conexas.” 
In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio. (coord.) Efeito ex nunc e as decisões do STJ. 1ª ed. 
São Paulo: Manole, 2008, p. 35) 

10  “O direito positivo se exprime com locuções como “estar facultado a fazer ou omitir”, 
“estar obrigado a fazer ou omitir”, “estar impedido de fazer ou omitir”. E tais locuções 
não descrevem como factualmente o sujeito agente se comporta, mas como deve 
comportar-se.” (VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito 
positivo. São Paulo: Noeses, 2005, p. 68) 
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destinatários e, assim, estimulá-los a adotar as condutas que o sistema 

considera mais desejáveis.11 Como destaca Hans Kelsen: 

[...] A norma geral, que liga a um fato abstratamente determinado 
uma consequência igualmente abstrata, precisa, para poder ser 
aplicada, de individualização. É preciso estabelecer se in concreto 
existe um fato que a norma geral determina in abstracto; e é 
necessário pôr um ato concreto de coerção – isto é, ordená-lo e 
depois executá-lo – para este caso concreto, ato de coerção esse 
que é igualmente determinado in abstrato pela norma geral. 
Portanto, a aplicação de uma norma geral a um caso concreto 
consiste na produção de uma norma individual, na 
individualização (ou concretização) da norma geral.12 

O primeiro passo neste processo de aproximação dos 

comandos prescritivos aos seus destinatários se dá com o exercício, pelo 

legislador, das competências atribuídas pela Constituição da República.  

De fato, no plano hierárquico imediatamente ao das normas 

constitucionais encontramos todos os enunciados prescritivos com “status 

de lei”, ou seja, aptos a inovar o ordenamento jurídico, criando novos 

direitos e deveres. Dizemos “status de lei” porque não somente a lei, 

enquanto produto da atuação do Poder Legislativo, tem esse poder. 

Por força do princípio da legalidade, consagrado no art. 5º, II, 

da Constituição da República, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. A regra, portanto, é que apenas 

o Poder Legislativo pode criar novos direitos e deveres.13 

                                              
11  “Aquilo que está ao alcance do legislador é aproximar os comandos normativos, cada 

vez mais, estimulando de maneira crescente as consciências, para determinar as vontades 
na direção do cumprimento das condutas estipuladas. E isso se faz com o processo de 
positivação das normas jurídicas, numa trajetória que vai da mais ampla generalidade e 
abstração, para chegar a níveis de individualidade e concreção.” (CARVALHO, Paulo 
de Barros. Curso de direito tributário. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 353) 

12  Teoria pura do direito, p. 256. 
13  [...] Antes da formação do Estado moderno, de fato, o juiz, ao resolver as controvérsias 

não estava vinculado a escolher exclusivamente normas emanadas do órgão legislativo 
do Estado, mas tinha certa liberdade de escolha na determinação da norma a aplicar; 
podia deduzi-la das regras do costume, ou ainda daquelas elaboradas pelos juristas ou, 
ainda, poderia resolver o caso baseando-se em critérios equitativos, extraindo a regra do 
próprio caso em questão segundo princípios da razão natural. [...] 
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Porém, a própria Constituição cria algumas exceções a esta 

regra. No seu art. 62,14 por exemplo, autoriza o Poder Executivo a editar 

medidas provisórias sobre determinadas matérias, as quais têm força de lei. 

Significa dizer: assim como os enunciados editados pelo Legislativo, 

também inovam o sistema.  

Por isso estamos autorizados a afirmar que, abaixo da 

Constituição, estão não somente os textos normativos produzidos pelo 

Legislativo, mas todos aqueles que tenham igual status, nos estritos termos 

fixados pelo constituinte. 

Pois bem. Os textos de “lei”, quando elaborados, descrevem 

hipoteticamente os fatos que, se ocorridos, resultarão em consequências 

jurídicas. Tanto estes fatos quanto as consequências correlatas são sempre 

prescritos em termos gerais e abstratos, justamente para a lei possa cumprir 

o seu papel: disciplinar um número infindável de situações.15  

É indispensável, portanto, a sua individualização, ou seja, à 

sua aplicação aos casos concretos. E tal papel compete, como regra, ao 

Poder Executivo e ao Poder Judiciário. 

                                              
Todavia, com a formação do Estado moderno o juiz de livre órgão da sociedade torna-
se órgão do Estado, um verdadeiro e autêntico funcionário do Estado. [...] este fato 
transforma o juiz no titular de um dos poderes estatais, o judiciário, subordinado ao 
legislativo; e impôs ao próprio juiz a resolução de controvérsias sobretudo segundo 
regras emanadas do órgão legislativo ou que, de qualquer modo (tratando-se de normas 
consuetudinárias ou de direito natural), possam ser submetidas a um reconhecimento por 
parte do Estado. (BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do 
direito. São Paulo: Ícone, 2006, p. 27) 

14  “Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 
Nacional.” 

 (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm) 

15  Nas palavras de Celso Ribeiro Bastos: “Para que a lei cumpra seu propósito de disciplinar 
um número infindável de situações, faz-se necessário recorrer a um alto nível de 
generalidade e abstração [...]”. (Hermenêutica e interpretação constitucional. 4ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014, p. 29) 
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É preciso ressaltar, porém, que a aplicação destes comandos, 

muitas vezes, está condicionada a edição de normas regulamentares, 

também gerais e abstratas. O veículo introdutor destas normas podem ser 

decretos, instruções normativas, etc. O elemento comum a todos eles é o 

fato de que se destinam apenas a possibilitar a execução das “leis”, de modo 

que deverão observar integralmente as suas disposições.  

No plano inferior ao das leis sem sentido formal temos, 

portanto, todos estes “instrumentos secundários” de inserção de normas no 

sistema.16 São eles, em conjunto com as leis e, em última instância, com a 

Constituição da República, que serão aplicados aos casos concretos. 

Como resultado deste ato de aplicação, teremos textos 

jurídicos mais específicos, os quais permitirão a construção de normas mais 

especializadas, individuais e concretas. É o caso das sentenças, de atos 

administrativos como o lançamento, dentre tantos outros. Estes ocupam os 

últimos patamares da pirâmide normativa. 

Pelo que foi exposto, podemos afirmar que nosso 

ordenamento jurídico se estruturaria, em termos simplificados, do seguinte 

modo: 

                                              
16  “Os instrumentos secundários são todos os atos normativos que estão subordinados à lei. 

Não obrigam os particulares e, quanto aos funcionários públicos, devem-lhe obediência 
não propriamente em vista de seu conteúdo, mas por obra da lei que determina sejam 
observados os mandamentos superiores da Administração.” (Paulo de Barros Carvalho, 
Curso de direito tributário, p. 89) 



27 
 

 

A estrutura acima certamente não reflete todas as 

peculiaridades do nosso sistema jurídico. Afinal, nem sempre é necessária 

a edição de um regulamento para que as leis sejam aplicadas pelos Tribunais 

e pelo Administração Pública.  

De igual modo, é comum a existência de hierarquia entre as 

“leis” em sentido formal, em razão da matéria que disciplinam, de modo 

que não ocuparão o mesmo patamar normativo.  

O Código Tributário Nacional, por exemplo, ao instituir 

normas destinadas a regular os conflitos de competência entre os entes 

tributantes, nos termos do art. 146, I,17 da Constituição da República, deve 

ser observado pelas leis que instituem tributos e, por isso, é 

hierarquicamente superior a elas.18 

                                              
17  Art. 146. Cabe à lei complementar: 

I – dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

(BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 out. 
1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm)  

18  “[...] muitas normas introduzidas no sistema por lei ordinária, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios deverão procurar o âmbito de validade material de seu 
conteúdo prescritivo em normas da legislação complementar. O exemplo eloquente está 
nas regras que dispõem sobre conflitos de competência entre as entidades tributantes. 
Instalando-se a possibilidade, o legislador complementar expedirá disposição normativa 
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De todo modo, o que queremos demonstrar, com o esquema 

citado, é tão-somente o modo como o direito atua: mediante a edição de 

sucessivas normas gerais e abstratas que, depois, são individualizadas, de 

modo a garantir a observância dos seus comandos nos casos concretos.  

1.2. A relação de fundamentação/derivação entre as normas jurídicas 

Como demonstrado no item precedente, o nosso sistema 

jurídico atua mediante a edição de uma série sucessiva de normas, de modo 

a individualizar seus comandos e, assim, cumprir o seu papel de regular 

condutas. 

Essas normas, por sua vez, são necessariamente interligadas. 

Melhor dizendo: há uma clara relação de fundamentação entre as normas 

que ocupam o topo da pirâmide normativa e aquelas que ocupam os escalões 

inferiores.19 

Com isso não queremos dizer que as normas têm um conteúdo 

pré-determinado, que poderia ser inferido a partir das normas superiores que 

fundamentam sua criação. 

Afinal, o nosso sistema jurídico é do tipo dinâmico, o que 

significa que as normas jurídicas não têm seu conteúdo predeterminado pela 

“norma fundamental” ou “regra de reconhecimento”. Como destaca Hans 

Kelsen: 

                                              
cujo conteúdo deverá ser observado e absorvido pelas pessoas políticas interessadas. 
Trata-se de hipótese de hierarquia material, em que a regra veiculada por lei 
complementar submete suas inferiores hierárquicas: as introduzidas por lei ordinária.” 
(Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 212) 

19  Tácio Lacerda Gama, ao tratar da relação entre norma superior e norma inferior, afirma 
o seguinte: “Esse encadeamento de normas, visto de cima para baixo, liga normas de 
competência que programam como a norma inferior deve ser criada. Sob esta perspectiva 
dinâmica, a norma criada se converte em norma de competência, relativamente à inferior, 
e assim sucessivamente.” (Competência tributária: fundamentos para uma teoria da 
nulidade. 2ª ed. São Paulo: Noeses, 2011) 
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O tipo dinâmico é caracterizado pelo fato de a norma fundamental 
pressuposta não ter por conteúdo senão a instituição de um fato 
produtor de normas, a atribuição de poder a uma autoridade 
legisladora ou – o que significa o mesmo – uma regra que 
determina como devem ser criadas as normas gerais e individuais 
do ordenamento fundado sobre esta norma fundamental. [...]20 

E nem poderia ser diferente, já que, pelo fato de a sociedade 

sofrer constantes transformações, as quais não podem ser ignoradas pela 

ordem jurídica, é indispensável que o direito seja um sistema aberto a estas 

novas circunstância.  

Isso, todavia, não significa que as normas superiores não 

trazem condicionantes materiais e formais para a edição das normas 

inferiores. Em outros termos: aqueles que editam novas normas não são 

livres para escolher os acontecimentos que vão disciplinar e a forma como 

serão disciplinados.  

Com efeito, é qualidade comum a toda e qualquer norma 

jurídica o fato de ter a sua produção condicionada ao que prescreve uma 

norma de superior hierarquia, inclusive no que diz respeito à matéria sobre 

a qual poderá dispor.21  

Como destaca Tácio Lacerda Gama, a norma superior, que ele 

chama de norma de competência, especificará não apenas quem poderá 

produzir novas regras e qual o procedimento que deverá ser seguido para 

tanto. Prescreve, também, a matéria sobre a qual a norma inferior poderá 

versar: 

Cabe à chamada norma de competência indicar o sujeito da 
enunciação. É ele que deve desempenhar o ato ou conjunto 
de atos necessários à produção válida de normas no sistema 
jurídico. É também essa norma que vincula, por meio de 
uma relação jurídica, o sujeito competente e os demais 

                                              
20  Teoria pura do direito, p. 219. 
21  […] a peculiaridade que possui o direito de regular sua própria criação. Isso pode operar-

se de forma a que uma norma apenas determine o processo por que outra norma é 
produzida. Mas também é possível que seja determinado ainda – em certa medida – o 
conteúdo da norma a produzir. (Hans Kelsen, Teoria pura do direito, p. 246. 
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sujeitos de direito. No cerne desse vínculo encontra-se a 
possibilidade de editar normas sobre uma matéria qualquer. 
Mais uma vez, as respostas sobre quem, como e a respeito 
do que devem versar as normas para serem jurídicas se 
encontram nas normas de competência.22 

Esta, aliás, é a razão pelo qual o ordenamento jurídico é 

qualificado como um sistema autopoiético, ou seja, como um sistema cujos 

elementos se reproduzem valendo-se de diretrizes fixadas por seus próprios 

componentes. Fabiana Del Padre Tomé,23 ao tratar do tema, afirma que os 

sistemas autopoiéticos possuem as seguintes características: 

❏ autonomia, pois estabelecem os condicionantes para que seja 

realizada qualquer mudança na sua composição;  

❏ identidade, pois diferenciam-se do ambiente em que se situam 

ao determinar o que é e o que não é próprio ao sistema;  

❏ não possuem imputs ou outputs, na medida em que o ambiente 

não influi diretamente no sistema. E nem poderia ser 

diferente: afinal, quaisquer mudanças no sistema decorrem da 

própria estrutura sistêmica que processa as informações 

vindas do ambiente. 

Estes sistemas, portanto, se distinguem dos demais por, entre 

outras coisas, estabelecerem as condições para que o conjunto seja alterado.  

Sob esta perspectiva, podemos concluir que apesar de o 

direito ser um sistema semanticamente aberto – ou seja, se relacionar com 

o contexto social, alterando-se de modo a se adequar à evolução da 

                                              
22  Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 139. 
23  TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 1ª ed. São Paulo: Noeses, 2006, 

p. 43. 
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sociedade –, é fechado sintaticamente, regulando a criação dos elementos 

que poderão integrá-lo (normas jurídicas).24 

Os primeiros condicionantes para a edição de novas normas 

jurídicas, como já mencionamos, estão justamente na Constituição da 

República.25 E esta, ao inaugurar o sistema jurídico positivo, não apenas 

especifica quem é competente para produzir normas, estabelecendo também 

o procedimento para tal e, de certo modo, o conteúdo que estas normas 

terão.  

Dizemos “de certo modo” porque, obviamente, a Constituição 

não disciplina, em todos os seus contornos, as condutas que deverão ser 

reguladas. Isso, no entanto, não significa que quaisquer matérias poderão 

ser reguladas pelos participantes do sistema do modo que melhor lhe 

aprouver.  

No seu art. 5º, por exemplo, a Constituição é expressa ao 

dispor que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, 

                                              
24  “Reconhecer a clausura operacional dos ordenamentos jurídicos não acarreta afirmar que 

este sistema - na condição de um dos subsistemas sociais, em paridade com os 
(sub)sistemas formados pela economia, política, cultura, moral e ética - não se relacione 
com os demais. O fechamento funcional, portanto, não implica em que o sistema jurídico 
esteja inacessível às mudanças ocorridas nos outros subsistemas que constituam o seu 
entorno ou o contexto. Identificar a clausura e a abertura significa dizer que embora o 
sistema se relacione com (ou seja aberto aos) demais sistemas integrantes do sistema 
social global, a forma de relacionamento é própria. O fechamento opera como a lente de 
uma máquina fotográfica: o sistema jurídico, ao se relacionar com o contexto social, em 
sua multiplicidade, seleciona e representa (“fotografa”) os aspectos que demandam a 
regulação jurídica. [...]” (ARAÚJO, Clarice von Oertzen de. Incidência jurídica: teoria 
e crítica. 1ª ed. São Paulo: Noeses, 2011, p. 58) 

25  “Nossa Constituição é rígida. Em consequência, é a lei fundamental e suprema do Estado 
brasileiro. Toda autoridade só nela encontra fundamento e só ela confere poderes e 
competências governamentais. Nem o governo federal, nem os governos dos Estados, 
nem os dos Municípios ou do Distrito Federal são soberanos, porque todos são limitados, 
expressa ou implicitamente, pelas normas positivas daquela lei fundamental. Exercem 
suas atribuições nos termos nela estabelecidos.” (SILVA, José Afonso da. Curso de 
direito constitucional positivo. 25ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 46). 
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ou de caráter perpétuo.26 Portanto, que nenhuma norma infraconstitucional 

poderá ter como conteúdo penas desta natureza.  

Com base neste singelo exemplo, fica claro que, ao editar 

“leis” em sentido formal, de modo a inovar o ordenamento jurídico, os 

“legisladores” não serão totalmente livres para definir o conteúdo das 

normas que irão criar.  

De igual forma, também não serão livres para regulamentá-

las ou aplica-las os agentes competentes para tanto. Afinal, de nada 

adiantaria afirmar que novos direitos e deveres devem ser criados mediante 

lei em sentido formal se estas não tivessem que ser observadas nos escalões 

inferiores.  

Celso Antônio Bandeira de Melo, por exemplo, quando trata 

da atuação discricionária dos agentes administrativos, expõe claramente 

esta ideia ao afirmar o seguinte: 

Assim, deve-se, desde logo, começar por frizar que o próprio do 
Estado de Direito, como se sabe, é encontrar-se, em quaisquer de 
suas feições, totalmente sujeitado aos parâmetros da legalidade. 
Inicialmente submisso aos termos constitucionais, em seguida, aos 
próprios termos propostos pelas leis, e, por último, adstrito à 
consonância com os atos normativos inferiores, de qualquer 
espécie, expedidos pelo Poder Público. Deste esquema, 
obviamente, não poderá fugir agente estatal algum, esteja ou não 
no exercício de “poder” discricionário.27 

                                              
26  Art. 5º. [...]  

XLVII - não haverá penas:  

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;  

b) de caráter perpétuo; 

(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm) 

27  Discricionariedade e controle jurisdicional. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 10-
11. 
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Como se vê, o autor defende a vinculação do aplicador àquilo 

que a lei prevê, a qual se reflete justamente na necessidade de subsunção do 

evento/fato à norma para que se apliquem as consequências correlatas. 

Esta estrita vinculação à lei, por outro lado, não é outra coisa 

senão expressão de um princípio maior: o da segurança jurídica. Como 

destaca Geraldo Ataliba, “o clima de segurança, certeza, previsibilidade e 

igualdade (sem o qual não há livre concorrência) só na legalidade, 

generalidade e irretroatividade da lei tem realização”.28 

De todo modo, a conclusão a que se chega é que, 

independentemente do escalão, todas as normas deverão observância às 

regras superiores que as fundamentam. E essa relação de fundamentação 

está estritamente relacionada, como veremos a seguir, a ideia de subsunção.  

1.3. A aplicação das normas jurídicas 

Conforme exposto no item anterior, a Constituição da 

República condiciona a produção das leis. Estas, por sua vez, limitam o 

modo como serão editados os regulamentos, os quais, por sua vez, em 

conjunto com as leis – e, em última instância, a CF – condicionam a edição 

de normas individuais e concretas direcionadas ao caso concreto. 

Esta relação de fundamentação/derivação deixa claro, por 

outro lado, a ideia de que o ato de produção de uma norma não é outra coisa 

senão um ato de aplicação da norma que lhe serve de fundamento (norma 

superior):  

Uma norma que regula a produção de outra norma é aplicada na 
produção, que ela regula, dessa outra norma. A aplicação do 
Direito é simultaneamente produção do Direito. Estes dois 
conceitos não representam, como pensa a teoria tradicional, uma 

                                              
28  República e Constituição. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 178. 
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oposição absoluta. É desacertado distinguir entre atos de 
criação e atos de aplicação do Direito.29 (grifamos) 

É importante ressaltar que há, na doutrina, enorme 

divergência quando ao conceito de aplicação das normas jurídicas, pois 

alguns equiparam tal fenômeno ao da incidência, enquanto outros entendem 

ser indispensável a sua diferenciação. É o que veremos a seguir com mais 

vagar. 

1.3.1. Teorias sobre a incidência/aplicação das normas jurídicas 

Tradicionalmente, a doutrina defende que aplicação e 

incidência são conceitos distintos: a incidência da norma ocorreria 

automática e infalivelmente após a ocorrência de uma situação, no mundo 

da vida, que se enquadra na hipótese prevista na lei como apta a desencadear 

consequências jurídicas. Em outras palavras: no momento em que se 

verifica um acontecimento que preenche as características descritas no 

antecedente de uma norma jurídica (suporte fáctico),30 este é por ela 

juridicizado, desencadeando os efeitos correlatos.31 

                                              
29  Hans Kelsen, Teoria pura do direito, p. 261. 
30  O elemento sobre o qual incide a regra jurídica é denominado suporte fáctico por Pontes 

de Miranda: “O suporte fáctico (Tatbestand) da regra jurídica, isto é, aquêle fato, ou 
grupo de fatos que o compõe, e sobre o qual a regra jurídica incide, pode ser da mais 
variada natureza [...].” (Tratado de direito privado. Tomo I. Rio de Janeiro: Editor 
Borsoi, 1970, p. 19). 

31  Pontes de Miranda, ao tratar dos “fatos” (suporte fáctico) sobre os quais incidem as 
regras jurídicas, não se preocupa em distinguir os meros acontecimentos (evento) e sua 
descrição em linguagem social (fato social).  A questão é por ele tratada nos seguintes 
termos: “Quando se fala de fatos alude-se a algo que ocorreu, ou ocorre, ou vai ocorrer. 
O mundo mesmo, em que vemos acontecerem os fatos, é a soma de todos os fatos que 
ocorreram e o campo em que os fatos futuros vão se dar.” (Tratado de direito privado. 
Tomo I, p. 3). Por conta disso, ao explicar sua teoria, optamos por utilizar a expressão 
“acontecimento social”, sem nos preocupar em distinguir a simples ocorrência e sua 
descrição em linguagem, já que tal distinção não é feita pelo próprio autor.  
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Já a aplicação ocorreria num momento posterior, de modo a 

transpor para o mundo jurídico, mediante linguagem jurídica, a incidência 

ocorrida anteriormente.32  

Em oposição a esta teoria, há os que defendem que incidência 

e aplicação são conceitos sinônimos, pois partem da premissa de que nada 

existe para o sistema jurídico antes da sua formalização em linguagem 

jurídica, de modo que o fato ocorrido somente existiria no sistema jurídico 

e, portanto, estaria apto a desencadear as consequências correlatas, quando 

devidamente constituído na linguagem competente para atribuir-lhe este 

poder.33 

O plano do direito positivo, nesta concepção, é sintaticamente 

fechado, permitindo o ingresso de elementos exteriores (fatos sociais, 

econômicos etc) apenas quando relatados em linguagem competente, 

significa dizer, no código habilitado previamente pelo sistema.34  

                                              
32  “A incidência da lei, pois que se passa no mundo dos pensamentos e nele tem de ser 

atendida, opera-se no lugar, tempo e outros “pontos” do mundo, em que tenha de ocorrer, 
segundo as regras jurídicas. É, portanto, infalível. [...] A incidência ocorre para todos, 
pôsto que não a todos interesse: os interessados é que têm de proceder, após ela, 
atendendo-a, isto é, pautando de tal maneira a sua conduta que essa criação humana, 
essencial à evolução do homem e à sua permanência em sociedade, continue a existir. 
(F. C. Pontes de Miranda, Tratado de direito privado. Tomo I, p. 16) 

33  “[...] é importante dizer que não se dará a incidência se não houver um ser humano 
fazendo a subsunção e promovendo a implicação que o preceito normativo determina. 
As normas não incidem por força própria. Numa visão antropocêntrica, requerem o 
homem, como elemento intercalar, movimentando as estruturas do direito, extraindo de 
normas gerais e abstratas outras gerais e abstratas ou individuais e concretas e, com isso, 
imprimindo positividade ao sistema, quer dizer, impulsionando-o das normas superiores 
às regras de inferior hierarquia, até atingir o nível máximo de motivação das consciências 
e, dessa forma, tentando mexer na direção axiológica do comportamento intersubjetivo 
[...].” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da 
incidência. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 11) 

34  Como assevera Lourival Vilanova: “a norma jurídica, geral e abstrata (generalidade e 
abstrateza, que não é de todas as normas), não se realiza, i.e., não passa do nível 
conceptual para o domínio do real-social, sem o fato que lhe corresponde, como suporte 
fáctico de sua hipótese  fáctica. Sem a fattispecie concreta correspectiva à fattispecie 
abstrata.” (Causalidade e relação no direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 
144) 
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Portanto, para que um fato possa ser qualificado como 

jurídico, não basta que possua as características descritas na hipótese 

normativa. É necessário que seja descrito em linguagem jurídica, 

ingressando no ordenamento jurídico positivo, de forma a produzir as 

consequências correlatas. Enquanto não houver o relato em linguagem 

competente, nada existe para o mundo do direito e, como consequência, 

nenhum efeito de ordem jurídica é constatado: 

Como já deixamos consignado em trabalho anterior,35 

entendemos que, sob a perspectiva daquele que está dentro do mundo 

jurídico – participante do sistema – o mais adequado seria falar em 

incidência e aplicação como conceitos sinônimos, na medida em que, para 

estas pessoas, o que não está relatado na linguagem do direito não tem 

relevância para o mundo jurídico.  

Num caso de homicídio, por exemplo: o fato de alguém matar 

outra pessoa, no mundo do ser, não significa necessariamente que tal 

acontecimento será transposto para o mundo jurídico. Se, no processo penal, 

não forem apresentadas provas, legitimadas pelo direito, aptas a comprovar 

que o acusado de fato matou aquela pessoa, ele será inocentado, de modo 

que, no mundo jurídico, ele não terá matado ninguém.  

De igual forma, não tem sentido falar em incidência da norma 

constitucional que delimita uma competência tributária antes que seja 

introduzida no sistema uma lei nela fundamentada. 

A Constituição Federal, por exemplo, confere à União a 

competência para instituir um imposto sobre grandes fortunas (art. 153, 

VII). 36 Este tributo, porém, ainda não foi instituído, a despeito dos Projetos 

                                              
35  FIGUEIREDO, Marina Vieira de. Lançamento tributário: revisão e seus efeitos. 1ª ed. 

São Paulo: Noeses, 2014, p. 47-49. 
36  Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...]  

VII – grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 
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de Lei já elaborados pelo Poder Legislativo.37 Não se pode, assim, afirmar 

que esta norma constitucional incidiu ou foi aplicada.  

Neste contexto, não nos parece ter sentido falar em incidência 

como ocorrência anterior à aplicação. Sob o ponto de vista do ordenamento 

jurídico, os acontecimentos sociais são simples eventos, sem qualquer 

relevância para o direito enquanto não forem constituídos em linguagem 

jurídica própria.38 Não produzirão, portanto, quaisquer efeitos dentro desse 

sistema, ou seja, não darão ensejo a relações jurídicas, salvo quando 

relatados em linguagem competente. 

1.3.2. Subsunção como elemento indispensável para a 

incidência/aplicação das normas jurídicas 

No item precedente tratamos das duas principais posições 

teóricas a respeito dos conceitos de incidência e aplicação. Ambas são, 

como vimos, posições inconciliáveis, já que partem de premissas distintas. 

Quando muito, poderíamos afirmar que se trata de perspectivas distintas a 

respeito de um mesmo fenômeno: o direito aproximando seus comandos de 

modo a alterar as condutas intersubjetivas. 

De fato, para aquele que está fora do ordenamento jurídico, 

ou seja, que não atua produzindo novas normas jurídicas, mas está obrigado 

                                              
(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm) 

37  Como exemplo podemos citar o PLP 11/2015 e o PLP 130/2012, cujas íntegras podem 
ser conferidas nos seguintes endereços: 

PLP 11/2015: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=ED9473E
50774726E57F0EC456BBF2976.proposicoesWeb1?codteor=1299636&filename=Tra
mitacao-PLP+11/2015  

PLP 130/2012: 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=001B0532
CA91BA10D58FAE2C44F42909.proposicoesWeb2?codteor=966880&filename=Avul
so+-PLP+130/2012  

38  Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência, p. 
97. 
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a cumprir as suas disposições, a incidência é automática e infalível, pois 

cumpre os comandos prescritivos sem que seja necessária a produção de 

outra norma que constitua uma relação individual.  

No entanto, para aqueles que atuam no ordenamento, 

movimentando suas estruturas, um fato somente passa a ter relevância 

quando é transportado para o sistema pela linguagem que ele reputa como 

competente. Sob tal perspectiva, a incidência não poderá ser automática e 

infalível, confundindo-se, então, com o próprio conceito de aplicação.39 

É interessante observar, porém, que independentemente da 

perspectiva que se adote (incidência como algo diverso de aplicação ou 

como conceitos sinônimos) fato é que ambas as teorias partem de uma 

mesma premissa: para que ocorra a incidência e a aplicação é indispensável 

a subsunção, ou seja, o perfeito quadramento da ocorrência do mundo do 

ser aquilo que prevê o direito positivo, de modo a desencadear as relações 

jurídicas correlatas. 

Como destaca Roque Antonio Carrazza, o direito, para regular 

os comportamentos humanos, “sempre imputa ao acontecimento de um ato 

ou fato, a instauração de um vínculo jurídico, entre duas pessoas (o sujeito 

ativo e o sujeito passivo), que renderá ensejo a um direito subjetivo e a um 

correlato dever jurídico”.40  

Isso significa que todas as normas possuem idêntica 

formulação sintática: correspondem a um juízo condicional que, no seu 

antecedente, prevê uma situação de possível ocorrência ou já ocorrida e, no 

seu consequente, imputam consequências (relações jurídicas) a estes fatos.  

                                              
39  Esta ideia já foi por nós exposta em outro trabalho. Cf. FIGUEIREDO, Marina Vieira 

de. Lançamento tributário: revisão e seus efeitos. 1ª ed. São Paulo: Noeses, 2014, p. 47-
49. 

40  Reflexões sobre a obrigação tributária. 1ª ed. São Paulo: Noeses, 2010, p. 17. 
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Neste contexto, pode-se afirmar que seja a incidência 

automática e infalível, seja ela equivalente à aplicação, ela somente ocorrerá 

se a situação verificada no mundo do ser (transcrita ou não em linguagem 

competente) se enquadra àquilo que prevê a norma jurídica no seu 

antecedente. Em outros termos: a consequência prescrita pelo direito 

somente se verificará se ocorrida uma situação que, nos termos da lei, é 

suficiente para desencadeá-la. 

A incidência resultaria, portanto, da conjunção de duas 

operações:41  

(i) subsunção:  verificação de que o fato ocorrido no mundo 

fenomênico (evento) se enquadra na descrição abstrata 

prevista na norma como apta a desencadear direitos e deveres; 

e 

(ii)  implicação:  constituição da consequência prevista na norma.  

Para os que entendem que a incidência é automática e 

infalível, tais operações ocorreriam no momento em que se verificasse a 

ocorrência factual. Deste modo, tomando como exemplo uma norma que 

institui determinado tributo, esta incidiria no momento em que se 

verificasse, no mundo do ser, a situação que, nos termos da lei, dá ensejo ao 

dever de pagar a exação. 

A norma que institui o Imposto sobre a Renda, por exemplo, 

prescreve que o dever de pagar este tributo decorrerá do fato “auferir renda”, 

                                              
41  “Percebe-se que a chamada ‘incidência jurídica’ se reduz, pelo prisma lógico, a duas 

operações formais: a primeira, de subsunção ou de inclusão de classes, em que se 
reconhece que uma ocorrência concreta, localizada num determinado ponto do espaço 
social e numa específica unidade de tempo, inclui-se na classe dos fatos previstos no 
suposto da norma geral e abstrata; outra, a segunda, de implicação, porquanto a fórmula 
normativa prescreve que o antecedente implica a tese, vale dizer, o fato concreto, ocorrido 
hic et nunc, faz surgir uma relação jurídica também determinada, entre dois ou mais 
sujeitos de direito. [...]” (Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário: fundamentos 
jurídicos da incidência, p. 11) 
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segundo determinadas condições de espaço e tempo (que variam a depender 

da pessoa que aufere renda, se física ou jurídica). Em outros termos: se 

auferida renda, então deve ser o dever de pagar referido tributo. 

Sob a perspectiva de que a incidência é automática e infalível, 

o dever de pagar este tributo surge no momento em que determinada pessoa, 

física ou jurídica, aufere renda. Ou seja, quando ocorre, no mundo do ser, 

um acontecimento que se subsome à previsão legal como apto a 

desencadear esse dever. Esse raciocínio pode ser assim esquematizado: 

 

Verificando-se o enquadramento do acontecimento no mundo 

do ser à previsão legal (subsunção), desencadeia-se a consequência 

correlata (implicação), a qual também deve também deverá observar aquilo 

que a lei prevê (subsunção). Significa dizer: o dever de pagar o tributo 

somente poderá ser imputado à pessoa que a lei diz que é o sujeito passivo 

e o valor a pagar deverá ser apurado a partir da base de cálculo e da alíquota 

que a lei fixou.  

Esta circunstância não se altera quando analisamos a 

incidência sob a perspectiva daqueles que equiparam tal operação à 
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aplicação. A diferença é que, para os que defendem tal posicionamento, tais 

operações (subsunção – implicação – subsunção) somente ocorreriam após 

a certificação, em linguagem competente, do evento ocorrido no mundo do 

ser. 

Assim, no exemplo citado acima, não bastaria que uma pessoa 

auferisse renda. Seria necessário, também, que este acontecimento – 

“auferir renda” – fosse transportado para o mundo jurídico por meio da 

linguagem que o sistema reputa como competente, ou seja, por meio do 

lançamento realizado pela Autoridade Administrativa ou de declaração do 

contribuinte.  

Assim, para que se considere que a pessoa está obrigada ao 

pagamento do Imposto sobre a Renda, é necessário não apenas auferir 

renda, mas também que esta pessoa declare que auferiu renda ou, caso se 

omita, certifique a Fiscalização que renda foi auferida. Esquematicamente, 

esse posicionamento poderia ser assim demonstrado: 

 

Os exemplos citados, porém, servem ao propósito de 

demonstrar que em quaisquer das posições citadas não se alteram os 
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conceitos de subsunção e implicação. Ambos continuam sendo elementos 

centrais para que se desencadeiem as consequências previstas na norma 

superior.  

A subsunção entre o acontecimento factual – quando este 

ocorre ou após sua certificação em linguagem competente – é, portanto, 

indispensável para que ocorra a implicação, ou seja, o desencadeamento das 

consequências que a norma superior imputa a ele, nos termos nela previstos 

(nova subsunção).42  

A necessidade de subsunção entre norma superior e norma 

inferior, por sua vez, poderia levar a conclusão de que não seria possível a 

edição de normas conflitantes em patamares distintos do sistema.  

Afinal, se o legislador somente pode atuar nos limites 

impostos pela Constituição, não conseguiria elaborar normas 

inconstitucionais. Da mesma forma, se os regulamentos devem integral 

observância ao que prescreve a lei, por força da subsunção não seria 

possível contrariá-la. Com muito mais razão, as sentenças, acórdãos, atos 

administrativos e todos os demais instrumentos destinados a individualizar 

os comandos prescritivos não se desviariam deles em hipótese alguma.  

Ora, se a lei prescreve que o fato “A” dará ensejo à 

consequência “B” e, para que seja legítima a aplicação, é necessária a 

subsunção, poderíamos concluir que os aplicadores produzirão, sempre, 

normas idênticas. 

                                              
42  “Discorremos, em edições anteriores, acerca da subsunção do conceito do fato ao 

conceito da norma, baseados no entendimento de que a subsunção só se operaria entre 
iguais. A subsunção, porém, como operação lógica que é, não se verifica simplesmente 
entre iguais, mas entre linguagens de níveis diferentes. Em homenagem à precisão que 
devemos incessantemente perseguir, o certo é falarmos em subsunção do fato à norma, 
pois ambos configuram linguagens. E, toda vez que isso acontece, com a conseqüente 
efusão de efeitos jurídicos típicos, estamos diante da própria essência da fenomenologia 
do direito. [...].” (Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 249) 
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Ocorre que, como bem observa Tércio Sampaio Ferraz Júnior, 

o processo de subsunção não é uma operação dedutiva, em que a norma 

superior funciona como premissa maior, a descrição do caso concreto como 

premissa menor e o desencadeamento das consequências correlatas como 

conclusão necessária. 

Nas palavras do referido autor, a tipificação do fato relevante 

para o direito e das consequências a ele correlatas tem que ser construída 

pelo aplicador, já que não é possível, de antemão, determinar o sentido dos 

termos empregados pelo legislador: 

A hipótese normativa não é uma simples descrição abstrata e 
genérica de uma situação concretamente possível, mas traz em si 
elementos prescritivos. Assim, uma norma, ao configurar uma 
facti species, não está apenas descrevendo-a mas tipificando-a. 
[...] E o que se diz para a hipótese de incidência vale também para 
a consequência prevista, que não é também mera descrição (por 
exemplo, de um ato coercitivo – a sanção), mas traz também algo 
de prescritivo. 

Essa tipificação, porém, não é evidente. Por isso, a qualificação 
jurídica, para efeito de decisão, tem de ser construída. Nessa 
construção, é preciso identificar no caso concreto o que na palavra 
da lei aparece expresso por conceitos indeterminados e 
valorativos.43 

A norma, portanto, não é algo dado, mas sim construído pelo 

intérprete. Ademais, ao construir as normas, os intérpretes baseiam-se em 

premissas distintas e, como consequência, o resultado da atividade 

interpretativa pode ser diverso.  

Com isso queremos dizer que a norma a aplicar, e que servirá 

de base para a subsunção, pode não ser a mesma para os aplicadores. 

Portanto, ainda que sejam obrigados a realizar a dita subsunção, isso não 

impedirá eventuais conflitos na aplicação, pois tomarão por base “tipos 

legais” distintos. 

                                              
43  Introdução ao Estudo do Direito. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 293-294. 
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Esse é o cerne dos conflitos na aplicação dos precedentes 

vinculantes fixados pelos Tribunais Superiores, pois, como veremos mais a 

frente, é comum que os aplicadores, partindo de um mesmo precedente, ou 

seja, de um mesmo suporte físico, construam normas com alcance distintos 

e, em consequência disso, cheguem a conclusões diversas quanto à sua 

aplicação ao caso concreto. 

1.3.3. As normas a aplicar: normas de estrutura X normas de conduta 

As normas jurídicas, como vimos, se estruturam sempre como 

juízos condicionais, atribuindo a determinados fatos uma dada 

consequência. 

É comum, porém, a classificação das normas jurídicas em 

duas espécies: normas “de estrutura” e normas “de comportamento”. Tal 

distinção se baseia na seguinte premissa: o direito, diferentemente de outros 

subsistemas sociais, regula sua própria criação. Compõem-se, portanto, de 

normas que regulam a conduta dos cidadãos e normas que prescrevem o 

modo de produção de outras normas.44 

Neste contexto, normas de estrutura seriam as regras que 

dispõem sobre a criação, alteração e supressão de outras normas. Normas 

de conduta, em contrapartida, seriam as regras inferiores às normas de 

estrutura, que regulam diretamente a conduta humana por meio dos modais 

                                              
44  [...] Em todo o ordenamento, ao lado das normas de conduta, existe um outro tipo de 

normas, que costumamos chamar de normas de estrutura ou de competência. São 
aquelas normas que não prescrevem a conduta que se deve ter ou não ter, mas as 
condições e os procedimentos através dos quais emanam normas de conduta validas. 
Uma norma que prescreve caminhar pela direita é uma norma de conduta; uma norma 
que prescreve que duas pessoas estão autorizadas a regular seus interesses em certo 
âmbito mediante normas vinculantes e coativas é uma norma de estrutura, na medida em 
que não determina uma conduta, mas fixa as condições e os procedimentos para produzir 
normas válidas de conduta.” (BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, p. 33-34) 
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proibido, permitido e obrigatório.45 As normas que outorgam competência 

legislativa seriam, pois, normas de estrutura. 

Contudo, concordamos com Tácio Lacerda Gama quando 

afirma que “o ato de criar norma é uma conduta como outra qualquer”.46 

Sob essa perspectiva, seria irrelevante a distinção entre normas de conduta 

e de estrutura, uma vez todas as normas jurídicas, inclusive aquelas 

denominas de estrutura, regulam condutas. 

Ora, quando a Constituição da República, por exemplo, 

reparte a competência para instituição dos tributos, prescrevendo quem 

poderá cria-los e o modo como isso deverá ser feito (procedimento a ser 

seguido e a matéria sobre a qual a norma criada poderá versar), está 

regulando a conduta do legislador infraconstitucional por meio do modal 

deôntico permitido.47  

A norma de competência (estrutura) construída com base em 

tais disposições será, portanto, idêntica às chamadas normas de conduta, já 

que atribui a um determinado sujeito uma permissão. 

                                              
45  “Os teóricos gerais do direito costumam discernir as regras jurídicas em dois grandes 

grupos: normas de comportamento e normas de estrutura. As primeiras estão diretamente 
voltadas a conduta das pessoas, nas relações de intersubjetividade; as de estrutura ou de 
organização dirigem-se igualmente para as condutas interpessoais, tendo por objeto, 
porém, os comportamentos relacionados à produção de novas unidades deôntico-
jurídicas.” (Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 145-6) 

46  Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 107. 
47  As normas de competência tributária, de modo geral, são vistas como normas que não 

obrigam, apenas permitem aos entes federativos a criação de tributos. Há, porém, uma 
exceção: para muitos autores, a instituição do ICMS seria obrigatória. Roque Antonio 
Carrazza expõe a ideia do seguinte modo:  

“A competência tributária – esta é a regra geral – é, no Brasil, de exercício facultativo. 
A pessoa política que a possui é livre para criar, ou não, o tributo que lhe foi 
constitucionalmente deferido. Tudo vai depender da sua vontade autônoma. Segundo 
pensamos, a única exceção a este traço característico da competência tributária refere-
se, justamente, ao ICMS, que os Estados e o Distrito Federal estão obrigados a instituir 
e a arrecadar, em decorrência do que dispõe o inciso XII, “g”, do § 2º do art. 155 da CF, 
que prescreve: ‘XII – Cabe à lei complementar: (...) g) regular a forma como, mediante 
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais 
serão concedidos ou revogados’.” (ICMS. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 624) 
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É certo, por outro lado, que as chamadas “normas de conduta” 

também se assemelham as chamadas “normas de estrutura”, na medida em 

que não se limitam a regular as condutas intersubjetivas. Tais normas vêm 

acompanhadas, também, dos condicionantes para sua aplicação.  

Voltemos ao exemplo citado: a norma superior que 

condiciona a instituição de tributos regula a conduta do legislador ao fixar 

limites pessoais, procedimentais e materiais que deverão ser observados no 

momento da edição da norma inferior. 

Uma vez editada lei instituindo determinado tributo, teremos 

os condicionantes materiais para a cobrança do tributo: o que dá ensejo ao 

seu pagamento (“fato gerador”), quem poderá cobrá-lo (sujeito ativo), quem 

deverá efetuar o pagamento (sujeito passivo) e qual o montante a ser levado 

aos cofres públicos (base de cálculo e alíquota). 

Estes condicionantes materiais, são acompanhados de 

determinações quanto a quem pode realizar a aplicação desta norma, bem 

como o procedimento para tanto. 

Ora, se o resultado da aplicação é a produção de uma nova 

norma jurídica, fica claro que a dita norma responsável pela instituição do 

tributo, mesmo sendo uma norma “de conduta”, trará também limites para 

a produção de novas normas jurídicas.  

Sob esta perspectiva, podemos afirmar que as normas 

jurídicas, sejam de estrutura ou de conduta, terão idêntica formulação: 

regularão uma conduta dentro do sistema jurídico e trarão condicionantes 

para a produção de novas normas. Todas, portanto, seriam normas de 

competência.  

Ressaltamos, por fim, que todas estas normas (qualificadas 

como de competência), seriam compostas, na linha defendida por Tácio 
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Lacerda Gama,48 por dois juízos condicionais distintos: o primeiro (norma 

primária de competência) regula a forma como uma norma deve ser criada; 

o segundo (norma secundária de competência) determina quais as 

consequências a serem aplicadas em caso de descumprimento daquelas 

disposições.  

A “norma dispositiva de competência” é um juízo hipotético 

condicional que prescreve, no seu antecedente, quem pode criar uma norma, 

mediante que procedimento, e em que condições de espaço e tempo. O seu 

consequente, por sua vez, prevê uma relação jurídica na qual a pessoa que 

criou a norma (sujeito ativo) tem o direito subjetivo de exigir o 

cumprimento, pelas pessoas físicas e jurídicas (sujeitos passivos) da norma 

criada nos termos do antecedente.49  

Em síntese, referida norma prescreve as condições em que 

deve ser produzida uma determinada regra e a necessidade de que seja 

observada pelos seus destinatários justamente por ter sido produzida nos 

termos prescritos pelo ordenamento. 

A “norma sancionatória de competência”, por sua vez, prevê, 

no seu antecedente, o descumprimento da norma dispositiva (ou seja, 

invalidade da norma criada) e, no consequente, determina a aplicação de 

uma regra que prescreve a não aplicação da norma criada ilicitamente 

(norma anulatória).50 

                                              
48  “Essas disposições que determinam os requisitos de validade de uma proposição 

recebem o nome de ‘normas de competência’. Em contraposição a estas, estão as que 
estabelecem os efeitos da invalidade e que chamaremos de normas sancionatórias de 
competência.” (Tácio Lacerda Gama, Competência tributária: fundamentos para uma 
teoria da nulidade, p. 347) 

49  Tácio Lacerda Gama, Competência Tributária: fundamentos para uma teoria da 
nulidade, p. 93. 

50  “A norma sancionatória tem como hipótese o descumprimento da relação jurídica de 
competência tributária (-c). É a violação daquilo que dispõem os condicionantes formais 
e materiais da norma de competência que justifica a aplicação da norma sacionatória de 
competência. Em meio aos signos de sua composição, é possível ler que: violada a 
relação de competência – R(S.M) –, deve-se imputar uma relação entre o destinatário da 
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A norma de competência, neste contexto, teria a seguinte 

configuração:51 

 

Este modelo, porém, foi por nós complementado,52 de modo 

a incluir a competência da Administração para, ela própria, reconhecer a 

ilicitude de uma norma criada, declarando-a inválida e impedindo a sua 

aplicação ao caso concreto. 

Com efeito, veremos mais a frente que a Administração 

Pública, especialmente no âmbito tributário, tem competência para rever as 

                                              
norma e o Estado jurisdição. O objeto dessa relação será a norma que prescreve a não 
aplicação da norma criada ilicitamente. Essa norma é, também, chamada de norma 
anulatória.” (Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 107).  

51  “Tanto la derogación como la anulación (nulidad) son el contenido de una faculdad, 
consistente en la fijación de la fecha final ff  del ámbito temporal de validez (vigencia) 
de una norma, hecha por um órgano jurídico. No hay actos de derogación o de anulación 
implícitos. Toda función jurídica debe concebirse como una función positiva, es decir, 
puesta o establecida por um acto orgânico. Convencionalmente podemos distinguirlas 
diciendo que La derogación em la fijación incondicionada de la fecha final de vigencia 
de una norma, generalmente hecha por el mismo órgano que la estableció; en cambio, la 
anulación es la fijación de la fecha final de vigencia de una norma hecha 
condicionalmente y generalmente por un órgano distinto del que la creó.” (SCHMILL, 
Ulises. “Observaciones a ‘inconstitucionalidad y derogación’.”  Discusiones 
(Publicaciones periódicas). Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2: 79-119, 
2001, p. 103-104) 

52  Cf. FIGUEIREDO, Marina Vieira de. Lançamento tributário: revisão e seus efeitos. 1ª 
ed. São Paulo: Noeses, 2014. 
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normas por ela criadas quando em conflito com a orientação adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, para 

determinar que não sejam mais aplicadas. 

De igual forma, em caso de conflito na aplicação da 

orientação firmada por estes Tribunais, não somente o Poder Judiciário, mas 

também a própria Administração Pública poderá resolvê-los, de modo a 

eliminar do sistema a norma ilicitamente construída com base no 

precedente, como também a norma individual e concreta que resultar da sua 

aplicação. 

Diante disso, podemos complementar a estrutura da norma de 

competência com uma norma primária sancionadora, na qual se prevê a a 

competência da Administração para anular a norma criada ilicitamente. 

Teríamos, assim, a seguinte configuração: 

 

Sob esta perspectiva, as normas construídas com base num 

determinado precedente poderiam ser qualificadas como normas primárias 

dispositivas de competência.  

Em caso de conflitos na sua aplicação, ou seja, na hipótese de 

serem construídas normas primárias de competência distintas com base num 
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mesmo precedente, caberia a Administração Pública ou ao Poder Judiciário 

dirimir tais conflitos do seguinte modo: 

(i) fixando qual das normas construídas é, no seu entender, a 

correta; e 

(ii)  anulando as normas individuais e concretas produzidas com 

base em interpretação diversa, por estarem em confronto com 

a norma dispositiva de competência considerada legítima.  

Estas ideias serão melhor desenvolvidas nos capítulos 

subsequentes.  
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Capítulo II – A construção de normas conflitantes é um 

problema inerente ao sistema jurídico 

Sumário: 
2.1. Normas jurídicas como construções do intérprete. 2.2. Da multiplicidade 
de sentidos que podem ser atribuídos aos textos jurídicos positivos. 

 

Segundo Lourival Vilanova, “onde há sistema há relações e 

elementos, que se articulam segundo leis”.53 A palavra “sistema” denota, 

portanto, uma totalidade de elementos, reunidos por uma característica 

comum e organizados de acordo com certos padrões. 

Com base nessa definição, podemos, facilmente, conferir ao 

direito positivo – enquanto conjunto de normas jurídicas cuja função é 

regular a conduta humana – o status de sistema, posto que é dotado da 

racionalidade e organização que distinguem os sistemas de outras 

organizações.  

Afinal, há uma totalidade de elementos – normas jurídicas –, 

reunidos por uma característica comum – regular a conduta humana – e 

organizados segundo certos padrões – hierarquia normativa, introdução por 

autoridade competente etc. 

Pensar no direito positivo, portanto, é pensar num conjunto de 

normas jurídicas que se organizam segundo padrões de racionalidade. Isso, 

no entanto, não significa que este sistema é isento de contradições. 

                                              
53  VILANOVA, Lourival. Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo. São Paulo: 

Noeses, 2006, p. 87. 
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De fato, é bastante difundida a ideia, na Ciência do Direito, 

de que o ordenamento, por ser um sistema, deve ser necessariamente 

coerente, ou seja, não tolera conflitos entre seus elementos.54 

Contudo, não há como negar a existência, dentro do sistema 

jurídico, de normas que entram em conflito umas com as outras. E a razão 

para tanto é simples: o direito positivo não é um sistema científico e, por 

isso, não se submete ao princípio da não contradição. É o que observa 

Lourival Vilanova: 

Se o sistema de Direito positivo fosse sistema científico, 
necessariamente seguiria a lei lógica da não-contradição. 
Mas não é sistema científico. Sendo um sistema 
homogêneo de proposições prescritivas, não pode conter 
necessariamente a lei lógica, que é teorética, ao lado das 
demais normas positivas. Assim como um sistema 
teorético ou descritivo de objetos não pode abrigar 
proposição descritiva e proposições descritivas, juízos-de-
ser e juízos-de-dever-ser, assim o Direito positivo não pode 
acolher normas e leis teoréticas. Pode, sim, converter leis 
lógicas em normas. Quer dizer, mudando o estatuto dessas 
leis teoréticas para a forma de prescrições de conduta: o 
juiz, o legislador, o intérprete que não é órgão de Estado, 
devem suprimir a contradição entre normas do mesmo 
sistema positivo. Neste caso, a lei lógica seria fundamento 
da norma. Do lado do objeto, teríamos a impossibilidade 
de aplicação ao mesmo caso de normas incompatíveis.55 

Com efeito, a existência de conflitos entre normas é algo 

inerente ao sistema jurídico. E as razões para tanto são simples: 

❏ O sentido do texto jurídico não é dado, ou seja, não é 

intrínseco a ele. Trata-se de uma construção do intérprete; e 

❏ Ao atribuir um sentido ao texto jurídico, os intérpretes 

baseiam-se em premissas distintas e, como consequência, o 

resultado da atividade interpretativa é diverso. 

                                              
54  DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 15. 
55  As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo, p. 181-182. 
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Apesar da necessária relação de coordenação e subordinação 

entre as normas, o que, em princípio, impediria a construção de normas 

conflitantes, é certo que todas as normas (superiores e inferiores) têm seu 

conteúdo construído pelos intérpretes. 

Ademais, os termos empregados nos textos jurídicos são, 

muitas vezes, vagos e/ou ambíguos, de modo que poderão ser diversos os 

sentidos construídos a partir de um mesmo suporte físico. Como 

consequência desta divergência, existirão ou não conflitos a serem 

identificados e solucionados. 

2.1. Normas jurídicas como construções do intérprete  

Apesar de direito positivo se manifestar, sempre, numa 

linguagem de índole prescritiva, não são os textos jurídicos, isoladamente, 

que disciplinam a conduta. 

De fato, a linguagem jurídica, assim como todos os demais 

sistemas linguísticos, não é outra coisa senão um conjunto símbolos,56 ou 

seja, signos arbitrariamente construídos para designar determinado objeto.  

Ora, se a relação entre uma palavra e a coisa que ela 

representa é sempre fruto de uma decisão, não de um vínculo natural,57 

                                              
56  “Um símbolo é um signo que perderia o caráter que o torna um signo se não houvesse 

um interpretante. Tal é o caso de qualquer elocução de discurso que significa apenas por 
força de compreender-se que possui essa significação.” (PEIRCE, Charles Sanders. 
Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 74) 

57  Como observa Tércio Sampaio Ferraz Júnior, numa concepção convencionalista da 
língua – defendida pela teoria analítica, “a língua é vista como um sistema de signos, 
cuja relação com a realidade é estabelecida arbitrariamente pelos homens. Dado esse 
arbítrio, o que deve ser levado em conta é o uso (social ou técnico) dos conceitos, que 
pode variar de comunidade para comunidade. Desse moto, a caracterização de um 
conceito desloca-se da pretensão de se buscar a natureza ou essência de alguma coisa 
(que é a mesa?) para a investigação sobre os critérios vigentes de uso comum para usar 
uma palavra (como se emprega ‘mesa’?).” (Introdução ao estudo do direito, p. 13) 
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forçoso concluir que as palavras contêm um sentido em si mesmo, o qual 

deve ser extraído pelo intérprete.58 

Como consequência disso, podemos concluir que o texto 

prescritivo é apenas o ponto de partida para a construção da norma jurídica. 

Em outros termos: a norma jurídica não é o texto em si, mas sim o sentido 

construído pelo intérprete a partir deste suporte físico. Nas palavras de 

Ricardo Lobo Torres: 

[...] a interpretação, embora se vincule ao texto da norma, nele não 
se deixa aprisionar, eis que o texto da norma não se confunde com 
a própria norma.59 

Admite-se, pois, que o direito se manifesta por meio de textos 

jurídicos. Estes, porém, carecem de um significado per se, sendo 

indispensável a atividade interpretativa de modo a conferir um sentido a 

estes enunciados.60 

Essa concepção, é verdade, não é defendida de modo 

uniforme pela doutrina. No século XIX, por exemplo, a “Escola da 

Exegese”, preocupada com a questão da segurança jurídica e, mais 

especificamente, em garantir que prevaleça sempre a vontade dos 

representantes do povo (Poder Legislativo) na regulação das condutas, 

                                              
58  Esta ideia, já bastante difundida na Ciência do Direito, é assim explicada por Roque 

Antonio Carrazza: “[...] As palavras ou expressões manifestam, tão-só-, o estabelecido 
convencionalmente pela linguagem comum ou científica, e não estão ligadas a exclusivas 
essências conceituais, determinadas como verdadeiras ou únicas.” (Reflexões sobre a 
obrigação tributária, p. 9) 

59  Normas de interpretação e integração do direito tributário, p. 134. 
60  “[...] os enunciados lingüísticos não contêm, em si mesmos, significações. São objetos 

percebidos pelos nossos órgãos sensoriais que, a partir de tais percepções, ensejam, intra-
subjetivamente, as correspondentes significações. São estímulos que desencadeiam em 
nós produções de sentido. Vê-se, desde agora, que não é correta a proposição segundo a 
qual, dos enunciados prescritivos do direito positivo, extraímos o conteúdo, sentido e 
alcance dos comandos jurídicos. Impossível seria retirar conteúdos de significação de 
entidades meramente físicas. De tais enunciados partimos, isto sim, para a construção das 
significações, dos sentidos, no processo conhecido como interpretação.” (Paulo de Barros 
Carvalho, Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência, p. 18-19) 
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procurou reduzir a aplicação das normas a um processo silogístico. Como 

assevera Chaïm Perelman: 

Essa concepção, fiel à doutrina da separação dos poderes, 
identifica o direito com a lei e confia aos tribunais a missão de 
estabelecer os fatos dos quais decorrerão as consequências 
jurídicas, com conformidade com o direito em vigor.  

[...] Com efeito, ‘a separação dos poderes significa que há um 
poder, o poder legislativo, que por sua vontade fixa o direito que 
deve reger certa sociedade; o direito é a expressão da vontade do 
povo, tal como ela se manifesta nas decisões do poder legislativo. 
Por outro lado, o poder judiciário diz o direito, mas não o elabora. 
Segundo essa concepção, o juiz limita-se a aplicar o direito que lhe 
é dado [...].61 

Bastaria ao juiz, portanto, identificar a norma a ser aplicada, 

constatar que as situações ali previstas ocorreram e aplicar as consequências 

também previstas na lei. 

No entanto, para que isso fosse possível, a norma não poderia 

ser concebida como uma “criação” do juiz, mas sim como algo pré-

determinado. Por isso a integral identificação da norma com o texto 

normativo. 

Essa posição, por sua vez, continuou a ser defendida 

posteriormente, de modo a prestigiar a segurança jurídica. Celso Ribeiro 

Bastos, por exemplo, ao tratar da interpretação jurídica, reconhece o 

relevante papel do aplicador na delimitação da norma a aplicar. Porém, 

afirma que essa atividade consiste na explicitação do conteúdo da norma, 

como se este estivesse contido no texto. Na passagem abaixo esse 

posicionamento é exposto claramente:  

Já que os objetos culturais, em geral, são portadores de um sentido, 
não sendo a lei exceção a essa regra, tem-se na interpretação a 
atividade que vai buscar a exata compreensão dessa lei.62 

                                              
61  Lógica jurídica. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 32. 
62  Hermenêutica e interpretação constitucional. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 31. 
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No mesmo sentido é o entendimento de Carlos Maximiliano, 

quando afirma que interpretar o direito “é, sobretudo, revelar o sentido 

apropriado para a vida real” da norma jurídica.63 

Parece-nos absurdo, todavia, defender que o sentido está 

contido no texto. Se tal afirmação fosse verdadeira, não existiriam 

interpretações conflitantes a partir de um mesmo texto jurídico. Por isso 

concordamos com Eros Roberto Grau quando afirma que “a norma é 

construída pelo intérprete, no decorrer do processo de concretização do 

direito”64. 

É importante ressaltar, porém, que: (i) o resultado desta 

construção de sentido não é uma simples operação mental, resultando, 

também ela, num novo texto; e (ii) somente aos aplicadores do direito 

compete a função de positivar estas construções de sentido com efeitos 

prescritivos. Senão vejamos. 

2.1.1. A norma jurídica não é uma mera construção mental 

Quando afirmamos que a norma não se confunde com o texto 

jurídico, não queremos dizer que a norma é uma simples construção mental.  

Com efeito, não temos dúvidas de que o texto é apenas o 

suporte para a construção da norma, ou seja, do juízo condicional que atribui 

a um determinado fato uma consequência.  

É certo, contudo, que o intérprete, ao examinar o texto 

jurídico (suporte físico) para construir a norma, produzirá um enunciado no 

qual explicita suas conclusões. Ou seja, elabora um novo texto (novo 

                                              
63  Hermenêutica e aplicação do direito. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 6. 
64  Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 77-78. 
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suporte físico), no qual enuncia em palavras o sentido que construiu na 

atividade interpretativa.  

Como assevera Ricardo Guastini, a atividade daquele que 

interpreta para construir a norma a aplicar se assemelha a uma tradução. O 

autor expõe a ideia do seguinte modo: 

[...] a interpretação e a tradução são congêneres. Tanto a 
interpretação quanto a tradução, de fato, não passam de 
reformulações de textos. ‘Traduzir’ significa reformular um texto 
numa língua diferente daquela na qual este é formulado. 
‘Interpretar’ significa reformular um texto, não importa se na 
mesma língua em que é formulado (como de regra acontece) ou 
numa língua diferente. Em direito, a interpretação é reformulação 
dos textos normativos das fontes. 

Destarte, como a tradução consiste no produzir um enunciado 
numa certa língua, que o tradutor assume ser sinônimo de um 
enunciado diverso em outra língua, assim na interpretação jurídica, 
o intérprete produz um enunciado pertencente à sua linguagem que 
ele assume ser sinônimo de um enunciado distinto pertencente à 
linguagem das fontes.65 

Como se percebe, o autor parte da premissa de que aquele que 

interpreta um texto, seja de que natureza for, não se limita a construir 

mentalmente o seu sentido. Produz também um novo texto, no qual exprime 

o sentido que construiu.  

De fato, Ricardo Guastini ressalta, acertadamente, que “não 

há outro modo de formular um significado, senão por meio de palavras”.66 

Não é possível, portanto, tratar a norma jurídica como uma simples 

construção mental. Trata-se também de um texto. A diferença é que este 

suporte físico é diverso daquele que serve de base para a sua construção.  

Podemos concluir, assim, que a distinção entre texto 

prescritivo e norma jurídica é, na realidade, uma distinção entre dois tipos 

de enunciados: o “enunciado interpretado” (texto produzido por uma 

                                              
65  Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 26-27. 
66  Idem, p. 27. 
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autoridade competente a fim de regular uma conduta) e “enunciado 

interpretante” (texto produzido pelo aplicador para formular o sentido que 

construiu). A relação entre estes enunciados, por sua vez, é claramente 

metalinguística67 e pode ser assim demonstrada: 

 

É importante observar, porém, que o resultado da 

interpretação do “enunciado interpretado” não será, sempre, apenas um 

“enunciado interpretante”.  

Como veremos no item subsequente, aqueles que interpretam 

o direito para aplica-lo não se limitam a construir o sentido da norma a 

aplicar. Estas pessoas produzem, também, um texto que servirá de substrato 

para a construção de uma nova norma jurídica. 

                                              
67  Como assevera Clarice von Oertzen de Araújo, “além da relação linguagem-

objeto/metaliguagem que se verifica entre o direito positivo – linguagem prescritiva de 
condutas – e a Ciência que o descreve, observa-se relação semelhante na forma intra-
sistêmica, no interior do sistema de Direito Positivo, que trabalha com a organização 
hierárquica dos preceitos normativos e com critérios de interpretação para a solução e/ou 
eliminação de contradições no interior da linguagem prescritiva”. (Semiótica do direito. 
1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 22) 
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2.1.2. A distinção entre observadores e participantes  

Hans Kelsen e Herbert L. Hart, ao formularem suas teorias 

sobre o sistema jurídico, fazem uma importante distinção entre os sujeitos 

que interpretam o direito para aplicá-lo e aqueles que o fazem com a 

finalidade de descrevê-lo. Kelsen chama os primeiros de intérpretes 

autênticos e os segundos, de intérpretes não-autênticos.68 Hart, por outro 

lado, os denomina participantes e observadores, respectivamente.69  

Com essa dicotomia, referidos autores pretendem demonstrar 

não apenas que o direito pode ser analisado sob dois pontos de vista, mas 

também que o resultado dessas análises necessariamente é diverso. Aqueles 

que interpretam o direito para aplicá-lo (participantes) produzem outras 

normas (outros textos prescritivos); os que o analisam para descrevê-lo 

(observadores) elaboram proposições descritivas. 

De fato, não há dúvida quanto à divergência de propósitos 

entre os que participam do direito e aqueles que simplesmente o observam. 

Justamente por cumprirem funções distintas é que esses discursos em nada 

se confundem.70 

                                              
68  Ao examinar o tema da interpretação, Kelsen assinala, logo de início, que “existem duas 

espécies de interpretação que devem ser distinguidas claramente uma da outra: a 
interpretação do Direito pelo órgão que o aplica, e a interpretação do Direito que não é 
realizada por um órgão jurídico, mas por uma pessoa privada e, especialmente, pela 
ciência jurídica.” (Teoria pura do direito, p. 388) Mais a frente, distingue essas 
interpretações nos seguintes termos: “A interpretação feita pelo órgão aplicador do 
Direito é sempre autêntica. [...] Da interpretação através de um órgão aplicador do 
Direito distingue-se toda e qualquer outra interpretação pelo fato de não ser autêntica, 
isto é, pelo fato de não criar Direito.” (Op. cit., p. 394-395) 

69  “[...] uma afirmação interna [...] manifesta o ponto de vista interno e é naturalmente 
usada por quem, aceitando a regra de reconhecimento e sem declarar o facto de que é 
aceite, aplica a regra, ao reconhecer uma qualquer regra concreta do sistema como válida. 
À segunda forma de expressão chamaremos afirmação externa, porque é a linguagem 
natural de um observador externo ao sistema que, sem aceitar ele próprio a regra de 
reconhecimento desse sistema, enuncia o fato de que outros a aceitam.” (O conceito de 
direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 114). 

70  “Adopta la perspectiva del participante quien en un sistema jurídico participa en una 
argumentación acerca de lo que en este sistema jurídico está ordenado, prohibido y 
permitido o autorizado. En el centro de la perspectiva del participante se encuentra el 
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Aqueles que interpretam o direito para aplica-lo, assim como 

os observadores, também produzem um texto no qual formulam o sentido 

por eles construído a partir da interpretação do texto prescritivo. Melhor 

dizendo: também formulam, em palavras, o juízo condicional que 

construíram a partir dos “enunciados interpretados”. A semelhança entre 

estas atividades, porém, termina aí. 

Em primeiro lugar, verifica-se que, diferentemente daquele 

que observa o sistema, o participante, quando coloca em palavras a norma 

jurídica que construiu (“enunciado interpretante”), produz um texto também 

com força prescritiva. Significa dizer: a interpretação por ele realizada será 

vinculante para algumas pessoas ou para todos, caso se trate de texto com 

eficácia “erga omnes”.  

Vejamos um exemplo. De acordo com o art. 135, III,71 do 

Código Tributário Nacional, os diretores e gerentes das pessoas jurídicas 

“são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes 

a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. 

                                              
juez. Cuando otros participantes, por ejemplo, juristas, abogados o ciudadanos 
interesados, exponen argumentos en pro o en contra de determinados contenidos del 
sistema jurídico, entonces, en última instancia, se refieren a cómo hubiera decidido un 
juez si hubiera querido decidir correctamente. [...] Adopta la perspectiva del obsevador 
quien no pregunta cuál es la decisión correcta en un determinado sistema jurídico sino 
cómo se decide de hecho en un determinado sistema jurídico. Un ejemplo de un 
observador tal es el de Norbert Hoerster: un americano blanco casado con una mujer de 
color desea viajar a Sudáfrica en la época de la vigencia de las leyes del apartheid y 
reflexiona acerca de los detalles jurídicos de su viaje.” (ALEXY, Robert. El concepto y 
la validez del derecho. Barcelona: Gedisa, 2004, p. 31) 

71  Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos: 

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

(BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 out. 
1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm) 
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O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sedimentou 

entendimento no sentido de que os sócios com poderes de gerência não 

podem ser responsabilizados nos termos deste enunciado pelo simples não 

pagamento de tributo pela pessoa jurídica: 

[...] É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido 
de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, 
por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a 
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do 
CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com 
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao 
estatuto da empresa (...). 3. Recurso especial parcialmente 
conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito 
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 
1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009) 

Ou seja, com base no enunciado do art. 135, III, do CTN, 

construiu a seguinte norma: 

 

Essa interpretação, antes de ser positivada pelo STJ, já era 

defendida pela doutrina. No entanto, a despeito da força dos argumentos 

apresentados pelos juristas para defender tal posicionamento, é certo que 

seus textos são apenas descritivos, ou seja, não têm força para disciplinar 

condutas.  

Diversa, porém, é a força atribuída ao precedente do STJ. Por 

se tratar de sentido construído por um participante do sistema, a mencionada 

interpretação passa a ter força prescritiva, pelo menos entre as partes do 

processo no qual foi positivada.  
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Esta, no entanto, não é a única diferença entre o enunciado 

produzido pelos participantes do sistema e aquele produzido pelos seus 

observadores.  

Voltemos ao exemplo mencionado. Quando o STJ interpretou 

o art. 135, III, do CTN, não o fez apenas para positivar a norma jurídica que 

construiu a partir deste enunciado. A finalidade era, também, decidir ou não 

pela sua aplicação ao caso concreto.  

Ao examinar a íntegra do acórdão,72 verifica-se que foi dado 

parcial provimento ao recurso interposto pelo sócio-gerente de modo a 

afastar a responsabilidade que lhe foi imputada pelos débitos da pessoa 

jurídica. Foi produzido, assim, um enunciado que, interpretado, dá ensejo à 

construção de uma nova norma jurídica, segundo a qual:  

 

Resta claro, portanto, que o participante, além de produzir um 

“enunciado interpretante” (prescritivo), produz também um novo 

“enunciado interpretado”. Melhor dizendo, um novo enunciado passível de 

interpretação para fins de construção de uma nova norma jurídica.  

Sistematizando o que acabamos de expor: 

(i) Participante: ao interpretar o enunciado prescritivo 

(“enunciado interpretado”), produz um “enunciado 

interpretante”, com teor prescritivo, no qual positiva a norma 

que construiu a partir deste suporte físico, e um novo 

                                              
72  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1101728/SP. Primeira Seção, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavaski, 23 mar. 2009. 
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“enunciado interpretado” (ou a interpretar), o qual servirá de 

base para a construção de uma nova norma;  

(ii)  Observador: ao interpretar o enunciado prescritivo 

(“enunciado” interpretado”), também produz um “enunciado 

interpretante”), mas com força exclusivamente descritiva. 

É importante ressaltar, por fim, que a força prescritiva da 

interpretação realizada pelo participante do sistema, além de diferenciar sua 

atividade daquela realizada pelo observador, é também de extrema 

relevância para fins de aplicação desta decisão aos casos análogos. 

Quando estamos diante de um precedente com força 

vinculante (forte ou fraca),73 é imprescindível determinar qual a norma 

jurídica construída pelo Tribunal (enunciado interpretante) a partir do 

exame dos textos prescritivos discutidos nos autos.  

Isso, porém, somente é possível após a interpretação do 

“enunciado interpretante” positivado pelo Tribunal Superior. Ora, por se 

tratar, também, de um texto, estará sujeito à interpretação e é neste ponto 

que surgirão divergências quanto à sua aplicação ou não ao caso concreto. 

É o que veremos mais a frente. 

2.2. Da multiplicidade de sentidos que podem ser atribuídos aos textos 

jurídicos positivos 

Paulo de Barros Carvalho, ao tratar da interpretação do direito 

positivo, decompõe analiticamente esse processo de construção do sentido 

em quatro fases:74  

                                              
73  Essa distinção será explicada mais a frente. 

74  Para Paulo de Barros Carvalho, o sentido não está no texto, sendo, ao contrário, 
elaborado pelo intérprete a partir do texto. Não há, portanto, sentido “dentro” do 
enunciado. Como ele mesmo destaca, “tomamos a norma como construção ‘a partir dos 
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❏ 1ª Fase – Plano S1:  neste plano o aplicador toma contato com 

o suporte físico, ou seja, com o texto que servirá de base para 

a construção do sentido (norma jurídica). 

❏ 2ª Fase – Plano S2:  nesta fase o aplicador, examinando o 

texto, começa a construir as significações isoladas dos termos 

utilizados pela autoridade competente ao elaborar o texto 

jurídico.  

❏ 3ª Fase – Plano S3:  é neste ponto que o aplicador agrupa os 

sentidos construídos no S2, de modo a formular o juízo 

hipotético condicional que corresponde à norma jurídica. 

❏ 4ª Fase – Plano S4:  neste plano o aplicador faz a análise das 

relações de coordenação e subordinação existentes entre a 

norma construída e as demais que compõem o sistema. 

Como assinala referido autor, o simples contato com o texto 

jurídico (S1) não é suficiente para que o intérprete compreenda o comando 

prescritivo. É indispensável construir os sentidos das palavras empregadas 

pelo legislador (S2). 

Por exemplo, quando a lei prescreve que a base de cálculo do 

tributo é a renda auferida, é indispensável construir o sentido do termo 

“renda”. Contudo, mesmo após definir o conceito de renda, ainda não é 

possível compreender adequadamente o comando imposto pela lei. Afinal, 

surgirão questões como: quem deve pagar este tributo? Para quem este 

tributo deve ser pago? Se a base de cálculo é a renda, qual é a alíquota 

aplicável? 

                                              
enunciados’ e não ‘contida ou involucrada nos enunciados’” (Direito tributário: 
fundamentos jurídicos da incidência, p. 25). 
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Para respondê-las, deverá o intérprete construir os sentidos 

dos outros termos empregados pelo legislador para definir sujeito passivo, 

alíquota etc. (ainda no plano S2) e então reuni-los (S3) de modo que seja 

possível compreender a mensagem transmitida pelo legislador, ou seja, 

entender qual a conduta regulada e de que maneira ela é regulada.75 

Uma vez construído o juízo condicional, é necessário 

verificar sua relação, seja de coordenação, seja de subordinação, com as 

demais normas que integram o sistema (S4). Tal procedimento, contudo, 

somente poderá ser executado se forem construídos também os sentidos 

destas outras normas com as quais a regra construída mantém relação. 

Examinando todas estas etapas, fica claro que o texto, 

enquanto suporte físico, é o único dado objetivo de que dispõe o intérprete 

para a construção das normas jurídicas e, nessa qualidade, serve como 

importante instrumento de controle das interpretações adotadas pelos 

participantes do sistema no momento da aplicação dessas normas. O 

problema é que tal limite não é suficiente para evitar a construção de normas 

conflitantes.76 

A linguagem é o veículo por meio do qual o homem se 

comunica. Não por outra razão, esse é o substrato utilizado pelo direito para 

                                              
75  “[...] reconheço força prescritiva às frases isoladas dos textos positivados. Nada obstante, 

esse teor prescritivo não basta, ficando na dependência de integrações em unidades 
normativas, como mínimos deônticos completos. Somente a norma jurídica, tomada em 
sua integridade constitutiva, terá o condão de expressar o sentido cabal dos mandamentos 
da autoridade que legisla.” (Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência, p. 
21) 

76  Como assevera Friedrich Müller: “No interesse de uma clareza constitucional e da 
determinidade pelos princípios do Estado de Direito, o texto da prescrição deve ser 
tratado como limite da concretização em circunstâncias a serem detalhadas. Como, 
porém, o texto da norma não pode ser igualado à norma e esta por sua vez não é 
“aplicável” como previamente dada, essa linha de fronteira para a mera tópica se revela 
como apenas relativa, correspondendo à peculiaridade da objetividade jurídica.” (Teoria 
estruturante do direito. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 81) 
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comunicar os padrões de comportamento que devem ser observados pela 

sociedade.77 

Ao estabelecer estes padrões o legislador seleciona palavras e 

as combina em frases, de acordo com o sistema sintático da língua que 

utiliza. Essa seleção, contudo, não é de livre escolha do legislador. Ele deve, 

necessariamente, se utilizar de um repertório comum àqueles a quem se 

dirige a mensagem legislativa. 

Isso porque, como observa Roman Jakobson, para que ocorra 

a comunicação, melhor dizendo, para que se transmita uma mensagem, é 

indispensável que tanto o seu emissor – no caso, o legislador –, quando o 

seu receptor – aqueles a quem se dirigem os comandos prescritivos – 

compartilhem o mesmo código: 

Falar implica a seleção de certas entidades linguísticas e 
sua combinação em unidades linguísticas de mais alto grau 
de complexidade. Isto se evidencia imediatamente no plano 
lexical: quem fala seleciona palavras e as combina em 
frases, de acordo com o sistema sintático da língua que 
utiliza; as frases, por sua vez, são combinadas em 
enunciados. Mas o que fala não é de modo algum um 
agente completamente livre na sua escolha de palavras: 
a seleção (exceto nos raros casos de efetivo neologismo) 
deve ser feita a partir do repertório lexical que ele 
próprio e o destinatário da mensagem possuem em 
comum. O engenheiro da comunicação aproxima-se de 
modo mais adequado da essência do ato de fala quando 
sustenta que, na troca de informação, o que fala e o que 
ouve têm a sua disposição mais ou menos o mesmo 

                                              
77  “[...] o direito somente é possível mediante palavras. Suprimidas as palavras, suprime-

se automaticamente o direito. Algumas espécies animais formam comunidades 
organizadas que realizam regularmente determinados comportamentos; mas nem assim 
dizemos que têm uma ordem jurídica. O direito surge com o homem, como expressão de 
sua capacidade de configurar a vida em sociedade. Aparece em sociedade, é um 
fenômeno social. Mas sua essência consiste em palavras, sem as quais não é nada. 
Retiremos as palavras do código civil: não sobra nada. Suprimamos as palavras da 
constituição: não sobra nada. Esqueçamos as palavras de um contrato ou de uma escritura 
pública: não sobra nada. E não se trata de uma prova contundente apenas em relação ao 
texto escrito, que é a parte mais substancial de todo o direito moderno. Retiremos as 
palavras do costume: o que resta dele? Um comportamento carente de significado, 
porque o que configura o costume não é o comportamento habitual de uma comunidade, 
mas o significado obrigatório de tal comportamento, e o significado só é possível 
mediante sua vinculação às palavras.” (ROBLES, Gregorio. O direito como texto: quatro 
estudos de teoria comunicacional do direito. São Paulo: Manole, 2005, p. 38-39) 
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“fichário de representações pré-frabricadas”: o 
destinatário da mensagem verbal escolhe uma destas 
“possibilidades pré-concebidas” e impõe-se que o 
destinatário faça uma escolha idêntica no mesmo repertório 
de “possibilidades já previstas e preparadas”. Assim, para 
ser eficiente, o ato de fala exige o uso de um código 
comum por seus participantes.78 (grifamos) 

Com efeito, seria impossível que o direito cumprisse seu papel 

– regular as condutas intersubjetivas – se não se manifestasse em linguagem 

inteligível para todos os seus destinatários. 

O problema, porém, é que os destinatários das normas, em 

especial aqueles a quem cumpre aplica-las, muitas vezes possuem noções 

diversas sobre o sentido dos termos empregados nos textos prescritivos. 

De fato, o texto escrito é a forma pela qual o direito se 

manifesta e sua aplicação depende, necessariamente, de interpretação, já 

que não possui um sentido per se.  

Essa interpretação, por outro lado, não é despida de limites. 

Como observa Tathiane dos Santos Piscitelli, “o intérprete autêntico, ao 

realizar a atividade de interpretação (aplicação) do direito, não poderá 

extrapolar os limites semânticos de significação das palavras, nem sequer 

desconsiderar a tradição em que se encontra imerso [...]”. 79  

Com efeito, há muito os juristas vêm elaborando uma 

linguagem especializada (linguagem técnica), de contornos mais precisos, 

de modo a alcançar maior rigor na delimitação das condutas reguladas e das 

consequências a ela imputadas. 

Palavras como “capacidade”, “herdeiro” e “domicílio”, por 

exemplo, quando utilizadas por um jurista em um contexto jurídico, têm, 

                                              
78  JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 2005, p. 37. 

79  Os limites à interpretação das normas jurídicas. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 26. 
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em geral, maior precisão do que quando utilizadas por um leigo dentro de 

um contexto de linguagem cotidiana. 

Ademais, o próprio direito cuidou de limitar a atividade do 

intérprete, obrigando-o a considerar os sentidos que são comumente 

atribuídos aos termos empregados na legislação, bem como o contexto em 

que estão inseridos. Vejamos o que prescrevem os arts. 109 e 110 do CTN: 

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 
pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, 
conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 
tributários. 

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo 
e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, 
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, 
pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do 
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar 
competências tributárias. 

A despeito das críticas a que vem sendo submetidos estes 

enunciados,80 entendemos que estes enunciados trazem importantes 

limitadores que devem ser observados pelo intérprete no momento de 

construir as normas jurídicas a aplicar.  

Considerando que estão inseridas no capítulo destinado a 

disciplinar o tema “Interpretação e Integração da Legislação Tributária”, 

entendemos que se dirigem tanto ao legislador, quando institui os tributos, 

quando ao ente responsável pela sua cobrança.  

                                              
80  Ricardo Lobo Torres, por exemplo, faz o seguinte comentário a respeito do art. 109: “O 

art. 109 do CTN é ambíguo e contraditório, pois pretende hierarquizar métodos de 
interpretação de igual peso, sem optar com clareza pelo sistemático ou pelo teleológico. 
Demais disso, mistura posições teóricas divergentes, se filia a correntes doutrinárias 
conflitantes e emburilha as consequências das opções metodológicas, confundindo as 
relações entre o Direito Tributário e o Privado e entre as diversas fontes do Direito.” 
(Normas de interpretação e integração do direito tributário. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1990, p. 71). Estas críticas, por sua vez, são estendidas ao art. 110 (Idem, p. 92 
e seguintes). 
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O significado destas limitações, por outro lado, pode ser 

assim sintetizado: 

(i) o legislador, ao interpretar a Constituição para construir a 

norma que lhe atribui a competência para instituir tributos, 

deve observar os sentidos comumente atribuídos pelos demais 

ramos do sistema jurídico (em especial o Direito Civil) aos 

termos empregados pelo constituinte na delimitação desta 

competência (art. 110), sendo-lhe, porém, autorizado atribuir 

efeitos distintos, para fins de cobrança de tributos (art. 109); 

(ii)  o aplicador da lei, por sua vez, ao realizar a cobrança do 

tributo, deverá construir a regra-matriz de incidência também 

considerando estas limitações. 

Ora, com esta determinação, está-se, claramente, obrigando o 

intérprete a considerar: 

(i) o contexto em que o texto a interpretar está inserido, qual seja, 

o sistema jurídico como um todo; e 

(ii)  os sentidos que são comumente atribuídos pelos demais 

aplicadores aos termos empregados no texto. 

Infelizmente, porém, estas limitações não evitam a construção 

de sentidos conflitantes a partir de um mesmo texto prescritivo. Afinal, os 

conceitos jurídicos não se assemelham aos da geometria ou da matemática.  

2.2.1. Ambiguidade e vaguidade dos termos empregados nos textos 

jurídicos 

Apesar do esforço dos juristas para eliminar vaguezas e 

ambiguidades, os conceitos empregados nos textos prescritivos não 
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possuem um campo de significação rigorosamente delimitado.81 Isso 

porque a linguagem jurídica, apesar de mais “especializada”, possui 

basicamente as mesmas características da linguagem natural, já que não 

comporta definições absolutas e precisas como a linguagem matemática ou 

lógica.82  

Com efeito, palavras são signos, ou seja, são resultado da 

associação de um suporte físico a um significado (objeto) e a uma 

significação (interpretante). 

Suporte físico é a palavra propriamente dita, falada ou 

escrita.83 Significado, por sua vez, é o dado do mundo exterior a que esta 

palavra se refere.84 Por fim, significação é a noção ou ideia que surge em 

nossa mente a partir do contato com o suporte físico. 

                                              
81  “Existem fatores que distorcem, dificultam ou retardam o recebimento da mensagem, 

tecnicamente denominados ‘ruídos’. A ambigüidade e a vaguidade, por exemplo, são 
problemas semânticos presentes onde houver linguagem. Um termo é vago quando não 
existe regra que permita decidir os exatos limites para sua aplicação, havendo um campo 
de incerteza relativa ao quadramento de um objeto na denotação correspondente ao 
signo. Já a ambigüidade é caso de incerteza designativa, em virtude da coexistência de 
dois ou mais significados.” (CARVALHO, Paulo de Barros. “O sobreprincípio da 
segurança jurídica e a revogação de normas tributárias”. In: CARVALHO, Paulo de 
Barros et al. Crédito-prêmio de IPI: estudos e pareceres. v. 3. Barueri: Manole, 2005, p. 
22-3) 

82  PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Os limites à interpretação das normas tributárias. 
São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 64. 

83  “É oportuno relembrar que a palavra ‘enunciado’ quer aludir tanto à forma expressional, 
matéria empírica gravada nos documentos dos fatos comunicacionais, como ao sentido 
a ele atribuído. Assim, os enunciados pertencem à plataforma da literalidade textual, 
suporte físico de significações, ao mesmo tempo em que participam do plano de 
conteúdo, com o sentido que necessariamente suscitam. Distingue-se, por isso, o 
enunciado da proposição por ele expressa. Muitas vezes, de um único enunciado 
podemos chegar a duas ou mais proposições (sentidos), circunstância que indica 
ambiguidade. Entretanto, a recíproca também é verdadeira, porquanto de dois ou mais 
enunciados podemos, em alguns casos, construir apenas uma proposição (ou sentido).” 
(Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 117) 

84  Importante ressaltar que a integridade do signo, ou seja, a construção da significação, 
independente da existência factual do objeto a que se refere o suporte físico. Como 
observa Umberto Eco: “Com efeito, sabe-se muito bem que existem significantes que se 
referem a entidades inexistentes, como ⪻unicórnio⪼ ou ⪻sereia⪼, de sorte que, em 
casos tais, uma teoria extensional prefere falar de ‘extensão nula’ (Goodman, 1949) ou 
de ‘mundos possíveis’ (Lewis, 1969).” Prossegue o autor afirmando que “os códigos, 
enquanto aceitos por uma sociedade, constroem um mundo cultural que não é nem atual 
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A relação entre esses elementos pode ser representada da 

seguinte forma: 

 

Ocorre que o fato de a palavra estar relacionada a um 

significado não impede que sejam construídos sentidos distintos pelo 

intérprete. Isso porque um mesmo suporte físico pode ser associado a mais 

de um elemento,85 de modo que sua leitura pode levar a construção de 

diferentes significações. Nas palavras de Umberto Eco: 

Uma função sígnica se realiza quando dois funtivos 
(expressão e conteúdo) entram em mútua correlação: mas 
o mesmo funtivo pode também entrar em correlação com 
outros elementos, tornando-se assim um funtivo diferente, 
que dá origem a uma outra função sígnica. 

Assim, os signos são o resultado provisório de regras de 
codificação que estabelecem correlações transitórias em 
que cada elemento é, por assim dizer, autorizado a associar-

                                              
nem possível (pelo menos nos termos da ontologia tradicional): sua existência é de ordem 
cultural e constitui o modo pelo qual uma sociedade pensa, fala e, enquanto fala, resolve 
o sentido dos próprios pensamentos por meio de outros pensamentos, e estes por meio 
de outras palavras.” (Tratado geral da semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 52). 

85  Como observa Tércio Sampaio Ferraz Júnior, numa concepção convencionalista da 
língua – defendida pela teoria analítica, “a língua é vista como um sistema de signos, 
cuja relação com a realidade é estabelecida arbitrariamente pelos homens. Dado esse 
arbítrio, o que deve ser levado em conta é o uso (social ou técnico) dos conceitos, que 
pode variar de comunidade para comunidade. Desse moto, a caracterização de um 
conceito desloca-se da pretensão de se buscar a natureza ou essência de alguma coisa 
(que é a mesa?) para a investigação sobre os critérios vigentes de uso comum para usar 
uma palavra (como se emprega ‘mesa’?).” (Introdução ao estudo do direito, p. 13) 
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se com um outro elemento e a formar um signo somente 
em certas circunstâncias previstas pelo código. 

Basta pensar numa expressão como │plano│, da qual 
podemos registrar uma série notável de conteúdos 
(⪻nível⪼, ⪻projeto⪼, ⪻liso⪼, etc.): destarte, 
identificamos ao menos três funções sígnicas,  │plano│ = 
X, │plano│ = Y, │plano│ = Z.86 

De fato, a relação da palavra com o objeto que ela representa 

(significado) é resultado de ato arbitrário de um ser humano (melhor 

dizendo, da sociedade).87 Muitas vezes, contudo, uma mesma palavra é 

utilizada como “representamen” de mais de um objeto, ou seja, possuem 

diversas regras de uso na comunidade em que está inserida.88  

Portanto, ainda que o intérprete, no momento de construir a 

interpretação do texto legislado, considere o uso corrente das palavras ali 

empregadas, continuará tendo dificuldades para determinar qual o objeto 

que está sendo designado por estes suportes físicos.89 

2.2.2. Os pré-conceitos que influenciam a atividade interpretativa 

É imprescindível ressaltar, também, que a interpretação do 

texto escrito é sobremaneira influenciada pela historicidade do sujeito que 

a realiza. Ora, o intérprete não pode optar pela adesão ou não aos pré-

                                              
86  ECO, Umberto. Tratado geral da semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 40. 
87  Como assevera Alf Ross: “A linguagem pode manifestar-se como uma série de formas 

auditivas ou visuais (fala e escrita). O significado atribuído a estas formas é claramente 
convencional. Nada impediria que a palavra gato fosse empregada para designar o 
animal doméstico de quatro patas que faz ‘uau, uau’ e cão para designar o que faz 
‘miau’.” ( Direito e justiça, p. 140) 

88  “En sínteses, el mundo ‘real’ está determinado […] por los hábitos del lenguage 
comunitario que orientam nuestra interpretación de los hechos.” (SCAVINO, Dardo. La 
filosofia actual. Pensar sin certezas. Buenos Aires: Paidós, 2007, p. 31) 

89  “[...] há circunstância em que as palavras possuem perfeita aplicabilidade à linguagem 
constitutiva do real, da mesma forma que há casos em que a inaplicabilidade da palavra 
é hialina, é a chamada ‘zona de certeza das palavras’. Mas existem situações outras nas 
quais a linguagem da realidade social não se subsome perfeitamente ao conceito da 
palavra, tornando incerta sua aplicabilidade: é a chamada ‘zona de penumbra’”. 
(MOUSSALLÉM, Tárek Moysés. Fontes do Direito Tributário, São Paulo: Noeses, 
2006, p. 34) 
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conceitos e à pré-compreensão que lhe é inerente. Trata-se de condições de 

sua existência.90 

Como consequência, nenhuma interpretação será amparada 

unicamente nos textos prescritivos. Além deles, servirá também de 

parâmetro para a construção das normas jurídicas também a ideologia do 

intérprete. É o que preleciona Roque Antonio Carrazza: 

Realmente, a partir dos enunciados do direito positivo, o exegeta, 
valorando-os, constrói as normas jurídicas. Não se nega que estas 
tomam como ponto de partida os textos do direito positivo, porém 
seu conteúdo vem discernido pelo intérprete, que se vale, para 
tanto, de sua própria ideologia, isto é, de sua pauta de valores. 
[...]91  

Diante disso, e tendo em vista a multiplicidade de contextos 

nos quais os intérpretes podem estar inseridos, uma mesma palavra (ou 

mensagem) poderá suscitar a construção de sentidos dos mais diversos: 

[...] o cruzamento das circunstâncias e das pressuposições 
entrelaça-se com o cruzamento dos códigos e dos 
subcódigos, fazendo de cada mensagem ou texto uma 
FORMA VAZIA a que se podem atribuir vários sentidos 
possíveis. A mesma multiplicidade dos códigos e a 
indefinida variedade dos contextos e das circunstâncias faz 
com que a mesma mensagem possa ser decodificada de 
diversos pontos de vista e com referência a diversos 
sistemas de convenções. A denotação de base pode ser 
entendida como o emitente queria que fosse entendida, mas 
as conotações mudam simplesmente porque o destinatário 
segue percursos de leitura diversos dos previstos pelo 
emissor (ambos os percursos sendo autorizados pela árvore 
componencial a que ambos se referem).92 

Em síntese, verificamos que o intérprete da lei, ao construir a 

norma jurídica, deve levar em consideração o uso das palavras empregadas 

pelo legislador. Afinal, se admitirmos que a interpretação não encontra 

                                              
90  “[...] lejos de construir um obstáculo para un pensamiento verdadero, aquelles pre-juicios 

son, según los hermeneutas, ‘las condiciones de posibilidad de la experiencia’, la própria 
‘verdad’ entendida como apertura originaria al mundo de la vida, al lenguage de la 
comunidad, a un sistema de valores y creencias compartidas.” (Dardo Scavino, La 
filosofia actual. Pensar sin certezas, p. 48) 

91  Reflexões sobre a obrigação tributária, p. 15. 
92  Teoria geral de semiótica, p. 127. 
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quaisquer limites, “seremos forçados a concluir que toda a expressão 

poderia significar qualquer coisa, independentemente do uso corrente da 

língua e de toda a experiência linguística”.93 

Isso, todavia, não elimina completamente as divergências na 

atribuição de sentido, pelo simples fato de que o uso de um termo pode 

variar a depender do contexto em que o intérprete está imerso. Luis Alberto 

Warat exemplifica a questão da seguinte forma: 

Toda expressão possui um número considerável de 
implicações não manifestas. A mensagem nunca se esgota 
na significação de base das palavras empregadas. O sentido 
gira em torno do dito e do calado. Desta forma, o êxito de 
uma comunicação depende de como o receptor possa 
interpretar o sentido latente. A forma gramatical e o 
significado de base, por vezes, em lugar de ajudar na busca 
do sentido latente, servem para encobri-lo.94 

Não são raros, portanto, os casos em que os aplicadores, ao 

interpretarem os textos normativos, constroem normas diversas, aplicando-

as de modos igualmente distintos. 

Vejamos um exemplo: a Lei nº 9.718/98, ao instituir a 

Contribuição ao PIS e a COFINS, prescreve, dentre outras coisas, o 

seguinte: 

❏ As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas 

pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas 

com base no seu faturamento (art. 2º). 

❏ O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita 

bruta da pessoa jurídica, assim entendida como a totalidade 

                                              
93  Thatiane dos Santos Piscitelli, Os limites à interpretação das normas tributárias, p. 72. 
94  O direito e sua linguagem. 2ª ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1995, p. 

65. 
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das suas receitas (art. 3º c/c art. 12 do Decreto-lei nº 

1.598/77). 

Examinando estes dois excertos (em conjunto com outros que 

compõem referida lei) e construindo o sentido dos termos empregados pelo 

legislador, podemos concluir que: (i) o fato que dá ensejo ao pagamento 

destas contribuições é auferir faturamento; (ii) o sujeito passivo destas 

contribuições é a pessoa jurídica que aufere esse faturamento; e (iii) a base 

de cálculo do tributo é o faturamento, assim entendido como a receita bruta 

da pessoa jurídica. 

Reunindo estes enunciados num juízo condicional, de modo a 

construir a norma que institui referidas contribuições, temos o seguinte: 

Hipótese Consequência 

Dado o fato de auferir receita 
Deve ser a obrigação da pessoa 

jurídica de pagar para a União um 
percentual sobre a totalidade da receita 

auferida 

Agora, então, é o momento de analisar esta norma em 

conjunto com outras regras jurídicas, a ela relacionadas.  

Esta norma mantém, por exemplo, relação de coordenação 

com a regra que estatui uma penalidade em caso de não pagamento do 

tributo. Esse juízo condicional, construído a partir da interpretação do art. 

6195 da Lei nº 9.430/96, pode ser assim sintetizado: 

                                              
95  Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições 

administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a 
partir de 1º de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, 
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, 
por dia de atraso. (Vide Decreto nº 7.212, de 2010) 

§ 1º A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente 
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até 
o dia em que ocorrer o seu pagamento. 
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Hipótese Consequência 

Dado o fato de não recolher a 
contribuição sobre a receita bruta 

auferida 

Deve ser a obrigação da pessoa 
jurídica de pagar para a União multa 
no percentual de 0,33% sobre o valor 

do tributo, por dia de atraso, limitada a 
20%. 

A regra-matriz de incidência das referidas contribuições 

mantêm, também, relação de subordinação com as normas constitucionais 

que regulam a instituição e a cobrança de tributos. Mais especificamente, 

está subordinada à norma de competência construída com suporte no art. 

195, I, da Constituição da República, o qual, à época em que a Lei nº 

9.718/98 foi editada, possuía a seguinte redação: 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 
seguintes contribuições sociais:  

I – dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o 
faturamento e o lucro; 

Ao interpretar referido enunciado, não resta dúvida de que o 

legislador ordinário conferiu ao termo faturamento o sentido de “totalidade 

das receitas da pessoa jurídica”. Ou seja, construiu norma de competência 

segundo a qual estava autorizado a instituir contribuição sobre todas as 

receitas da pessoa jurídica.  

Tomando tal interpretação como referência, a conclusão seria 

pela constitucionalidade da norma que instituiu as contribuições (construída 

com suporte na Lei nº 9.718/98), pois a base de cálculo destes tributos era 

exatamente aquela autorizada pela Constituição. Em outros termos, não 

haveria qualquer conflito entre as normas construídas: 

                                              
§ 2º O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. 
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Ao interpretar o texto constitucional, porém, o Supremo 

Tribunal Federal atribuiu outro sentido ao termo faturamento, construindo 

norma de competência que autorizava a instituição de contribuição apenas 

sobre as “receitas de vendas de mercadorias ou de prestação de serviços”. 
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Concluiu, assim, que haveria um conflito entre a norma que 

instituiu o tributo e a CF e, por isso, declarou-a inconstitucional, impedindo 

a produção de efeitos: 

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - 
ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718, DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema 
jurídico brasileiro não contempla a figura da 
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - 
INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - 
SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código 
Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei 
tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 
consagrados institutos, conceitos e formas de direito 
privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-
se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados 
os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 
- RECEITA BRUTA - NOÇÃO - 
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 3º 
DA LEI Nº 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a 
redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda 
Constitucional nº 20/98, consolidou-se no sentido de tomar 
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, 
jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de 
mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1º do artigo 
3º da Lei nº 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita 
bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por 
pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas 
desenvolvida e da classificação contábil adotada.96 

Como se percebe, a introdução de uma norma em conflito 

com a Constituição da República decorreu do fato de não existir um sentido 

inerente ao texto, ou seja, pelo fato de a norma não ser algo a ser descoberto 

pelo intérprete, mas sim um sentido a ser construído a partir do exame desse 

suporte físico. 

Mas não é só. Tal conflito decorre, também, do sentido 

atribuído ao termo “faturamento”. A prevalecer a interpretação conferida 

pelo legislador ordinário, não haveria que se falar em conflito. Porém, 

diante do sentido atribuído pelo Supremo Tribunal Federal ao referido 

                                              
96  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 346084. Tribunal Pleno, Rel.  Min. Ilmar 

Galvão, Rel. p/ Acórdão:  Min. Marco Aurélio, 01 set. 2006. 
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termo, não se pode negar a existência de conflito entre norma superior e 

norma inferior, o qual não é tolerado pelo sistema jurídico e deve, portanto, 

ser eliminado. A ideia é assim sintetizada por Paulo de Barros Carvalho: 

A norma jurídica é exatamente o juízo (ou pensamento) que 
a leitura do texto provoca em nosso espírito. Basta isso para 
nos advertir que um único texto pode originar significações 
diferentes, consoante as diversas noções que o sujeito 
cognoscente tenha dos termos empregados pelo legislador. 
Ao enunciar os juízos, expedindo as respectivas 
proposições, ficarão registradas as discrepâncias de 
entendimento dos sujeitos, a propósito dos termos 
utilizados.97 

Em síntese: a produção de normas conflitantes, e a própria 

identificação do conflito, decorrem não só do fato de a norma ser construída 

pelo intérprete, mas também em razão da multiplicidade de sentidos que 

podem ser conferidos aos termos empregados pelo legislador (constituinte 

ou infraconstitucional) na confecção dos suportes físicos que servirão de 

substrato para a construção das normas. 

  

                                              
97  Curso de direito tributário, p. 36. 
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Capítulo III – Dos conflitos que interessam ao direito 

Sumário: 
3.1. Critérios para identificação das antinomias. 3.2. Síntese dos critérios 
para identificação dos conflitos que interessam ao direito. 3.3. Conflitos de 
regras X conflitos de princípios. 

 

No capítulo anterior demonstramos que o direito positivo, 

apesar de dotado da racionalidade inerente aos sistemas, não está isento de 

contradições, sendo comum a construção de normas conflitantes.  

As razões para a existência destes conflitos foram, também, 

devidamente esclarecidas: as normas não são algo dado, mas sim construído 

pelos aplicadores das normas e estes, muitas vezes, divergem sobre o 

conteúdo da norma.  

Afinal, apesar de partirem de um mesmo texto prescritivo 

(suporte físico) para a construção do sentido, a linguagem nele empregada 

admite diversas interpretações, seja pelos problemas semânticos de 

vaguidade e ambiguidade que acometem os termos empregados no texto,98 

seja em razão dos pré-conceitos que orientam a atividade interpretativa. 

De fato, não temos dúvida de que o texto jurídico, enquanto 

único dado objetivo de que dispõe o intérprete para a construção da norma, 

                                              
98  Tárek Moysés Moussallem, trabalhando o conceito de vaguidade como “o estado de 

indeterminação da palavra (…). É a incapacidade de determinarmos se a linguagem da 
realidade social está abrangida pelo conceito da palavra.” Segue afirmando que “há 
circunstância em que as palavras possuem perfeita aplicabilidade à linguagem 
constitutiva do real, da mesma forma que há casos em que a inaplicabilidade da palavra 
é hialina, é a chamada ‘zona de certeza das palavras’. Mas existem situações outras nas 
quais a linguagem da realidade social não se subsome perfeitamente ao conceito da 
palavra, tornando incerta sua aplicabilidade: é a chamada ‘zona de penumbra’”. (Fontes 
do Direito Tributário, São Paulo: Noeses, 2006, p. 34.) 
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é um importante limitador da atividade interpretativa, assim como o são as 

interpretações já consolidadas dentro do sistema: 

O espaço da relação conceitual do texto normativo com os tipos 
legais concretos e específicos, bem como o espaço da 
normatividade da disposição materialmente determinada e a ser 
concretizada para cada um desses tipos legais é restringido 
primeiramente por meio da convenção linguística e depois, 
sobretudo, por meio dos topoi já parcialmente apreendidos 
pelos cânones tradicionais e oriundos preponderantemente da 
jurisprudência, da doutrina jurídica e do ordenamento 
positivo.99 (grifamos) 

Porém, isso não impede que os intérpretes divirjam quanto ao 

sentido a ser atribuído a estes textos, pelo simples fato de a interpretação 

não ser uma atividade puramente lógica. E nem poderia ser diferente, dado 

que os termos empregados nos textos prescritivos, muitas vezes, são vagos 

e/ou ambíguos, além de serem diversos os sistemas de referência de cada 

intérprete.  

Fixada esta premissa, é necessário, agora, determinar quais os 

conflitos normativos que, de fato, interessam ao direito e a resposta a esta 

pergunta está diretamente relacionada ao conceito de antinomia.  

Com efeito, os conflitos de normas são genericamente 

denominados pela doutrina como “antinomias”. No esforço de definir este 

fenômeno, apontando as características que determinado “conflito” deve ter 

para ser assim qualificado, os doutrinadores não fazem outra coisa senão 

delimitar os conflitos normativos que interessam ao direito. 

Quando, por exemplo, Norberto Bobbio afirma que as 

antinomias somente existem quando as normas conflitantes fazem parte de 

um mesmo ordenamento jurídico,100 certamente não está defendendo a 

inexistência de conflitos entre normas de ordenamentos distintos. Apenas 

                                              
99  MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. 2ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 199. 
100  BOBBIO, Norberto, Teoria do ordenamento jurídico, p. 86 e 87. 
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afirma que, para um determinado ordenamento, interessam, em princípio, 

apenas os conflitos entre as normas que o integram. 

A finalidade, portanto, de elencar os critérios necessários para 

que se configure uma antinomia não é outra senão permitir a identificação 

dos conflitos normativos que interessam ao ordenamento e que por ele 

deverão ser solucionados. É isto que faremos a seguir.  

3.1. Critérios para identificação das antinomias 

3.1.1. Impossibilidade de cumprimento simultâneo dos comandos 

prescritivos  

Ao examinar a doutrina relacionada ao tema antinomia, 

verifica-se que todos os autores concordam que esta somente se verifica 

quando não é possível o cumprimento simultâneo das normas conflitantes. 

Chaïm Perelman, por exemplo, afirma claramente o seguinte: 

Diremos que estamos, num sistema de direito, diante de uma 
antinomia quando, em relação a um caso específico existem no 
sistema duas diretrizes incompatíveis, às quais não se pode 
conformar-se simultaneamente, seja porque impõem duas 
obrigações em sentido oposto, seja porque uma proíbe o que outra 
permite e não é possível se conformar a uma sem violar à outra.101 
(grifamos) 

Hans Kelsen, igualmente, defende que o conflito de normas 

surge “quando uma norma determina uma certa conduta como devida e 

outra norma determina também como devida uma outra conduta, 

inconciliável com aquela”.102 

Para identificar as situações em que o cumprimento 

simultâneo de duas normas é impossível é necessário examinar o modo 

como as condutas são por ela reguladas. Melhor dizendo: devemos 

                                              
101  Lógica jurídica, p. 54. 
102  Teoria pura do direito, p. 228-229. 
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examinar se os âmbitos de vigência das normas coincidem total ou 

parcialmente. 

Como assevera Alysson Leandro Mascaro, para que duas 

normas possam ser consideradas antinômicas, é necessário que tratem de 

modo distinto uma mesma questão, ao mesmo tempo, no mesmo espaço e 

se refiram aos mesmos destinatários.103 

De fato, todas as normas têm quatro âmbitos de vigência: 

material, pessoal, espacial e temporal. A coincidência parcial ou total destes 

âmbitos, por sua vez, é que vai determinar se é ou não possível o seu 

cumprimento simultâneo. Vejamos cada um deles com mais vagar. 

3.1.1.1. Âmbitos espacial e temporal de vigência 

Os âmbitos espaciais e temporais dizem respeito às 

circunstâncias de espaço e de tempo na qual a conduta regulada pode ser 

realizada. Como destaca Hans Kelsen: 

A vigência de todas as normas em geral que regulam a conduta 
humana, e em particular a das normas jurídicas, é uma vigência 
espaço-temporal na medida em que as normas têm por conteúdo 
processos espaço-temporais. Dizer que uma norma vale significa 
dizer que ela vale para um qualquer espaço e para um qualquer 
período de tempo, isto é, que ela se refere a uma conduta que 
somente se pode verificar em um certo lugar ou em um certo 
momento (se bem que porventura não venha de fato a verificar-
se).104 

Com efeito, no nosso ordenamento temos normas que incidem 

sobre todo o território nacional, enquanto outras têm aplicação apenas em 

certas regiões. A Constituição Federal, por exemplo, tem aplicabilidade em 

todo o território nacional. O mesmo, contudo, não se pode dizer das 

legislações estaduais que disciplinam a cobrança do ICMS, por exemplo.  

                                              
103  Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 170-172. 
104  Teoria pura do direito, p. 13. 
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Quando, por exemplo, o Estado de São Paulo disciplina o 

modo como será elaborado um pedido de restituição relativo ao ICMS, tais 

normas somente terão força para disciplinar condutas dentro do espaço 

territorial deste ente. Significa dizer, tais procedimentos somente deverão 

ser seguidos para fins de restituição do ICMS pago a este Estado.  

Isso significa que, se um outro Estado ou o Distrito Federal 

disciplinar a questão de modo diverso, não poderemos falar em conflitos de 

normas, uma vez que seus âmbitos de vigência espacial são diversos. 

De igual forma, as normas diferem quanto ao período de 

tempo no qual podem (ou não) ser aplicadas, o que também influencia 

decisivamente na identificação ou não de um conflito.  

Voltemos a um exemplo já citado neste trabalho: o art. 195, I, 

da Constituição Federal, na sua redação original, autorizava a instituição de 

contribuições destinadas à seguridade social apenas sobre a folha de 

salários, o faturamento e o lucro das pessoas jurídicas. Porém, com a edição 

da Emenda Constitucional nº 20/98, a redação deste enunciado foi alterada 

para, dentre outras coisas, autorizar a instituição desta espécie de tributo 

também sobre a receita da pessoa jurídica. 

Referida emenda, de acordo com o seu art. 16,105 entrou em 

vigor na data da sua publicação, ou seja, em 16 de dezembro de 1998. Fica 

claro, portanto, que a autorização para tributar a nova materialidade – 

receita – passou a valer apenas a partir desta data. Antes disso, vigorava a 

autorização para tributar apenas o faturamento. 

Esta circunstância, por sua vez, impactou diretamente na 

identificação do conflito da Lei nº 9.718/98 com a Constituição Federal. 

Como bem destacou o Min. Marco Aurélio, relator do caso: 

                                              
105  EC 20/98: Art. 16. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
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A hierarquia das fontes legais, a rigidez da Carta, a revelá-la 
documento supremo, conduz à necessidade de as leis 
hierarquicamente inferiores observarem-na, sob pena de 
transmudá-la, com nefasta inversão de valores. Ou bem a lei surge 
no cenário jurídico em harmonia com a Constituição Federal, ou 
com ela conflita, e aí afigura-se írrita, não sendo possível o 
aproveitamento, considerado texto constitucional posterior e que, 
portanto, à época não existia. Está consagrado que o vício da 
constitucionalidade há de ser assinalado em face dos parâmetros 
maiores, dos parâmetros da Lei Fundamental existentes no 
momento em que aperfeiçoado o ato normativo. A 
constitucionalidade de certo diploma legal deve se fazer 
presente de acordo com a ordem jurídica em vigor, da 
jurisprudência, não cabendo reverter a ordem natural das coisas.106 
(grifamos) 

Como se vê, a decisão pela inconstitucionalidade da Lei nº 

9.718/98 com base na Emenda Constitucional nº 20/98 fundamentou-se, 

dentre outras coisas, no exame do âmbito temporal de vigência: 

(i) da norma constitucional que autorizava a tributação apenas do 

faturamento (redação originária do art. 195, I); e 

(ii)  da norma constitucional que passou a autorizar, também, a 

tributação das receitas das pessoas jurídicas (redação do art. 

195, I, após a edição da EC nº 20/98).  

Com este singelo exemplo percebe-se, também, a extrema 

relevância do âmbito temporal de vigência para fins de identificação ou não 

de conflitos entre normas. 

3.1.1.2. Âmbitos material e pessoal de vigência 

Os âmbitos material e pessoal de vigência das normas dizem 

respeito, respectivamente, ao comportamento que é por ela regulado e quem 

são os seus destinatários. 

                                              
106  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 390840. Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco 

Aurélio, 15 ago. 2006. 
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Hans Kelsen, ao examinar estes âmbitos de vigência das 

normas jurídicas, deixa clara a íntima relação entre eles: 

Com efeito, a conduta que pelas normas é regulada é uma conduta 
humana, conduta de homens, pelo que são de distinguir em toda a 
conduta fixada numa norma um elemento pessoal e um elemento 
material, o homem, que se deve conduzir de certa maneira, e o 
modo ou forma por que ele se deve conduzir. Ambos os elementos 
estão ligados entre si por forma inseparável.107 

E nem poderia ser diferente. Afinal, como afirma Norberto 

Bobbio, “não se pode pensar em uma prescrição que não se dirija a alguém 

e que não regule um certo comportamento”.108 

Portanto, a identificação dos âmbitos material e temporal de 

vigência da norma está intimamente relacionada à relação jurídica que 

estatui, ou seja, qual a conduta regulada e de que modo esta é regulada.  

De fato, as normas jurídicas, com o fito de regular a conduta 

humana, adotam a forma lógica de um juízo condicional, compondo-se de 

duas proposições: proposição antecedente e proposição consequente.  

 

No antecedente está prevista a situação do mundo da vida que 

dá ensejo a uma relação jurídica. Os contornos desta relação jurídica, por 

outro lado, estão no consequente.109 Ali a norma interliga dois ou mais 

                                              
107  Teoria pura do direito, p. 15. 
108  Teoria da norma jurídica. 3ª ed. Bauru: EDIPRO, 2005, p. 179. 
109  Como explica Paulo de Barros Carvalho, esses elementos se caracterizam por serem “um 

juízo hipotético em que o legislador (sentido amplo) imputa, ao acontecimento de um 
fato prescrito no antecedente, uma relação deôntica entre dois ou mais sujeitos, como 
conseqüência”. (CARVALHO, Paulo de Barros. “Sobre os princípios constitucionais 
tributários.” In Revista de Direito Tributário. São Paulo: RT, n. 55, p. 147) 
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sujeitos em torno de uma determinada conduta regulada como obrigatória 

(O), proibida (V) ou permitida (P). 

O âmbito pessoal de vigência da norma diz respeito 

justamente aos sujeitos aos quais são imputadas as condutas obrigatórias, 

proibidas ou permitidas.  

As normas jurídicas, ao disciplinarem condutas, podem fazer 

referência a um sujeito específico ou a uma categoria de pessoas. No 

primeiro caso, são chamadas de normas individuais; no segundo, de normas 

gerais.  

Exemplo do primeiro tipo são as normas editadas pela 

Administração Pública para fins de cobrança de tributos. Quando a 

autoridade competente constitui o crédito tributário pelo lançamento, não 

faz outra coisa senão imputar a uma pessoa específica o dever de pagar o 

tributo. 

Diferente, porém, é a previsão constante da regra-matriz de 

incidência dos tributos. Quando o legislador institui uma exação, não faz 

referência a uma pessoa específica, mas sim a categorias de sujeitos. Por 

exemplo: a norma que institui o Imposto sobre a Renda estatui que os 

sujeitos passivos do tributo são as pessoas que auferem renda. Trata-se, 

como se vê, de uma categoria de sujeitos, não de uma pessoa específica. Por 

isso afirmamos que esta é uma norma geral. 

O exame dos sujeitos vinculados pela norma é de fundamental 

relevância para a constatação do conflito. Afinal, se não existir 

coincidência, total ou parcial, do conjunto de pessoas cujas condutas são 

reguladas, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento 

simultâneo das normas. 
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Mas não é só. Mesmo que as normas façam referência aos 

mesmos sujeitos, é necessário verificar se a conduta que está sendo 

imputada a eles é ou não conflitante. Tal constatação se faz mediante o 

exame do âmbito material de vigência da norma. 

Para Norberto Bobbio, uma das principais referências sobre o 

assunto, a identificação dos conflitos, a partir do âmbito material de 

vigência das normas, poderia ser realizada com base nos princípios da 

contrariedade e da contradição.110  

Referidos princípios, extraídos da lógica deôntica, exprimem 

relações entre os modais utilizados pelo legislador para regular as condutas 

do seguinte modo:  

 

Resumidamente, tais princípios podem ser assim definidos: 

(i) Contrariedade: um mesmo ato não pode ser, ao mesmo 

tempo, obrigatório e proibido. 

(ii)  Contradição: uma ação não pode ser obrigatória quando se 

permite sua omissão, tampouco pode estar proibida e 

permitida ao mesmo tempo. 

                                              
110  Norberto Bobbio, Teoria do ordenamento jurídico, p. 86 e 87. 
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Como se percebe, tais regras esclarecem as situações em que 

é impossível a aplicação simultânea de dois modais distintos, por serem 

incompatíveis.  

Necessário destacar, porém, que nem todos os doutrinadores 

concordam que as situações de conflito não podem ser verificadas com base 

nos princípios lógicos a que se refere Norberto Bobbio. 

Maria Helena Diniz, por exemplo, afirma que “o conflito 

entre uma norma que determina um certo comportamento como devido [...] 

e outra que impõe também como devida outra conduta, inconciliável com 

aquela [...], não é uma contradição lógica”.111 Isso porque tal princípio se 

aplicaria apenas quando estamos diante de duas asserções que podem ser 

qualificadas como verdadeiras ou falsas, o que não é o caso das normas, as 

quais estão sujeitas aos valores validade/invalidade. 

No mesmo sentido, Chaïm Perelman afirma o seguinte: 

Les antinomies, dans la mesure où elles concernent le droit, ne 
consistent pas dans la constatation d’une contradiction, résultant 
de l’affirmation simultanée de la verité d’une proposition et de sa 
négation, mais dans l’existence d’une incompatibilité entre les 
directives relatives à um même objet.112 

Esse posicionamento, por outro lado, é flexibilizado por Hans 

Kelsen. Apesar de concordar que as normas jurídicas não poderiam ser 

contraditórias – uma vez que não são verdadeiras ou falsas – afirma que os 

princípios lógicos, por serem aplicáveis às proposições que descrevem 

normas jurídicas, podem ser indiretamente aplicados a essas prescrições.113 

                                              
111  Conflitos de normas, p. 13. 
112  “Les antinomies em droit. Essai de synthèse.” In: Dialectica. Bruxelles: Blackwell 

Publishing Ltda., 1964, 18: 392-404, p. 393. 
113  “Com efeito, os princípios lógicos, e particularmente o princípio da não-contradição, são 

aplicáveis a afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas; e uma contradição lógica 
entre duas afirmações consiste em que apenas uma ou a outra pode ser verdadeira; em 
que se uma é verdadeira, a outra tem que ser falsa. Uma norma, porém, não é verdadeira 
nem falsa, mas válida ou não válida. Contudo, a asserção (enunciado) que descreve uma 
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Parece-nos, porém, que apesar das ressalvas feitas por estes 

autores, não podemos negar que a identificação de uma antinomia está 

estritamente relacionada a um conflito entre o modo pelo qual as condutas 

são modalizadas. E os princípios lógicos citados certamente servem de 

auxílio para a sistematização destes conflitos.  

Feitas estas considerações, podemos concluir que estaríamos 

diante de uma antinomia sempre que: 

(i) uma norma ordena fazer algo e outra proíbe tal conduta 

(contrariedade); 

(ii)  uma norma ordena fazer algo e outra permite que não se faça 

tal coisa (contraditoriedade); 

(iii)  uma norma proíbe fazer algo e outra permite fazê-lo 

(contraditoriedade). 

Com efeito, se uma norma ordena o pagamento de um tributo 

e outra proíbe tal pagamento, torna-se impossível o cumprimento 

simultâneo de ambas as prescrições.  

De igual forma, não é possível cumprir, ao mesmo tempo: (i) 

uma norma que obriga o pagamento do tributo e de outra que autoriza o seu 

não pagamento; ou (ii) de uma norma que proíbe a exigência do tributo 

sobre um determinado fato e de outra que permite fazê-lo. 

                                              
ordem normativa afirmando que, de acordo com esta ordem, uma determinada norma é 
válida, e, especialmente, a proposição jurídica, que descreve uma ordem jurídica 
afirmando que, de harmonia com essa mesma ordem jurídica, sob determinados 
pressupostos deve ser ou não deve ser posto um determinado ato coercitivo, podem – 
como se mostrou – ser verdadeiras ou falsas. Por isso, os princípios lógicos em geral e o 
princípio da não-contradição em especial podem ser aplicados às proposições jurídicas 
que descrevem normas de Direito e, assim, indiretamente, também podem ser aplicados 
às normas jurídicas.” (Teoria pura do direito, p. 144) 
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É importante, contudo, fazer uma observação. Nem sempre a 

identificação deste conflito entre modais deônticos é clara.  

Como já destacamos, é indispensável, para a verificação do 

conflito, que as normas tenham âmbitos de vigência total ou parcialmente 

coincidentes. Contudo, nem sempre é simples a identificação desta 

coincidência de âmbitos e, como consequência, do conflito entre os modos 

como as condutas são reguladas. Vejamos um exemplo. 

A Lei nº 9.718/98, como já mencionamos, prescrevia que a 

Contribuição ao PIS e a COFINS deveriam incidir sobre a receita da pessoa 

jurídica. O STF, contudo, entendeu que seria inconstitucional, uma vez que 

a Constituição Federal, à época em que foi instituída, autorizava apenas a 

tributação do faturamento. Tínhamos, portanto, a seguinte situação: 

(i) uma norma constitucional, destinada a regular a conduta do 

legislador, que permitia a instituição de contribuições sobre o 

faturamento; e 

(ii)  uma norma, destinada às pessoas jurídicas, que obrigava o 

pagamento dessas contribuições sobre a receita. 

Analisando referidas normas, verifica-se, em princípio, que 

não se destinam a regular as condutas das mesmas pessoas, o que, por si só, 

já seria suficiente para afastar qualquer conflito. Trata-se, porém, de um 

engano. 

Ora, ao permitir que o legislador institua tributo sobre o 

faturamento, certamente o constituinte proíbe, ainda que implicitamente, a 

instituição de tributo sobre materialidade diversa.114 Afinal, se assim não 

fosse, o texto constitucional tornar-se-ia letra morta.  

                                              
114  Como assevera Paulo de Barros Carvalho, existem proibições que estão implícitas no 

nosso sistema. Isso, todavia, não quer dizer que não existam e devam ser aplicadas. O 
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Ocorre que, ao proibir a instituição, pelo legislador, de tributo 

sobre outra materialidade que não o faturamento, o constituinte permite, 

indiretamente, que o sujeito passivo recolha a exação apenas sobre tal 

grandeza.  

Temos, assim, uma norma constitucional que permite que a 

pessoa jurídica recolha contribuição tão somente com base no faturamento 

e outra norma, infraconstitucional, que lhe obriga a recolher a dita 

contribuição sobre a receita que aufere em determinado período. Está, 

então, identificado o conflito entre operadores de que falamos.  

Com este singelo exemplo pretendemos demonstrar que a 

identificação de conflitos entre modais deônticos não é tão simples quanto, 

em princípio, podemos crer. É necessário, muitas vezes, um esforço de 

interpretação para identificar que as normas, de fato, regulam condutas de 

modo diverso. 

3.1.1.3. Sobre a determinação dos âmbitos de vigência 

Nem sempre os âmbitos de vigência da norma são delimitados 

com precisão. Na maior parte dos casos, os limites são inferidos a partir de 

proposições como a promulgação da norma, a competência legislativa ou 

territorial do sujeito competente, e assim sucessivamente. 

Poderíamos, inclusive, fixar uma regra segundo a qual: quanto 

mais geral e abstrata a norma, mais indeterminados são os seus âmbitos de 

                                              
autor expõe a ideia nos seguintes termos: “A reflexão nos põe diante de uma similitude 
de efeitos tal que autoriza asseverarmos existirem dois modos de proibição: a expressa, 
gravada fisicamente no texto legal, e a implícita, isto é, aquela que se depreende pela 
ausência de permissão ostensiva. As últimas são em número infinito, abarcando todo o 
conjunto das ações humanas não tipificadas para fins tributários. As duas providências 
vedatórias apareciam como alternativas do legislador constitucional, no instante da 
decisão política, e poderíamos chamá-las de ‘proibição forte’ (expressa) e ‘proibição 
fraca’ (implícita), à maneira de von Wrigh, quando menciona a ‘permissão forte’ e a 
‘permissão fraca’. (Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 2011, 
p. ) 
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vigência. Como salienta Ulisses Schmill115, positivar o direito, criando 

normas mais objetivas a partir de normas superiores mais vagas consiste, 

justamente, em aumentar a precisão com que se prescreve cada um dos 

âmbitos de vigência de uma norma.116 

Na base do ordenamento estão aquelas normas mais objetivas 

e que mais de perto chegam à conduta, pela circunstância de terem seus 

âmbitos de vigência subjetiva, material em sentido estrito ou 

comportamental, espacial e temporal determinados com a máxima precisão. 

Independentemente do grau de determinação dos âmbitos de 

vigência, fato é que sua análise é indispensável para que se determine se há 

ou não conflito entre as normas. 

Se as normas regulam, por exemplo, relações entre sujeitos 

distintos, não se poderá, em hipótese alguma, falar em conflito, mesmo que 

modais sejam contraditórios. De igual forma, não se pode falar em conflito 

de normas cujos âmbitos de vigência espacial e temporal são distintos.  

Normas vigentes em espaços e tempos distintos podem ser 

conflitantes. Porém, tal conflito não interessará ao direito.  

                                              
115  Cf. La derrogación y la anulación como modalidades del ámbito temporal de validesz 

de las normas jurídicas.p. 230 
116  Sobre o processo de positivação das normas ressalva MARCELO NEVES que: “o 

processo concretizador não deve suscitar, de maneira nenhuma, a ilusão de plena 
correspondência do abstrato e do concreto, mas sim, como problema, a ser resolvido 
através de uma forma de não-identidade integrada entre o abstrato e o concreto”. (A 
constitucionalização simbólica, p. 46)  

FRIEDRICH MÜLLER comenta o processo de criação de normas inferiores a partir da 
concretização das normas de superior hierarquia: “as competências estricto sensu, 
repartidas pelo ordenamento constitucional e jurídico entre os poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário não são competências para a “explicação” [“Auslegung”, 
“Interpretation”], “recapitulação” [“Nachvollzug”] de textos de normas, mas 
competências para a concretização jurídica e a decisão do caso com caráter de 
obrigatoriedade”. (Métodos de trabalho do direito constitucional. p. 67). Embora não se 
exija identidade entre a norma produzida e a que lhe serve de fundamento, não poderá 
haver incompatibilidade entre ambas, sob pena de restar comprometida a validade da 
norma editada. 
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De igual forma, é possível que normas em vigor em momentos 

distintos se contradigam. Porém, novamente não haverá conflito a ser 

solucionado pelo direito, na medida em que, pela simples análise dos seus 

âmbitos temporais de vigência, percebemos que é impossível sua aplicação 

simultânea. 

3.1.1.4. Dos tipos de conflitos entre os âmbitos de vigência 

Com base no exame dos âmbitos de vigência das normas, 

Norberto Bobbio distingue três tipos de conflitos de normas: total-total, 

parcial-parcial e total-parcial.117 

Antinomia total-total se verificaria nos casos em que as 

normas têm todos os âmbitos de vigência coincidentes, ou seja, em nenhum 

caso é possível a aplicação de uma sem que entre em conflito com a outra: 

1) Se as duas normas incompatíveis têm igual âmbito de 
validade, a antinomia pode-se chamar, segundo a terminologia de 
Ross (que chamou a atenção sobre esta distinção), total-total: em 
nenhum caso uma das duas normas pode ser aplicada sem entras 
em conflito com a outra.118 

Antinomia parcial-parcial, por sua vez, se verificaria quando 

os âmbitos de vigência das normas são parcialmente coincidentes, de modo 

que, em certas situações, é possível a aplicação simultânea sem que se 

verifique o conflito: 

2) Se as duas normas incompatíveis têm âmbito de validade 
em parte igual e em parte diferente, a antinomia subsiste somente 
para a parte comum, e pode chamar-se parcial-parcial: cada uma 
das normas têm um campo de aplicação em conflito com a outra, 
e um campo de aplicação no qual o conflito não existe.119 

                                              
117  Trata-se de classificação semelhante àquela defendida por Alf Ross. Este autor, porém, 

chama os conflitos de normas de inconsistências, de modo que poderíamos falar em 
“inconsistência total-total”, “inconsistência total-parcial” e “inconsistência parcial-
parcial”. (Direito e justiça, p. 158) 

118  Teoria do ordenamento jurídico, p. 88. 
119  Teoria do ordenamento jurídico, p. 89. 
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Por fim, teríamos uma antinomia total-parcial quando uma 

norma tem o mesmo âmbito de vigência que outra, porém mais restrito: 

3) Se, de duas normas incompatíveis, uma tem um âmbito de 
validade igual ao da outra, porém mais restrito, ou, em outras 
palavras, se o seu âmbito de validade é, na íntegra, igual a uma 
parte do da outra, a antinomia é total por parte da primeira norma, 
com respeito à segunda, e somente parcial por parte da segunda 
com respeito à primeira, e pode-se chamar total-parcial. A 
primeira norma não pode ser em nenhum caso aplicada sem entrar 
em conflito com a segunda; a segunda tem uma esfera de aplicação 
em que não entra em conflito com a primeira. 

Também neste caso, seria possível a aplicação de uma das 

normas sem que se apontasse o conflito com a outra. Porém, assim como 

nas antinomias totais-totais, seria impossível a aplicação simultânea de 

ambas as normas. 

3.1.2. Necessidade de pertencer ao mesmo sistema 

Como observa Tércio Sampaio Ferraz Junior, as antinomias 

se verificam apenas entre “normas que expressam ordens ao mesmo sujeito 

emanem de autoridades competentes num mesmo âmbito normativo 

(...)”.120  

De fato, não temos dúvida de que é possível a existência de 

antinomias entre normas de ordenamento distintos. Tais normas, porém, 

estão ligadas a fundamentos de validade diversos e, por isso mesmo, não 

possuem quaisquer vínculos de subordinação ou coordenação que 

justificassem a análise destes conflitos dentro de um mesmo ordenamento. 

Ademais, é certo que tais normas, também pelo fato de 

encontrarem fundamento de validade em ordem distintas, possuem âmbitos 

                                              
120  Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Introdução ao Estudo do Direito, p. 177. 
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de vigência completamente diversos. Isso, por si só, já é suficiente para 

tornar tais “conflitos” irrelevantes para um ordenamento em si considerado. 

3.1.3. Da posição insustentável do sujeito 

Tércio Sampaio Ferraz Junior, ao examinar o tema do conflito 

entre normas, afirma que, mais do que a necessidade de que as normas se 

contradigam, dizendo, que seja impossível seu cumprimento simultâneo; é 

indispensável que o sujeito fique numa posição insustentável, ou seja, não 

tenha recursos para eliminar o conflito: 

[...] a oposição ocorre entre duas normas contraditórias (total ou 
parcialmente), emanadas de autoridades competentes num mesmo 
âmbito normativo, que colocam o sujeito numa posição 
insustentável pela ausência de critérios ou inconsistência de 
critérios aptos a permitir-lhe uma saída nos quadros de um 
ordenamento jurídico.121 

Em termos mais diretos: a antinomia somente se verificaria 

quando, mesmo após considerados todos os critérios para a sua solução 

presentes no sistema, esta continua existindo.  

Igual posicionamento é defendido por Norberto Bobbio 

quando afirma que antinomias reais existem apenas quando faltam critérios 

para a sua solução: 

Chamamos as antinomias solúveis de aparentes; chamamos as 
insolúveis de reais. Diremos, portanto, que as antinomias reais são 
aquelas em que o intérprete é abandonado a si mesmo ou pela falta 
de um critério ou por um conflito entre os critérios dados [...].122 

Maria Helena Diniz também faz esta distinção entre 

antinomias reais e aparentes, utilizando como critério de discrímen a 

existência ou não de um critério jurídico para a sua solução: 

Pode-se classificar as antinomias quanto: 

                                              
121  Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Introdução ao Estudo do Direito, p. 179. 
122  Teoria do ordenamento jurídico, p. 92. 
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A) Ao critério de solução. Hipótese em que se terá: a) antinomia 
aparente, se os critérios para solucioná-la forem normas 
integrantes de ordenamento jurídico; e b) antinomia real, se não 
houver na ordem jurídica qualquer critério normativo para sua 
solução, sendo então, imprescindível para a sua eliminação, a 
edição de uma nova norma. 123 

Faz, contudo, uma observação: a de que somente existirá 

antinomia real se, após a interpretação adequada, persistir o conflito: 

A antinomia real, no entender de Ulrich Klug, é uma lacuna de 
conflito ou colisão, porque em sendo conflitantes, as normas se 
excluem reciprocamente, por ser impossível a remoção da 
contradição, pela dificuldade de destacar uma como a mais forte 
ou decisiva, por não haver uma regra que permita decidir entre 
elas, obrigando o magistrado a solucionar o caso sub judice, 
segundo os critérios de preenchimento de lacunas. Como ante um 
caso concreto há sempre a possibilidade de mais de uma 
interpretação de uma das normas conflitantes, ou de ambas, só 
haverá antinomia real se, após a interpretação adequada das duas 
normas, a incompatibilidade entre elas perdurar.124 

Ou seja, estaríamos diante de uma antinomia, em sentido 

estrito, somente quando, após a adequada interpretação das duas normas e 

mesmo depois de considerados todos os critérios de solução previstos no 

ordenamento, continuasse existindo um conflito. 

Partindo, porém, da premissa de que toda solução de conflito 

entre normas deve pautar-se em critérios jurídicos, pode-se concluir que: 

(i) ou todas as antinomias são aparentes, na medida em que 

somente podem ser eliminadas com base em critérios 

previstos em normas integrantes do ordenamento, sejam elas 

anteriores ou posteriores à identificação do conflito; 

                                              
123  Trata-se, efetivamente, de simples menção, uma vez que, mais a frente, a autora rechaça 

esta classificação, adotando o posicionamento do Prof. Tércio Sampaio Ferraz Junior no 
sentido de que tal distinção somente tem sentido se utilizarmos outro critério de 
discrímen o fato não existirem critérios para a solução do conflito ou existir conflito entre 
os critérios existentes. (Maria Helena Diniz, Conflito de normas, p. 26-27). 

124  Conflitos de normas, p. 19-20. 
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(ii)  ou as antinomias são, todas elas reais, uma vez que, mesmo já 

existindo um critério – geral e abstrato – para sua solução, 

será necessária a edição de uma nova norma para solução do 

conflito no caso concreto. 

Sob esta perspectiva, não se pode considerar a existência de 

critério de solução no ordenamento como critério para definir quais as 

antinomias que interessam ao direito. 

De igual forma, é igualmente irrelevante, para este fim, a 

existência ou não de interpretação adequada.  

Ora, como já mencionamos, as normas são, sempre, resultado 

da interpretação e os aplicadores podem divergir sobre qual a interpretação 

“correta” que deve ser conferida a um determinado texto. Se houver 

divergência, construirão normas com conteúdos distintos e, muito 

provavelmente, conflitantes.  

Caberá, então, a um participante do sistema (Poder Judiciário) 

superar este conflito de interpretações, indicando qual deve prevalecer, ou 

seja, qual a interpretação “correta”. Isso, no entanto, não quer dizer que o 

conflito não existiu. Pelo contrário: se não existisse não teria sentido a 

atuação do Poder Judiciário com a finalidade de dirimi-lo.  

Entendemos, portanto, que a existência de critérios para 

eliminação do conflito, assim como a chamada “interpretação correta”, não 

são elementos para identificação dos conflitos que interessam ao direito.  

3.2. Síntese dos critérios para identificação dos conflitos que interessam 

ao direito 

Com base no que foi exposto nos itens precedentes, podemos 

concluir que os conflitos de normas que interessam ao direito são aqueles 



99 
 

que se verificam entre normas: (i) que possuem âmbitos de vigência total 

ou parcialmente coincidentes; e (iii) que integram um mesmo ordenamento 

jurídico.  

3.3. Conflitos de regras X conflitos de princípios 

É comum, na doutrina, a distinção entre regras e princípios, 

baseada no modo como tais normas disciplinam as condutas dos sujeitos.  

Como destaca Roque Antonio Carrazza, princípio é um 

“enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua grande generalidade, 

ocupa posição de preeminência nos vastos quadros do Direito e, por isso 

mesmo, vincula, de modo inexorável, o entendimento e a aplicação das 

normas jurídicas que com ele se conectam”.125 

Karl Larenz,126 de igual forma, afirma que os princípios são 

pensamentos directivos de uma regulação jurídica ou possível e que se 

diferenciariam das regras pelo fato de não serem suscetíveis de aplicação, 

uma vez que não são estruturados num juízo condicional (hipótese + 

consequência).  

Paulo de Barros Carvalho, por sua vez, utiliza o vocábulo 

“princípio” para designar limites objetivos ou valores, sendo o grau de 

objetividade das proposições que veiculam o critério para diferenciá-los127. 

                                              
125  Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 39. 
126  “Os princípios jurídicos não têm o carácter de regras concebidas de forma muito geral, 

às quais se pudessem subsumir situações de facto, igualmente de índole muito geral. 
Carecem antes, sem exceção, de ser concretizados.” (Metodologia da ciência do direito. 
3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 347) 

127  CARVALHO, Paulo de Barros. “O princípio da segurança jurídica em matéria 
tributária”. In Questões controvertidas em matéria tributária, p. 43. Na mesma linha é o 
entendimento de Tácio Lacerda Gama, que define o vocábulo princípio como “enunciado 
normativo que integra a estrutura de uma norma de competência, compondo-lhe o 
sentido, seja no antecedente, seja no conseqüente, veiculando valores ou limites 
objetivos, ampliando ou restringindo os seus âmbitos de validade”. (Contribuição de 
intervenção no domínio econômico. São Paulo: Quartier Latin, 2002, p. 142) 
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O significado de um valor está condicionado à subjetividade do 

intérprete128, sendo um juízo de preferibilidade de cunho subjetivo; o 

conteúdo dos limites objetivos, em contrapartida, é construído a partir de 

parâmetros bem demarcados, objetividade esta que permite sejam 

identificados de plano os casos de violação. 

Sob esta perspectiva, seja o princípio um valor (como o da 

segurança jurídica), seja ele um limite objetivo (como o da anterioridade ou 

da legalidade), não poderíamos qualifica-lo como um juízo condicional e, 

portanto, como uma regra.  

Parece-nos, porém, que os princípios, enquanto normas em 

sentido amplo, sempre terão, como destaca Tácio Lacerda Gama,129 a 

função de integrar as normas de competência e, precipuamente, de guiar o 

hermeneuta na compreensão dos enunciados prescritivos, em maior ou 

                                              
128  Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho: “Sob o aspecto de camada de linguagem 

prescritiva de condutas, o direito positivo é uma construção do ser humano. Neste 
sentido, dista de ser um dado simplesmente ideal, não lhe sendo aplicáveis, também, as 
técnicas de investigação do mundo natural. […] Os fatos jurídicos, quer os previstos nos 
antecedentes das normas, quer os prescritos na fórmula relacional dos conseqüentes, 
apresentam-se na forma de fenômenos físicos (relações de causa e efeito) mais o sentido, 
isto é, o fim jurídico que os permeia. Sem a significação jurídica que presidiu a escolha 
do evento e inspirou a regulação da conduta, não há que se falar em fatos jurídicos e 
relações jurídicas. (…). Segue afirmando que, por esta razão, “quem se proponha a 
conhecer o direito positivo não pode aproximar-se dele na condição de sujeito puro, 
despojado de atitudes axiológicas, como se estivesse perante um fenômeno da natureza 
ou uma equação matemática”. Adverte, entretanto, que isto não significa compor um 
discurso científico com inclinações ideológicas, devendo furtar-se o intérprete de realizar 
quaisquer julgamentos sobre as normas do ordenamento, devendo tão somente 
“compreendê-las para bem descrevê-las”. (“O Sobreprincípio da Segurança Jurídica e a 
Revogação de Normas Tributárias”. In Crédito-prêmio de IPI: estudos e pareceres III, 
p. 3.)  

129  Quando afirmamos que os princípios têm a função de compor a regra de competência, 
queremos com isso destacar que eles, na qualidade de valores ou limites objetivos, 
orientam a atividade da pessoa ou órgão dotada de competência, na produção dos 
enunciados prescritivos. Com isso acatamos a posição defendida por Tácio Lacerda 
Gama, para quem “princípios tributários são proposições prescritivas que integram a 
norma de competência, condicionando a forma e a matéria das normas que prescrevem, 
direta ou indiretamente, a instituição, a arrecadação e a fiscalização de tributos. 
(Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 268-269) 
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menor grau. Integram, portanto, uma regra jurídica, enquanto juízo 

condicional. 

Não faria sentido, portanto, a distinção entre regras e 

princípios, pois todos concorreriam para a construção de um juízo 

condicional que disciplina condutas. 

A construção desta regra, porém, é tarefa do intérprete130 e, 

nesta atividade, pode se deparar com conflitos entre princípios. Melhor 

dizendo, o aplicador pode encontrar dificuldades para determinar qual o 

princípio que selecionará para compor o juízo condicional a aplicar.  

Vejamos um exemplo. Por força do princípio da igualdade, é 

desejável que pessoas em idêntica situação sejam tratadas da mesma forma 

também pelo Poder Judiciário. Esta é uma das razões pelas quais, uma vez 

declarada constitucional uma norma pelo Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado, deve esta norma ser aplicada a todos os casos 

idênticos (efeito vinculante erga omnes). 

Surge um problema, porém, quando há decisões, já transitadas 

em julgado, reconhecendo a inconstitucionalidade da mesma norma. Afinal, 

se prevalecer a proteção dada à coisa julgada (art. 5º, XXXVI,131 da CR), 

                                              
130  Esta ideia já foi devidamente explicada nos capítulos precedentes. Vale, porém, 

mencionar as palavras de Humberto Àvila a respeito do assunto: “De um lado, a 
compreensão do significado como o conteúdo conceptual de um texto pressupõe a 
existência de um significado intrínseco que independa do uso ou da interpretação. Isso, 
porém, não ocorre, pois o significado não é algo incorporado ao conteúdo das palavras, 
mas algo que depende precisamente de seu uso e interpretação, como comprovam as 
modificações de sentidos dos termos no tempo e no espaço e as controvérsias 
doutrinárias a respeito de qual o sentido mais adequado que se deve atribuir a um texto 
legal.” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 31) 

131  Art. 5º. [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada; 

 (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm) 
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em detrimento do princípio da igualdade, não se poderia admitir a aplicação 

da referida norma às pessoas envolvidas nestes processos.  

Qual seria, então, o modo mais adequado, tendo em vista os 

princípios citados, de construir o juízo condicional que atribui efeito 

vinculante erga omnes às decisões proferidas pelo STF? A resposta para 

este problema depende, necessariamente, da resolução do conflito entre 

princípio da segurança jurídica (que protege a coisa julgada) e o princípio 

da igualdade.132 

Para solucionar esta espécie de conflito, Robert Alexy133 

afirma ser necessário considerar o grau de vinculação dos princípios quando 

comparados às regras (juízos condicionais): os princípios, diferentemente 

das regras, estatuem deveres que podem ou não ser cumpridos, de acordo 

com as situações facticas e jurídicas.  

                                              
132  Essa matéria já foi decidida pelo STF na sistemática da repercussão (RE 730462). 

Basicamente, a E. Corte decidiu que os efeitos vinculantes de suas decisões em controle 
concentrado não significam impossibilidade de aplicação das decisões transitadas em 
julgado que aplicaram orientação contrária a que foi por ela adotada. Seria indispensável, 
neste caso, a propositura de ação rescisória para alterar a coisa julgada e, assim, adequá-
la ao que foi decidido no controle concentrado.  

Faz, porém, uma ressalva no que diz respeito às relações de trato continuado, para decidir 
que, em relação aos fatos ocorridos posteriormente à publicação da decisão proferida em 
controle concentrado, não se aplica a coisa julgada automaticamente. Ou seja, para estes 
fatos geradores, a decisão do STF tem efeito vinculante e prevalece sobre a decisão 
transitada em julgado. 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 730462. Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori 
Zavascki, 09 set. 2015) 

133  “[...] El punto decisivo para la distinción entre reglas y princípios es que los princípios 
son mandatos de optimización mientras que las reglas tienen el carácter de mandatos 
definitivos. En tanto mandatos de optimización, los princípios son normas que ordenan 
que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las possibilidades 
jurídicas y fácticas. Esto significa que pueden ser satisfechos en grados diferentes y que 
la medida ordenada de su satisfacción depende no sólo de las possibilidades fácticas sino 
jurídicas, que están determinadas no sólo por reglas sino también, essencialmente, por 
los princípios opuestos. Esto último implica que los princípios son susceptibles de 
ponderación y, además, la necesitan. La ponderación es la forma de aplicación del 
derecho que caracteriza los princípios. En cambio, las reglas son normas que siempre o 
bien son satisfechas o no lo son.” (El concepto y la validez del derecho. 2ª ed. Barcelona: 
Gedisa, 2004, p. 162) 
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Como consequência, o conflito entre princípios significaria 

tão-somente uma colisão de valores que não se resolveria mediante a 

anulação de um deles – como no caso dos conflitos entre regras – mas sim 

com um juízo de preferência por um ou outro (ponderação).134  

Parece-nos, porém, que tal regra somente se aplica quando 

estivermos diante de princípios que positivam valores, não quando 

positivam limites objetivos.  

Ora, a Constituição da República, quando prevê o princípio 

da legalidade no seu art. 5º, II,135 certamente está tratando de um limite 

objetivo, sobre o qual não se admite um “juízo de preferência”. Significa 

dizer: não está o intérprete autorizado a desconsiderá-lo. O mesmo se 

verifica em relação ao princípio da anterioridade previsto no art. 150, I,136 

da CF. 

Quando tratamos de valores, aí sim tem sentido em falar num 

juízo de ponderação, pois, como assevera Humberto Àvila, a aplicação de 

um princípio, enquanto valor, está estritamente relacionada ao elemento 

finalístico.  

De fato, o autor afirma que a diferença entre princípios e 

regras está estritamente relacionada ao modo como são aplicados. Enquanto 

à aplicação das regras depende da subsunção da ocorrência factual àquilo 

que prevê a hipótese normativa, a aplicação dos princípios depende de uma 

                                              
134  El concepto y la validez del derecho, p. 38-40. 
135  Art. 5º. [...] II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei; 

 (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm) 

136  Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm) 
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avaliação do estado de coisas ante aos fins que o princípio quer ver 

atingido.137 

Ora, se a interpretação e aplicação dos princípios leva em 

consideração elementos finalísticos, certamente poderá o intérprete, num 

caso de conflitos entre princípios, ponderar sobre qual o fim que, no seu 

entender, é mais importante e deve ser buscado naquele específico caso.  

É preciso ressaltar, por fim, que concordamos com Humberto 

Ávila quando afirma que “em alguns casos as regras entram em conflito 

sem que percam a sua validade e a solução para o conflito depende da 

atribuição de peso maior a uma delas”.138 Ou seja, do mesmo modo que os 

conflitos entre princípios enquanto valores, também os conflitos entre 

regras poderiam ser solucionados por outros meios que não apenas mediante 

a anulação de uma delas. 

Exemplo disso se verifica, por exemplo, quando a 

Administração Pública constitui um crédito tributário por meio do 

lançamento, imputando a um sujeito passivo o dever de pagar o tributo e, 

ato contínuo, o Poder Judiciário suspende a exigibilidade do referido 

crédito, permitindo o não cumprimento do referido dever. 

Trata-se, evidentemente, de normas conflitantes, pois 

enquanto uma obriga o contribuinte a pagar o tributo, a outra permite que 

não realize tal pagamento. Contudo, esta situação de conflito não implica a 

anulação de quaisquer destas regras. Pelo contrário, este conflito se resolve 

                                              
137  “[...] Com efeito, como as regras consistem em normas imediatamente descritivas e 

mediatamente finalísticas, a justificação da decisão de interpretação será feita mediante 
avaliação de concordância entre a construção conceitual dos fatos e a construção 
conceitual da norma. Como os princípios se constituem em normas imediatamente 
finalísticas e mediatamente de conduta, a justificativa da decisão de interpretação será 
feita mediante avaliação dos efeitos da conduta havida como meio necessário à 
promoção de um estado de coisas posto pela norma como ideal a ser atingido.” (Teoria 
dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 75) 

138  Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 52-53. 
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mediante a atribuição de um peso maior a uma delas – aquela editada pelo 

Poder Judiciário – baseado, é claro, nas regras do próprio sistema.  

Em conclusão, podemos afirmar que o conflito entre princípios, 

quando estes positivam valores, diferem dos conflitos entre normas porque 

trata-se de normas que impõem a busca a certas finalidades que, estas sim, 

podem colidir.  

Em termos mais diretos: enquanto o conflito entre regras está 

estritamente relacionado ao modo como regulam as condutas 

intersubjetivas – proibindo, permitindo ou obrigando determinadas pessoas, 

em condições específicas de espaço e tempo –, o conflito entre princípios é 

um problema de fins a serem buscados. 

O modo de resolução dos conflitos entre princípios e regras, 

porém, se assemelha. É verdade que uma antinomia entre princípios, 

quando solucionada, não implica retirada de um deles do nosso sistema. O 

mesmo, porém, pode se verificar quando identificarmos conflitos entre 

regras, como já demonstramos.  
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Capítulo IV – Dos critérios existentes no sistema para 

eliminação de conflitos 

Sumário: 

4.1. Os critérios comumente eleitos para a solução das antinomias. 4.2. Dos 
conflitos entre os critérios para a solução das antinomias. 4.3. Insuficiência 
de critérios para a solução das antinomias. 4.4. Resultado da solução de 
conflitos entre normas. 

 

No capítulo precedente fixamos os critérios para identificação 

dos conflitos que interessam ao direito, ou seja, aqueles que devem ser 

solucionados pelo nosso sistema. Agora é o momento de examinar os 

critérios para sua solução. 

Três são os critérios eleitos pela doutrina e também pela 

jurisprudência para solução dos conflitos que interessam ao direito: (i) o 

cronológico; (ii) o hierárquico; e (iii) o da especialidade. 

A aplicação destes critérios, porém, depende, em primeiro 

lugar, da existência de previsão legal autorizando tal procedimento. O fato 

de a doutrina elenca-los como guias para a resolução de antinomias não 

impede que o ordenamento vigente proíba a sua aplicação. É indispensável, 

portanto, verificar se há permissão neste sentido.  

Uma vez determinado que os critérios em questão são 

aplicáveis, é necessário, então, verificar como solucionar conflitos entre 

eles, pois a aplicação de um ou outro altera sensivelmente o resultado da 

atividade do intérprete.  

Ademais, abordaremos neste capitulo, também, quais as 

opções de que dispõe o intérprete para solucionar conflitos entre normas 
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quando nenhum dos critérios mencionados é aplicável, bem como o 

resultado dessa atividade. Ou seja, se a resolução do conflito implica 

anulação ou não de uma das normas conflitantes.  

4.1. Os critérios comumente eleitos para a solução das antinomias 

4.1.1. Critério cronológico 

O direito não é um conjunto estático de normas, mas sim um 

conjunto que se altera a todo momento, já que, a todo momento, novas 

normas são editadas, enquanto outras são retiradas do sistema.139 

É comum, por outro lado, que novas normas que venham a ser 

editadas entrem em conflito com normas que já existiam no sistema, sendo 

de extrema relevância, para a solução desta antinomia, o momento em que 

foram editadas. 

Com efeito, o critério cronológico para eliminação de 

conflitos entre normas se ampara justamente no momento em que tais regras 

foram inseridas no ordenamento ao determinar que deve prevalecer aquela 

que foi publicada posteriormente.140 

Este critério, por sua vez, está expressamente previsto no 

nosso sistema, no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42): 

Art. 2º. [...] § 1º. A lei posterior revoga a anterior quando 
expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou 
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 

                                              
139  “[...] es bastante evidente que un ordenamento jurídico no es un conjunto de normas 

determinadas de una vez por todas, sino más bien un conjunto cambiante de normas.” 
(Distinguendo: Estudios de teoría y metateoría del derecho. 1ª ed. Barcelona: Gedisa, 
1999, p. 349.) 

140  “O critério cronológico, chamado também de lex posterior, é aquele com base no qual, 
entre duas normas incompatíveis, prevalece a norma posterior: lex posterior derogat 
priori.” (Norberto Bobblio, Teoria do ordenamento jurídico, p. 92-93) 
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Ainda que não existisse previsão expressa neste sentido, outra 

não poderia ser a conclusão senão a de que, existindo duas expressões de 

vontades sobre o mesmo tema, deve prevalecer aquela emitida 

posteriormente.  

Como já mencionamos, o direito condiciona, em todos os seus 

contornos, o modo como novas normas serão criadas, inclusive no que diz 

respeito ao seu conteúdo.  

É certo, porém, que no início da cadeia de positivação, esses 

limites não são tão estritos quanto o são nas camadas inferiores da pirâmide 

normativa, em que cuidamos da individualização de comandos prescritivos. 

De fato, se examinarmos nossa Constituição da República, 

percebemos que é ampla a margem de atuação do legislador 

infraconstitucional e este, no exercício de sua competência, pode alterar, a 

todo momento, o modo como determinadas condutas são disciplinadas. 

Quando, por exemplo, a Constituição da República confere 

aos entes políticos a competência para instituir tributos, permite, também, 

que excluam determinadas situações do campo de incidência da regra-

matriz de incidência tributária, estabelecendo isenções.141 

É certo, por outro lado, que as isenções podem ser revogadas 

a qualquer momento pelo legislador, se entender que não mais se justifica a 

sua manutenção.  

                                              
141  Neste sentido é o clássico ensinamento de José Souto Maior Borges: “O poder de isentar 

apresenta certa simetria com o poder de tributar. Tal circunstância fornece a explicação 
do fato de que praticamente todos os problemas que convergem para a área do tributo 
podem ser estudados sob o ângulo oposto, o da isenção. Assim como existem limitações 
constitucionais ao poder de tributar, há limites que não podem ser transpostos pelo poder 
de isentar, porquanto ambos não passam de verso e reverso da mesma medalha.” 
(Isenções tributárias. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 2.) 
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Mesmo nos casos em que tratamos de isenções concedidas por 

prazo certo e segundo determinadas condições, nada impede que sejam 

revogadas. A diferença, aqui, é que, nestes casos, os destinatários, enquanto 

cumprirem as condições onerosas previstas na legislação, têm o direito 

adquirido ao gozo da isenção no período prescrito pela norma revogada.142 

Esta, nos parece, é a melhor interpretação a ser dada ao art. 178143 do CTN. 

De todo modo, seja qual for o tipo de isenção de que tratamos, 

não há dúvida de que o legislador é livre para revoga-la a qualquer 

momento. Numa situação como esta, não há dúvida de que a norma 

posterior, que revoga a isenção, prevalecerá sobre a anterior, que a 

concedia. 

Esta, aliás, é a razão pela qual decidiu o Supremo Tribunal 

Federal pela revogação da isenção concedida às sociedades civis de 

prestação de serviços profissionais, relativamente à COFINS: 

EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento - COFINS 
(CF, art. 195, I). 2. Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da 
isenção concedida às sociedades civis de profissão regulamentada 
pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3. 
Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei 
complementar. Questão exclusivamente constitucional, 
relacionada à distribuição material entre as espécies legais. 
Precedentes. 4. A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, 
mas materialmente ordinária, com relação aos dispositivos 
concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. 

                                              
142  Como afirma Roque Antônio Carrazza, “as vantagens da isenção transitória condicional 

incorporam-se ao patrimônio de seu destinatário (quem cumpriu a condição), que passa 
a ter o direito adquirido de continuar desfrutando do benefício até a expiração do prazo 
fixado na lei isentiva”. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 
2012, p. 1020. 

143  Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas 
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o 
disposto no inciso III do art. 104. 

(BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 out. 
1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm)  
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Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido 
mas negado provimento.144 

Havia, neste caso, uma discussão subjacente, relativa à 

hierarquia entre a norma que instituiu a isenção (Lei Complementar nº 

70/91) e aquela que a revogou (Lei nº 9.430/96). Porém, o Tribunal Superior 

decidiu, expressamente, que ambas as normas ocupavam idêntica 

hierarquia, solucionando o conflito com base na regra cronológica.  

Diante disso, não resta dúvida de que este é um critério 

plenamente válido para a solução de antinomias entre normas. Porém, é 

necessário fazer duas observações: 

(i) Nem sempre a norma posterior prevalece sobre a norma 

anterior;  

(ii)  Mesmo quando a norma posterior prevalece sobre a norma 

anterior, isso não necessariamente significa que a anterior foi 

revogada. 

Com efeito, em muitas situações a norma, apesar de posterior, 

não vai prevalecer sobre a anterior, pois prevalece a aplicação de outro 

critério para a solução da antinomia, que resulta da preservação da norma 

anterior.  

Mas não é só. Há, ainda, situações em que o próprio 

ordenamento estabelece exceções à aplicação dos critérios para solução de 

antinomias, aí incluído o critério cronológico. 

A Constituição da República prescreve, por exemplo, que não 

serão objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir: (i) a 

forma federariva de Estado; (ii) o voto direto, secreto, universal e periódico; 

                                              
144  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 377457. Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, 19 dez. 2008. 



111 
 

(iii) a separação dos poderes; e (iv) os direitos e garantias fundamentais (art. 

60, § 4º).145  

Como consequência, qualquer norma posterior que venha a 

disciplinar estas matérias de modo diverso do que hoje prevê a Constituição 

não irá prevalecer, apesar de posterior. Trata-se, evidentemente, de exceção 

prevista no próprio direito à aplicação da regra cronológica.  

Importante alertar, por fim, que ao defendermos que a norma 

posterior deve prevalecer sobre a norma anterior, não queremos dizer que a 

regra nova necessariamente revoga a regra antiga. 

Com efeito, veremos a seguir que o fenômeno revogatório se 

dá por força de um terceiro elemento, além da mera incompatibilidade entre 

as normas: a existência de um enunciado que expressamente declare o fim 

da vigência da norma anterior incompatível. 

A simples contradição entre normas não é, portanto, suficiente 

para que uma delas deixe de ter força para disciplinar as condutas. A norma 

anterior supostamente incompatível com a norma posterior permanece com 

a sua vigência intacta até que o sistema expressamente declare o termo final 

de sua aplicação. 

A título de exemplo podemos citar uma decisão judicial que 

suspende a exigibilidade de crédito tributário. Uma vez constituída a relação 

jurídica tributária, pode o credor tomar todas as providências previstas em 

                                              
145  Art. 60. [...] § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I – a forma federativa de Estado; 

II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III – a separação dos Poderes; 

IV – os direitos e garantias individuais. 

(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm) 
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lei para postular o objeto da obrigação e, assim, obrigar o sujeito passivo a 

cumprir com o dever imposto pela lei.146 

A exigibilidade do crédito, porém, pode ser suspensa por 

decisão judicial, nos termos do art. 151, IV e V,147 do CTN. Significa dizer: 

uma vez proferida decisão dessa natureza, estará a administração pública 

impedida de praticar qualquer ato tendente à cobrança do crédito tributário. 

O sujeito passivo, por sua vez, está autorizado a não recolher qualquer valor 

aos cofres públicos. 

Ora, a norma estatuída por decisão desta natureza, claramente, 

está em conflito com a norma que constitui o crédito tributário. Afinal, 

enquanto a primeira autoriza o não pagamento do tributo, a segunda obriga 

o seu recolhimento.  

Este conflito, por sua vez, não se resolve pela especialidade 

ou pela hierarquia, uma vez que ambas as normas têm os mesmos âmbitos 

de vigência e ocupam idêntica hierarquia. O conflito, portanto, é 

solucionado pelo critério cronológico (além, é claro, da necessária 

                                              
146  “[...] Com a celebração do ato jurídico administrativo, constituidor da pretensão, afloram 

os elementos básicos que tornam possível a exigência: a) identificação do sujeito 
passivo; b) apuração da base de cálculo e da alíquota aplicável, chegando-se ao quantum 
do tributo; e c) fixação dos termos e condições em que os valores devem ser recolhidos. 
Feito isso, começa o período de exigibilidade. A descrição concerta bem com os atributos 
que dissemos ter o ato jurídico administrativo do lançamento: presunção de legitimidade 
e exigibilidade. Com ele, inicia a Fazenda Pública as diligências de gestão tributária, 
para receber o que de direito lhe pertence. É o lançamento que constitui o crédito 
tributário e que lhe confere foros de exigibilidade, tornando-o suscetível de ser 
postulado, cobrado, exigido.” (Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 
408.) 

147  Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [..] 

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação 
judicial; 

(BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 out. 
1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm)  
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vinculação da Administração Pública a esta decisão, como parte no 

processo). 

Isso, todavia, não significa que a norma posterior revoga a 

anterior. Quando o Poder Judiciário suspende a exigibilidade do crédito 

tributário, não revoga a norma que o constituiu (lançamento). Significa 

dizer: a norma anterior não é retirada do sistema, apenas lhe é retirada a 

eficácia técnica.148  

Com este singelo exemplo, fica fora de dúvida que a resolução 

do conflito pelo critério cronológico nem sempre significará a revogação da 

norma anterior. 

4.1.2. Critério da especialidade 

A segunda regra para superação de antinomias prescreve que, 

sendo simultâneas duas normas com diferentes âmbitos de vigência, mas 

parcialmente coincidentes, deve a especial prevalecer sobre a geral – lex 

specialis derogat generali.149 

Esta regra tem sido largamente utilizada pelo Poder Judiciário 

para dirimir conflitos entre normas. Vejamos alguns exemplos: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO 
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

                                              
148  Paulo de Barros Carvalho defende que há três espécies de eficácia: (i) jurídica; (ii) 

técnica; e (iii) social. A eficácia jurídica seria propriedade do fato jurídico e não da 
norma, significando que este fato está apto a produzir os efeitos que lhe são próprios, 
quer dizer, está apto a dar origem a uma relação jurídica. Eficácia técnica e eficácia 
social, por sua vez, seriam propriedades da norma. A eficácia técnica está relacionada às 
condições de aplicação da norma ao caso concreto – caso encontre dificuldades de ordem 
técnica ou na falta de regras regulamentadoras, será tecnicamente ineficaz. A eficácia 
social, em contrapartida, diz respeito ao acatamento ou não, pela sociedade, do 
mandamento descrito na norma. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: 
fundamentos jurídicos da incidência. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 58-61). 

149  “O terceiro critério, dito justamente da lex specialis, é aquele pelo qual, de duas normas 
incompatíveis, uma geral e uma especial (ou excepcional), prevalece a segunda: lex 
specialis derogat generali.” (Norberto Bobbio, Teoria do ordenamento jurídico, p. 95-
96) 



114 
 

DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 219, § 5º, DO CPC 
(REDAÇÃO DA LEI Nº 11.280/2006). 1. A regra do § 4º do art. 
40 da Lei 6.830/80, por ser norma especial, aplicável às 
execuções fiscais, prevalece sobre o art. 219, § 5º, do CPC (q.v., 
verbi gratia, REsp 988.832/RJ, rel. Min. Castro Meira, Segunda 
Turma, DJ 10/12/2007). [...] 4. Recurso especial a que se nega 
provimento.150 

PROCESSUAL CIVIL. ART. 2., PAR. 1. DA LICC. ART. 76 DA 
LEI 5.764/1971. ARTS. 29 E 42 DA LEI 6.830/1980. 1. 
CONSOANTE O ART. 2., PAR. 1., DA LEI DE INTRODUÇÃO 
AO CODIGO CIVIL: "A LEI POSTERIOR REVOGA A 
ANTERIOR, QUANDO EXPRESSAMENTE O DECLARE, 
QUANDO SEJA COM ELA INCOMPATIVEL OU ...". 2. O 
ART. 29 DA LEI 6.830/1980 E MANIFESTAMENTE 
INCOMPATIVEL COM O ART. 76 DA LEI 5.764/1971. 3. 
SENDO A LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI 6.830/1980) 
POSTERIOR E DE CARATER ESPECIAL, AFIGURA-SE 
EVIDENTE QUE ESTA LEGISLAÇÃO PREVALECE 
SOBRE A ANTERIOR (LEI 5.764/1971), REVOGANDO-LHE 
AS DISPOSIÇÕES INCOMPATIVEIS. 4. RECURSO 
IMPROVIDO.151 

É necessário, porém, fazer o seguinte alerta: o fato de a norma 

especial prevalecer sobre a regra geral não quer dizer que a primeira revoga 

a segunda. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-

lei nº 4.657/42), aliás, traz disposição expressa neste sentido:  

Art. 2º. [...]  

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a 
par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. 

E nem poderia ser diferente. Afinal, trata-se, claramente, de 

um caso de antinomia total-parcial, ou seja, em que uma norma, apesar de 

conflitante com outra, tem um âmbito de vigência mais restrito, de modo 

que a segunda norma, por ser mais ampla, pode ser legitimamente aplicada, 

em outros casos, sem entrar em conflito com a primeira. 

Além disso, é necessário fazer outra ressalva: muitas vezes 

normas mais especializadas não prevalecem sobre normas gerais por conta 

                                              
150  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1017421/RJ. Segunda Turma, Rel. Min. 

Carlos Fernando Mathias (juiz convocado do TRF 1ª região), 06 mar. 2008. 
151  BRASI. Superior Tribunal de Justiça. REsp 109.349/SP. Primeira Turma, Rel. Min. José 

Delgado, DJ 17 mar. 1997. 
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da prevalência de um outro critério para a solução de antinomias, qual seja, 

o da hierarquia. 

Quando, por exemplo, uma Autoridade Administrativa 

constitui um crédito tributário, produz uma norma mais especializada do 

que aquela que institui o tributo.  

Porém, se a norma produzida pela administração estiver em 

conflito com esta norma superior, ela não poderá prevalecer, ainda que seja 

mais específica. Trata-se, aqui, de um conflito entre dois critérios para 

solução da antinomia, em que prevalece o hierárquico, por razões que 

veremos a seguir com mais vagar. 

4.1.3. Critério da hierarquia 

A terceira e última regra geral e, possivelmente, a mais 

importante, prescreve a prevalência da norma superior em relação à inferior, 

no caso de conflitos – lex superior derogat inferiori.152 

Ora, se uma norma integra o sistema jurídico somente porque 

encontra fundamento em outra norma, de superior hierarquia, não podemos 

negar que as normas produzidas com fundamento no que ela dispõe não 

podem ser mantidas no sistema jurídico.  

Na Constituição da República, por exemplo, é prescrito 

sistema misto153 de controle da constitucionalidade de leis e demais atos 

normativos. Significa dizer: admite-se que os órgãos do Poder Judiciário 

                                              
152  “O critério hierárquico, chamado também de lex superior, é aquele pelo qual, entre duas 

normas incompatíveis, prevalece a hierarquicamente superior: lex superior derogat 
inferiori.” (Norberto Bobbio, Teoria do ordenamento jurídico, p. 93) 

153  O sistema misto de controle da constitucionalidade dos atos administrativos reúne, num 
só sistema, o controle concentrado, exercido por um órgão, e o controle difuso, no qual 
a competência para decidir sobre a constitucionalidade das leis é atribuída aos diversos 
órgãos. 
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examinem a compatibilidade entre as normas infraconstitucionais e aquilo 

que prescreve a CF. 

Quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

pela inconstitucionalidade da contribuição devida pelos produtores rurais 

pessoas físicas, incidente sobre a receita da comercialização da sua 

produção, o fez justamente porque a norma que instituiu o tributo era 

incompatível com a norma constitucional que a fundamentou: 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR RURAL 
PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA SOBRE A 
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 
8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA LEI 
8.540/1992. INCONSTITUCIONALIDADE. I – Ofensa ao art. 
150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso 
o produtor rural seja empregador. II – Necessidade de lei 
complementar para a instituição de nova fonte de custeio para a 
seguridade social. III – RE conhecido e provido para reconhecer a 
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/1992, aplicando-se 
aos casos semelhantes o disposto no art. 543-B do CPC.154 

Evidentemente, a decisão se baseou justamente na ideia de 

que as normas hierarquicamente superiores – no caso, as normas 

constitucionais – devem prevalecer sobre as normas inferiores produzidas 

com base nas suas disposições. 

De igual modo, estabelece o Código Tributário Nacional que 

o lançamento é atividade plenamente vinculada (art. 142, parágrafo único), 

significa dizer, não pode a Administração gravar a conduta do administrado 

salvo nas situações expressamente previstas na lei.155 

                                              
154  BRASIL. Suprem Tribunal Federal. RE nº 596177. Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, 29 ago. 2011. 
155  “[...] não se pode atribuir à autoridade lançadora o poder de gravar a conduta do 

administrado, quando bem lhe aprouver. Sua atividade, nesse campo, sendo vinculada à 
lei, não deixa espaço para expedientes animados com esse tipo de imperatividade.” 
(Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 426) 
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Como consequência desta prescrição, não poderá ser admitida 

a manutenção de lançamento quando em confronto com a norma que o 

fundamenta, ou seja, com a lei que institui o tributo. 

Trata-se, evidentemente, da concretização do princípio da 

legalidade (art. 5º, II, da CF), segundo o qual ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ao dispor desta forma, o 

constituinte impede a manutenção de regras que estejam em confronto com 

aquilo que a lei dispor, positivando, também aí, o critério da hierarquia.  

Com efeito, diferentemente do que se verifica em relação aos 

outros critérios de solução de antinomia, o critério da hierarquia não está 

previsto num dispositivo legal específico.  

Isso, no entanto, não impede que seja largamente aplicado 

pelos nossos Tribunais. A título de exemplo, citamos precedente do STJ, 

firmado em recurso repetitivo, no qual foi afastada a aplicação de Instrução 

Normativa editada pela Receita Federal por conflitar com a norma superior 

que fundamentou a sua produção: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO 
PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO 
PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E 
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 
9.363/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97. 
CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS 
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À 
TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA 
DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA 
VINCULANTE 10/STF. OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO 
NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO).  
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO 
DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA 
SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. 
INOCORRÊNCIA. 1. O crédito presumido de IPI, instituído pela 
Lei 9.363/96, não poderia ter sua aplicação restringida por força 
da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo secundário, que 
não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos 
limites do texto legal. [...] 7. Como de sabença, a validade das 
instruções normativas (atos normativos secundários) pressupõe a 
estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos 
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primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções 
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu 
texto uma exegese que possa irromper a hierarquia normativa 
sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de 
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: 
ADI 531 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, 
julgado em 11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI 365 AgR, Rel. 
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.1990, 
DJ 15.03.1991). 8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" 
da instrução normativa que extrapolou os limites impostos pela Lei 
9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do crédito 
presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos 
oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de 
fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela 
COFINS [...]. 9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata 
o produto rural e, por isso, estão embutidos no valor do produto 
final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não havendo 
incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - 
Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição 
às aquisições de produtos rurais"; e (iii) "a base de cálculo do 
ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados 
no processo produtivo (art. 2º), sem condicionantes" (REsp 
586392/RN). [...] 15. Recurso especial da empresa provido para 
reconhecer a incidência de correção monetária e a aplicação da 
Taxa Selic. 16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. 
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da 
Resolução STJ 08/2008. (REsp 993.164/MG, Rel. Ministro LUIZ 
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 
17/12/2010) 

E nem poderia ser diferente. Afinal, a prevalência da norma 

superior sobre a norma inferior é corolário do próprio sistema, cuja 

finalidade é, em última instância, preservar a segurança jurídica das 

relações. 

Por todo o exposto, não resta dúvida de que o critério da 

hierarquia não somente encontra fundamento em dispositivos 

constitucionais e legais dos mais relevantes, sendo plenamente aplicável 

para solucionar antinomias.  

Veremos a seguir, porém, que muitas vezes se verifica 

conflitos na aplicação deste e dos demais critérios de solução de antinomia, 

sendo necessária a fixação de condições para definir quais deles serão ou 

não utilizados no caso concreto. 
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4.2. Dos conflitos entre os critérios para a solução das antinomias 

Em muitas situações verificamos que é possível a aplicação 

de mais de um dos critérios mencionados para a resolução de uma 

antinomia.  

A aplicação de um ou outro, por sua vez, pode levar a 

consequências distintas. Significa dizer: a resolução do conflito se dará de 

modo diverso, de modo que uma norma que, em princípio, seria mantida se 

aplicado um critério, seria eliminada caso prevalece outro na solução da 

antinomia. 

De acordo com Norberto Bobbio,156 podemos identificar os 

seguintes conflitos entre os critérios para solução das antinomias:  

(i) conflito entre o critério hierárquico e o cronológico;  

(ii)  conflito entre critério cronológico e o da especialidade; e 

(iii)  conflito entre o critério hierárquico e o da especialidade.  

A resolução destes conflitos, por sua vez, envolve um juízo de 

preponderância de um critério sobre o outro, como veremos a seguir. 

4.2.1. Conflitos entre o critério hierárquico e o cronológico  

O conflito entre o critério hierárquico e o cronológico se 

verifica, por exemplo, quando é editada uma norma em confronto com 

aquilo que dispõe a Constituição da República. 

Voltando ao exemplo da Lei nº 9.718/98, já utilizado neste 

trabalho: referida norma, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal 

Federal, entrou em conflito com as disposições da Constituição da 

                                              
156  Teoria do ordenamento jurídico, p. 107-110. 
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República vigentes à época da sua instituição ao instituir contribuições 

sobre a receita das pessoas jurídicas.  

Tendo em vista que o conflito se verificou entre normas 

editadas em momentos distintos (primeiro a norma constitucional que 

confere a competência tributária e depois a norma que institui a exação), 

poderia ser utilizado o critério cronológico para solucionar a antinomia.  

A aplicação deste critério, por sua vez, acarretaria a 

prevalência da norma instituída pela Lei nº 9.718/98 em face da norma 

constitucional, uma vez que foi editada em momento posterior. 

Porém, o fato de se tratar de normas de diferentes hierarquias 

permitiria, igualmente, a aplicação do critério hierárquico, o qual acarretaria 

consequências completamente diversas. A prevalecer tal critério, a solução 

da antinomia se daria pela manutenção da norma constitucional em 

detrimento da norma legal.  

Sintetizando o que acabamos de expor: 

(i) Aplicação do critério cronológico: prevalência da norma 

inferior (Lei nº 9.718/98) em face da norma superior 

(Constituição da República); 

(ii)  Aplicação do critério hierárquico: prevalência da norma 

superior (Constituição da República) sobre a norma inferior 

(Lei nº 9.718/98). 

Como se vê, a aplicação de um ou outro critério para solução 

da antinomia altera sensivelmente o resultado desta atividade, ou seja, qual 

a norma que irá prevalecer.  
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Surge, então, o questionamento: qual dos critérios deve 

prevalecer? A resposta é simples: aplica-se o critério hierárquico em 

detrimento do critério cronológico.  

A justificativa para a prevalência do critério hierárquico, neste 

caso, também não demanda maiores digressões: como foi exposto nos 

capítulos precedentes, as normas integram o sistema jurídico porque 

encontram fundamento naquilo que dispõe uma norma a elas superior. Em 

outros termos: a manutenção de uma norma no sistema depende, 

primordialmente, do fato de ter sido editada nos termos prescritos pela 

norma superior que lhe serve de fundamento.  

Como consequência, a solução de qualquer conflito 

normativo entre normas de diferentes hierarquias deve ser guiada pela 

aplicação do critério hierárquico. Neste sentido é o posicionamento de 

Norberto Bobbio: 

[...] se o critério cronológico devesse prevalecer sobre o 
hierárquico, o princípio mesmo da ordem hierárquica das normas 
seria tornado vão, porque a norma superior perderia o poder, que 
lhe é próprio, de não ser ab-rogada pelas normas inferiores. O 
critério cronológico vale como critério de escolha entre duas 
normas colocadas no mesmo plano. Quando duas normas são 
colocadas sobre dois planos diferentes, o critério natural de 
escolha é aquele que nasce da própria diferença de planos.157 

Com efeito, se fosse possível a norma inferior prevalecer 

sobre a norma superior, não faria sentido conceber o ordenamento como um 

conjunto de normas organizadas hierarquicamente. De igual forma, ficaria 

inteiramente prejudicado qualquer juízo quanto à legitimidade das normas 

produzidas, quando comparadas com as normas que regulam a competência 

para sua instituição. 

Esta, aliás, foi a razão pela qual, quando instado a se 

manifestar sobre o conflito mencionado, o Supremo Tribunal Federal 

                                              
157  Teoria do ordenamento jurídico, p. 107-108. 
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decidiu pela prevalência da norma constitucional (superior) sobre a Lei nº 

9.718/98 (inferior). 

4.2.2. Conflitos entre o critério cronológico e o da especialidade 

Exemplo de conflito entre tais critérios ocorreu quando, por 

meio da Lei nº 11.382/06, alterou-se a redação do art. 736 do Antigo CPC 

para permitir a oposição de Embargos à Execução sem que fosse garantido 

o juízo da execução. 

Isso porque, a despeito da novel legislação dispensar a 

apresentação de garantia, existia regra anterior, mais específica, 

condicionando a oposição de Embargos, nas execuções fiscais, à 

apresentação de garantia (Lei nº 6.830/80). A situação pode ser assim 

sintetizada: 

Art. 736, Antigo CPC 

Norma geral 

Norma posterior 

Art. 16, Lei nº 6.830/80 

Norma especial 

Norma anterior 

Art. 736.  O executado, independentemente 
de penhora, depósito ou caução, poderá 
opor-se à execução por meio de embargos. 

Art. 16 – O executado oferecerá embargos, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados: 

I – do depósito; 

II – da juntada da prova da fiança bancária 
ou do seguro garantia; 

III – da intimação da penhora. 

A resolução de conflito, dadas as características das normas 

envolvidas, poderia ocorrer mediante a utilização tanto do critério 

cronológico quando do critério da especialidade. O resultado da aplicação 

de um ou outro resultaria no seguinte: 

(i) Aplicação do critério cronológico: prevalência do CPC sobre 

a Lei nº 6.830/80, o que resultaria na possibilidade de 
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oposição de Embargos à Execuções Fiscais sem a 

apresentação de garantia; 

(ii)  Aplicação do critério da especialidade: prevalência da Lei nº 

6.830/80 sobre o CPC, de modo que permaneceria a exigência 

de garantia como condição para a oposição de Embargos às 

Execuções Fiscais. 

Instado a se manifestar, o Superior Tribunal de Justiça decidiu 

pela aplicação do critério da especialidade, mantendo a aplicação da regra 

especial (Lei nº 6.830/80) em detrimento da regra geral, apesar de posterior 

(Art. 736 do Antigo CPC): 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO 
CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS 
EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA 
EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA 
RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI 
JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL 
OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA 
A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS 
DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. [...] 6. 
Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido 
com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC 
dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia 
como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções 
fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o 
art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a 
garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. 
[...] 9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do 
art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 
1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) 

A nosso ver, esta é não só é a melhor solução para o caso, 

como também é aquela que se coaduna ao que dispõe o ordenamento 

vigente. Afinal, o art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/42) é muito claro ao dispor que as normas 

gerais posteriores não revogam ou modificam as leis anteriores sobre a 

mesma matéria, salvo, é claro, quando há previsão expressa neste sentido.  
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Igual posicionamento é defendido por Norberto Bobbio 

quando afirma que “o conflito entre critério da especialidade e o critério 

cronológico deve ser resolvido em favor do primeiro: a lei geral sucessiva 

não tira do caminho a lei especial precedente”.158  

Assim, ante um conflito entre os critérios cronológico e da 

especialidade, deverá prevalecer este último, por força do que prescreve o 

próprio sistema. 

4.2.3. Conflitos entre o critério hierárquico e o da especialidade 

O conflito entre o critério hierárquico e o da especialidade se 

verifica quando se verifica antinomia entre normas de diferentes 

hierarquias, sendo que uma é mais específica.  

É o que ocorre, por exemplo, quando a Administração Pública 

constitui crédito tributário sem observar as disposições da lei que instituiu 

o tributo. 

Ao julgar o REsp 1281134/MG, o Superior Tribunal de 

Justiça deparou-se justamente com uma situação como essa: o lançamento 

do tributo foi realizado com base numa alíquota de 20%, apesar de a lei que 

instituiu a exação prever, para aquele específico caso, alíquota de 40%. 

Obviamente, o lançamento é uma norma mais específica que 

aquela que institui o tributo. Afinal, constitui uma relação jurídica entre 

sujeitos determinados, enquanto a norma superior apenas estabelece os 

critérios para a constituição desta relação, caso se verifique a ocorrência do 

fato que, nos termos ali previstos, dá ensejo ao pagamento do tributo. 

                                              
158  Norberto Bobbio, Teoria do ordenamento jurídico, p. 108. 



125 
 

A despeito disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao resolver 

o conflito entre estas regras, decidiu pela aplicação do critério hierárquico, 

invalidando o lançamento realizado: 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO 
INEXISTENTE. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS 
QUESTÕES RECURSAIS. LANÇAMENTO FISCAL. 
REVISÃO. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES. 
PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
ENTRE PRESTADOR E TOMADOR DE SERVIÇOS. ERRO 
DE LANÇAMENTO. ARTS. 33 DA LEI N. 8.212/91 E 124 DO 
CTN. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO CRÉDITO ANTE A 
PRÉVIA FISCALIZAÇÃO NOS DOCUMENTOS DA 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. AFERIÇÃO 
INDIRETA. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO 
REGULADO POR ORDEM DE SERVIÇO. LEGALIDADE. 1. 
Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação 
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com 
enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. 
O Tribunal de origem deixa delineado, levando em conta o 
relatório fiscal, que ocorrera equívoco na aplicação da alíquota, 
pois aplicou o percentual de 20% (vinte por cento) referente a 
"reformas em imóveis da empresa", quando o correto seria 40% 
(quarenta por cento), ante a "cessão de mão de obra". 3. A 
suplementação do lançamento, ante a falta funcional da 
autoridade, é mecanismo previsto no art. 149, inciso IX, do CTN, 
pois, apurado erro no lançamento fiscal que aumente ou diminua 
o montante do tributo, é devida a revisão do lançamento fiscal. [...] 
Recurso especial improvido. (REsp 1281134/MG, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
13/12/2011, DJe 19/12/2011) 

E nem poderia ser diferente. Afinal, como já mencionamos, 

seja qual for o conflito de normas, a norma superior será sempre o parâmetro 

para identificar qual o comando que deve prevalecer. 

4.3. Insuficiência de critérios para a solução das antinomias 

Nos itens precedentes analisamos os critérios comumente 

eleitos para a solução de antinomias, bem como o modo de resolução de 

conflitos entre estes critérios nas hipóteses em que é possível a aplicação de 

mais de um deles.  

Há, porém, situações em que não é possível a utilização de 

quaisquer dos critérios mencionados para a resolver a antinomia entre 
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normas. Tal hipótese se verifica quando estamos diante de normas 

contemporâneas, pertencentes à mesma hierarquia e igualmente gerais ou 

especiais. 

Exemplo dessa situação se dá justamente quando há conflito 

na aplicação de precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores. Tal 

conflito ocorre porque, a partir de uma mesma decisão, são construídas 

normas de mesma hierarquia, com base em suporte físico que ingressou no 

ordenamento no mesmo momento e igualmente gerais, mas cuja aplicação 

simultânea não é possível. 

Numa situação como essa, em que não é possível a aplicação 

dos critérios citados, como fará o intérprete para solucionar o conflito? 

De acordo com Maria Helena Diniz, essa antinomia se resolve 

mediante a edição de uma terceira norma, por meio da qual seria anulada 

uma das normas conflitantes ou limitada a sua validade.159  

Este requisito, porém, também é necessário quando a 

antinomia pode ser solucionada por um dos critérios acima mencionados. 

Afinal, os conflitos entre normas não se resolvem automaticamente, sendo 

necessária a intervenção de uma autoridade competente para decidir: (i) pela 

existência ou não do conflito; (ii) fixar o critério para a sua solução; e (iii) 

solucionar o conflito mediante a revogação de uma das normas ou, 

simplesmente, impedindo a sua aplicação num determinado caso. 

É importante observar, por outro lado, que a terceira norma, 

responsável pela solução do conflito, nem sempre implicará revogação de 

uma das normas conflitantes. Isso por uma razão simples, mas contundente: 

                                              
159  “[...] ante a inaplicabilidade de um daqueles critérios, essa antinomia se resolve anulando 

ou limitando a validade de uma das normas antagônicas com uma norma derrogatória, 
que estabelece o não-mais-dever-ser (Nichtsollen) de um certo comportamento, isto é, 
afirma que não é mais devida uma conduta assim estatuída em outra norma.” (Conflito 
de normas, p. 53) 
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os conflitos, no mais das vezes, são resolvidos em processos judiciais ou 

administrativos, de modo que as decisões ali proferidas produzem efeitos 

apenas entre as partes. 

De fato, quando um juiz decide pela inconstitucionalidade de 

uma determinada norma em controle difuso, tal decisão produz efeitos 

apenas para as partes vinculadas ao processo. Portanto, sua decisão não 

implicará, em hipótese alguma, na derrogação de uma das normas 

conflitantes, mas tão-somente impedirá sua aplicação naquele específico 

caso.  

Situação diversa se verifica, porém, quando o Poder 

Legislativo produz uma norma, em confronto com norma anterior, e no 

mesmo documento normativo positiva outra regra que revoga a norma 

anterior conflitante. Neste caso, aí sim pode-se falar em revogação de uma 

das normas conflitantes.   

De todo modo, ainda que fosse necessária a edição de uma 

terceira norma para resolução do conflito apenas quando a aplicação dos 

critérios mencionados é impossível, seria necessário fixar as condições para 

a produção de uma norma desta natureza. Melhor dizendo: permanece a 

dúvida quanto ao critério que presidirá a solução da antinomia e, portanto, 

da terceira norma apta a positivar tal solução. 

Maria Helena Diniz, ao examinar a questão, afirma que caberá 

ao aplicador, considerando as normas envolvidas e os fatos a ela 

relacionados, bem como os valores que informa o direito, definir qual o 

critério que irá presidir a resolução do conflito. São suas palavras:  

[...] não há uma solução unívoca, por isso há discricionariedade do 
órgão aplicador que, hoje, pode aplicar uma delas, amanhã, outra. 
Assim, o magistrado, ao compreender as normas antinômicas, 
deverá refazer o caminho da fórmula normativa ao ato normativo, 
tendo presente fatos e valores, para aplicar, em sua plenitude, o 
significado nelas objetivado, optando pelo que for mais favorável. 
Deveras, ante a dinamicidade do direito, será possível 
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redimensionar novos valores, pois a norma não é um modelo 
abstrato oposto à realidade concreta, mas um modelo que expressa 
uma temporalidade própria, que se caracteriza por um renovar-se 
e refazer-se das soluções normativas, tendo, portanto, um caráter 
prospectivo, o que obrigará o aplicador a ler a norma sob a luz dos 
valores, numa oscilação contínua que vai da descoberta do 
discurso original à experiência valorativa e ideológica do 
momento atual. Daí o grande papel da ideologia nos casos de 
antinomia.160 

De modo semelhante, Hans Kelsen confere ao aplicador a 

responsabilidade pela eleição do critério que irá solucionar a antinomia: 

Um conflito também pode existir entre duas normas individuais, 
e.g. entre duas decisões judiciais, particularmente quando as duas 
normas foram postas por órgãos diferentes. Uma lei pode conferir 
competência a dois tribunais para decidir o mesmo caso, sem 
emprestar à decisão de um dos tribunais o poder de anular a 
decisão do outro. [...] Então pode suceder que um réu seja 
condenado por um dos tribunais e seja absolvido pelo outro, quer 
dizer: que ele, segundo uma das normas deva ser punido e, 
segundo a outra, não deva ser punido; ou que um dos tribunais dê 
provimento ao pedido e que o outro o rejeite [...]. O conflito é 
resolvido pelo fato de o órgão executivo ter a faculdade de 
escolher entre observar uma ou outra das decisões.161 

Com efeito, não temos dúvida de que caberá ao intérprete 

oferecer um critério diferente daqueles mencionados para a solução da 

antinomia. 

É necessário, contudo, fazer um alerta. O fato de não serem 

aplicáveis os critérios hierárquico, cronológico ou da especialidade não 

significa que o direito não oferece, expressamente, os meios para que 

determinada antinomia seja solucionada.  

Vejamos um exemplo: em 11/10/2010 transita em julgado 

uma sentença, em Mandado de Segurança, a qual ordena que uma pessoa 

pague um determinado tributo. Pouco mais de um ano depois, em 

11/11/2010, transita em julgado outra decisão, proferida no bojo de uma 

                                              
160  Conflito de normas, p. 55-56. 
161  Teoria pura do direito, p. 145. 
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Ação Anulatória, permitindo que aquela mesma pessoa não pague o tributo, 

porque a lei que o instituiu é inconstitucional.  

Numa situação como essa, os critérios da especialidade e da 

hierarquia obviamente não seriam suficientes para solucionar o problema, 

pois as normas são igualmente específicas e possuem idêntica hierarquia. 

O critério cronológico, todavia, também não parece aplicável 

neste caso específico. Isso porque, ao analisar o sistema processual, 

verifica-se que a solução de conflitos entre decisões judiciais como estas 

não é feito mediante o exame do momento em que ingressaram no sistema. 

Com efeito, o legislador, justamente com o objetivo de evitar 

a prolação de decisões conflitantes e igualmente válidas, estabelece regras 

para que se considere um determinado juízo prevento, ou seja, que fixam o 

juízo competente para julgar uma demanda, excluindo a competência dos 

demais.162 São elas: 

(i) tratando-se de ações que correm perante juízos com a mesma 

competência territorial, prevalece o juízo que despachou em 

primeiro lugar (art. 106 do Antigo CPC); 

(ii)  se as causas foram propostas em juízos de competência 

territorial diversa, prevalece o juízo perante o qual primeiro 

ocorrer a citação válida (art. 219 do Antigo CPC). 

Para determinar qual a decisão judicial a ser aplicada, ou seja, 

para resolver o conflito, seria necessário verificar se as ações correram em 

juízos de competência territorial diversa ou não e, a depender da resposta a 

                                              
162  “A palavra ‘prevenção’ e as locuções ‘prevenção de juízo’ e ‘juízo prevento’ devem ser 

entendidas como a fixação concreta da competência de um entre outros juízos 
competentes em abstrato. Naqueles casos em que há competência concorrente é possível 
verificar que um – e apenas um – dos juízos é o competente, com exclusão dos demais. 
E, nesse sentido, a prevenção tem aptidão de modificar a competência daqueles outros 
juízos.” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 
V. 2. Tomo I. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 78) 
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esta pergunta, verificar quem despachou em primeiro lugar ou onde ocorreu 

a primeira citação válida. 

Com este singelo exemplo, fica claro que o fato de não serem 

aplicáveis os critérios mencionados não significa dizer que não há critério 

para a solução da antinomia. 

Trata-se, tão-somente, de verificar, ante a multiplicidade das 

normas existentes no sistema, qual(is) poderá(ão) servir de fundamento para 

resolver a antinomia.  

4.4. Resultado da solução de conflitos entre normas 

No capítulo da Teoria Geral das Normas denominado 

“Derrogação: abolição da validade de uma norma por outra norma”, Hans 

Kelsen busca definir o conceito de revogação. Para este autor, revogar é 

eliminar a validade de uma norma por meio de outra norma. São suas 

palavras: “(…) derrogação é a abolição da validade de uma norma – que 

está em validade – por uma outra norma.”163 

Levando em consideração que, para Kelsen, a validade de 

uma norma é sua existência específica164, fica fácil concluir que revogação, 

para ele, é um processo cuja finalidade é eliminar a existência de normas. 

                                              
163  Teoria geral das normas. Porto Alegre: Fabris, 1986, p. 134. 
164  “Com a palavra ‘vigência’ designamos a existência específica de uma norma. Quando 

descrevemos o sentido ou o significado de um ato normativo dizemos que, com o ato em 
questão, uma qualquer conduta é preceituada, ordenada, prescrita, exigida, proibida; ou 
então consentida, permitida ou facultada. Se, como acima propusemos, empregarmos a 
palavra ‘dever-ser’ num sentido que abranja todas essas significações, podemos exprimir 
a vigência (validade) de uma norma dizendo que certa coisa deve ou não deve ser, deve 
ou não ser feita. Se designarmos a existência específica da norma como a sua ‘vigência’, 
damos desta forma expressão à maneira particular pela qual a norma – diferentemente 
do ser dos fatos naturais – nos é dada ou se nos apresenta.” (Hans Kelsen, Teoria pura 
do direito, p. 11) 
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Paulo de Barros Carvalho, ao tratar do tema, não expressa 

claramente seu pensamento. Todavia, analisando detidamente suas 

afirmações, é possível inferir que, no seu entender, ocorre a revogação 

quando cessam os efeitos da norma jurídica, quer dizer, quando ela deixa 

de ter força para juridicizar os fatos que vierem a ocorrer depois da 

revogação.165 

Avançando no estudo desse fenômeno, o autor conclui, a 

partir da análise do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, que pode 

ocorrer o fenômeno revogatório com ou sem conflitos de normas. São suas 

palavras: 

[…] a Teoria Geral do Direito construiu três critérios de solução 
de conflitos de normas, os quais, posteriormente, foram inseridos 
no sistema de direito positivo brasileiro pela Lei de Introdução ao 
Código Civil  por seu artigo 2º (…). Observa-se, com esse 
dispositivo, que revogação pode dar-se com ou sem conflito de 
normas. No segundo caso, tem-se a revogação expressa, que 
atinge diretamente um ou alguns enunciados (v.g., “fica revogado 
o artigo X da lei Y” ou “revoga-se a lei Y”), enquanto na primeira 
hipótese opera-se revogação tácita, em que, diante da ausência de 
indicação do dispositivo ou lei revogada, persiste conflito entre as 
duas legislações. Diz-se haver revogação expressa quando a lei 
revogadora manifestamente o declare, e haverá revogação tácita 
quando existir incompatibilidade entre lei anterior e lei posterior; 
ou, ainda, quando esta regular inteiramente a matéria de que 
tratava a lei anterior. 

Como se vê, Paulo de Barros Carvalho identifica o fenômeno 

da revogação com o da incompatibilidade entre normas. 

Maria Helena Diniz defende ideia semelhante. Para esta 

autora, “revogar é tornar sem efeito uma norma, retirando sua 

obrigatoriedade. [...] Com a entrada em vigor da nova norma, a lei revogada 

não mais poderá pertencer ao ordenamento jurídico, perdendo sua vigência 

[…]” 166. Ainda de acordo com seus ensinamentos, duas são as espécies de 

                                              
165  Cf. Direito tributário, linguagem e método, p. 397 e seguintes. 
166  DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada. São 

Paulo: Saraiva, 1994, p. 64. 
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revogação: a ab-rogação e a derrogação, as quais descreve do seguinte 

modo: 

A revogação é o gênero que contém duas espécies: 

a) a ab-rogação, que é a supressão total da norma anterior, por ter 
a nova lei regulado inteiramente a matéria, ou por haver entre 
ambas incompatibilidade explícita ou implícita. (…) 

b) a derrogação, que torna sem efeito uma parte da norma. A 
norma derrogada não perderá sua vigência, pois somente os 
dispositivos atingidos é que não mais terão obrigatoriedade. 
(…)167 

Ao definir o conceito de ab-rogação, Maria Helena Diniz 

também deixa clara a possibilidade de ocorrer a revogação por conta da 

existência de mero conflito entre normas. 

Da mesma forma, Ricardo A. Guarinoni, com base na 

distinção entre “ordenamento” e “sistema” formulada por Carlos E. 

Alchourrón e Eugenio Bulygin,168 defende a ideia de que o fenômeno 

revogatório se identifica com a incompatibilidade entre enunciados 

prescritivos. São suas palavras: 

En la derogación de normas, juega un papel fundamental el criterio 
lex posterior, ya que la substitución de un sistema por otro en el 
orden jurídico se produce cuando una nueva norma sancionada 
deroga en forma expresa o tácita alguna de las pertenecientes al 
sistema, con lo cual aparece otro sistema. Los criterios lex superior 
y lex specialiş aun cuando sirven para establecer preferencias 
entre normas incompatibles, no suelen considerarse como 
productores de la derogación de normas si no operan junto com el 
de ley posterior. La derogación priva de validez, en el sentido de 
pertenencia al sistema, a las normas afectadas por ella, por lo que 
no forman parte de los sistemas subsiguientes.169 

                                              
167  Maria Helena Diniz, Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada, p. 64. 
168  Estes autores defendem que o “ordenamento jurídico” seria o conjunto de todas as 

normas jurídicas introduzidas, ainda que não mais em vigor. A palavra “sistema”, em 
contrapartida, serviria para denotar as normas jurídicas em vigor num dado momento 
considerado. (ALCHOURRÓN, Carlos E.; BULYGIN, Eugenio. Análisis lógico y 
derecho. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991) 

169  GUARINONI, Ricardo A. Derecho, lenguaje y lógica. Buenos Aires: Lexis Nexis 
Argentina, 2006, p. 188. 



133 
 

Pelo exposto, verifica-se que é quase um consenso entre 

muitos autores a íntima relação entre revogação e conflito de normas. 

Porém, não compartilhamos desse posicionamento. 

Conforme a lição de Ulisses Schmill,170 revogar é pôr termo 

à vigência temporal de uma norma, na hipótese de indeterminação da data 

final de vigência, ou estabelecer novo e mais curto prazo àquelas que já 

possuem prazo certo. Com efeito, também nas situações em que já existe 

determinação final de vigência da norma, tem natureza revogatória o 

enunciado normativo que prescreve nova data para o término da sua 

vigência, antecipando-o. 

O papel da norma derrogante é, portanto, prescrever o prazo 

final de vigência de uma norma. Como consequência, a simples contradição 

entre duas normas não é suficiente para anular uma ou ambas as normas. 

Como destaca Lourival Vilanova: 

O só fato da contradição não anula ambas as normas. Nem a lei de 
não-contradição, que é lei lógica e não norma jurídica, indicará 
qual das duas normas contradizentes prevalece. É necessária a 
norma que indique como resolver antinomia: anulando ambas ou 
mantendo uma delas.171 

Em síntese: o que queremos demonstrar é que o fenômeno 

revogatório se dá por força de um terceiro elemento, além da mera 

incompatibilidade entre as normas: a existência de um enunciado que 

expressamente declare o fim da vigência da norma anterior incompatível. 

Ou seja, para que uma norma seja revogada – retirada do 

sistema jurídico – é indispensável que seja editada uma outra regra com esta 

expressa finalidade. Não basta, assim, que exista conflito entre regras. 

                                              
170  SCHMILL, Ulisses. “La derogación y la anulación como modalidades del ámbito 

temporal de validez de las normas jurídicas.” Doxa (Publicaciones periódicas). Alicante: 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1996, 19: 229-258.  

171  Lourival Vilanova, Causalidade e relação no direito, p. 212. 
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É certo, por outro lado, que na maior parte das vezes a 

resolução do conflito leva apenas à não aplicação da norma ao caso. 

Significa dizer: a norma não é retirada do sistema, produzindo efeitos para 

todas as demais situações. 

É o que ocorre, como já mencionamos, quando um 

determinado juiz declara, em controle difuso, a inconstitucionalidade de 

uma determinada lei. Ora, a declaração de inconstitucionalidade ocorre 

justamente porque o magistrado identifica um conflito entre uma norma 

infraconstitucional e uma norma presente na Carta Suprema.  

A resolução deste conflito, por sua vez, se dá mediante a 

aplicação do critério hierárquico: como a Constituição da República está no 

topo da pirâmide normativa, ela prevalece sobre todas as demais normas. 

Com suporte neste posicionamento, decide o juiz declarar a norma 

inconstitucional, impedindo a sua aplicação para as partes que integram 

aquele processo.  

Isso, porém, não quer dizer que a norma declarada 

inconstitucional é retirada do sistema. Pelo contrário: não só continua 

integrando o ordenamento como também produz efeitos para todos os 

demais casos. 

Ante o exposto, podemos concluir que a resolução de 

conflitos entre normas jurídicas nem sempre implica retirada de uma das 

normas jurídicas do sistema. O resultado dependerá de quem resolveu o 

conflito e em que condições. 
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Capítulo V – Conflitos na aplicação de precedentes 

vinculantes dos Tribunais Superiores 

Sumário: 

5.1. Da força criadora do precedente judicial. 5.2. Dos efeitos vinculantes 
dos precedentes. 5.3. Do efeito vinculante dos precedentes em matéria 
tributária 5.4. Da aplicação controvertida dos precedentes vinculantes. 5.5. 
Critérios para solucionar conflitos na aplicação de precedentes vinculantes. 
5.6. Resolução dos conflitos entre normas construídas a partir de um mesmo 
precedente. 

 

Conforme demonstramos nos capítulos precedentes, o 

conflito entre normas é um problema inerente ao sistema jurídico. Estes 

conflitos, por sua vez, sempre interessam ao direito quando estamos diante 

de normas pertencentes ao mesmo sistema e com âmbitos de vigência total 

ou parcialmente coincidentes. 

Quando pensamos em conflitos entre normas, geralmente 

imaginamos um conflito entre normas construídas com suporte em textos 

diversos. Melhor dizendo: pensamos em antinomias entre normas 

constitucionais e normas legais, em normas construídas com base em dois 

textos de lei e até mesmo entre normas legais e normas administrativas.  

Há, porém, que se ressaltar os conflitos também entre as 

normas construídas a partir de um mesmo texto jurídico positivo. Como 

destaca Chaïm Perelman: 

[...] il n’est past indispensable, pour qu’il y ait antinomie, que deux 
normes de droit positif soient simultanément inapplicables. Il faut 
évidemment, pour que naisse l’antinomie, que deux directives 
incompatibles soint prescrites simultanément, et d’une façon 
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également valable, pour rpegler une même situation, mais um seul 
et même texte peut être à l’origine de ces deux directives.172 

De fato, a partir de um mesmo texto de lei é possível construir 

normas distintas e, portanto, conflitantes. Estes conflitos, por sua vez, 

interessam ao direito na medida em que, por terem estas normas âmbitos de 

vigência coincidentes e integrarem um mesmo ordenamento jurídico, 

resultam na atribuição de consequências diversas para casos equivalentes, 

em flagrante violação ao princípio da igualdade. 

Vejamos um exemplo. Quando o Supremo Tribunal Federal 

declara a inconstitucionalidade de uma lei sem redução do texto, o faz 

porque é possível a construção de mais de uma norma a partir de um mesmo 

suporte físico.173 É o que ocorreu nos casos abaixo: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a integralidade da Lei 
Estadual nº 8.299, de 29 de janeiro de 2003, que dispõe sobre 
escoamento do sal marinho produzido no Rio Grande do Norte. 
Presença dos pressupostos da ação. Suspensão gradativa do 
escoamento de sal marinho não beneficiado para outras unidades 
da Federação. Inconstitucionalidade dos arts. 6º e 7º da lei 
impugnada por usurpação de competência privativa da União (art. 
22, VIII, da Constituição). Precedentes. Concessão unilateral de 
benefício fiscal. Ausência de convênio interestadual. Violação ao 
art. 155, §2º, XII, "g" da Constituição. Precedentes. Declaração de 
nulidade sem redução de texto do art. 9º da lei estadual para excluir 

                                              
172  Tradução livre: “[...] não é indispensável, para que exista antinomia, que duas normas de 

direito positivo sejam simultaneamente inaplicáveis. É obviamente necessário, para que 
nasça a antinomia, que duas diretivas incompatíveis sejam prescritas simultaneamente, 
e de um modo igualmente válido, para regular uma mesma situação, mas um único texto 
pode dar origem a essas duas diretivas.” (“Les antinomies em droit. Essai de synthèse”, 
p. 399) 

173  “Hipóteses há, contudo, em que pelo menos uma das normas jurídicas construídas a partir 
da lei (ou ato normativo) argüida de inconstitucional está em consonância com o 
ordenamento jurídico. Assim, se das interpretações cabíveis na ‘moldura’ da norma, uma 
delas estiver em consonância com a Constituição, o STF prescreve aquela significação 
como possível de ser aplicada pelos órgãos competentes e, portanto, válida. Na mesma 
linha, se dentre as várias interpretações possíveis, somente uma não guardar consonância 
com a Constituição, será esta declarada inconstitucional e as outras constitucionais. Na 
primeira hipótese, temos o emprego da técnica de interpretação conforme a Constituição; 
na segunda, a técnica empregada é a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia 
de nulidade (do texto).” (LINS, Robson Maia. Controle de constitucionalidade da norma 
tributária. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 146) 
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a concessão de benefícios fiscais em relação ao ICMS. Ação 
julgada parcialmente procedente.174 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 
PROVISÓRIA 069/89 CONVERTIDA NA LEI N. 104/1989, DE 
TOCANTINS. IMPUGNAÇÃO AO ART. 1º. AUSÊNCIA DE 
AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O art. 13 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição da República estabeleceu a criação do Estado do 
Tocantins pelo desmembramento de parte do Estado de Goiás. 2. 
O Poder Legislativo Estadual do Tocantins estabeleceu a adoção, 
no que couber, da legislação do Estado de Goiás, excluída a que 
se referisse à autonomia administrativa do novo Estado. 3. O 
Estado do Tocantins poderá revogar a Lei quando entender 
conveniente, no exercício da autonomia que lhe é assegurada pelo 
art. 25 da Constituição da República. 4. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, sem 
redução de texto, para considerar constitucional a Lei n. 104/1989, 
de Tocantins, relativamente ao recebimento da legislação do 
Estado de Goiás, vigente até a promulgação da Constituição 
tocantinense e das leis que a regulamentaram, e que já vigorava, 
no Estado goiano.175 

Nestes casos, além de ficar demonstrada a possibilidade de 

construção de mais de uma norma a partir de um mesmo texto, fica claro 

que tais normas são necessariamente conflitantes. Afinal, se apenas uma 

delas está de acordo com o que a Constituição prescreve, não há dúvida de 

que disciplinam a mesma matéria de modo diverso.  

Em muitos casos, contudo, a interpretação de um mesmo texto 

leva a construção de duas normas que não entram em conflito com as 

disposições da norma superior que as fundamenta. Em outros termos: o 

conflito entre estas normas não pode ser resolvido mediante a aplicação do 

critério da hierarquia. 

Exemplo disso se verifica na interpretação das disposições do 

Código Tributário Nacional que regulam o prazo para repetição do indébito 

tributário. 

                                              
174  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 2866, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, Brasília, DF, 05 ago. 2010. 
175  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 1109, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen 

Lúcia, Brasília, DF, 16 ago 2007. 
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De acordo com o art. 168, I,176 do CTN, o sujeito passivo tem 

um prazo de 5 (cinco) anos, a contar da extinção do crédito tributário, para 

requerer a restituição de valores que pagou indevidamente. Havia, porém, 

divergências quanto ao momento em que ocorreria esta extinção e, como 

consequência, quanto ao termo inicial da contagem do referido prazo. 

Para alguns, a extinção do crédito tributário ocorreria com o 

pagamento antecipado previsto no art. 150, I,177 do CTN. Outros, porém, 

defendiam que, pelo fato de o enunciado prever que o pagamento “extingue 

o crédito sob condição resolutória de ulterior homologação”, somente com 

a homologação expressa ou tácita é que, de fato, haveria a extinção do 

débito tributário. Ou seja, a partir dos mesmos enunciados (art. 150, I c/c 

168 do CTN) foram construídas duas normas: 

(i) Uma que conferia ao sujeito passivo o prazo de 5 (cinco) anos, 

a contar do pagamento indevido, para requerer a sua 

restituição; e  

                                              
176  Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 

(cinco) anos, contados: 

I – nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; 

(BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 out. 
1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm) 

177  Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação 
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando 
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, 
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. 

(BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 out. 
1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm) 
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(ii)  Outra conferindo ao sujeito passivo o prazo d e5 (cinco) anos, 

a contar da homologação do pagamento indevido, para 

requerer a sua restituição. 

Levando em consideração que a homologação do pagamento, 

como regra, ocorre tacitamente após 5 (cinco) anos a contar do fato gerador, 

nos termos do art. 150, § 4º,178 do CTN, esta segunda norma daria um prazo 

de 10 (dez) anos, contados do fato gerador, para que o sujeito passivo 

pedisse a restituição dos valores que pagou indevidamente. 

Instado a se manifestar, o STJ optou por positivar a segunda 

das interpretações mencionadas.179 É importante observar, porém, que não 

afastou a primeira porque entendeu que estaria em confronto com a norma 

que fundamentou a edição do CTN. Apenas defendeu que a segunda, no seu 

entender, seria a única norma que poderia ser construída a partir dos 

                                              
178  Art. 150. [...]  

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência 
do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, 
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se 
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

(BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 out. 
1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm) 

179  CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI Nº 7.787/89. COMPENSAÇÃO. 
PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. PRECEDENTES. 1. 
Está uniforme na 1ª Seção do STJ que, no caso de lançamento tributário por 
homologação e havendo silêncio do Fisco, o prazo decadencial só se inicia após 
decorridos 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais um 
quinquênio, a partir da homologação tácita do lançamento. Estando o tributo em tela 
sujeito a lançamento por homologação, aplicam-se a decadência e a prescrição nos 
moldes acima delineados. [...] 3. A ação foi ajuizada em 16/12/1999. Valores recolhidos, 
a título da exação discutida, em 09/1989. Transcorreu, entre o prazo do recolhimento 
(contado a partir de 12/1989) e o do ingresso da ação em juízo, o prazo de 10 (dez) anos. 
Inexiste prescrição sem que tenha havido homologação expressa da Fazenda, atinente ao 
prazo de 10 (dez) anos (5 + 5), a partir de cada fato gerador da exação tributária, contados 
para trás, a partir do ajuizamento da ação. 4. Precedentes desta Corte Superior. 5. 
Embargos de divergência rejeitados, nos termos do voto. (BRASIL. Superior Tribunal 
de Justiça. EREsp nº 435.835/SC, 1ª Seção, Rel. Min. José Delgado, Brasília, DF, 4 jun. 
2007) 
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referidos enunciados, uma vez que estes deixariam claro que o pagamento 

seria mera antecipação, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário. 

A situação, contudo, se alterou com a edição da Lei 

Complementar nº 118/05. Referida norma, no seu art. 3º,180 prevê que para 

interpretar o art. 168, I, do CTN, deve-se considerar extinto o crédito 

tributário quando do pagamento antecipado. Com isso, impossibilitou-se a 

construção da regra inicialmente positiva pelo STJ para privilegiar a 

primeira das interpretações citadas.  

O exemplo, porém, deixa claro que ambas as normas que, até 

a edição da LC nº 118/05, podiam ser construídas a partir dos arts. 150, I, e 

168, I, do CTN, estavam de acordo com o que dispõe a norma superior que 

lhes serve de fundamento,181 apesar de existir, claramente, uma antinomia 

entre elas.  

Este conflito, portanto, não poderia ser superado mediante a 

eliminação de uma delas porque em confronto com outra norma, a elas 

superior.  

De igual forma, não seria possível a superação deste conflito 

mediante o emprego dos critérios citados no capítulo anterior, na medida 

em que ambas as normas: (i) estão no mesmo escalão hierárquico; (ii) são 

igualmente especiais, já que disciplinam exatamente a mesma matéria, 

                                              
180  Art. 3º. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, 
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento 
antecipado de que trata o § 1º do art. 150 da referida Lei. 

(BRASIL. Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005. Altera e acrescenta 
dispositivos à Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, e 
dispõe sobre a interpretação do inciso I do art. 168 da mesma Lei. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09 fev. 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp118.htm) 

181  Se não fosse este o caso, a interpretação imposta pela LC nº 118/05 teria sido considerada 
inconstitucional, o que não ocorreu. Tanto o STJ quanto o STF entenderam apenas que 
tal interpretação não poderia retroagir, porque implicou inovação no ordenamento, uma 
vez que o STJ já havia consolidado entendimento em sentido diverso. 
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ainda que de modo diverso; e (iii) ambas ingressaram no sistema ao mesmo 

tempo, já que o texto que serve de suporte para sua construção é idêntico. 

Este conflito, porém, não poderia ser tolerado pelo sistema, 

pois a aplicação de uma ou outra norma implicaria, necessariamente, a 

atribuição de regimes jurídicos distintos a pessoas em idêntica situação, 

qual seja, procurando obter a restituição de valores pagos indevidamente.  

O mesmo se verifica quando há a aplicação controvertida de 

precedentes dos nossos Tribunais Superiores. Muitas vezes situações 

idênticas e sujeitas, portanto, à mesma solução adotada num dado 

precedente, recebem tratamentos distintos porque a partir da decisão 

judicial são construídas normas diversas.  

Por outro lado, também o conflito entre as normas construídas 

a partir do precedente não pode ser solucionado com base nos critérios 

comumente aceitos para a eliminação da antinomia. Afinal, temos normas 

de idêntica hierarquia, disciplinando a mesma matéria de modo diverso e 

que ingressaram no sistema ao mesmo tempo. 

A despeito disso, é indispensável oferecer critérios para a 

solução destes conflitos, sob pena de se admitir que pessoas em idêntica 

situação fiquem sujeitas a tratamentos diversos, em flagrante violação à 

segurança jurídica e à igualdade das relações. 

5.1. Da força criadora do precedente judicial 

Conforme já exposto nos capítulos precedentes, os 

participantes do sistema jurídico, ao aplicarem as leis, também produzem 

normas. Melhor dizendo, produzem textos prescritivos que servem de 
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suporte para a construção de uma nova norma, mais especializada que a 

primeira.182  

Uma norma que regula a produção de outra norma é aplicada na 
produção, que ela regula, dessa outra norma. A aplicação do 
Direito é simultaneamente produção do Direito. […] É 
desacertado distinguir entre atos de criação e atos de aplicação do 
Direito. […] todo ato jurídico é simultaneamente aplicação de uma 
norma superior e produção, regulada por esta norma, de uma 
norma inferior.183 

Como regra, os textos de lei, quando elaborados, fazem 

referência a situações de possível ocorrência, que darão ensejo à uma 

relação jurídica. Por não ser possível prever o futuro, o legislador trabalha 

em termos de possibilidade, ou seja, descreve hipoteticamente os fatos que, 

se ocorridos, resultarão em consequências jurídicas. 

Pela mesma razão, também estas consequências – sempre 

relações jurídicas – serão previstas em termos gerais, ou seja, sem 

especificar os sujeitos da relação ou o seu conteúdo. 

Por isso afirmamos que, em regra, as normas construídas a 

partir da interpretação dos textos de lei são gerais e abstratas. Abstratas 

porque, no seu antecedente, descrevem-se características que possibilitam a 

identificação de acontecimentos que são relevantes para aquele sistema 

normativo.184 Gerais porque, ao prescreverem os contornos da relação 

jurídica a ser constituída, não individualizará os sujeitos ou o objeto da 

relação, uma vez que isso é impossível. 

                                              
182  No mesmo sentido é o posicionamento de Marcelo Neves, para quem “[...] a aplicação 

normativa pode ser conceituada como a criação de uma norma concreta a partir da 
fixação do significado de um texto normativo abstrato em relação a um caso 
determinado”. (NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 45) 

183  Hans Kelsen, Teoria pura do direito, p. 261. 
184  “A abertura por onde entram os fatos são as hipóteses fácticas; e suas conseqüências em 

fatos se transformam pela realização dos efeitos.” (VILANOVA, Lourival. Causalidade 
e relação no direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 55) 
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A aplicação destas regras, porém, resultará na produção de 

textos jurídicos mais específicos, os quais permitirão a construção de 

normas mais especializadas, individuais e concretas. Concretas185 porque 

seu antecedente prevê um fato já ocorrido, que se subsome à previsão 

abstrata, e individuais porque constituem uma relação jurídica entre pessoas 

individualizadas e com um objeto delimitado.186 

Para melhor exposição do tema, vejamos um exemplo: a partir 

dos textos de lei que regulam o Imposto sobre a Renda, podemos construir 

uma norma segundo a qual “Se alguém auferir renda, então deve ser o 

dever daquele que auferiu renda de pagar IR”. 

Uma vez verificado que alguém auferiu renda, deve ser 

constituída a relação jurídica no caso concreto, por meio do lançamento. 

Produzida esta linguagem, poderemos então construir uma norma 

individual e concreta com o seguinte conteúdo: “Dado o fato de que X 

auferiu renda, então deve ser o dever de X pagar IR” . 

                                              
185  “Não há fato jurídico, em sentido técnico, sem norma jurídica”, diz Lourival Vilanova, 

e, noutro ponto, mais adiante, completa: “O constituírem-se ou desconstituírem-se fatos 
jurídicos depende de regras de formação do sistema.” (Lourival Vilanova, Causalidade 
e relação no direito, p. 55) Noutras palavras, os fatos que não são constituídos segundo 
as regras do sistema não deveriam ter ingressado no sistema de direito positivo.  

186  Paulo de Barros Carvalho define relação jurídica como sendo “vínculo abstrato segundo 
o qual, por força da imputação normativa, uma pessoa, chamada sujeito ativo, tem o 
direito subjetivo de exigir de outra, denominada de sujeito passivo, o cumprimento de 
uma determinada prestação”. (Curso de direito tributário, p. 278) No mesmo sentido são 
as palavras de Karl Engisch: “as conseqüências jurídicas, que nas regras de Direito 
aparecem ligadas às hipóteses legais, são constituídas por direitos e deveres”. 
(Introdução ao pensamento jurídico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 
35) 
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Não resta dúvida, portanto, que o Poder Judiciário, enquanto 

ente competente para aplicar normas gerais e abstratas a casos concretos, 

também produz normas jurídicas, ainda que mais individualizadas.  

É necessário ressaltar, contudo, que este posicionamento não 

é unânime na doutrina.187 Como observa Ricardo Guastini,188 o termo 

norma é comumente utilizado para denotar “únicamente prescripciones 

generales (o impersonales) y abstractas, susceptibles de reiteradas 

observancias y ejecuciones (y, por ello, también de violaciones)”.  

Tal posicionamento se baseia naquilo que o auto denomina de 

“noción material de fuente”, segundo a qual somente são fontes do direito 

(e, portanto, de normas jurídicas), os atos que resultam na produção de 

                                              
187  Vejamos a posição de Ricardo V. Guarinoni: “El papel del juez en el sistema jurídico es 

harto controvertido, y los teóricos y filósofos del Derecho no se ponen de acuerdo sobre 
sus características. En esto se puede hacer uma distinción entre distintas posturas, que 
van desde el extremo de quienes sontienen que el juez es el único órgano constituyente 
del sistema jurídico y, por lo tanto, el derecho el exclusivamente de creación judicial, 
hasta quienes, en el outro extremo, han sostenido que el derecho es um sistema 
normativo, y los jueces se limitan a aplicar las normas, sin possibilidade alguna de 
creación de derecho, passando por varias posiciones intermedias.” (Tradução livre: “O 
papel do juiz no sistema jurídico é bastante controvertido e os teóricos e filósofos do 
direito não estão de acordo sobre suas características. Se pode distinguir diversas 
posturas, que vão desde o extremo de sustentar que o juiz é o único órgão constituinte 
do sistema jurídico e, portanto, o direito é exclusivamente resultado da criação judicial, 
até aquelas, em outro extremo, que sustentaram que o direito é um sistema normativo e 
os juízes se limitam a aplicar as normas, sem possibilidade alguma de criação do direito, 
passando por várias posições intermediárias.”) (Derecho, lenguage y lógica: ensayos de 
filosofia del derecho. 1ª ed. Buenos: Lexis Nexis Argentina, 2006, p. 87) 

188  Distinguendo: Estudios de teoría y metateoría del derecho. 1ª ed. Barcelona: Gedisa, 
1999, p. 95. 
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novas normas gerais e abstratas.189  Significa dizer: os atos de aplicação do 

direito se distinguem dos atos de produção, pois se destinam tão somente a 

“crear preceptos singulares y concretos de conformidade con normas 

(generales y/o abstractas) preconstituidas”.190 

Partimos, porém, de uma concepção formal de fonte do 

direito, segundo a qual são fontes produtoras de normas todos aqueles que 

imputam a um fato uma consequência, independentemente do conteúdo 

deste juízo condicional. 

Em outras palavras: é irrelevante se a prescrição é hipotética, 

voltando-se para o futuro de modo a regular relações entre sujeitos 

indeterminados, ou se está destinada a disciplinar um caso concreto, 

imputando deveres a pessoas determinadas.  

Tanto num caso como no outro, o simples fato de estarmos 

diante de um preceito que tem teor prescritivo, que atribui a um fato uma 

determinada consequência, já é suficiente para que possamos falar em 

produção de norma jurídica. 

Como consequência disso, os atos de aplicação serão, 

também, atos de criação de novas regras. A única diferença é que a norma 

produzida, neste caso, é mais especializada. 

                                              
189  “Según la noción material (o teórico-general), la expresión ‘fuente (de producción) del 

derecho’ denota todo acto o hecho que, precisamente, produzca derecho y, más 
especificamente, normas generales y/o abstractas.” (Tradução livre: “Segundo a noção 
material (ou teórico geral) a expressão fonte (de produção) do direito denota todo ato ou 
ação que, precisamente, produza direito e, mais especificamente, normas gerais e 
abstratas) (Idem, p. 82.) 

190  Distinguendo: Estudios de teoría y metateoría del derecho, p. 83. 
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Mas não é só. Quando o juiz decide, o faz com base numa 

norma geral e abstrata por ele construída a partir dos textos de lei que 

entende aplicáveis aos casos.191 

Como já assinalamos no capítulo II, partimos da premissa de 

que as normas não se confundem com os textos prescritivos. Estes são 

apenas o suporte a partir do qual as normas são construídas.192 

Portanto, ao exercer sua atividade, o juiz exerce dupla 

atividade: 

(i) Interpreta o texto legislado para construir a(s) norma(s) 

aplicável(eis) ao caso concreto;  

(ii)  Subsome o acontecimento alegado e provado nos autos à 

previsão abstrata da norma, aplicando as consequências 

correlatas, ou seja, constituindo uma relação jurídica também 

nos termos da norma que ele construiu. 

Este ato de aplicação dará ensejo à produção de um texto 

prescritivo, no qual consignará suas conclusões quanto à interpretação da 

norma a aplicar (enunciado interpretante), bem como criará novas 

prescrições, desta vez destinadas às partes que compõem o processo 

                                              
191  Essa ideia é exposta claramente por Eros Roberto Grau no voto que proferiu no 

julgamento do RE 390.840, em que se decidiu pela inconstitucionalidade da Lei nº 
9.718/98, na parte em que alargou o conceito de faturamento. São suas palavras: “[...] a 
Constituição nada diz; ela diz o que esta Corte, seu último intérprete, diz que ela diz. E 
assim é porque as normas resultam da interpretação e o ordenamento, no seu valor 
histórico-concreto, é um conjunto de interpretações, isto é, conjunto de normas; o 
conjunto das disposições (textos, enunciados) é apenas ordenamento em potência, um 
conjunto de possibilidades de interpretação, um conjunto de normas potenciais.” 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 390840. Tribunal Pleno. Rel. Min. Marco 
Aurélio, Brasília, DF, 15 ago. 2006) 

192  “O direito não se apóia somente na norma verbal, nem pode ser conquistado a partir dela 
e com o auxílio do processo puramente lógico, assim como da subsunção obtida pela via 
da conclusão silogística. O direito não é idêntico ao texto literal da disposição legal [...].” 
(Friedrich Müller, Teoria estruturante do direito, p. 196) 
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(enunciado interpretado). Esquematicamente, tal ideia poderia ser assim 

demonstrada: 

 

Assim, já podemos falar, inicialmente, numa dupla função 

criadora do precedente judicial: 

(i) Cria uma norma geral e abstrata, a partir do texto legislado, 

para aplicar ao caso concreto; e 

(ii)  Cria também um novo texto, que servirá de suporte para a 

construção de uma nova norma jurídica, agora individual e 

concreta. 

Essa atividade, certamente, não é livre. Como já assinalamos, 

apesar de os textos jurídicos serem vagos e ambíguos, são o único dado 

objetivo de que dispõe o intérprete/aplicador para construir normas jurídicas 

e funcionam como um importante limitador desta atividade.193 Afinal, 

qualquer interpretação deve levar em consideração ao menos o sentido 

corrente dos termos empregados nestes textos para construir o seu sentido. 

                                              
193  [...] a norma jurídica não pode ser aceita pela metódica simplesmente como algo dado, o 

texto normativo estabelece, em todo caso, os limites extremos de possíveis suposições.” 
(Friedrich Müller, Teoria estruturante do direito, p. 197) 
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O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já consignou, em 

diversas oportunidades, a importância do sentido corrente das palavras 

empregadas na Constituição para delimitar o sentido do texto 

constitucional. Essa ideia é exposta claramente na ementa abaixo: 

[...] CONSTITUIÇÃO - ALCANCE POLÍTICO - SENTIDO 
DOS VOCÁBULOS - INTERPRETAÇÃO. O conteúdo político 
de uma Constituição não é conducente ao desprezo do sentido 
vernacular das palavras, muito menos ao do técnico, 
considerados institutos consagrados pelo Direito. Toda ciência 
pressupõe a adoção de escorreita linguagem, possuindo os 
institutos, as expressões e os vocábulos que a revelam conceito 
estabelecido com a passagem do tempo, quer por força de 
estudos acadêmicos quer, no caso do Direito, pela atuação dos 
Pretórios. [...] CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TOMADOR DE 
SERVIÇOS - PAGAMENTOS A ADMINISTRADORES E 
AUTÔNOMOS - REGÊNCIA. A relação jurídica mantida com 
administradores e autônomos não resulta de contrato de trabalho 
e, portanto, de ajuste formalizado à luz da Consolidação das Leis 
do Trabalho. Daí a impossibilidade de se dizer que o tomador dos 
serviços qualifica-se como empregador e que a satisfação do que 
devido ocorra via folha de salários. Afastado o enquadramento no 
inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, exsurge a desvalia 
constitucional da norma ordinária disciplinadora da matéria. A 
referência contida no § 4º do artigo 195 da Constituição Federal 
ao inciso I do artigo 154 nela insculpido, impõe a observância de 
veículo próprio - a lei complementar. Inconstitucionalidade do 
inciso I do artigo 3º da Lei nº 7.787/89, no que abrangido o que 
pago a administradores e autônomos. Declaração de 
inconstitucionalidade limitada pela controvérsia dos autos, no que 
não envolvidos pagamentos a avulsos.194 

A Suprema Corte reconhece, também, a importância de se 

considerar o contexto em que os textos estão inseridos para a delimitação 

do seu sentido.  

Como bem destacou o Min. Marco Aurélio, no julgamento do 

precedente cuja ementa foi acima citada, não é possível atribuir mais de um 

sentido a uma mesma palavra, utilizada diversas vezes num mesmo 

contexto normativo: 

                                              
194  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 166772, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco 

Aurélio, 16 dez. 1994. 
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Descabe dar a uma mesma expressão – salário – utilizada pela 
Carta relativamente a matérias diversas, sentidos diferentes, 
conforme os interesses em questão. Salário, tal como mencionado 
no inciso I do artigo 195, não pode se configurar como algo que 
discrepe do conceito que se lhe atribui quando se cogita, por 
exemplo, da irredutibilidade salarial – inciso VI do artigo 7º da 
Carta.195 

O problema é que a existência de limites para a construção das 

normas a aplicar e, como consequência, para a edição da norma individual 

e concreta, não impede que ocorram interpretações conflitantes.  

É comum que um mesmo texto jurídico seja objeto de mais de 

uma interpretação, que leva à construção de normas completamente 

distintas. O exemplo que demos no início deste capítulo é suficiente para 

comprovar esta afirmação.  

Diante deste cenário, nosso sistema jurídico cria, a todo o 

momento, uma série de novos mecanismos destinados a eliminar tais 

conflitos. Dentre eles está, justamente, a estratégia de conferir aos 

precedentes dos Tribunais Superiores força vinculante, obrigando os demais 

juízes a reproduzi-los em suas decisões e, em algumas situações, obrigando 

até mesmo a Administração Pública a seguir suas orientações.  

A ideia é, basicamente, a seguinte: garantir que o raciocínio 

adotado num dado precedente seja aplicado a casos análogos, evitando, 

assim, a produção de decisões conflitantes. 

Sob esta perspectiva, as decisões judiciais ganham uma nova 

função criadora: agora, além de construírem o sentido dos textos a serem 

aplicados aos casos concretos e servirem de base para a construção de uma 

nova norma individual e concreta, serão, também, o suporte físico para a 

construção de uma nova norma geral e abstrata – diversa daquela aplicada 

                                              
195  Voto proferido no julgamento do RE 166772. 
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para solucionar o caso concreto – apta a ser aplicada pelos demais 

julgadores em casos análogos. 

Essas diversas funções criadoras dos precedentes judiciais 

podem ser assim sintetizadas: 

(i) Função 1: construir a norma geral e abstrata a aplicar ao caso 

concreto;  

(ii)  Função 2: positivar a norma individual e concreta que irá 

disciplinar o caso sob análise, ou seja, que constituirá uma 

relação jurídica entre as partes envolvidas no processo; e 

(iii)  Função 3: positivar norma geral e abstrata que irá disciplinar 

casos semelhantes.  

A função 3, porém, somente existirá se for atribuído efeito 

vinculante à decisão proferida pelo Poder Judiciário.196 

5.2. Dos efeitos vinculantes dos precedentes 

As normas produzidas pelo Poder Judiciário, de modo geral, 

produzem efeitos apenas entre as partes do processo. Neste sentido prevê, 

expressamente, o Antigo e o Novo Código de Processo Civil: 

Antigo Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/1973) 

Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é 
dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas 
relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no 

                                              
196  “Talvez o elemento mais relevante para se determinar a importância do precedente em 

dado ordenamento jurídico esteja no terceiro fator: as normas de Direito positivo que 
dispõem sobre sua força jurídica. É nelas que se pode encontrar o maior amparo 
institucional para o stare decisis. Todo sistema jurídico – condicionado pelos dois fatos 
que acabamos de mencionar (auto-portrait do Judiciário e doutrina dominante das 
relações entre este Poder e o Legislativo) – tem uma série de normas institucionalizadas 
sobre a força do precedente judicial. Mesmo onde essa institucionalização não é 
expressa, ela vigora implicitamente [...].” (BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria 
do precedente judicial: a justificação e a aplicação de regras jurisprudenciais. 1ª ed. 
São Paulo: Noeses, 2012, p. 322) 
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processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a 
sentença produz coisa julgada em relação a terceiros. (grifamos) 

Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) 

Art. 506.  A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é 
dada, não prejudicando terceiros. 

E nem poderia ser diferente. Afinal, quando o juiz decide, o 

faz de modo a aplicar as normas gerais e abstratas a um caso concreto. 

Sendo assim, produzirá uma norma individual e concreta. Ou seja, fará 

referência a uma situação já ocorrida e constituirá uma relação entre sujeitos 

determinados. 

Quando, por exemplo, um contribuinte propõe medida 

judicial de modo a afastar a cobrança de um determinado tributo, está 

buscando, obviamente, um provimento que resolva o seu caso, ou seja, que 

solucione a controvérsia a ele relacionada.  

Como consequência imediata, e tendo em vista que o juiz está 

vinculado aquilo que lhe é pedido,197 a decisão judicial somente constituirá 

uma relação jurídica que vincule as pessoas que participam do processo. 

A regra, porém, comporta exceções. A Constituição da 

República, por exemplo, deixa claro que as decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

(“ADI”) e nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (“ADC”) 

                                              
197  Antigo Código de Processo Civil: “Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor 

do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade 
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” (BRASIL. Lei nº 5.896, de 11 
de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 jan. 1973. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm) 

Novo Código de Processo Civil: “Art. 492.  É vedado ao juiz proferir decisão de natureza 
diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto 
diverso do que lhe foi demandado.” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 
Código de Processo Civil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, 17 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm) 



152 
 

produzem efeitos erga omnes, ou seja, vinculam não apenas as partes do 

processo: 

 

Art. 102. [...] 

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas 
ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia 
contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal. 

Trata-se, portanto, não apenas de precedentes que podem ou 

não influenciar a tomada de decisão em casos análogos. Pelo contrário, o 

entendimento adotado pelo Tribunal Superior, nestes específicos casos, 

necessariamente vinculará os demais integrantes do Poder Judiciário e 

também os outros agentes do sistema.  

Como destaca Thomas da Rosa de Bustamante, ao tratar do 

tema, as decisões judiciais que vinculam formalmente a todos, por força de 

uma prescrição do próprio ordenamento, podem ser denominadas 

“precedentes vinculantes em sentido forte”. O autor expõe a ideia do 

seguinte modo: 

[...] As decisões do STF em jurisdição abstrata sobre a 
constitucionalidade de atos normativos têm efeito (formalmente) 
vinculante e erga omnes em relação a todos os órgãos 
administrativos e judiciários. Uma emenda constitucional de 2004 
estendeu o efeito vinculante a um grupo especial de súmulas da 
mesma corte instituídas especificamente para estabelecer regras 
gerais sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de atos 
normativos. 

Qualquer decisão judicial que desviar de um precedente 
formalmente vinculante do STF pode ser imediatamente revertida 
pelo Tribunal através de um writ bastante simples e eficiente 
intitulado “reclamação para a preservação da competência do STF 
e da autoridade de suas decisões”. 
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Os precedentes formalmente vinculantes, portanto, constituem 
fontes vinculantes em sentido forte, cujo cumprimento é 
processualmente garantido pela Constituição de 1988.198 

Em oposição a estes precedentes vinculantes em sentido forte, 

temos o que o autor chama de precedentes vinculantes em sentido frágil.199 

Trata-se daquelas decisões às quais a lei não atribui eficácia erga omnes, 

mas cuja orientação deve ser seguida em casos análogos pelo Poder 

Judiciário.  

De fato, são inúmeras as prescrições que obrigam os juízes a 

reproduzir o entendimento adotado em precedentes anteriores. Vejamos 

alguns exemplos do Antigo Código de Processo Civil: 

(i) Art. 557:200 obriga o relator a: (1) negar seguimento a recurso 

que esteja em confronto com jurisprudência do respectivo 

tribunal ou de Tribunal Superior; ou (2) dar provimento ao 

recurso quando a decisão recorrida confrontar jurisprudência 

do respectivo tribunal ou de Tribunal Superior; 

(ii)  Art. 543-B, §§ 3º e 4º:201 determina, em síntese, a reprodução 

das decisões proferidas pelo STF em recurso extraordinário, 

                                              
198  Teoria do precedente judicial: a justificação e a aplicação de regras jurisprudenciais, 

p. 324-325. 
199  Idem, p. 325. 
200  Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, 

improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 
Superior.  

§ 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o 
relator poderá dar provimento ao recurso. 

(BRASIL. Lei nº 5.896, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 jan. 1973. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm) 

201  Art. 543-B.  Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica 
controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. [...] 
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com repercussão geral, nos casos que envolvam matéria 

idêntica (com recurso sobrestado), seja pelo Tribunal a quo, 

seja pela próprio Tribunal Superior (caso seja mantida a 

decisão contrária ao seu entendimento); e 

(iii)  Art. 543-C, §§ 7º e 8º:202 prescreve que, uma vez decidida 

determinada questão, em recurso repetitivo pelo STJ, deve o 

entendimento ser reproduzido em casos análogos, nos quais 

se encontrava sobrestado recurso especial. 

O Novo Código de Processo Civil, por sua vez, atribuiu ainda 

maior força aos precedentes, conforme se observa nos exemplos abaixo: 

(iv) Art. 927:203 obriga os juízes e tribunais a observarem não 

apenas as decisões do STF em controle concentrado de 

                                              
§ 3º. Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão 
apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que 
poderão declará-los prejudicados ou retratar-se.  

§ 4º. Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos 
termos do Regimento Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à 
orientação firmada. 

(BRASIL. Lei nº 5.896, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 jan. 1973. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm) 

202  Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica 
questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo. [...] 

§ 7º Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais 
sobrestados na origem: 

I – terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a 
orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou 

II – serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão 
recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça.  

§ 8º Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo, mantida a decisão divergente 
pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial. 

(BRASIL. Lei nº 5.896, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 jan. 1973. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm) 

203  Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 
constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 
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constitucionalidade e suas súmulas vinculantes, mas também: 

(1) os acórdãos proferidos em incidente de assunção de 

competência ou de resolução de demandas repetitivas; (2) as 

decisões proferidas em julgamento de recursos 

extraordinários e especiais repetitivos; (3) as súmulas não 

vinculantes do STF e do STJ; e (4) a orientação do plenário 

ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

(v) Art. 932 do Novo CPC: permite ao relator negar provimento 

a recurso contrário: (1) à súmula do STF, do STJ e do próprio 

Tribunal; (2) a acórdão proferido pelo STJ e pelo STF em 

recursos repetitivos; e (3) à entendimento firmado em 

incidente de resolução de demandas repetitivas ou de 

assunção de competência. 

Com efeito, fica claro que, tanto no regime do Antigo CPC 

quanto no Novo CPC, há um evidente esforço do legislador ordinário de 

criar mecanismos para que os casos concretos, quando semelhantes, sejam 

resolvidos da mesma forma, ou seja, a eles seja atribuída idêntica 

consequência jurídica.  

E nem poderia ser diferente. Afinal, dentre os princípios que 

compõem o ordenamento jurídico, um dos que possui maior relevância é o 

princípio da segurança jurídica. Como ressalta Roque Antonio Carrazza: 

O princípio da segurança jurídica hospeda-se nas dobras do Estado 
Democrático de Direito, consagrado já no art. 1º da Constituição 
Federal, e visa proteger e preservar as justas expectativas das 

                                              
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas 
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional 
e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

(BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm) 
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pessoas. Para tanto, veda a adoção de medidas legislativas, 
administrativas ou judiciais, capazes de frustrar a confiança que as 
pessoas depositam nas normas jurídicas em vigor.204 

De fato, o ordenamento jurídico, como conjunto de regras, 

comunica aos seus destinatários os padrões de conduta que devem ser 

observados, independentemente de sua vontade. O valor segurança jurídica, 

por outro lado, lhes dá a certeza de que essa regulação irá prevalecer como 

descrita na norma impositiva. Impõe, sobretudo, o arranjo do sistema de tal 

forma que deixe os particulares tranquilos para conduzirem suas ações. A 

segurança jurídica se consuma, portanto, quando as soluções a serem 

aplicadas ao caso concreto são esperadas. 

De nada adianta, porém, regular uma situação de um 

determinado modo e não aplicar tal prescrição de modo uniforme. Ainda 

que os administrados tenham total ciência dessa norma, o valor segurança 

jurídica somente se a mesma norma foi for aplicada a todos os casos 

análogos.  

O Código Tributário Nacional, por exemplo, deixa claro, no 

seu art. 33,205 que a base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(“IPTU”) é o valor venal do imóvel. Ante prescrição desta natureza, 

esperam os contribuintes que, ao imputar-lhes o dever de pagar este tributo, 

os entes competentes o façam tomando por base o valor venal dos seus 

imóveis. 

No entanto, para que o princípio da segurança jurídica seja 

integralmente observado, não basta a existência de prescrição desta 

                                              
204  “Segurança jurídica e eficácia temporal das alterações jurisprudenciais: competência dos 

tribunais superiores para fixa-la – questões conexas”. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio. 
(coord.) Efeito ex nunc e as decisões do STJ. 1ª ed. São Paulo: Manole, 2008, p. 41. 

205  Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. 

(BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 out. 
1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm) 
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natureza. É indispensável que, em todas as cobranças relativas ao IPTU, 

este seja o valor utilizado como base para o seu cálculo. No momento em 

que a Administração Pública conferir tratamento diverso a certo 

contribuinte (sem fundamento na lei), a segurança jurídica ficará 

prejudicada. 

É, portanto, corolário da segurança jurídica a adoção de 

tratamento igualitário àqueles que são iguais (princípio da igualdade). Esta 

é a razão pela qual o legislador processual tanto se esforça para uniformizar 

as decisões proferidas pelo Poder Judiciário: de modo que todos aqueles que 

se encontram na mesma situação recebam idêntico tratamento. 

O Novo Código de Processo Civil, em especial, traz 

prescrições que, claramente, atribuem aos precedentes um caráter 

vinculante muito maior do que, em princípio, possuem, de modo a garantir 

a observância do princípio da igualdade e, de modo reflexo, prestigiar a 

segurança jurídica das relações. Ao tratar, por exemplo, dos elementos 

essenciais da sentença, referido diploma dispõe o seguinte: 

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: 

I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do 
caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo; 

II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e 
de direito; 

III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais 
que as partes lhe submeterem. 

§ 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão 
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] 

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

Como se percebe, o enunciado deixa claro que o julgador 

somente poderá deixar de aplicar um precedente ou súmula se explicar, 

pormenorizadamente, as razões pelas quais o entendimento ali adotado não 

se ajusta ao caso sob análise.  
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Diante de prescrição desta natureza, não resta dúvida de que 

mesmo os precedentes vinculantes em sentido frágil têm papel de destaque 

na resolução das demandas, já que sua aplicação somente pode ser afastada 

se comprovado o não cabimento daquela solução para aquele específico 

caso. 

Não basta, porém, atribuir efeitos vinculantes às decisões 

proferidas pelos tribunais, em especial os Tribunais Superiores. É 

indispensável, também, que as normas construídas a partir destes 

precedentes não sejam conflitantes. 

Ora, para determinar os casos que se sujeitam ou não a regra 

prescrita no precedente, é indispensável, primeiro, determinar qual a norma 

por ele introduzida. Como destacam Lenio Luiz Streck e Georges Abboud: 

[...] há que se ter presente que um precedente (súmula ou acórdão 
que exprima a posição majoritária) é (também) um texto, ao qual 
deve ser atribuído um sentido, a partir do caso concreto sob 
análise. É assim que surge o caso concreto. É a especificidade que 
o diferencia ou não da cadeia decisional que vem sendo seguida 
pelo Tribunal. Consequentemente, haverá sempre um grau de 
generalização a ser extraído do núcleo da decisão, que fará a 
ligação hermenêutica (compromissos discursivos) com os casos 
posteriores que serão analisados em sua individualidade, 
promovendo o surgimento de novas normas na medida em que 
novos casos forem decididos.206 

Ocorre que, muitas vezes, no exercício desta atividade, são 

construídas normas conflitantes e isso o ordenamento jurídico não pode 

tolerar, face ao princípio da segurança jurídica.  

No campo do direito tributário, porém, a resolução de 

conflitos desta natureza ganha especial relevância, tendo em vista a 

existência de prescrição específica obrigando a Administração Pública a 

revisar seus atos quando contrários a alguns destes precedentes. 

                                              
206  O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? 2ª ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2014, p. 60. 
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5.3. Do efeito vinculante dos precedentes em matéria tributária 

5.3.1. O processo de positivação e os vícios na constituição da relação 

jurídica tributária 

Uma vez editada a lei instituindo um determinado tributo, 

teremos os condicionantes materiais para a sua cobrança: o que dá ensejo 

ao seu pagamento (“fato gerador”), quem poderá cobrá-lo (sujeito ativo), 

quem deverá efetuar o pagamento (sujeito passivo) e qual o montante a ser 

levado aos cofres públicos (base de cálculo e alíquota).  

Estes condicionantes materiais, porém, não são suficientes 

para que seja possível determinar de que modo se dá a aplicação da norma 

tributária. É necessário, também, saber quem pode realizar esta aplicação e 

quais os procedimentos para tanto. 

Atualmente, são três as pessoas competentes para aplicar a 

norma que institui o tributo, as quais estarão sujeitas a procedimentos 

distintos para a realização desta atividade:  

(i) o Fisco (lançamento de ofício ou por declaração – art. 142 e 

seguintes do CTN);  

(ii)  o contribuinte (“lançamento” por homologação – art. 150 do 

CTN); e  

(iii)  o Poder Judiciário (condenações trabalhistas – art. 43 e 

seguintes da Lei nº 8.212/91).  

Para os fins deste trabalho, nos interessa a atividade realizada 

pelo Fisco, uma vez que é o ato por ele praticado cuja revisão a lei determina 

de modo a adequá-lo ao que é decidido pelos Tribunais Superiores em 

precedentes de natureza vinculante.  
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Pois bem. A depender do tributo que tenha sido instituído, 

diferentes serão os procedimentos para a sua cobrança pela Administração 

Pública, especialmente se considerarmos que os seus âmbitos de atuação – 

Federal, Estadual, Distrital ou Municipal.  

Diante deste cenário, podemos afirmar, em termos genéricos, 

que a norma que institui a exação, prescreve como a Administração deverá 

realizar sua cobrança nos seguintes termos: 

(i) Sujeito competente: Administração Pública; 

(ii)  Procedimento: aquele previsto nas leis de cada ente para fins 

de constituição do crédito tributário; e  

(iii)  Matéria: regra-matriz de incidência tributária, a qual descreve 

o fato que dará ensejo ao pagamento do tributo e em que 

condições deverá ser constituída a relação jurídica tributária. 

Prosseguindo no processo de positivação, teremos então a 

constituição do crédito tributário, ou seja, a individualização dos comandos 

previstos na lei que institui o tributo.  

Tal atividade se concretiza por meio do lançamento, figura 

esta disciplinada no artigo 142 e seguintes do Código Tributário Nacional.  

A expressão “lançamento”, como já assinalamos em outro 

trabalho,207 padece do problema semântico da ambiguidade,208 sendo 

                                              
207  FIGUEIREDO, Marina Vieira de. Lançamento tributário: revisão e seus efeitos. 1ª ed. 

São Paulo: Noeses, 2014. 
208  Paulo de Barros Carvalho, ao tratar dos problemas de ambiguidade e vaguidade, 

esclarece que se tratam de ruídos que atrapalham a comunicação. São suas palavras: 
“Existem fatores que distorcem, dificultam ou retardam o recebimento da mensagem, 
tecnicamente denominados ‘ruídos’. A ambigüidade e a vaguidade, por exemplo, são 
problemas semânticos presentes onde houver linguagem. Um termo é vago quando não 
existe regra que permita decidir os exatos limites para sua aplicação, havendo um campo 
de incerteza relativa ao quadramento de um objeto na denotação correspondente ao 
signo. Já a ambigüidade é caso de incerteza designativa, em virtude da coexistência de 
dois ou mais significados.” (CARVALHO, Paulo de Barros. “O sobreprincípio da 
segurança jurídica e a revogação de normas tributárias.” In: CARVALHO, Paulo de 
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utilizada tanto na doutrina como na própria legislação para designar 

fenômenos dos mais diversos. Neste trabalho, porém, será utilizada 

unicamente para designar o ato por meio do qual o Fisco aplica a norma 

tributária ao caso concreto, constituindo uma relação jurídica entre sujeitos 

individualizados. 

Ao constituir a relação jurídica tributária, a Administração 

Pública deve observar integralmente as disposições da norma superior que 

a fundamenta, seja no que diz respeito aos seus condicionantes materiais, 

seja em relação aos condicionantes subjetivos e procedimentais.  

A todo o momento, porém, se verificam discussões quanto à 

legitimidade das exigências fiscais e são duas, basicamente, as razões para 

tanto: (i) ou o lançamento não observa as prescrições da norma que 

fundamenta sua produção; ou (ii) a norma que autoriza sua produção possui, 

ela própria, vícios que acabam maculando as regras introduzidas com base 

em suas disposições. Exemplificando: 

 

                                              
Barros et al. Crédito-prêmio de IPI: estudos e pareceres. v. 3. Barueri: Manole, 2005, p. 
22-3) 
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Como se percebe neste exemplo, há um vício claro no 

lançamento, quando comparado com a norma superior que fundamenta sua 

produção. Seu cancelamento, portanto, decorrerá da identificação de um 

vício intrínseco ao ato. Não é isto, porém, o que se verifica no caso abaixo. 

 

Ao observar a situação 2, percebe-se que o lançamento não 

possui qualquer vício se considerarmos as disposições da norma superior 

que o fundamenta. Afinal, a base de cálculo utilizada é exatamente aquela 

que a lei prescreve. 

O mesmo, contudo, não se pode dizer da lei que institui o 

tributo. A Constituição Federal, ao estabelecer os limites da competência 

tributária (no exemplo citado), deixou claro que a base de cálculo do tributo 

somente poderia ser a renda auferida. O legislador, no entanto, elegeu como 

base de cálculo a receita do sujeito passivo.  

Neste contexto, não resta dúvida de que, ainda que o 

lançamento não possua um vício intrínseco, poderá também ser anulado. 

Afinal, se a lei que o fundamenta for declarada inconstitucional, não 

poderão ser mantidos quaisquer atos praticados com base em suas 
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disposições. Trata-se, evidentemente, de cancelamento do ato por um vício 

extrínseco. 

Os exemplos citados demonstram, assim, que 

independentemente do tipo de defeito que se identifique (vício intrínseco 

ou extrínseco),209 ambos poderão motivar a revisão do lançamento. Esta 

revisão, por sua vez, pode ser realizada tanto pelo Poder Judiciário quanto 

pela própria Administração Pública. 

5.3.2. Da revisão do lançamento pela Autoridade Administrativa 

De acordo com o que estabelece o art. 145 do Código 

Tributário Nacional, “o lançamento regularmente notificado ao sujeito 

passivo” pode ser alterado por iniciativa de ofício da autoridade 

administrativa, nas hipóteses previstas no art. 149.210  

E nem poderia ser diferente. Afinal, a Administração Pública, 

no exercício das funções que lhe são próprias, está sujeita, em tudo e por 

tudo, àquilo que a lei prescreve e a razão para tanto é, em certa medida, à 

forma republicana de governo sob a qual se organiza o Estado Brasileiro. 

De fato, a adoção de um regime republicano é incompatível 

com a ideia de incerteza, impondo a completa previsibilidade, pelos 

                                              
209  Como esse defeito ainda não foi reconhecido por uma autoridade competente – ou seja, 

não existe uma linguagem prescrevendo que o ato é viciado – podemos qualificá-lo como 
um defeito potencial. 

210  Apesar de o legislador ter optado por utilizar a palavra “alteração” no referido enunciado, 
entendemos que o mais correto, neste caso, é empregar o termo “revisão” para designar 
as modalidades de reapreciação do lançamento, já que, em sentido estrito, alteração 
ocorre apenas nas hipóteses em que se o lançamento é modificado parcialmente. No 
mesmo sentido é o posicionamento adotado por Alberto Xavier: “Afigura-nos, todavia, 
preferível adotar um conceito amplo de revisão, mais rigoroso do que o de alteração, pois 
o ato secundário pode traduzir-se tanto na alternativa de ‘alteração’, caso se repute 
incorreto o ato primário, quanto na de ‘confirmação’, no caso oposto. O conceito de 
revisão abrangeria, assim, tanto a revisão oficiosa, de iniciativa da autoridade 
administrativa competente, quanto a revisão por impugnação, de iniciativa dos sujeitos 
passivos, quanto ainda a revisão por recurso de ofício, por força de lei.” (Do lançamento: 
teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, p. 240) 
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administrados, da maneira como se dará a atuação estatal.211 E, como bem 

observa Geraldo Ataliba, “o clima de segurança, certeza, previsibilidade e 

igualdade (...) só na legalidade, generalidade e irretroatividade da lei tem 

realização”.212  

Ocorre que, além da subordinação àquilo que a lei prescreve, 

é também característica do regime republicano a responsabilização dos 

agentes públicos pelos atos que praticam em desacordo com os preceitos 

que regulam suas atribuições e funções.213 

É por essa razão que a Administração Pública estabelece, 

dentro da sua própria estrutura, diversas modalidades de controle da 

legitimidade dos seus atos, prevenindo, assim, eventuais conflitos ou 

solucionando-os antes que cheguem ao Poder Judiciário.  

A revisão de ofício do lançamento, neste contexto, não é outra 

coisa senão um dos meios de que dispõe a Administração para realizar o 

controle dos atos exarados por seus agentes e, assim, evitar demandas 

judiciais desnecessárias.214 

                                              
211  “O quadro constitucional que adota os padrões do constitucionalismo – do ideário 

francês e norte-americano instalado no mundo ocidental, nos fins do século XVIII – e 
principalmente a adoção de instituições republicanas, em inúmeros Estados, cria um 
sistema absolutamente incompatível com a surpresa. Pelo contrário, postula absoluta e 
completa previsibilidade da ação estatal pelos cidadãos e administrados.” (ATALIBA, 
Geraldo. República e Constituição. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 171) 

212  República e Constituição, p. 178. 
213  Como afirma Michel Temer: “Aquele que exerce função política responde pelos seus 

atos. É responsável perante o povo, porque o agente público está cuidando da res publica. 
A responsabilidade é corolário do regime republicano.” (Elementos de direito 
constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997) 

214  “Com efeito, ante a iniciativa do cidadão de se insurgir contra ato ou decisão de órgãos 
da Administração, inicia-se processo administrativo de controle da legalidade, cuja 
finalidade é expressar a vontade da Administração. Caso declare sua concordância com 
o pleito do contribuinte, torna o ato administrativo ineficaz, evitando demandas judiciais 
desnecessárias.” (NEDER, Marcos Vinícius; LOPEZ, Maria Teresa Martinez. Processo 
administrativo fiscal federal comentado. São Paulo: Dialética, 2010, p. 25) 
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Pois bem. A revisão de ofício do lançamento é regulada pelo 

art. 149 do Código Tributário Nacional, o qual dispõe o seguinte: 

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela 
autoridade administrativa nos seguintes casos: 

I – quando a lei assim o determine;  

II – quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, 
no prazo e na forma da legislação tributária;  

III – quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado 
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no 
prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de 
esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-
se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela 
autoridade;  

IV – quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a 
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de 
declaração obrigatória;  

V – quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da 
pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se 
refere o artigo seguinte;  

VI – quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou 
de terceiro legalmente obrigado, que de lugar à aplicação de 
penalidade pecuniária;  

VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em 
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;  

VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não 
provado por ocasião do lançamento anterior;  

IX – quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu 
fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, 
pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.  

Ao analisar esse dispositivo, verifica-se, em primeiro lugar, 

que nem todas as hipóteses ali citadas se enquadram no conceito de “revisão 

do lançamento” e a razão para tanto é simples: muitas delas estão 

relacionadas, em verdade, a revisão da atividade realizada pelo contribuinte, 

ou seja, ao exame da regularidade ou irregularidade da constituição do 

crédito efetuada pelo contribuinte, a qual não se enquadra no conceito de 

lançamento. 

O lançamento, como já vimos, é de competência privativa da 

Autoridade Administrativa, só havendo, pois, que se falar em “lançamento” 

quando a constituição do crédito tributário for realizada pelo Fisco. 
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Esta, porém, não é a única modalidade de constituição do 

crédito prevista no nosso sistema. O art. 150, § 4º, do CTN, ao regular os 

chamados “lançamentos por homologação”, não faz outra coisa senão 

autorizar que o contribuinte formalize, ele próprio, o crédito tributário, de 

forma que, nestas hipóteses, não há, propriamente, lançamento. 

Podemos concluir, assim, que apenas as hipóteses previstas 

nos incisos I, VIII e IX do art. 149 correspondem a uma revisão do 

lançamento. Afinal, em todas as demais situações, não se pressupõe um 

lançamento anterior, mas sim uma declaração do contribuinte, que, 

aparentemente, esteja eivada de vício.215 

Firmada esta premissa, constatamos que a primeira das 

situações que motiva a revisão de ofício, prevista no inciso I do mencionado 

dispositivo, é a existência de previsão legal determinando tal procedimento. 

Isso significa que sempre que existir lei obrigando a Administração, seja 

por que motivo for, a revisar o lançamento, ela deverá fazê-lo de ofício. 

5.3.3. Do precedente vinculante como fundamento para a revisão de ofício 

do lançamento 

A Administração, ao contrário do particular, só pode fazer 

aquilo que a lei permite, estando integralmente submetida às determinações 

do Poder Legislativo. Portanto, sempre que verifica que uma determinada 

                                              
215  “Ora, se bem se reparar, dos diversos incisos do artigo 149 apenas os incisos VIII e IX 

se referem a um lançamento anterior, determinando a revisão de ofício ‘quando deva ser 
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior’ e 
‘quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da 
autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade, de ato ou formalidade 
essencial’. Em todos os demais incisos do artigo 149 não se pressupõe um lançamento 
anterior, mas uma declaração do contribuinte, defeituosa ou omissa. Fala-se, nestes 
casos, por vezes, de uma revisão de declaração, que é fenômeno totalmente distinto da 
revisão do lançamento, pois a declaração do contribuinte não é, por definição, um ato 
administrativo primário que se destine a ser objeto de reexame por outro ato 
administrativo [...].” (Alberto Xavier, Do lançamento: teoria geral do ato, do 
procedimento e do processo tributário, p. 241) 



167 
 

lei não foi adequadamente aplicada por seus agentes, está obrigada a rever 

os atos por ele praticados, anulando-os integralmente.216 Neste sentido 

dispõe o art. 53 da Lei nº 9.784/99:217 

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando 
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 

Tal fato, por si só, já seria suficiente para justificar a revisão 

do lançamento quando em desacordo com precedentes vinculantes dos 

Tribunais Superiores, sejam eles de vinculação forte ou frágil. 

Afinal, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça e o 

Supremo Tribunal Federal reconhecem, respectivamente, a ilegalidade ou 

inconstitucionalidade da norma que institui determinado tributo, não 

poderão ser mantidos os atos praticados com a finalidade de efetivar sua 

cobrança. 

De fato, para que o lançamento seja considerado íntegro, ou 

seja, não viciado, é indispensável que esteja de acordo com a norma superior 

que institui o tributo. Porém, quando os Tribunais Superiores decidem, em 

precedentes de caráter vinculante, que esta norma é viciada (seja por estar 

em confronto com a Constituição ou com legislação infraconstitucional a 

                                              
216  “[...] quando falamos acerca da invalidação dos atos administrativos, a exemplo do 

lançamento tributário, é mister recordar que, neste âmbito, há prevalência do princípio 
da autotutela dos atos administrativos. Em razão desse princípio, garantidor da 
supremacia do interesse público, a Administração tem o poder de revogar os atos 
inoportunos e inconvenientes e, sobretudo, o dever de invalidar os defeituosos e 
impassíveis de convalidação. A autotutela dos atos administrativos, portanto, não 
confere nenhuma prerrogativa à Administração e, muito menos, benefício à Fazenda 
Pública. Ao contrário, impõe um dever ao agente administrativo produtor do ato, ou ao 
seu superior hierárquico, de, mediante expedição de norma invalidatória, recompor a 
ordem jurídica pela retirada de norma defeituosa.” (GUERRA, Cláudia Magalhães. 
Lançamento tributário & sua invalidação. Curitiba: Juruá, 2008, p. 165-166) 

217  BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 1º fev. 1999. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm  
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ela superior), tornam-se igualmente viciadas as normas que encontram nela 

fundamento. 

Quando estamos tratando de precedentes vinculantes em 

sentido forte (súmulas vinculantes e decisões em ADI e ADC), não parece 

existir dúvidas quanto à necessidade de revisão do ato que constituiu o 

crédito tributário, se contrário ao entendimento adotado nestas decisões. 

Porém, o mesmo não se pode dizer dos chamados precedentes 

em sentido frágil. Diante deste cenário, o legislador federal optou por 

positivar regra específica determinando a revisão do lançamento também 

nestas hipóteses. Tal norma é construída a partir do art. 19 da Lei nº 

10.522/02,218 o qual, na sua atual redação, prescreve o seguinte: 

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada 
a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha 
sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na 
hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei nº 
11.033, de 2004) 

[...] 

IV – matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional 
pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado 
nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
- Código de Processo Civil;  (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) 

V – matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional 
pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado 
nos termos dos art. 543-C da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
- Código de Processo Civil, com exceção daquelas que ainda 
possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal 
Federal. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013) 

§ 4º A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os 
créditos tributários relativos às matérias de que tratam os incisos 
II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V 
do caput.  (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) 

§ 5º As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se 
refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de 
mérito, que versem sobre essas matérias, após manifestação da 

                                              
218  BRASIL. Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. Dispõe sobre o Cadastro Informativo 

dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 jul. 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10522.htm 
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV 
e V do caput. (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 2013) 

[...] 

§ 7º Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a 
autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento, para 
efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, 
conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído 
pela Lei nº 12.844, de 2013) 

Como se percebe, referido enunciado vinculou integralmente 

a Administração Pública Federal às decisões proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal com repercussão geral (art. 543-B do Antigo CPC) e pelo 

Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (art. 543-C do Antigo 

CPC) ao determinar a: 

(i) Não constituição de créditos tributários quando em desacordo 

com tais precedentes; 

(ii)  Reprodução, nas decisões proferidas pelas unidades da 

Secretaria da Receita Federal, do entendimento adotado pelos 

Tribunais Superiores; e 

(iii)  Revisão dos créditos já constituídos, para cancelamento total 

ou parcial, de modo a adequá-los às referidas decisões. 

Diante deste cenário, não resta dúvida de que, uma vez 

decidida determinada questão pelos Tribunais Superiores, nos termos dos 

arts. 543-B e 543-C do Antigo CPC, impõe-se a revisão de ofício dos 

lançamentos já realizados, caso estejam em confronto com o entendimento 

adotado nos referidos precedentes.  

É certo, por outro lado, que o advento do Novo Código de 

Processo Civil em nada altera esse regime jurídico. Afinal, em relação ao 

que já foi decidido sob o regime dos mencionados arts. 543-B e 543-C, do 

Antigo CPC, permanecem plenamente aplicáveis os limites citados, ou seja, 
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a Administração Pública continuará vinculadas a tais decisões mesmo no 

futuro. 

É importante destacar, no entanto, que o dever de revisar de 

ofício os lançamentos efetuados não é automático. Melhor dizendo: não 

basta que o STF e o STJ decidam as demandas repetitivas e que tais decisões 

transitem em julgado. É necessário, conforme previsto no dispositivo 

citado, a prévia manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(“PGFN”) a respeito da questão.  

De acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB Nº 1/2014, 

quando o STF e o STJ proferirem decisões desfavoráveis à Fazenda 

Nacional no regime dos arts. 543-B e 543-C, do Antigo CPCP, a PGFN 

informará à Receita Federal, por meio de Nota Explicativa, sobre as 

situações abrangidas pela decisão, bem como a sua inclusão na lista de 

dispensa de contestar e recorrer. 

Art. 3º Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, 
proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a 
PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a 
inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e 
recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4º, 5º e 7º do 
art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres 
PGFN/CDA nº 2.025, de 27 de outubro de 2011, e 
PGFN/CDA/CRJ nº 396, de 11 de março de 2013. 

§ 1º A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também 
orientações sobre eventual questionamento feito pela RFB nos 
termos do § 2º do art. 2º e delimitará as situações a serem 
abrangidas pela decisão, informando sobre a existência de pedido 
de modulação de efeitos. 

São dois, portanto, os requisitos para a aplicação dos citados 

precedentes: (i) que a matéria examinada seja incluída na lista de dispensa 

de contestar/recorrer; e (ii) que seja editada Nota Explicativa esclarecendo 

quais os limites para a aplicação da referida decisão.  

A necessidade de observância ao primeiro dos requisitos 

citados é questionável se considerarmos que a Lei nº 10.522/02, por si só, 
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já autoriza a PGFN a não interpor recursos ou contestar as decisões que 

adotam o entendimento prescrito nos precedentes do STF e do STJ julgados 

no regime dos arts. 543-B e 543-C.  

Essa questão ganha ainda mais relevância se considerarmos 

que muitas das matérias julgadas há anos pelos Tribunais Superiores nas 

condições citadas ainda não foram incluídas nesta lista de dispensa de 

recorrer/contestar, o que inviabiliza a revisão dos lançamentos efetuados.  

O STF, por exemplo, já decidiu, em repercussão geral (RE 

596.177),219 pela inconstitucionalidade, até a edição da Lei nº 10.256/01, da 

contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre a receita da 

comercialização da sua produção (FUNRURAL). 

A despeito da referida decisão ter transitado em julgado em 

11/12/2013, até hoje a matéria ali discutida não foi incluída na referida lista 

de dispensa, o que inviabiliza a revisão de lançamentos efetuados. 

De igual forma, o STJ já decidiu, em recurso repetitivo (REsp 

nº 1.230.957/RS)220 que é ilegal a inclusão do aviso prévio indenizado na 

base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha 

de salários.  

A despeito disso, a PGFN editou Nota Explicativa (Nota 

PGFN/CRJ nº 600/2014)221 na qual deixa claro que essa matéria não está 

incluída na lista de dispensa de contestar/recorrer sob o argumento de que é 

possível a reversão do julgado no Supremo Tribunal Federal: 

                                              
219  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 596177, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, 29 ago. 2011. 
220  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1230957/RS. 1ª Seção, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, 18 mar. 2014.  
221  BRASIL. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Nota PGFN/CRJ nº 600/2014. 

Disponível em: http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/decisoes-
vinculantes-do-stf-e-do-stj-repercussao-geral-e-recursos-repetitivos/arquivos-e-
imagens/nota_pgfn_crj_640_2014.pdf  
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5. No presente caso, conforme se verá mais adiante, não obstante 
o RESP nº 1.230.957/RS ter sido parcialmente desfavorável à 
Fazenda Nacional, não é possível a inclusão dos temas na lista a 
que se refere o inciso V do art. 1º da Portaria nº 294/2010, em razão 
de se vislumbrar a possibilidade de reversão do entendimento no 
âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). Desse modo, a 
presente Nota Explicativa, além de delimitar o que ficou decidido 
no RESP nº 1.230.957/RS, tem apenas como intuito cumprir o 
disposto no art. 3º da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01/2014, 
informando à RFB a não-inclusão de temas em lista de dispensa 
de contestar e recorrer. 

Como se vê, a despeito de existir autorização legal para a 

inclusão das matérias na lista de dispensa, a PGFN, por razões que não cabe 

aqui questionar, optou por não fazê-lo. Como consequência, os precedentes 

citados não poderão servir de fundamento para a revisão dos lançamentos 

já efetuados. 

Este, porém, não é o único requisito para que a revisão ocorra. 

É necessário, também, que a PGFN edite Nota Explicativa informando 

sobre o alcance da decisão. Ou seja, cabe a este órgão explicar qual a ratio 

decidendi do julgado, construindo a norma que foi por ele introduzida e 

delimitando o seu alcance. 

Esse expediente tem, claramente, a finalidade de uniformizar 

a interpretação do precedente vinculante no âmbito da Administração 

Federal e, assim, evitar que, com base numa mesma decisão, sejam 

construídas normas conflitantes e, como consequência, sejam conferidos 

tratamentos distintos a sujeitos passivos que se encontrem em situação 

idêntica.  

O problema é que, também neste caso, são inúmeros os 

exemplos de omissão da PGFN, o que inviabiliza, assim, a revisão de ofício 

dos lançamentos efetuados mesmo que em confronto com a jurisprudência 

consolidada dos Tribunais Superiores. 

Esta omissão, por outro lado, acaba resultando também num 

conflito, no âmbito da Receita Federal, quanto ao alcance da norma fixada 
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pelo precedente. São fartos os exemplos, no Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (“CARF”), de aplicação controvertida dos entendimentos 

consolidados em recursos repetitivos ou julgados sob a égide da repercussão 

geral.  

Trata-se de situação gravíssima, na medida em que compete 

ao CARF revisar, mediante provocação do sujeito passivo, revisar os 

lançamentos efetuados pela Administração Pública Federal. Ao construir 

normas conflitantes a partir de um mesmo precedente, este Tribunal acaba 

adotando posicionamentos diversos em casos idênticos, o que claramente 

viola a segurança jurídica. 

5.3.4. Do precedente vinculante como fundamento para a não 

constituição de créditos tributários 

Examinado as disposições do Novo CPC, verifica-se que, uma 

vez verificada a existência de diversos processos nos quais se discuta 

idêntica questão de direito, é possível a instauração do chamado “Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas”: 

Art. 976.  É cabível a instauração do incidente de resolução de 
demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: 

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia 
sobre a mesma questão unicamente de direito; 

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 

Referido incidente, conforme prescrito no art. 978222 do Novo 

CPC, pode ser instaurado em qualquer Tribunal, no âmbito das suas 

                                              
222  Art. 978.  O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno 

dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. 

Parágrafo único.  O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese 
jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência 
originária de onde se originou o incidente. 
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respectivas competências. É certo, por outro lado, que uma vez decidido o 

incidente, este precedente necessariamente deverá ser aplicado aos casos 

análogos, na forma prescrita pelo art. 985.223 

O mesmo se verifica em relação às decisões proferidas pelo 

STF e pelo STJ nos recursos extraordinários e especiais repetitivos. De 

modo semelhante ao que preveem os arts. 543-B e 543-C do Antigo CPC, 

o Novo Código autoriza os Tribunais Superiores a selecionar um caso para 

julgamento quando existirem múltiplos recursos fundados em idêntica 

questão de direito: 

Art. 1.036.  Sempre que houver multiplicidade de recursos 
extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão 
de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as 
disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de 
Justiça. 

De outro lado, o legislador vinculou integralmente o Poder 

Judiciário às decisões proferidas nestes recursos, ao determinar sua 

reprodução a casos análogos (arts. 1.039 e 1.040).224 

                                              
(BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm) 

223  Art. 985.  Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: 

I – a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de 
direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que 
tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; 

II – aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no 
território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. 

(BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm) 

224  Art. 1.039.  Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão 
prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão 
aplicando a tese firmada. 

Parágrafo único.  Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário 
afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários 
cujo processamento tenha sido sobrestado. 

Art. 1.040.  Publicado o acórdão paradigma: 
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O Novo CPC, porém, traz uma inovação: permite seja 

apresentada reclamação em caso de descumprimento das decisões 

proferidas em recursos extraordinários ou especiais repetitivos e em 

incidentes de resolução de demandas repetitivas: 

Art. 985. [...] 

§ 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá 
reclamação. 

 

Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 
Público para: 

[...] 

IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e 
de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em 
incidente de assunção de competência. 

Com efeito, sob a vigência do Antigo CPC, o STF consolidou 

entendimento no sentido de que não era cabível reclamação para garantir a 

autoridade das decisões proferidas em recursos julgados nos termos do arts. 

543-B, sob o argumento de que não possuem efeito vinculante em sentido 

forte. Como ressaltou o Min. Edson Fachin, no julgamento do Rcl 21314 

AgR:225 

                                              
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos 
recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido 
coincidir com a orientação do tribunal superior; 

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de 
competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o 
acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; 

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso 
para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; 

IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto 
de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao 
órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, 
por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada. 

(BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm) 

225  AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. 
INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. REPERCUSSÃO 
GERAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal é firme no sentido de considerar incabível a reclamação que indique 
como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da 
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[...] o Supremo Tribunal Federal tem sua jurisprudência firmada 
no sentido do não cabimento de reclamação que tenha como 
paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da 
repercussão geral, pois esta decisão não ostenta efeito vinculante, 
embora seja dotada de grande relevância e indicar aos demais 
tribunais como devem interpretar matéria constitucional. 

Idêntico posicionamento é defendido pelo STJ, relativamente 

aos recursos repetitivos (art. 543-C do Antigo CPC): 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO 
SUCEDÂNEO RECURSAL, PARA APLICAR 
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO 
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 
543-C DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. EFEITO 
VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Hipótese em que a Reclamação 
visa dirimir suposta divergência entre Recurso Especial 
representativo de controvérsia, julgado sob o rito do art. 543-C do 
CPC, interposto por terceira pessoa, e tese adotada em acórdão 
proferido pela Justiça Comum Estadual, em recurso interposto 
pelo ora reclamante, matéria impugnável por meio de recurso 
próprio, nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 543-C do CPC. II. A 
Reclamação é ação de natureza constitucional, que visa preservar 
a competência desta Corte ou garantir a autoridade de suas 
decisões, conforme dispõem os arts. 105, I, f, da Constituição 
Federal e 13 e seguintes da Lei 8.038/90, sendo indevido o seu uso 
como sucedâneo recursal. III. Os julgamentos proferidos pelo STJ, 
em recursos repetitivos, sob o rito do art. 543-C do CPC, não 
vinculam os Tribunais de Apelação, no julgamento de matérias 
semelhantes - salvo, evidentemente, em relação às partes que 
litigaram em tais processos -, sendo a Reclamação incabível, para 
conferir tal efeito vinculante. Precedentes (STJ, AgRg na Rcl 
15.102/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/12/2013; AgRg na Rcl 5.065/PB, 
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA 
SEÇÃO, DJe de 05/04/2011). IV. Nesse contexto, cabia ao 
reclamante buscar a via recursal adequada, como, de fato, o fez, 
pois, apesar do ajuizamento da presente Reclamação, interpôs, 
concomitantemente, Recurso Especial, nos autos principais, o qual 
foi inadmitido, na origem, subindo a esta Corte o AREsp 
446.477/RJ, já julgado. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg 
na Rcl 14.527/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014) 

                                              
repercussão geral. 2. É incabível o sobrestamento da presente reclamação até o 
julgamento definitivo das Reclamações 11.408 e 11.427 pelo Plenário do STF. 
Precedente: Rcl-AgR 16.221, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Rcl nº 21314 AgR. 1ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, 14 out. 2015) (grifamos) 
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Esta situação, porém, foi alterada sensivelmente com o Novo 

CPC, o qual prevê expressamente o cabimento deste writ de modo a garantir 

a autoridade destas decisões, agora denominadas recursos extraordinários e 

especiais repetitivos, além dos precedentes firmados nos incidentes de 

resolução de demandas repetitivas.  

É importante ressaltar que aguarda sanção presidencial um 

projeto de lei (PLC nº 168/15)226 que altera a redação do § 5º do art. 988 do 

Novo CPC. Trata-se, porém, de modificação que visa tão-somente evitar o 

ajuizamento de reclamação, antes de esgotadas as instâncias ordinárias, para 

impugnar decisão judicial que não observe as decisões dos recursos 

repetitivos.  

Art. 988, § 5º 

Redação atual 

Art. 988, § 5º 

Redação – PLC 168/15 

§ 5º É inadmissível a reclamação 
proposta após o trânsito em julgado da 
decisão. 

§ 5º. É inadmissível a reclamação: 

I – proposta após o trânsito em julgado 
da decisão reclamada; 

II – proposta perante o Supremo 
Tribunal Federal ou o Superior 
Tribunal de Justiça para garantir a 
observância de precedente de 
repercussão geral ou de recurso 
especial em questão repetitiva, quando 
não esgotadas as instâncias ordinárias. 

Esta posição, aliás, está em consonância com a atual 

jurisprudência do STF e do STJ relativamente ao cabimento de reclamação: 

                                              
226  BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 168/2015. Disciplina o processo e o 

julgamento do recurso extraordinário e do recurso especial; altera a Lei nº 13.105, de 16 
de março de 2015 — Código de Processo Civil; e dá outras providências. Disponível em: 
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123769  
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ambos já possuem entendimento consolidado no sentido de que este writ 

não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.227 

Permanece, porém, a inovação no que diz respeito ao 

cabimento de reclamação para garantir a autoridade das decisões proferidas 

em recursos extraordinários e especiais repetitivos.  

A consequência imediata desta alteração no regime jurídico 

dos recursos repetitivos é a transformação destes precedentes em decisões 

de efeito vinculante forte. 

Afinal, a reclamação, conforme disciplinado pela Lei nº 

8.038/90, pode ser apresentada de modo a impugnar qualquer ato que esteja 

em confronto com as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores,228 

estando aí incluídos os atos praticados pela Administração Pública com a 

finalidade de constituir créditos tributários mesmo após decisão vinculante 

que impede tal cobrança. 

Neste contexto, podemos afirmar que as decisões que venham 

a ser proferidas pelo STF e pelo STJ nos recursos extraordinários e especiais 

repetitivos, bem como em Incidentes de Demandas Repetitivas, quando 

contrárias ao Fisco, impedirão a constituição de créditos tributários nos 

                                              
227  Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não 

observância por tribunal de origem de decisão proferida no Plenário do Supremo 
Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 630.733. Instituto da repercussão geral. 
Competência de tribunais originários para solucionar casos concretos. 3. Reclamação 
como sucedâneo recursal. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados. 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl nº 16245 AgR-ED. Segunda Turma, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, 01 set. 2015) 

228  Art. 103-A: [...] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula 
aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal 
Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão 
judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da 
súmula, conforme o caso. 

 (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm) 
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termos ali previstas, sob pena de impugnação do ato administrativo via 

reclamação junto aos Tribunais Superiores. 

O problema, no entanto, é que essa necessária vinculação aos 

precedentes dos Tribunais Superiores depende, em grande medida, da 

determinação do conteúdo e alcance destas decisões. E aí reside o problema. 

5.4. Da aplicação controvertida dos precedentes vinculantes 

Como ficou demonstrado no item precedente, temos, em 

nosso sistema, uma série de normas que atribuem força vinculante aos 

precedentes dos nossos Tribunais Superiores.  

De fato, a despeito das críticas que se possa fazer aos 

dispositivos legais e constitucionais citados (o que não é objeto do presente 

trabalho), é fato que nossa legislação vem avançando, nas últimas décadas, 

de modo a prestigiar os precedentes e, assim, garantir a aplicação uniforme 

da legislação pelos tribunais.229 

Algumas destas decisões podem ser qualificadas como 

precedentes de vinculante em sentido forte, enquanto outras são 

qualificadas como precedentes vinculantes em sentido frágil. Há, ainda, os 

precedentes simplesmente persuasivos, cuja aplicação a outros casos não 

está disciplinada na lei e que depende, única e exclusivamente, da vontade 

do julgador.230 

                                              
229  “[...] a jurisprudência consolidada garante a igualdade dos cidadãos perante a 

distribuição da justiça, porque situações análogas devem ser julgadas do mesmo modo, 
sobretudo no Brasil, em que há grande número de tribunais. O tratamento desigual é forte 
indício de injustiça em pelo menos um dos casos.” (TUCCI, José Rogério Cruz e. “O 
regime do precedente judicial no novo CPC”. In: DIDIER JR., Fredie. (coord.). 
Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 448.)  

230  Esta classificação é defendida por Thomas da Rosa de Bustamante nos seguintes termos: 
“[...] Os precedentes vinculantes em sentido forte (1) são considerados fontes do Direito 
de grau máximo (must-sources); os vinculantes em sentido frágil (2), fontes prima facie 
obrigatórias (should-sources); e os not formally binding and not having a force but 
providing further support, que prefiro denominar simplesmente de precedentes 
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Em quaisquer das hipóteses, porém, o problema é sempre o 

mesmo: para viabilizar a aplicação do precedente ao caso concreto, é 

indispensável determinar o seu alcance, melhor dizendo, sua ratio 

decidendi.231  

No entanto, ao exercer esta atividade, os intérpretes, muitas 

vezes, criam normas conflitantes e, como consequência, atribuem regimes 

jurídicos distintos a pessoas em idêntica situação. 

De fato, a principal razão pela qual há conflitos na aplicação 

dos precedentes vinculantes é o fato de que a ratio decidendi, ou seja, a 

norma por ele estatuída e que será aplicada aos demais casos é definida pelo 

próprio aplicador, não pelo Tribunal que produziu o precedente. Como 

observa Neil Duxbury, “if judges are to follow earlier decisions, they must 

determine what the earlier decisions, and what the reasons for those 

decisions, are”. 232 

Ora, assim como ocorre com os textos prescritivos produzidos 

pelo Poder Legislativo, cuja aplicação é conferida ao Poder Judiciário, 

também os precedentes precisam ser interpretados para serem aplicados. 

Em outros termos: é necessário construir a norma aplicável a partir do 

precedente. 233  

                                              
persuasivos (3), valem apenas como fontes do Direito permitidas (may-sources).” 
(Teoria do precedente judicial, p. 301). 

231  “A ratio decidendi [...] constitui a essência da tese jurídica suficiente para decidir o caso 
concreto (rule og law).” (TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte 
do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 175). 

232  DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedente. New York: Cambridge 
University Press, 2008, p. 93. 

233  Como bem observa Lenio Streck, a aplicação do precedente “não dispensa a atividade 
interpretativa por parte do julgador”.(“O NCPC e os precedentes – afinal, do que estamos 
falando?” In: DIDIER JR., Fredie. (coord.). Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 
175-182) 
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Tal fato, por si só, já seria suficiente para justificar a 

construção de normas conflitantes a partir de uma mesma decisão com 

efeitos vinculantes.  

Contribui para isso, porém, um outro fator de extrema 

relevância: a interpretação do precedente é muito mais complexa do que a 

da lei, na medida em que devem ser consideradas não apenas as normas 

utilizadas como fundamento para a decisão, mas também os fatos 

envolvidos no caso. 

5.4.1. Ratio decidendi e obter dictum 

Os precedentes são as decisões dos Tribunais que podem ser 

reproduzidas em casos análogos.234 Dizemos que podem ser reproduzidos 

porque nem todos os precedentes têm, como já vimos, força vinculante.  

Como destaca John Salmond, os precedentes podem ser 

divididos em pelo menos duas classes: precedentes vinculantes e 

precedentes apenas persuasivos. São suas palavras: 

Na authoritative precedent is one which the judges must follow 
whether they approve of it or not. It is a binding upon them and 
excludes their judicial discretion for the future. A persuasive 
precedent is one which the judges are under no obligation to 
follow, but which they will take into consideration, and to which 
they wil attach such weight as it seems to them to deserve.235 

Como já anotamos, cremos que a classe dos precedentes 

vinculantes comporta uma subdivisão em precedentes de vinculação forte e 

precedentes de vinculação. Ambos, porém, diferem dos precedentes 

                                              
234  “O precedente, assim, terá dois níveis de análise: em um primeiro momento, o precedente 

é uma decisão de um Tribunal com aptidão a ser reproduzida-seguida pelos tribunais 
inferiores, entretanto, sua condição de precedente dependerá de ele ser efetivamente 
seguido na resolução de casos análogos-similares.” (STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, 
Georges. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? 2ª ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 45) 

235  Jurisprudence. 8ª ed. London: Sweet &Maxwell, 1930, p. 191. 
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persuasivos porque existe uma obrigação, forte ou fraca, de que sejam 

reproduzidos em outros casos. 

Para que seja possível a aplicação do precedente é 

indispensável determinar qual a norma por ele estatuída e que tem efeitos 

vinculantes. Esta norma, contudo, não se confunde com a norma individual 

e concreta dirigida as partes do processo, nem com a fundamentação 

adotada pelo julgador para introduzi-la no sistema.236  

Quando, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, 

num recurso repetitivo (REsp 1.230.957),237 pela ilegalidade da incidência 

das contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, o fez nos 

seguintes termos: 

(i) Examinando as disposições da lei que institui as contribuições 

previdenciárias, construiu norma segundo a qual estes tributos 

são devidos apenas sobre as parcelas destinadas a remunerar 

o trabalho; 

(ii)  Ao analisar os enunciados da CLT que disciplinam o 

pagamento do aviso prévio indenizado, construiu norma 

segundo a qual o aviso prévio é devido não para remunerar o 

trabalho, mas sim para reparar o dano causado ao trabalhador 

que não foi alertado sobre a futura rescisão do contrato de 

trabalho, de modo que não se enquadra na hipótese de 

incidência dos ditos tributos; 

(iii)  Positivou, assim, uma norma individual e concreta segundo a 

qual o contribuinte envolvido no caso não tem o dever de 

                                              
236  “[...] the ratio decidendi, the reason for the decision, is not the same thing as the reasons 

for the decision.” (DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedente. New York: 
Cambridge University Press, 2008, p. 82) 

237  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1230957/RS. Primeira Seção, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, 18 mar. 2014. 
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pagar as contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio 

indenizado. 

Trata-se, evidentemente, da nossa interpretação do referido 

precedente. Porém, serve ao propósito de demonstrar que esta norma 

individual e concreta cujo suporte físico está na decisão mencionada não é 

a que tem efeito vinculante para os demais juízes e, em certas situações,238 

para a Administração Pública. 

Esta norma individual e concreta vincula apenas as partes 

envolvidas no caso. A norma geral e abstrata que vincula os demais 

julgadores será construída a partir da análise desta norma em conjunto com 

as outras duas acima mencionadas, que serviram de fundamentação para a 

decisão e, no exemplo citado, poderia ser assim sintetizada:  

 

De fato, ao examinar os textos relacionados ao tema, 

verificamos que o termo ratio decidendi é comumente utilizado para 

determinar o que é vinculante (binding element) dentro do precedente.239  

                                              
238  Dizemos “em certas situações” porque, como já mencionamos, a vinculação dos órgãos 

administrativos a alguns precedentes não é automática.  
239  “Nos sistemas jurídicos de common law, a ratio decidendi, terminologia adotada 

predominantemente no direito inglês, ou holding, termo mais utilizado no direito norte-
americano, refere-se às razões de decidir ou razões para a decisão, e configura sinônimo 
de norma jurídica. No direito brasileiro, o termo é utilizado como razões de decidir ou 
motivos determinantes pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de 
Justiça.” (MACEDO, Lucas Buril de. “Contributo para a definição de ratio decidendi na 
teoria brasileira dos precedentes judiciais.” In: DIDIER JR., Fredie. (coord.). 
Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 216-217.) 
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Trata-se, porém, de conceito que comporta definições 

distintas240 e que, muitas vezes, é confundido com a própria fundamentação 

da decisão. Não é este, porém, o nosso entendimento. 

Concordamos com John Salmond quando afirma que o 

princípio (norma) contido no precedente é aquilo que podemos denominar 

ratio decidendi e não equivale à norma individual e concreta que vincula as 

partes do caso.241 Esta mesma posição, aliás, é defendida por Neil 

MacCormick, quando afirma que a ratio decidendi é uma regra ou princípio 

vinculante ou meramente persuasivo cuja fonte é um precedente: 

The ratio decidendi is the rule or principle of decision for which a 
given precedente is the authoritative source, whether that rule or 
principle of decision is then to be treated as binding or only as 
persuasive in some degree for other later deciders of similar 
questions.242 

Não ignoramos a necessidade de que ratio decidendi deve ser 

examinada em conjunto com o caso concreto que a motivou e com a norma 

individual e concreta editada para solucioná-lo.243 Isso, porém, não quer 

dizer que estas realidades se confundem. 

                                              
240  Como adverte Lenio Luiz Streck e Georges Abboud, amparados na lição de Perluigi 

Chiassoni, há pelo menos 7 (sete) definições diferentes para o conceito de ratio 
decidendi. (O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes?, p. 46) 

241  “A precedent, therefore, is a judicial decision wich contains in itself a principle. The 
underlying principle which thus forms its authoritative element is often termed the ratio 
decidendi. The concrete decision is binding between the parties to it, but is the abstract 
ratio decidendi which alone has the force of law as regards the world at large.” (Tradução 
livre: “Um precedente, portanto, é uma decisão judicial que contém um princípio. O 
princípio subjacente que forma esse elemento impositivo é comumente denominado 
ratio decidendi. A decisão concreta é vinculante para as partes, mas é a ratio decidendi 
abstrata que tem força de lei no que se refere ao mundo em geral.”) (John Salmond, 
Jurisprudence, p. 201) 

242  Tradução livre: “A ratio decidendi é a regra ou princípio de decisão cuja fonte é um dado 
precedente, seja esta regra ou princípio de decisão tratado como vinculante ou apenas 
como persuasivo em algum grau por outros juízes de questões similares.” 
(MACCORMICK, Neil. Rhetoric and the rule of law: a theory of legal reasoning. New 
York: Oxford University Press, 2005, p. 145) 

243  “[...] a ratio decidendi deve, obrigatoriamente, ser analisada em correspondência com a 
questão fático-jurídica (caso concreto) que ela solucionou.” (Lenio Luiz Streck e 
Georges Abboud, O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes?, p. 46) 
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De igual forma, parece-nos claro que a ratio decidendi não 

corresponde aos fundamentos elencados na decisão para positivar a referida 

norma individual e concreta. Como bem destaca Arthur L. Goodhart: 

The initial difficulty with which we are faced is the phrase  “ratio 
decidendi” itself. With the possible exception of the legal term 
“malice”, it is the most misleading expression in English law, for 
the reason which the judge gives for his decision is never the 
binding part of de precedent. The logic of the argument, the 
analysis of prior cases, the statement of the historical background 
may all be demonstrably incorrect in a judment, but the case 
remain a precedent neverthelesse. It would not be difficult to cite 
a large number of leading cases, both ancient and modern, in 
which one or mor of the reasons givens for the decision can be 
proved to be wrong; but in spite of this these cases contain valid 
and definite principles wich are as binding as if the reasoning on 
wich they are based were correct.244 

Fica claro, assim, que o tem força vinculante, no precedente, 

não é nem a norma por ele posta (individual e concreta), nem a 

fundamentação que utilizou para cria-la (ou melhor, para criar o texto a 

partir do qual ela é construída. O que vincula, ou seja, a ratio decidenti ou 

holding, é norma construída a partir da fundamentação,245 associada ao 

dispositivo da decisão e das questões fáticas postas nos autos. A ideia é bem 

sintetizada por Luiz Guilherme Marinoni: 

É preciso sublinhar que a ratio decidendi não tem correspondente 
no processo civil adotado no Brasil, pois não se confunde com a 
fundamentação e com o dispositivo. A ratio decidendi, no common 
law, é extraída ou elaborada a partir dos elementos da decisão, isto 

                                              
244  Tradução livre: “A dificuldade inicial que nós encontramos é com a própria expressão 

‘ratio decidendi’. Com a possível exceção do termo legal “malícia”, é a mais enganadora 
expressão na lei inglesa, pois as razões que o juiz dá para sua decisão não é a parte 
vinculante do precedente. A lógica do argumento, a análise de casos anteriores, a 
declaração do contexto histórico, podem se mostrar incorretas num julgamento, mas o 
caso permanece sento um precedente a despeito disso. Não seria difícil citar um grande 
número de leading cases, antigos e modernos, onde uma ou mais das razões apresentadas 
para a decisão podem se mostrar erradas; mas a despeito disso estes casos contém validos 
e definitivos princípios que são vinculantes como se seus fundamentos fossem corretos.” 
(“Determining the Ratio Decidendi of a Case”. In: The Yale Law Journal. Yale: The Yale 
Law Journal Company Inc., 1930, 40: 161-183, p. 162.) 

245  “A força da norma do precedente não está só na decisão, ela é (re)construída como um 
comando geral que vai além da fundamentação da decisão.” (Lucas Buril de Macêdo, 
“Contributo para a definição de ratio decidendi na teoria brasileira dos precedentes 
judiciais”, p. 218.) 
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é, da fundamentação, do dispositivo e do relatório. Assim, quando 
relacionada aos chamados requisitos imprescindíveis da sentença, 
ela certamente é “algo mais”. E isso simplesmente porque, na 
decisão do common law, não se tem em foco somente a segurança 
jurídica das partes – e, assim, não importa apenas a coisa julgada 
matéria –, mas também a segurança jurídica dos jurisdicionados 
em sua globalidade. Se o dispositivo é acobertado pela coisa 
julgada, que dá segurança à parte, é a ratio decidendi que, com o 
sistema do stare decisis, tem força obrigatória, vinculando a 
magistratura e conferindo segurança aos jurisdicionados. 

Como se vê, o autor afirma que a ideia de ratio decidendi não 

tem correspondente no direito brasileiro, principalmente porque tanto o 

Antigo quanto o Novo CPC conferem imutabilidade (força de coisa julgada) 

apenas ao dispositivo das decisões.  

É importante observar, porém, que diante do peso dado aos 

precedentes no ordenamento em vigor, especialmente após a introdução do 

Novo CPC, as ideias aqui expostas, relativas ao alcance da ratio decidendi̧ 

se aplicam integralmente ao nosso sistema, para fins de aplicação dos 

precedentes vinculantes no nosso ordenamento jurídico. 

É importante ressaltar, por fim, que nem toda opinião que o 

juiz expressa, ao decidir um caso concreto, é relevante para o deslinde da 

controvérsia e, portanto, para determinar a ratio decidendi. A esta 

argumentação jurídica expressamente contida na decisão judicial, e que não 

interfere na solução da demanda, a doutrina chama de obter dictum.246 

A distinção é de extrema relevância, na medida em que, ao 

qualificar ou não um determinado fundamento como obter dicta, o 

intérprete altera sensivelmente suas conclusões quanto ao que é vinculante 

dentro do precedente. Melhor dizendo: juízos diversos quanto ao que é 

                                              
246  “A ratio decidendi configura a regra de direito utilizada como fundamento da questão 

controvertida (lide), a obter dicta consiste no conjunto de afirmações e argumentos 
contidos na motivação da sentença, mas que não constituem fundamentos jurídicos da 
própria decisão.” (STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isto – o 
precedente judicial e as súmulas vinculantes? 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2014, p. 48) 
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relevante ou não para o deslinde da controvérsia, ao examinar a 

fundamentação de um dado precedente, podem alterar a norma vinculante 

construída a partir dele e, como consequência, as condições para sua 

aplicação a outros casos. 

5.4.2. Aplicação controvertida de precedentes vinculantes e a norma de 

competência 

No capítulo I deixamos consignado nosso entendimento 

segundo o qual as normas jurídicas a aplicar, seja de que hierarquia for, 

podem ser qualificadas como normas de competência, na medida em que 

disciplinam não só uma determinada matéria, mas também o modo como 

poderão ser aplicadas.  

A estrutura da norma dispositiva de competência, já 

mencionada, se estrutura do seguinte modo: “se for realizada uma 

enunciação em determinadas condições de espaço e tempo, segundo um 

determinado procedimento, deve ser a observância de uma norma, com um 

específico conteúdo, pelos sujeitos de direito”. Em termos esquemáticos, tal 

norma teria a seguinte configuração: 
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Examinando o exemplo citado, verifica-se que a norma de 

competência dispositiva encerra dois juízos condicionais: o juízo no qual 

ela própria se expressa e um juízo que compõem o seu consequente, 

consubstanciado, no exemplo, nos condicionantes materiais para a 

instituição do tributo. 

Assim, quando o ente competente institui o tributo, a 

compatibilidade da norma por ele produzida será verificada pelo exame da 

subsunção:  

(i) do processo de enunciação por ele realizado àquilo que 

prescreve a norma de competência no seu antecedente;  

(ii)  da norma por ele produzida àquilo que prescreve o 

consequente da norma de competência. 

Vejamos um exemplo concreto. De acordo com o art. 153, 

III, 247 da Constituição da República, está a União autorizada a instituir 

tributo sobre a renda. Tendo em vista a inexistência de previsão obrigando 

a edição de lei complementar neste caso, podemos concluir que a exação 

pode ser instituída por meio de lei ordinária. Com base em tais premissas, 

poderíamos construir a seguinte norma de competência: 

                                              
247  Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...] III - renda e proventos de 

qualquer natureza; 

(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm) 
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É certo que, no seu consequente, esta norma não traz a regra-

matriz de incidência do tributo. Prevê apenas os condicionantes materiais, 

presentes na Constituição da República, para a edição da norma que institui 

a exação. 

No exercício desta competência, a União institui, então, o 

referido imposto, mas utiliza como base de cálculo a receita da pessoa 

jurídica. A partir do texto prescritivo por ela produzido, podemos construir 

a seguinte norma: 

 

Para verificar a legitimidade do tributo instituído, deverá o 

intérprete então verificar a subsunção do antecedente e do consequente 

desta norma àquilo que prescreve a norma de competência. Essa análise 

pode ser assim esquematizada: 
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No exemplo citado, percebe-se claramente que não ocorreu a 

subsunção do consequente da norma que institui o tributo àquilo que 

prescreve o consequente da norma de competência. Em razão disso, poderia 

ser aplicada pelo Poder Judiciária a sanção prevista na norma secundária de 

competência, qual seja, a anulação da norma criada. 

Percebe-se, porém, que para reconhecer a ilegitimidade desta 

regra foi necessário, primeiro, construir a norma de competência que a 

fundamenta e depois construir a norma inferior. Significa dizer, a 

constatação de que a competência foi exercida ilicitamente, ou seja, em 

descompasso com aquilo que prescreve a norma superior, depende da 

atividade do intérprete de construção tanto da norma superior quanto da 

norma inferior.  

De igual forma, para que a União, no exemplo, pudesse 

instituir o tributo mencionado, precisaria ter construído a norma que lhe 

atribuía competência para tanto. E, certamente, ao realizar tal atividade, 

entendeu que o consequente da norma de competência, ao referir-se a renda, 

estava tratando das receitas das pessoas físicas e jurídicas. 



191 
 

Quando se trata da aplicação controvertida de precedentes a 

situação é semelhante.  

Aquele a quem compete aplicar o precedente precisa, antes de 

mais nada, construir a norma geral e abstrata introduzida pelo Poder 

Judiciário, a qual comporá uma norma de competência que autoriza a sua 

aplicação em casos análogos.  

Voltando ao exemplo citado no item anterior: entendemos que 

o STJ, ao considerar ilegítima a inclusão do aviso prévio indenizado na base 

de cálculo das contribuições previdenciárias em recurso representativo da 

controvérsia, permitiu a construção de norma geral e abstrata, aplicável aos 

casos análogos, que poderia ser assim sintetiza:  

 

Conjugando esta norma com as disposições que disciplinam a 

aplicação das decisões proferidas nos termos do art. 543-C do Antigo CPC, 

poderíamos construir a seguinte norma de competência: 
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A construção desta norma de competência, porém, pode variar 

especialmente quando da determinação do seu consequente, ou seja, da 

norma a ser observada, introduzida pelo precedente. Como consequência, 

serão produzidas normas distintas.  

Por outro lado, para que seja determinada qual a norma 

inferior que está em confronto com o precedente, será necessário, 

novamente, construir esta norma de competência, de modo a determinar 

qual a interpretação que irá prevalecer.  

Este ponto será melhor explicado mais a frente, quando 

examinarmos o modo como são resolvidos os conflitos na aplicação dos 

precedentes. 

5.4.3. Exemplos de aplicação controvertida de precedentes vinculantes 

dos Tribunais Superiores 

São fartos os exemplos de aplicação controvertida de 

precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores. A título de exemplo, 

podemos citar pelo menos dois: 
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(i) aplicação, pelo CARF, da decisão proferida pelo STF, no 

regime do art. 543-B, que reconheceu a inconstitucionalidade 

do FUNRURAL; e 

(ii)  aplicação, pelo STJ, da jurisprudência firmada quanto à 

inconstitucionalidade da Contribuição Social sobre o Lucro – 

CSLL. 

Vejamos cada um deles com mais vagar. 

5.4.3.1. Divergências na aplicação da decisão que reconheceu a 

inconstitucionalidade do FUNRURAL 

A contribuição social incidente sobre a receita bruta 

proveniente da comercialização da produção rural de empregadores, 

pessoas naturais, prevista no artigo 25, I, da Lei nº 8.212/1991,248 com a 

redação dada pelas Leis nº 8.540/1992 e 9.528/1997, e usualmente chamada 

de "FUNRURAL", foi declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento 

do RE 363.852 em decisão assim ementada: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO 
ESPECÍFICO - VIOLÊNCIA à CONSTITUIÇÃO - ANÁLISE - 
CONCLUSÃO. Porque o Supremo, na análise da violência à 
Constituição, adota entendimento quanto à matéria de fundo do 
extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme sempre 
sustentou a melhor doutrina - José Carlos Barbosa Moreira -, em 
provimento ou desprovimento do recurso, sendo impróprias as 
nomenclaturas conhecimento e não conhecimento. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE 
BOVINOS - PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS - 
SUB-ROGAÇÃO - LEI Nº 8.212/91 - ARTIGO 195, INCISO I, 
DA CARTA FEDERAL - PERÍODO ANTERIOR À EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 20/98 - UNICIDADE DE INCIDÊNCIA 
- EXCEÇÕES - COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - 
PRECEDENTE - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. 
Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária 
sub-rogada do adquirente, presente a venda de bovinos por 

                                              
248  BRASIL. Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre a organização da 

Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 25 jul. 1991. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm  
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produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos 
V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com 
as redações decorrentes das Leis nº 8.540/92 e nº 9.528/97. 
Aplicação de leis no tempo - considerações.249 

Essa orientação, por sua vez, restou mantida por ocasião do 

julgamento do RE 596.177/RS,250 julgado sob o rito do art. 543-B do Antigo 

CPC. 

Ao examinar tais decisões, verifica-se que a contribuição ao 

FUNRURAL, incidente sobre a receita auferida pelo empregador rural 

pessoa física, foi considerada inconstitucional pelos seguintes motivos: 

(i) Violação à isonomia, uma vez que o produtor rural que não 

tem empregados somente recolheria a contribuição sobre a 

receita de sua produção, enquanto o produtor que tem 

empregados, além deste tributo, estaria sujeito também à 

contribuição sobre a folha, prevista no art. 195, I, “a”, da 

Constituição da República; 

(ii)  Criação de nova fonte de custeio sem a edição de lei 

complementar, uma vez que receita e faturamento não são 

conceitos sinônimos; e 

(iii)  Dupla tributação sobre o mesmo fato, pois, a prevalecer o 

entendimento de que receita e faturamento são realidades 

idênticas, teríamos dois tributos – COFINS e FUNRURAL – 

gravando a mesma riqueza, o que também é vedado pela 

Constituição.  

                                              
249  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 363852. Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco 

Aurélio, 23 abr. 2010. 
250  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 596177. Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, 29 ago. 2011. 
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Ante estes fatos, foram declarados inconstitucionais não 

somente os dispositivos que disciplinavam os critérios da regra-matriz de 

incidência da referida contribuição, mas também o dispositivo que imputava 

ao adquirente da produção rural a responsabilidade pelo recolhimento deste 

tributo (art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91). 

Ocorre que, ao aplicar o entendimento fixado nestes 

precedentes, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) 

diverge quanto à sua ratio decidendi, significa dizer, quanto à norma geral 

e abstrata que pode ser construída a partir de tais decisões. 

Com efeito, há enorme discussão, na esfera administrativa, 

quanto à possibilidade de aplicação do dispositivo que atribui aos 

adquirentes da produção rural a responsabilidade pelo recolhimento tanto 

do FUNRURAL quanto da Contribuição ao SENAR. Esta divergência 

decorre justamente de conflitos na interpretação da decisão proferida pelo 

STF. 

A Contribuição ao SENAR, assim como o FUNRURAL, 

incide sobre a receita da comercialização da produção rural (art. 6º da Lei 

nº 9.528/97).251 Apesar de estar prevista em legislação diversa, o 

fundamento para sua cobrança do adquirente da produção é o mesmo do 

FUNRURAL: o art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91. 

                                              
251  Art. 6º. A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, 

referidos, respectivamente, na alínea “a” do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR), criado pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula dois 
por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua 
produção rural.  

(BRASIL. Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Altera dispositivos das Leis nºs 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 dez. 1997. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm  
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Surge, então, o questionamento: o Supremo Tribunal Federal, 

ao declarar a inconstitucionalidade do FUNRURAL, inviabilizou a 

aplicação deste dispositivo, mesmo que para outros tributos? 

Pois bem. Para algumas turmas do CARF, o fato de o STF ter 

mencionado expressamente em sua decisão o art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91 

não seria suficiente para afastar a sua aplicação, pois, examinando os seus 

fundamentos, percebe-se que a E. Corte em momento algum entendeu ser 

ilegítima a atribuição de responsabilidade a terceiros pelo recolhimento do 

tributo FUNRURAL ou de qualquer outro tributo. O que foi declarado 

inconstitucional foi a contribuição ao FUNRURAL, pelos vícios já 

mencionados. 

Em termos mais diretos: a impossibilidade de exigência da 

contribuição do adquirente da produção rural foi mera consequência da 

declaração de inconstitucionalidade do FUNRURAL. Assim, tratando-se de 

outro tributo, não eivado de vícios, estaria plenamente justificada a 

cobrança do adquirente com base no dispositivo citado. Esta ideia é exposta 

claramente na ementa abaixo colacionada: 

PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - 
SUB-ROGAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO 
DE SUA PRODUÇÃO. LEI Nº 10.256/2001 - CONTRIBUIÇÃO 
TERCEIROS - SENAR A contribuição do empregador rural 
pessoa física e do segurado especial referidos, respectivamente, na 
alínea "a" do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada 
à Seguridade Social e ao financiamento das prestações por 
acidente do trabalho, é de 2% e 0,1% da receita bruta proveniente 
da comercialização da sua produção, respectivamente, nos termos 
do art. 25 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 
10.256/2001. A não apreciação no RE 363.852/MG dos aspectos 
relacionados a inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei 
8212/2001; sendo que o fato de constar no resultado do 
julgamento “inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 
8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 
25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com redação 
atualizada até a Lei nº 9.528/97” não pode levar a interpretação 
extensiva de que fora declarada também a 
inconstitucionalidade do art. 30, IV, considerando a ausência 
de fundamentos jurídicos no próprio voto condutor. Segundo, 
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o próprio dispositivo do Acórdão do RE 363.852/MG que declarou 
a inconstitucionalidade fez constar: “até que legislação nova, 
arrimada na Emenda Constitucional nº 20/98, venha a instituir a 
contribuição”. Ou seja, considerando que a lei 10.256/2001, cobriu 
de legitimidade a cobrança de contribuições sobre a aquisição do 
produtor rural pessoa física, por derradeiro, não tendo o RE 
363.852 declarado a inconstitucionalidade do art. 30, IV da lei 
8212/91, a subrrogação consubstanciada neste dispositivo 
encontra-se também legitimada. As contribuições destinadas ao 
SENAR não foram objeto de reconhecimento de 
inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário n 363.852. Desse 
modo, permanece a exação tributária. Recurso Voluntário 
Negado.252 (grifamos) 

Em oposição, outras turmas do CARF entendem que a 

declaração de inconstitucionalidade alcançou também a norma que atribui 

ao adquirente da produção rural a responsabilidade pelo recolhimento do 

FUNRURAL e da Contribuição ao SENAR.  

Portanto, ainda que o tributo seja considerado legítimo, não 

poderá ser cobrado do responsável. Este é o posicionamento que prevaleceu 

na ementa abaixo colacionada: 

PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - 
SUB-ROGAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR A 
sub-rogação descrita nesta NFLD está respaldada no que dispõe o 
art. 30, IV, da Lei 8.212/91, com redação da lei 9528/97: O egrégio 
Supremo Tribunal Federal apontou pela inconstitucionalidade da 
exação questionada, conforme decisão proferida no RE 363.852, 
no sentido de que houve a criação de uma nova fonte de custeio da 
Previdência Social e que tal iniciativa teria de ser tomada mediante 
a aprovação de lei complementar. Em função de a sub-rogação ter 
sido considerada inconstitucional pelo Pleno do STF referente à 
comercialização da produção rural, e considerando que o presente 
auto de infração refere-se à falta de recolhimento da contribuição 
para o SENAR pelo sujeito passivo, substituto tributário; não há 
como ser mantido o presente lançamento. Embora as contribuições 
para o SENAR não tenham sido objeto de reconhecimento de 
inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário n 363.852. face 
serem eram recolhidas pelo substituto tributário e não pelos 
produtores rurais; deve-se destacar que transferência da 
responsabilidade para os substitutos está prevista no art. 94 da Lei 
n 8.212, art. 3º da Medida Provisória n 222 de 2004, combinado 
com o art. 30, inciso IV da Lei n 8.212 de 1991. Uma vez 
reconhecido que o art. 30, inciso IV é inconstitucional, em 
função da decisão plenária do STF, não cabe exigir do 

                                              
252  BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. ACÓRDÃO nº 2401-003.896, 

2ª Seção, 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara, 12 jan. 2015. 
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responsável tributário a contribuição destinada ao SENAR. 
Recurso Voluntário Provido.253 (grifamos) 

Verifica-se, claramente, que a interpretação conferida ao 

precedente do STF, neste julgado, é completamente diversa daquela adotada 

no julgado anteriormente mencionado. Ou seja, a partir de uma mesma 

decisão judicial foram construídas normas com âmbitos de aplicação 

completamente diversos.  

(i) Uma considerando legítima a aplicação da regra de sub-

rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91; e 

(ii)  Uma que impede a aplicação da referida regra. 

Em consequência disso, situações idênticas foram tratadas de 

modo diverso: em alguns casos os adquirentes da produção foram liberados 

do pagamento do tributo; em outros permaneceu a exigência com base no 

art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91. 

5.4.3.2. Divergências na aplicação do precedente relativo à 

constitucionalidade da CSLL 

Um exemplo de conflitos na aplicação de precedentes pode 

ser extraído da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando 

examinowsu os efeitos das decisões que julgaram a inconstitucionalidade 

da Lei nº 7.698/88, a qual disciplinava a Contribuição Social sobre o Lucro 

– CSLL. 

Inicialmente, entendia o STJ que estas decisões judiciais não 

poderiam ser aplicadas para afastar a cobrança do tributo com base na 

legislação posterior, também viciada: 

                                              
253  BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. ACÓRDÃO nº 2401-002.799. 

2ª Seção, 4ª Turma, 1ª Turma Ordinária, 05 abr. 2013. 
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TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EFICÁCIA 
TEMPORAL DA COISA JULGADA. SENTENÇA QUE 
DECLARA A INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL SOBRE O LUCRO, COM BASE NO 
RECONHECIMENTO, INCIDENTER TANTUM, DA 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88. EDIÇÃO DA 
LEI 7.856/89. ALTERAÇÃO NO ESTADO DE DIREITO. 
CESSAÇÃO DA FORÇA VINCULATIVA DA COISA 
JULGADA. 1. A sentença, ao examinar os fenômenos de 
incidência e pronunciar juízos de certeza sobre as conseqüências 
jurídicas daí decorrentes, [...] o faz levando em consideração as 
circunstâncias de fato e de direito (norma abstrata e suporte fático) 
que então foram apresentadas pelas partes. [...] 4. No caso 
presente: houve sentença que, bem ou mal, fez juízo a respeito [...] 
de uma situação jurídica mais ampla, de trato sucessivo, 
desobrigando as impetrantes de se sujeitar ao recolhimento da 
contribuição prevista na Lei 7.689/88, considerada 
inconstitucional. Todavia, o quadro normativo foi alterado 
pelas Leis 7.856/89, 8.034/90 e 8.212/91, cujas disposições não 
foram, nem poderiam ser, apreciadas pelo provimento 
anterior transitado em julgado, caracterizando alteração no 
quadro normativo capaz de fazer cessar sua eficácia 
vinculante. 5. Recurso especial provido.254 (grifamos) 

Tal posicionamento fundava-se, basicamente, no 

entendimento de que os precedentes declararam ilegítimo o suporte físico a 

partir do qual era construída a norma que instituía a CSLL. 

Em momento posterior, porém, a E. Corte alterou seu 

posicionamento, justamente em razão da mudança na interpretação do texto 

prescritivo daquelas decisões: 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CSLL. ALCANCE 
DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA 
PRETORIANA NÃO-CARACTERIZADA. 
INAPLICABILIDADE DA LC 70/91. TRÂNSITO EM 
JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DA 
CONTRIBUINTE COM A FAZENDA NACIONAL E A 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88. NATUREZA, 
PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES DA CSLL PERPETUADOS 
NAS LEIS 7.856/89 E 8.034/90, A LC 70/91 E AS LEIS 8.383/91 
E 8.541/92. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO ELIDEM OS 
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS 
DE DIVERGÊNCIA NÃO-PROVIDOS. [...] 3. Destarte, no caso 
em apreciação, como antes demonstrado, o acórdão embargado 
está amparado em fundamento diverso, no sentido de que, para 

                                              
254  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp nº 703526/MG. Primeira Turma, 

Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, 19 set. 2005. 
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além da mera alteração de expressões nas diferentes legislações 
que regularam a CSLL, ou mesmo das alíquotas praticadas, não 
houve real mutação dos critérios, pressupostos e condições que 
já havia sido objeto de expressa declaração de 
inconstitucionalidade. 4. Embargos de divergência conhecidos e 
não-providos.255 (grifamos) 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C DO CPC. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL. COISA 
JULGADA. DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 E DE 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. 
SÚMULA 239/STF. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 
471, CAPUT, DO CPC CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA. PRECEDENTES DA 
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO ESPECIAL 
CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. Declarada a inexistência de 
relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o fisco, 
mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, 
que instituiu a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua 
cobrança com base nesse diploma legal, ainda não revogado ou 
modificado em sua essência. [...] 7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, 
a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92 apenas modificaram a 
alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela Lei 
7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações 
que não criaram nova relação jurídico-tributária. Por isso, está 
impedido o Fisco de cobrar a exação relativamente aos exercícios 
de 1991 e 1992 em respeito à coisa julgada material" [...].256 
(grifamos)  

Como se vê, a mudança de entendimento decorreu do fato de 

a 1ª Seção ter alterado os critérios para a interpretação dos precedentes. 

Com efeito, passou-se a defender que o objeto da declaração 

de inconstitucionalidade não foi o texto da lei que instituiu a CSLL, mas 

sim a norma construída com base nele. Portanto, qualquer alteração no texto 

que não implicasse modificação da norma declarada ilegítima não 

inviabilizaria a aplicação do precedente para os casos disciplinados pela 

novel legislação. 

                                              
255  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EREsp nº 731250/PE. Primeira Seção, Rel. Min. 

José Delgado, 16 jun. 2008. 
256  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1118893/MG. Primeira Seção, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, 06 abr. 2011. 
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Em síntese, percebe-se que, a partir de textos com idêntica 

configuração foram construídas duas normas jurídicas distintas: 

(i) Uma considerando inconstitucional o texto de lei que instituiu 

a CSLL; e  

(ii) Outra considerando inconstitucional a norma construída a 

partir deste texto.  

É certo, por outro lado, que se trata de interpretações 

conflitantes. Afinal, a prevalecer a primeira das interpretações, impede-se a 

aplicação do precedente a casos disciplinados pela novel legislação, ainda 

que a norma construída a partir dela seja idêntica àquela que vinha sendo 

construída a partir da legislação anterior. 

Prevalecendo, porém, a segunda interpretação, tem-se que 

independentemente do texto de lei que tenha sido examinado pela decisão, 

o que importa é o conteúdo da norma que foi declarada inconstitucional. 

Portanto, ainda que seja editada nova lei, se a norma construída a partir dela 

for idêntica àquela que foi considerada em confronto com a Constituição, 

continuará sendo possível a aplicação do precedente. 

5.5. Critérios para solucionar conflitos na aplicação de precedentes 

vinculantes 

Como já assinalamos, a definição do conceito de ratio 

decidendi não é uniforme na doutrina. Como consequência, também são 

diferentes os métodos para sua definição.257 

                                              
257  “Não há sinal de acordo, no common law, acerca de uma definição de ratio decidendi ou 

mesmo de um método capaz de permitir sua identificação.” (MARINONI, Luiz 
Guilherme. Precedentes obrigatórios. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 
221) 
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A definição de tais critérios, contudo, é imprescindível, pois 

somente assim podemos estabelecer qual a porção do precedente que tem 

efeito vinculante258 para, então, resolver conflitos na sua aplicação. 

Com efeito, a construção da ratio decidendi é imprescindível 

para que se possa decidir pela aplicação ou não do precedente aos demais 

casos concretos. Os intérpretes, porém, podem divergir quanto ao conteúdo 

da ratio decidendi, construindo normas conflitantes a partir de uma mesma 

decisão.  

Por sua vez, a solução deste conflito depende, 

necessariamente, da reconstrução dessa ratio decidendi, de modo a 

determinar qual das normas construídas deve prevalecer.  

Trata-se de procedimento semelhante ao realizado pelos 

Tribunais Superiores ao pacificar a jurisprudência a respeito de uma 

determinada matéria. 

Quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal analisou a 

constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.718/98, existiam decisões de 

instâncias inferiores decidindo tanto pela compatibilidade quanto pela 

incompatibilidade da referida norma com o texto constitucional. 

Ou seja, a partir de um mesmo suporte físico – o texto do art. 

195 da CR vigente à época em que referida lei foi editada – os juízes 

                                              
258  “[...] A doctrine of persuasive precedent will prescribe that tribunals ascribe a greater or 

less persuasive weight to decisions or to lines of decision of the same, or coordinate, or 
superior tribunals. To be fully intelligible, any such doctrine must indicate in some way 
the elements in precedentes wich is supposed to be binding (if any is) or persuasive in 
the strongest degree of persuasiveness admitted.” (Tradução livre: “[...] Uma doutrina de 
precedentes persuasivos vai prescrever que os tribunais vão atribuir um maior ou menor 
peso persuasivo a decisões ou partes de decisões de um mesmo ou de outros tribunais. 
Mas, para ser completamente inteligível, qualquer doutrina como essa deve indicar de 
alguma forma os elementos dos precedentes que supostamente são vinculantes (se existir 
algum) ou persuasivos no maior grau de persuasão.”) (MACCORMICK, Neil. Rhetoric 
and the rule of law: a theory of legal reasoning. New York: Oxford University Press, 
2005, p. 144) 
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construíam normas diversas e como consequência, decidiam de modo 

distinto: 

(i) Para alguns, referido enunciado permitia a construção de 

norma que autorizava a instituição de contribuição com base 

na receita das pessoas jurídicas, sendo, portanto, 

constitucional a Lei nº 9.718/98;  

(ii)  Para outros, somente poderia ser construída uma norma a 

partir daquele enunciado: uma que autorizava a instituição de 

tributo sobre o faturamento, grandeza essa diversa da receita 

auferida pela pessoa jurídica. Em consequência disso, seria 

inconstitucional a Lei nº 9.718/98. 

Como se percebe, as decisões se amparavam em normas 

claramente conflitantes, na medida em que autorizam a instituição de um 

mesmo tributo tomando como base grandezas distintas (receita e 

faturamento).  

Para solucionar este conflito, o Supremo Tribunal Federal 

precisou, então, construir novamente a norma que disciplina a competência 

para a instituição das contribuições previdenciárias.  

Nesta atividade, construiu norma segundo a qual estava a 

autorizada a instituição de tributo somente sobre o faturamento, não sobre 

a receita. Decidiu, então, pela inconstitucionalidade da Lei nº 9.718/98. 

No caso de aplicação controvertida de precedentes 

vinculantes dos Tribunais Superiores, o procedimento é semelhante.  

Primeiro os juízes e a Administração Pública constroem a 

ratio decidendi destes casos, divergindo quanto aos seus termos. Instada a 

resolver esse conflito, a autoridade competente deverá, então, reconstruir a 
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ratio decidendi, do modo que entende legítimo para, então, decidir qual das 

interpretações deve prevalecer.  

Nessa reconstrução, de modo a eliminar a antinomia, a 

autoridade competente deverá considerar os mesmos elementos que 

deveriam ter sido considerados pelos aplicadores quando construíram a 

ratio decidendi no momento de aplicar o precedente aos casos concretos. 

Percebe-se, assim, que os elementos que orientarão a solução 

do conflito são os mesmos que devem ser considerados no momento de 

construir a norma introduzida pelo precedente para decidir pela sua 

aplicação ou não aos casos semelhantes. 

5.5.1. Dos elementos a serem considerados na construção da ratio 

decidendi 

A despeito das divergências quanto a este tema, entendemos 

que pelo menos dois pontos devem, necessariamente, ser considerados na 

delimitação da ratio decidendi, além, é claro, da solução dada ao caso 

concreto: (i) as normas construídas pelo julgador que serviram de 

fundamento para suas conclusões; e (ii) os fatos do caso que deram origem 

ao precedente. 

Vigora, em nosso ordenamento, o princípio segundo o qual 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de 

lei (art. 5º, II, da Constituição da República).  

Esta mensagem, por sua vez, não é dirigida somente ao 

legislador das normas gerais e abstratas, mas, igualmente, ao administrador 

público, ao juiz e a todos aqueles a quem incumba cumprir ou fazer cumprir 

a lei. No desempenho das respectivas funções, a todos se volta o 

mandamento constitucional, que há de ser observado.  
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Portanto, quando o juiz decide, está obrigado a fazê-lo nos 

termos da lei (ainda que sejam eles os responsáveis pela construção das 

normas a partir destas leis). Como consequência, é indispensável a 

indicação da norma que fundamentou a decisão.  

De igual forma, não se pode considerar adequadamente 

fundamentada uma decisão que não faz referência aos fatos discutidos no 

processo. Não ignoramos que, em muitas situações, as lides envolvem 

unicamente questões de direito, significa dizer, não há discussão quanto a 

fatos. Isso, porém, não quer dizer que a questão de direito não seja decidida 

a luz de determinados fatos.  

Como assevera Neil MacCormick,259 todas as alegações 

produzidas dentro de um processo judicial, assim como as decisões nele 

proferidas, se estruturam sempre da mesma forma: 

(i) Primeiro se assume que certa norma, que atribui a uma classe 

de situações uma certa consequência, deve ser obedecida; e 

(ii)  Depois se demonstra que o caso concreto se enquadra na 

previsão abstrata, para então aplicar as consequências 

correlatas também previstas na lei. 

                                              
259  “[...] So far as concerns justifying claims, or justifying judicial decisions about them, the 

same goes. Assume on some ground that a certain statue ought to be obeyed in a given 
territory. Then to show that a given case is one that instantiates the operative facts 
stipulated in universal terms in the statue is to show that the normative consequence 
attached by statute to these operative facts ought to be suitably instantiated also. An order 
of the court giving appropriate such effect is therefore justified as a matter of law.” 
(Tradução livre: “[...] Até agora, no que concerne à justificação de pedidos ou à 
justificação de decisões judiciais, o mesmo ocorre. Primeiro se assume que uma certa lei 
deve ser obedecida num dado território. Então mostra que um dado caso é um dos que 
se enquadra na classe de fatos estipulada em termos universais na lei para mostrar que a 
consequência normativa prevista na lei para aqueles casos deve ser adequadamente 
aplicada também. Uma ordem da corte aplicando apropriadamente estes efeitos é 
considerada justificada nos termos da lei.” (Rhetoric and the rule of law: a theory of 
legal reasoning, p. 37) 
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Igual posicionamento é defendido por Roque Antonio 

Carrazza, quando trata da aplicação do direito: 

[...] a incidência não se perfaz automática e infalivelmente, mas 
mediante a intervenção da autoridade competente, que analisa a 
descrição contida na norma (questão de direito) e o fato acontecido 
(questão de fato), para, a final, atestar que houve a subsunção. 
Quando todo este iter é percorrido, aí sim se desencadeiam as 
consequências previstas nas normas jurídicas.260 

Com efeito, a aplicação do direito ao caso concreto depende, 

como já anotamos, da subsunção de um determinado fato àquilo que 

prescreve a hipótese da norma a aplicar. Somente assim será possível o 

desencadeamento das consequências prescritas no consequente desta 

norma.  

Sob esta perspectiva, não resta dúvida de que sempre há fatos 

a serem considerados no momento da tomada da decisão. A diferença é que, 

em certas situações, as discussões não se limitam à aplicação ou não da 

norma ao caso concreto, mas à própria ocorrência dos fatos apresentados no 

processo. Aí sim temos um caso cuja controvérsia não é apenas “de direito”, 

mas também “de fato”.  

Quando, por exemplo, os sujeitos passivos ingressaram com 

medida judicial para ver reconhecida a inconstitucionalidade da base de 

cálculo eleita pela Lei nº 9.718/98 para a Contribuição ao PIS e para a 

COFINS, não fundamentaram seu pedido em qualquer questão factica. 

De fato, não existia dúvida de que tais pessoas praticavam 

fatos que poderiam dar ensejo ao pagamento deste tributo (auferir 

faturamento/receita). Se assim não fosse faltaria, inclusive, interesse na 

propositura da demanda.  

                                              
260  Reflexões sobre a obrigação tributária, p. 30. 
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A resolução da controvérsia, porém, não dependia da análise 

destes fatos. A questão controvertida, aí, dizia respeito unicamente à lei que 

instituiu o tributo, quando comparada às disposições constitucionais que a 

fundamentavam. 

Situação diversa se verifica quando a controvérsia gira em 

torno, por exemplo, da incidência do ISS sobre leasing. De acordo com a 

jurisprudência do STF,261 o leasing operacional equivale a uma locação, o 

que inviabiliza a cobrança do ISS. Como consequência, será indispensável 

examinar qual o tipo de contrato de leasing firmado pela parte, de modo a 

decidir pela legitimidade ou não da incidência do tributo no caso concreto. 

De todo modo, sabendo que há, sempre, questões fáticas que 

são determinantes na tomada de decisão – ainda que sobre elas não exista 

controvérsia – nossa legislação processual estabelece, claramente, que a 

fundamentação, tanto em relação às questões de direito como as de fato, é 

elemento essencial de qualquer decisão (art. 458, II,262 do Antigo CPC, e 

art. 489, II,263 do CPC).  

                                              
261  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL. OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO. 
ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O arrendamento mercantil 
compreende três modalidades, [i] o leasing operacional, [ii] o leasing financeiro e [iii] o 
chamado lease-back. No primeiro caso há locação, nos outros dois, serviço. A lei 
complementar não define o que é serviço, apenas o declara, para os fins do inciso III do 
artigo 156 da Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o que é serviço para 
os efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição. No arrendamento mercantil 
(leasing financeiro), contrato autônomo que não é misto, o núcleo é o financiamento, não 
uma prestação de dar. E financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, 
resultando irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e 
do lease-back. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. RE nº 547245. Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, 05 mar. 2010) 

262  Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: [...] II - os fundamentos, em que o juiz 
analisará as questões de fato e de direito; 

 BRASIL. Lei nº 5.896, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 jan. 1973. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm 

263  Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...] II - os fundamentos, em que o juiz 
analisará as questões de fato e de direito; 
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Mas não é só. A identificação dos fatos nos quais se amparou 

a decisão é, também, de extrema relevância para definir os limites para sua 

aplicação. Afinal, eventuais diferenças (distinguish) entre estes fatos e os 

que venham a ser julgados num outro caso podem justificar o seu 

afastamento.  

Tanto isso é verdade que o art. 489, § 1º, VI,264 do Novo CPC 

é muito claro ao dispor que a sentença não se considera fundamentada se o 

juiz, ao deixar de seguir determinado precedente ou súmula, não 

“demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento”. Deixa clara, 

assim, a possibilidade de afastamento do precedente se o caso sob 

julgamento, de algum modo, for diverso daquele que foi examinado no 

leading case. 

Diante disso, entendemos que não se pode conceber a 

construção da ratio decidendi sem considerar, além da solução dada ao caso 

concreto (norma individual e concreta posta pelo juiz), as questões de fato 

e de direito que influenciaram a tomada de decisão. 

5.5.1.1. Identificando as normas que influenciaram na tomada de 

decisão 

O juiz ou tribunal, quando decide um caso concreto, produz 

uma norma individual e concreta. Esta, por sua vez, encontra fundamento 

                                              
(BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm) 

264  Art. 489. [...] 

 § 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, 
sentença ou acórdão, que: [...] 

 VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela 
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação 
do entendimento. 

(BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm) 
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numa norma de superior hierarquia, construída pelo aplicador a partir dos 

textos prescritivos.  

De fato, como assinalamos nos capítulos precedentes, a norma 

a aplicar não está no texto normativo; é construída a partir deste suporte 

físico. Assim, quando um juiz ou tribunal decide uma determinada 

controvérsia, não se limita a produzir uma nova norma para disciplinar o 

caso concreto. Ele também constrói a norma superior que serve de 

fundamento para esta nova regra e positiva tal interpretação.265  

Retomamos, aqui, a ideia já exposta no Capítulo II: dentro de 

uma decisão judicial encontramos pelo menos dois tipos de enunciados: os 

enunciados interpretantes, nos quais o juiz positiva a norma que construiu a 

partir de textos prescritivos para fundamentar sua decisão, e os enunciados 

a serem interpretados, onde positiva o suporte físico a partir do qual será 

construída a norma individual e concreta que vinculará as partes envolvidas 

no processo. 

Ao examinar o precedente vinculante, portanto, é necessário 

identificar não somente o texto de lei que serviu de base para as conclusões, 

mas também qual o sentido que foi atribuído a ele pelo julgador. Em outros 

termos: será necessário identificar os enunciados interpretantes para, então, 

reconstruir o sentido da norma que foi aplicada ao caso, ou seja, que serviu 

de fundamento para a edição da norma individual e concreta. 

Trata-se, evidentemente, de uma sobreposição de 

linguagens266 já que: 

                                              
265  Como assevera Ricardo Guastini, é preciso separar estas duas atividades: “[...] uma coisa 

é ‘produzir uma norma’ no sentido de interpretar – isto é, decidir o significado de – um 
texto normativo preexistente; outro é “produzir uma norma” no sentido de formular um 
texto normativo ex novo.” (Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 
221. 

266  Metalinguagem é uma linguagem que fala de outra linguagem, caracterizando-se, 
portanto, como linguagem de sobrenível. É metalinguagem, portanto, toda proposição 
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(i) o texto de lei (enunciado interpretado) funciona como 

linguagem-objeto do precedente (enunciado interpretante); e 

(ii)  o enunciado interpretante do precedente se converte em 

linguagem-objeto (enunciado interpretado) relativamente às 

decisões que aplicam sua ratio decidendi a outros casos e 

também àquelas que solucionam conflitos na sua aplicação 

Em termos esquemáticos, a relação entre estas linguagens 

pode ser demonstrada do seguinte modo: 

 

De fato, seja para aplicar o precedente aos casos concretos, 

seja para solucionar conflitos na sua aplicação, será indispensável 

reconstruir a norma que foi aplicada ao caso, num esforço de expor, sob 

                                              
que trata de outra linguagem, descrevendo-a ou explicando-a. Tratando, 
especificamente, da função metalinguística da decisão judicial, relativamente ao texto de 
lei, Clarice von Oertzen de Araújo afirma o seguinte: “Pelo processo de metalinguagem 
a doutrina e a jurisprudência constroem uma linguagem paralela àquela do desempenho 
do Poder Legislativo, procurando descrever o funcionamento do sistema, eliminando os 
seus ruídos, harmonizando ou decidindo os conflitos normativos e sociais. É justamente 
a absorção do ruído que produz no aspecto semântico da informação uma programação 
para ações futuras.” (Semiótica do direito. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 24) 
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nova forma, aquilo que foi exposto pelos julgadores ao formar o 

precedente.267  

Nesta atividade, porém, o aplicador do precedente, bem como 

aquele instado a solucionar conflitos na aplicação desta decisão, enfrentarão 

os mesmos problemas que os juízes quando interpretam a lei para aplica-la 

aos casos concretos, na medida em que, assim como os textos de lei, 

também o texto do precedente não tem um sentido unívoco.  

O juiz ou tribunal, quando decide, também se expressa em 

palavras. Estas palavras, por sua vez, são potencialmente vagas e 

ambíguas.268 Ademais, os aplicadores, por estarem inseridos em contextos 

distintos, podem chegar a conclusões diversas quanto ao sentido do texto. 

Esta é a razão pela qual: (i) será possível a construção de normas distintas a 

partir de um mesmo precedente; e (ii) será difícil o trabalho do agente 

competente para solucionar tal espécie de conflito. 

Assim como as dificuldades para construção dos sentidos, 

também são semelhantes, na construção da norma imposta pelo precedente, 

os limites impostos aos participantes do sistema na interpretação dos textos 

                                              
267  “A interpretação é uma relação entre duas expressões; a primeira (que porta uma 

significação), expressão origina, é o objeto da interpretação; a segunda, designada “a 
interpretação”, cumpre, em relação à outra, a função de interpretante (Ortigues 
1987:2019). A interpretação aporta à primeira expressão (objeto da interpretação) uma 
nova forma de expressão, que não é necessariamente verbal – como ocorre no caso de 
artes alográficas (música e teatro); assim, interpretar é compreender + reformular ou 
reexprimir sob forma nova.” (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a 
interpretação/aplicação do direito. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 81) 

268  “De fato, as palavras e expressões jurídicas não raro padecem de ambiguidade, motivo 
pelo qual devem passar, para serem corretamente compreendidas, por um processo de 
elucidação (Carnap), no qual, quem as utiliza, indica expressamente o sentido que está 
a lhes emprestar.” (Roque Antonio Carrazza, Reflexões sobre a obrigação tributária, p. 
8) 
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de lei: deverão considerar os significados de base das palavras269 e, 

especialmente, o contexto em que estão inseridas.270  

Especialmente no que diz respeito aos precedentes relativos à 

tributação, essa vinculação ao contexto normativo é ainda mais relevante, 

considerando a existência, como já vimos, de enunciados que 

expressamente obrigam o intérprete a considerar os usos, em outros ramos 

do direito, das palavras empregadas na delimitação da competência e na 

instituição de tributos (arts. 109 e 110 do CTN). 

Por fim, é importante observar que o trabalho de construção 

da norma que influenciou na tomada de decisão é dificultado, também, pelo 

fato de que os precedentes vinculantes correspondem a decisões de órgãos 

colegiados. Afinal, nestes casos os julgadores podem concordar quanto à 

conclusão, mas não quanto às normas que a fundamentam.271 

Os ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ao 

decidirem, por maioria, pela não aplicação, à CSLL, da imunidade conferida 

                                              
269  Roque Antonio Carrazza, examinando o modo como foram delimitar as competências 

para a instituição de tributos, vale-se justamente desta ideia para estabelecer limites para 
a construção de sentido das normas constitucionais. São suas palavras: “[...] a 
Constituição, ao demarcar as competências tributárias, também indica o conteúdo 
semântico de cada tributo (importar produtos estrangeiros, obter renda, transmitir causa 
mortis bens ou direitos, praticar operações relativas à circulação de mercadorias, prestar 
serviços de qualquer natureza etc.). Tal conteúdo semântico mínimo deve 
obrigatoriamente ser levado em conta, pelas pessoas políticas, seja na criação in 
abstracto de tributos, seja –e principalmente – em seu lançamento e subsequente 
cobrança. (Reflexões sobre a obrigação tributária, p. 39) 

270  Como assevera Eros Roberto Grau, “a interpretação do direito é uma interpretação do 
direito, e não textos isolados, desprendidos do direito.” (Ensaio e discurso sobre a 
interpretação/aplicação do direito, p. 131) 

271  “When we consider the appellate courts it becomes even more obvious that the principle 
of the case cannot necessarily be found in the rule of law enunciated, for it is not 
infrequent to find that, although the judges may concur in the result, they differ widely 
in their statements of the law.” (Tradução livre: “Quando nós consideramos as cortes de 
apelação fica ainda mais óbvio que o princípio do caso não pode necessariamente ser 
encontrado na norma enunciada (como fundamento da decisão), pois é frequente que os 
juízes, apesar de concordarem com o resultado, divirjam quanto à lei aplicável.) 
(Determining the ratio decidendi of a case, p. 167) 
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às receitas de exportação (art. 149, § 2º, da CF), discordaram quanto às 

normas que fundamentariam a sua decisão. 

Pela análise dos votos vencedores proferidos no julgamento 

do RE 474.132,272 percebe-se, claramente, que se fundam em normas 

distintas.  

O voto proferido pelo Min. Menezes Direito, por exemplo, v 

se baseia numa interpretação restrita do art. 149, § 2º, da CF. Segundo ele, 

este enunciado, ao fazer referência a “receitas de exportação”, somente 

poderia alcançar os tributos que tivessem como base de cálculo a receita. 

Neste contexto, e tendo em vista que receita e lucro são conceitos distintos, 

não se poderia aplicar a imunidade à CSLL.273 

A Min. Ellen Gracie, por sua vez, concordou com este 

posicionamento, afirmando expressamente o seguinte: 

O lucro é base econômica dada a tributação para fins de custeio da 
seguridade social pelo art. 195, I, c, da CF. Não se confunde com 
a receita, estampada no mesmo art. 195, I, mas em sua alínea b. 
Tampouco existe uma simples relação de continência entre ambas. 

Ambos, os ministros, portanto, basearam sua decisão na 

interpretação segundo a qual o art. 149, § 2º, da CF, ao conferir imunidade 

às receitas de exportação, o faria nos seguintes termos: as receitas de 

exportação são imunes às contribuições que tenham como base de cálculo 

a receita da pessoa jurídica. 

                                              
272  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 474132. Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, 01 dez 2010. 
273  Este trecho do voto do Min. Menezes Direito é esclarecedor: “O meu entendimento é 

que não se trata, no caso, de buscar-se apenas uma interpretação teleológica ou da 
eficácia com que se deve tratar a Emenda Constitucional nº 33. Entendo que, ao 
contrário, deve-se perquirir concretamente qual é o fato gerador dessa contribuição sobre 
lucro líquido. E, a meu sentir, a resposta sobre o fato gerador dessa contribuição é o 
lucro, não é a receita. E os conceitos de lucro e de receita são absolutamente distintos, 
não há como fazer subsumir conceito de lucro ao conceito de receita [...]” (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. RE nº 474132. Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, 01 
dez 2010) 
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Contudo, ao examinar mais detidamente o voto proferido pela 

Min. Ellen Gracie, verifica-se que foi, ainda, adotado como fundamento de 

sua decisão o disposto no art. 3º do Acordo sobre Subsídios e Medidas 

Compensatórias da OMC, o qual proibiria a concessão de subsídios 

vinculados ao desempenho do exportador, entre os quais a isenção de 

tributos que incidem sobre o lucro. 

Trata-se, evidentemente, de norma que não foi elencada por 

todos os julgadores como fundamento para a decisão que, ao final, foi 

proferida. Em razão disso, entendemos que não poderia vir a ser 

considerada para fins de definição da ratio decidendi. 

Com efeito, em se tratando de precedentes firmados por 

órgãos colegiados, parece-nos que a construção da ratio decidendi somente 

poderá partir de elementos factivos e jurídicos sobre os quais todos os 

julgadores concordaram para chegar à conclusão positivada no dispositivo 

da decisão (norma individual e concreta).  

Ora, se não há concordância quanto a certos pontos, não se 

pode falar em precedente “do tribunal” relativamente a eles, uma vez que a 

decisão não é “colegiada”.274 

5.5.1.2. Identificando os fatos que influenciaram na tomada de 

decisão 

Arthur L. Goodhart, ao propor um modo de identificação da 

ratio decidendi, afirma que qualquer sistema que valoriza os precedentes se 

                                              
274  Como destaca Thomas da Rosa de Bustamante: “Apenas há um precedente do tribunal 

em relação às questões que foram objeto de consenso dos seus membros.” O autor, 
contudo, faz o seguinte alerta: “Isso não impede, porém, que se possa falar em uma ratio 
decidendi da opinião de um juiz e que a regra inferida dessa ratio seja utilizada como 
precedente em um caso futuro. É claro que essa regra está menos revestida de autoridade 
que outra que tenha sido objeto de consenso de toda a corte, mas isso – apesar de limitar 
– não extingue por completo seu valor como precedente.” (Teoria do precedente 
judicial: a justificação e a aplicação de regras jurisprudenciais, p. 272-273) 
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tornaria sem sentido, e também arbitrário, se não forem considerados os 

fatos que deram ensejo ao precedente vinculante. São suas palavras: 

[...] Our system of precedent becomes meaninglesse if we say that 
we will accept his conclusion but not his view of the facts. His 
conclusion is based on the material facts as he sees them, and we 
cannot add or substract from them by proving that other facts 
existed in the case. It is, therefore, essential to know what the judge 
has said about his choice of the facts, for what he has said. A 
divorce of the conclusion from the material facts on which that 
conclusion is based is illogical, and must lead to arbitrary and 
unsound results.275 

Como já ressaltamos, parece-nos que a principal finalidade de 

atribuir força vinculante a certas decisões não é outra senão evitar que 

situações semelhantes sejam tratadas de modos diversos e, assim, 

concretizar o valor segurança jurídica. 

Concordamos, portanto, com as considerações do autor no 

que diz respeito à relevância dos fatos examinados no precedente para fins 

de definição da ratio decidendi. Ademais, conforme já ressaltado, qualquer 

decisão se ampara, sempre, em circunstância factuais, ainda que não exista 

controvérsia quando a eles. 

Por outro lado, deixamos claro, ao tratar do conceito de obter 

dictum, que nem tudo o que consta do precedente é relevante para a tomada 

de decisão, estando aí incluídos alguns dos fatos narrados pelo julgador.  

Sob esta perspectiva, podemos concluir que a construção da 

ratio decidendi depende, primeiro, da identificação dos fatos analisados e, 

depois da separação dos fatos que são relevantes para a tomada da decisão 

                                              
275  Tradução livre: “Nosso sistema de precedentes se torna sem sentido se nós dizemos que 

vamos aceitar suas conclusões, mas não seu ponto de vista sobre os fatos. Suas 
conclusões são baseadas nos fatos materiais como ele os vê e nós não podemos adicionar 
ou subtraí-los provando que existem outros fatos no caso. É, portanto, essencial saber o 
que o juiz disse sobre sua escolha de fatos daquilo que ele disse. Uma separação entre a 
conclusão e os fatos materiais nos quais esta conclusão é baseada é ilógico e levará a 
arbitrários e instáveis resultados.” (Determining the ratio decidendi of a case, p. 169) 
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(material facts) e daqueles que não influenciaram no resultado do 

julgamento (imaterial facts).  

A determinação destes fatos, obviamente, não é uma tarefa 

fácil. Arthur L. Goodhart ressalta, porém, que apesar de não existirem 

regras estritas para identifica-los, algumas premissas podem nos auxiliar 

nesta tarefa.276 São elas: 

(i) Os fatos de pessoa, tempo, lugar, tipo e quantidade são 

presumidamente imateriais, ou seja, irrelevantes para o 

deslinde da controvérsia.  

Essa afirmação pode até ser verdadeira quando estamos diante 

de uma demanda que envolve questão unicamente de direito. Porém, 

quando a decisão depende da análise de matéria fáctica, certamente esta 

premissa deverá ser considerada. 

Voltemos ao exemplo do aviso prévio indenizado. Quando o 

Superior Tribunal de Justiça decidiu pela ilegalidade da inclusão desta 

parcela na base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes 

sobre a folha de salários, o fez considerando que, nos termos da lei, estes 

tributos somente podem incidir sobre valores destinados a remunerar o 

trabalho.  

Tratou-se de decisão fundada em questão exclusivamente de 

direito. Portanto, podemos concluir que o fato de o recurso julgado ter sido 

interposto por uma empresa não impede que tal precedente seja aplicado 

também nas ações propostas por empregados que, igualmente, estão 

obrigados a recolher contribuição previdenciária sobre o salário.  

                                              
276  Determining the ratio decidendi of a case, p. 169-172. 
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Quando, porém, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela 

inconstitucionalidade do FUNRURAL, no RE 363.852,277 fica claro que, 

apesar de a decisão, em princípio, ter se amparado em questão de direito, 

alguns fatos relacionados à pessoa do recorrente influenciaram na tomada 

de decisão. 

Com efeito, examinado o relatório do caso, verifica-se que se 

tratava de recurso interposto por adquirente da produção rural de pessoas 

físicas empregadoras que recolhia a dita contribuição na qualidade de 

responsável (nos termos do art. 30 da Lei nº 8.212/91: 

O Instituto Nacional do Seguro Social apresentou as contra-razões 
de folha 767 a 773. Esclarece que a empresa recorrente é 
responsável, por substituição tributária, pela retenção e 
recolhimento das contribuições sociais dos empregadores rurais – 
pessoas naturais – incidentes sobre a receita bruta da 
comercialização dos produtos [...]. 

Por sua vez, ao examinar o dispositivo do acórdão, percebe-

se que foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo que fundamenta 

a atribuição de tal responsabilidade pelo recolhimento do tributo: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto 
do relator, em conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário 
para desobrigar os recorrentes da retenção e recolhimento da 
contribuição social ou do recolhimento por sub-rogação sobre a 
“receita bruta proveniente da comercialização da produção rural” 
de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos para 
abate, declarando a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 
8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 
25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a 
redação atualizada até a Lei nº 9.528/97 [...]. (grifamos) 

Ora, não teria o menor sentido declarar inconstitucional o 

dispositivo que atribuía ao adquirente da produção rural a responsabilidade 

pelo recolhimento do tributo se o recorrente não se enquadrasse nesta 

categoria. Fica claro, portanto, que neste caso os fatos relativos à pessoa 

                                              
277  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 363852. Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco 

Aurélio, 23 abr. 2010. 
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certamente influenciaram na tomada de decisão e, portanto, podem ser 

qualificados como material facts. 

(ii)  Todos os fatos que a corte especificamente qualifica como 

imateriais devem ser assim considerados;  

Se o julgador expressamente afirma que um determinado fato 

é irrelevante para o deslinde da controvérsia, este certamente deverá ser 

qualificado como imaterial e, portanto, não deverá ser considerado para fins 

de construção da ratio decidendi. 

Vejamos um exemplo: ao julgar o REsp 824.982, a 2ª Turma 

decidiu a questão do seguinte modo: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARTIGO 535 DO CPC. 
VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. FALÊNCIA. JUROS 
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA APÓS A 
QUEBRA. 1. Analisadas pela Corte a quo todas as questões postas 
em julgamento relevantes para o deslinde da controvérsia que lhe 
foram devolvidas por força da apelação, fundamentadamente, 
rechaça-se a alegada violação aos artigo 535 do Código de 
Processo Civil. 2. Na hipótese em que decretada a falência de 
empresa, cabíveis os juros moratórios antes da quebra, sendo 
irrelevante a existência do ativo suficiente para pagamento de 
todo o débito principal, mas após essa data, são devidos somente 
quando há sobra do ativo apurado para pagamento do principal. 3. 
A taxa Selic incide, após a decretação da quebra, apenas se existir 
ativo suficiente para o pagamento do principal. 4. Recurso especial 
da Fazenda Nacional provido em parte. Recurso especial da Massa 
Falida - Madeflex Indústria e Comércio de Móveis Ltda 
improvido.278 (grifamos) 

Como se vê, ficou expressamente consignado na ementa que 

a existência de ativo suficiente para pagamento do débito principal é 

irrelevante para decidir pelo cabimento ou não de juros moratórios antes da 

decretação da falência. Ou seja, deixou claro que se trata de fato imaterial, 

                                              
278  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 824.982/PR. Segunda Turma, Rel. Min. 

Castro Meira, 26 mai. 2006. 
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que não deve ser considerado, pelo menos, neste ponto, para determinar a 

ratio decidendi. 

(iii)  Todos os fatos que a corte implicitamente trata como 

imateriais devem ser considerados imateriais; 

Certamente, quando, ao examinar o precedente, verifica-se 

que um determinado fato, claramente, não foi considerado na tomada de 

decisão, deverá considerado imaterial e, portanto, irrelevante para a 

construção da ratio decidendi. 

Vejamos um exemplo. A 1ª Turma do STJ, ao julgar o REsp 

1.449.713/SC,279 decidiu pela impossibilidade de compensação de débitos 

previdenciários com créditos de outros tributos federais. 

Ao examinar o voto condutor do acórdão, verifica-se que o 

contribuinte pretendia compensar débitos previdenciários com créditos de 

tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, em especial aqueles 

decorrentes do regime não cumulativo da Contribuição ao PIS e da 

COFINS. 

A decisão, porém, amparou-se unicamente na existência de 

previsão legal vedando a compensação de débitos previdenciários com 

créditos de outros tributos que não os previdenciários.  

Resta claro, portanto, que o fato de se pretender compensar 

créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS não teve qualquer relevância 

para o deslinde da controvérsia. Trata-se, portanto, de fato imaterial, que 

não influencia na construção da ratio decidendi deste precedente. 

                                              
279  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1449713/SC. Primeira Turma, Rel. Min. 

Sérgio Kukina, 20 out. 2014. 
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(iv) Todos os fatos que são especificamente indicados como 

materiais devem ser assim considerados; 

Ora, se os fatos expressamente indicados pelo julgador como 

imateriais devem ser assim considerados, também os fatos expressamente 

indicados como materiais deverão ser qualificados como tal. 

Vejamos, novamente, um exemplo. O STF, ao julgar recurso 

extraordinário interposto em ação na qual se pleiteava indenização por conta 

de suposta desapropriação indireta, decidiu pelo seu não conhecimento 

justamente porque o acórdão recorrido expressamente considerou como 

relevante o fato de que não houve qualquer ato de apossamento por parte do 

Estado (AgR no RE 363.782). 

Em outros termos: a decisão judicial recorrida considerou 

como fato material a inexistência de ato de apossamento para o deslinde da 

controvérsia, de modo que este deverá, necessariamente, ser considerado 

como tal na eventual hipótese de aplicação desta decisão a casos análogos. 

(v) Se o julgador não distingue os fatos materiais e imateriais, 

então todos os fatos devem ser considerados materiais, com 

exceção daqueles que, confrontados com os fatos materiais, 

não podem ser assim considerados; 

Trata-se, talvez, da regra de mais difícil aplicação dentre as 

que mencionamos até agora. Afinal, trata-se de uma contradição em termos: 

se todos os fatos devem ser considerados materiais, não é possível 

desqualificar algum ou alguns deles para enquadrá-los na categoria dos 

imateriais. 

Parece-nos, neste ponto, que a melhor interpretação a ser dada 

a esta regra é a seguinte: na falta de especificação dos fatos materiais e 
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imateriais pelo julgador, o enquadramento dos fatos numa ou noutra classe 

dependerá da norma que foi utilizada como fundamento para a decisão. 

Como assevera Neil MacCormick, “you read the statue to find 

out what is relevant”.280 Ou seja, devemos examinar a lei aplicada ao caso 

para determinar o que é ou não relevante para a sua solução. 

No caso, por exemplo, de discussão quanto à incidência do 

Imposto de Renda, é irrelevante a origem do rendimento para fins de sua 

inclusão na base de cálculo do tributo, pois o que se tributa é o acréscimo 

patrimonial, independentemente do fato que lhe deu ensejo. 

Ante esta configuração normativa, será irrelevante, para 

decidir pela incidência do tributo, se a renda foi obtida com atividades 

ilícitas. Neste sentido, aliás, já decidiu o STJ, conforme se verifica na 

ementa abaixo colacionada: 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 
535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA DE 
PERDIMENTO. COBRANÇA DA EXAÇÃO. 
INVIABILIDADE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA 
INEXISTENTE. [...] 3. Embora a regra de tributação possa atingir 
o produto patrimonial de uma atividade ilícita, ela não pode tomar 
como hipótese para a incidência do tributo uma atividade ilícita. 
Ou seja, se o ato ou negócio ilícito for subjacente à norma de 
tributação - estiver na periferia da regra de incidência -, surgirá a 
obrigação tributária com todas as consequências que lhe são 
inerentes. Por outro lado, não se admite que o ato ou negócio ilícito 
figure como elemento essencial da norma de tributação. 4. "Assim, 
por exemplo, a renda obtida com o tráfico de drogas deve ser 
tributada, já que o que se tributa é o aumento patrimonial e 
não o próprio tráfico. Nesse caso, a ilicitude é circunstância 
acidental à norma de tributação. No caso de importação ilícita, 
reconhecida a ilicitude e aplicada a pena de perdimento, não 
poderá ser cobrado o imposto de importação, já que 'importar 
mercadorias' é elemento essencial do tipo tributário. Assim, a 
ilicitude da importação afeta a própria incidência da regra 
tributária no caso concerto" (REsp 984.607/PR, Rel. Ministro 
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, 
DJe 05/11/2008). [...] Recurso especial de TÊXTIL BRASIL 

                                              
280  Rhetoric and the rule of law: a theory of legal reasoning, p. 34. 
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IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DO 
VESTUÁRIO LTDA. não conhecido.281 (grifamos) 

Com este singelo exemplo fica devidamente comprovado que, 

existindo omissão do julgador quanto aos fatos que considerou materiais, 

competirá ao intérprete determina-los a partir do cotejo das normas que 

fundamentaram a decisão. 

(vi) Se, em decisões colegiadas, os julgadores divergem quanto 

aos fatos materiais, somente poderão ser assim considerados 

aqueles sobre os quais houve concordância de todos os 

julgadores;  

Para demonstrar o que essa asserção significa, vamos retomar 

um exemplo já citado: o da decisão do STJ que considerou ilegal a 

compensação de débitos previdenciários com créditos relativos a outros 

tributos federais. 

Como assinalamos, houve concordância de todos os 

julgadores quanto à irrelevância do tipo de crédito que a parte pretendia 

compensar, naquele específico caso, amparando-se a decisão unicamente 

em norma que, no entender da E. Corte, proibiria tal compensação. 

Vamos supor, contudo, que um dos julgadores tivesse 

considerado este fato relevante, afirmando, por exemplo, que não se poderia 

aceitar a compensação no presente caso porque os créditos que a parte 

queria compensar com seus débitos previdenciários não haviam sido 

homologados pela Receita Federal.  

Ora, nesta hipótese, fica claro que, apesar de concordar com a 

conclusão a que se chegou (impossibilidade de compensação), este julgador 

possuiria um entendimento diferente quanto aos fatos que concorreram para 

                                              
281  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1467306/PR. Segunda Turma, Rel. Min. 

Humberto Martins, 24 mar. 2015. 
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a solução da demanda. No entanto, por tratar-se de juízo a respeito do qual 

não houve concordância dos demais julgadores, não poderia ser considerado 

como fato relevante para a definição da ratio decidendi. 

5.5.1.3. Identificando a norma individual e concreta posta pela 

decisão 

Uma vez identificadas as normas que serviram de fundamento 

para a decisão, bem como os fatos considerados pelos julgadores para 

decidir a demanda, é então o momento de delimitar a norma individual e 

concreta positivada pelo julgador no precedente. 

Tal expediente é de fundamental relevância seja para a 

aplicação do precedente aos casos concretos, seja para a solução de conflitos 

entre normas construídas a partir de um mesmo precedente. 

Os atos de aplicação de normas, como já anotamos, são 

também atos de produção normativa. Quando o juiz ou tribunal aplica uma 

norma a um caso concreto, positiva uma nova regra, mais individualizada, 

de modo a disciplinar as condutas intersubjetivas.  

Esta norma, mais individualizada, em nada difere da norma 

superior que a fundamentou, no que diz respeito à sua estrutura: trata-se, 

igualmente, de um juízo condicional que imputa a um fato uma determinada 

consequência. 

Porém, enquanto a norma superior disciplina situações futuras 

(hipotéticas), prescrevendo quais as consequências que devem ser a elas 

imputadas caso se verifiquem, a norma inferior positivada na decisão fará 

referência: (i) a um fato já ocorrido, que se subsome à descrição abstrata;282 

                                              
282  Como observa Paulo de Barros Carvalho, as normas gerais e abstratas e as individuais e 

concretas se diferenciam justamente porque o antecedente da primeira é hipotético, 
enquanto o da segunda é concreto. São suas palavras: “O antecedente das normas 
representará, invariavelmente: 1) uma previsão hipotética, relacionando as notas que o 
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e, em consequência disso, (ii) constituirá uma relação jurídica entre sujeitos 

individualizados.283 

Assim como a norma superior não se confunde com o texto 

de lei, também a norma inferior não poderá ser equiparada ao texto da 

decisão, devendo ser construída pelo intérprete a partir deste suporte físico.  

O texto da decisão judicial, como já mencionamos, é 

composto por enunciados destinados a positivar a norma construída pelo 

julgador a partir do texto de lei. Não serão eles, portanto, a base para a 

construção da norma individual e concreta. Esta será construída a partir dos 

enunciados nos quais são especificados os critérios para a construção da 

norma individual e concreta.  Estes figurarão, portanto, como linguagem-

objeto em relação a linguagem produzida pelo aplicador do precedente. Em 

termos esquemáticos: 

                                              
acontecimento social há de ter, para ser considerado fato jurídico; ou 2) a realização 
efetiva e concreta de um sucesso que, por ser relatado em linguagem própria, passa a 
configurar o fato na sua feição enunciativa peculiar. Lá, na norma geral e abstrata, um 
enunciado conotativo; aqui, na norma individual e concreta, um enunciado denotativo. 
Ambos com a prescritividade inerente à linguagem jurídica.” (Curso de direito 
tributário, p. 257) 

283  Em decorrência da subsunção do fato à hipótese da norma, constitui o juiz uma relação 
jurídica, imputando direitos e deveres a pessoas específicas. Essa ideia é assim 
sintetizada por Roque Antonio Carrazza, tratando especificamente das relações jurídicas 
tributárias: “Logo, o tributo somente pode ser considerado juridicamente existente 
quanto (i) uma lei houver descrito minuciosamente sua hipótese de incidência, (ii ) o fato 
nela previsto tiver ocorrido, em todos os seus aspectos, no mundo real, e (iii ) a autoridade 
competente promover, observadas as cautelas de estilo, a subsunção. Com a conjugação 
desses três fatos haverá um sujeito ativo, com o direito subjetivo à percepção de uma 
soma de dinheiro, a título de tributo, e um sujeito passivo, com o dever jurídico de efetuar 
seu pagamento.” (Reflexões sobre a obrigação tributária, p. 32) 



225 
 

 

Importante ressaltar, por fim, que se aplicam, aqui, as mesmas 

considerações que fizemos no item 5.5.1.1 no que diz respeito às 

dificuldades e limites para interpretação do texto da decisão.  

Por tratar-se de um texto, necessariamente comportará 

interpretações diversas. Esta é a razão dos conflitos na aplicação dos 

precedentes. Há, contudo, critérios a serem considerados nesta atividade, 

que são os usos das palavras empregadas pelo julgador, bem como o 

contexto em que estão inseridas. 

5.5.2. Da existência de critério relevante para a não aplicação do 

precedente no caso concreto (distinguish) 

Como assevera Thomas da Rosa Bustamante, a técnica do 

distinguish é característica do common law e consiste, basicamente, na não 

aplicação do precedente a um determinado caso concreto sob o argumento 

de que ele possui uma característica que o distingue dos casos sujeitos à 

regra imposta pelo precedente.284 

                                              
284  Teoria do precedente judicial: a justificação e a aplicação de regras jurisprudenciais, 

p. 470. 
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Este afastamento, ainda segundo Bustamante, poderia ocorrer 

de duas formas:285 

(i) Mediante uma interpretação restritiva da norma posta pelo 

precedente, de modo a excluir o caso concreto da disciplina 

por ela imposta; ou  

(ii)  Estabelecendo uma exceção à aplicação do precedente que 

anteriormente não existia. Ou seja, reconhece-se que, 

inicialmente, o precedente poderia ser aplicado, mas, por 

conta de uma exceção que anteriormente não tinha se 

verificado, torna-se impossível a sua aplicação. 

Como se vê, em ambos os casos é indispensável examinar os 

limites para aplicação da regra posta pelo precedente. A existência ou não 

de elemento distintivo que autorize a não aplicação do precedente depende, 

portanto, da construção de uma mesma norma a aplicar a partir da decisão 

vinculante. 

Em termos mais diretos: o simples fato de não aplicar a norma 

posta pelo precedente a um determinado caso não implica conflito entre 

normas construídas a partir dele.  

De fato, não há que se falar em conflitos na aplicação de um 

precedente se os participantes do sistema constroem, a partir dele, uma 

mesma norma e deixam de aplicá-la em determinados casos por entenderem 

que ele possui um elemento relevante que o distingue do caso examinado, 

impedindo, portanto, que seja disciplinado pela norma posta pelo 

precedente. 

                                              
285  Idem, p. 473. 
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Conflito há quando os aplicadores constroem normas diversas 

e, portanto, estabelecem critérios distintos para definir se um determinado 

caso pode ou não ser alcançado pela decisão.  

Vejamos um exemplo. No item 5.4.3 abordamos dois casos de 

aplicação controvertida de precedentes dos Tribunais Superiores. Num 

deles tratamos da decisão que considerou inconstitucional o FUNRURAL.  

Pois bem. Examinando a decisão proferida pelo STF a 

respeito do assunto, percebe-se claramente que foi examinada a 

constitucionalidade da referida contribuição na forma como foi instituída 

pela Lei nº 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis nº 8.540/92 e nº 

9.528/97. 

Ocorre que, em momento posterior, foi editada uma nova lei 

– Lei nº 10.256/01 – que alterou novamente a redação do artigo da Lei nº 

8.212/91 que disciplina o FUNRURAL. Surgiu, então, o seguinte 

questionamento: a decisão do STF poderia ser aplicada para afastar as 

cobranças realizadas com base na nova redação dada à lei que institui a 

contribuição? 

O próprio STF cuidou de responder essa questão. Ao 

examinar os Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida 

no RE 596.177, julgado sob o rito da repercussão geral, o Tribunal fixou 

entendimento segundo o qual “a constitucionalidade da tributação com base 

na Lei nº 10.256/2001 não foi analisada nem teve repercussão geral 

reconhecida”.286 

                                              
286  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

FUNDAMENTO NÃO ADMITIDO NO DESLINDE DA CAUSA DEVE SER 
EXCLUÍDO DA EMENTA DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE 
MATÉRIA QUE NÃO FOI ADEQUADAMENTE ALEGADA NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO NEM TEVE SUA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM 
DECISÃO QUE CITA EXPRESSAMENTE O DISPOSITIVO LEGAL 
CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL. I – Por não ter servido de fundamento para 
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Com suporte nesta prescrição, poderiam os aplicadores, 

validamente, construir a seguinte norma a partir do precedente citado:  

 

Não há, portanto, que se falar em conflito na aplicação do 

precedente se os participantes do sistema deixam de utilizá-lo como 

fundamento para a resolução de conflitos que envolvem a exigência do 

FUNRURAL com fundamento na Lei nº 10.256/01.287 Afinal, há 

fundamento para distinguir estes casos de modo a excluí-los do âmbito de 

aplicação do precedente. 

Situação diversa, contudo, se verificaria se, a partir do 

precedente, não ficasse claro se é ou não possível a sua aplicação para as 

exigências posteriores a 2001 e os julgadores construíssem, a partir dele: 

(i) Norma que reconhece a inconstitucionalidade do 

FUNRURAL mesmo após 2001; e 

                                              
a conclusão do acórdão embargado, exclui-se da ementa a seguinte assertiva: “Ofensa ao 
art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural 
seja empregador”(fl. 260). II – A constitucionalidade da tributação com base na Lei 
10.256/2001 não foi analisada nem teve repercussão geral reconhecida. III – Inexiste 
obscuridade, contradição ou omissão em decisão que indica expressamente os 
dispositivos considerados inconstitucionais. IV – Embargos parcialmente acolhidos, sem 
alteração do resultado. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 596177 ED. 
Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 18 nov. 2013) 

287  Importante ressaltar que o STF já reconheceu a repercussão geral dessa matéria 
(exigência do FUNRURAL após a edição da Lei nº 10.256/01). Cf.: BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. RE nº 718874 RG. Tribunal Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
11 set. 2013. 
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(ii) Norma que reconhece a inconstitucionalidade do 

FUNRURAL apenas até 2001.  

Teríamos, então, duas normas que estabelecem requisitos 

distintos e cuja adoção resultará no estabelecimento de critérios diversos 

para determinar quais os casos que possuem uma distinção apta a afastar a 

aplicação do precedente.  

Tomando como referência a norma descrita no item 1, 

podemos concluir que o fato de a exigência estar amparada na novel 

legislação não seria critério distintivo para evitar a aplicação do precedente 

ao caso concreto. No entanto, se a referência fosse a norma descrita no item 

2, este seria um critério de distinguish.  

Em síntese, o que pretendemos demonstrar é que a adoção de 

um critério de distinção para fins de aplicação ou não de um precedente não 

significa que foram construídas normas conflitantes a partir de tal decisão.  

5.6. Resolução dos conflitos entre normas construídas a partir de um 

mesmo precedente 

Ato e procedimento são apenas duas formas distintas de 

analisar uma mesma realidade jurídica. O ato é uma ação analisada na sua 

perspectiva estática, ou seja, como algo pronto e acabado. Procedimento, 

por sua vez, diz respeito à ação na sua perspectiva dinâmica, ou seja, como 

processo de atuação ou conjunto de elementos de caráter sucessivo.288 

                                              
288  “[...] para que podamos hablar de juramento primero tiene que producirse el jurar; para 

hablar de saludo, antes es preciso que haya tenido lugar el saludar; el asesinato presupone 
e asesinar. Dicho con la máxima concisión: el sustativo presupone el verbo; el concepto 
estático presupone el dinâmico; lo actuado presupone la acción. La acepción estática de 
acción (como algo acabado y consumado, como la que ya ha sido actuado) da por 
supuesta la acepción dinámica (el proceso de actuación, la acción como proceso de 
elementos de carácter sucesivo). Vistas así las cosas, parece fora de duda que la acción, 
en su acepción preoritária, que es la dinámica, no puede ser outra cosa que el 
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Trata-se, pois, de conceitos indissociáveis, na medida em que, 

para realizar um ato, é necessário observar um certo procedimento. A 

decisão judicial, por exemplo, é um ato cuja prática está condicionada a um 

certo procedimento.  

Sob esta perspectiva, podemos afirmar que a atividade de 

resolução de conflitos entre normas pode ser subdividida em duas 

categorias: (i) o procedimento por meio do qual se analisará a existência ou 

não do conflito; e (ii) o produto desta atividade, ou seja, o ato que certifica 

a existência do conflito (ou reconhece a sua inexistência) e constitui os 

efeitos correlatos.  

Antes, portanto, de examinar o ato que resolve o conflito entre 

normas construídas a partir de um mesmo precedente, vamos traçar, em 

linhas gerais, os requisitos para sua produção (procedimento). 

5.6.1. O procedimento de resolução do conflito na aplicação de 

precedentes vinculantes 

Não tem sentido atribuir efeitos vinculantes (fortes ou fracos) 

a certos precedentes se estes não são aplicados de modo uniforme, ou seja, 

se a partir dele são construídas normas distintas que resultam na imputação 

de consequências diversas a casos idênticos. 

O próprio ordenamento jurídico, portanto, ao prescrever tais 

efeitos vinculantes, exige, por via transversa, que conflitos na aplicação 

destes precedentes seja solucionada.  

Especificamente no ramo do direito tributário, vimos que 

certos precedentes dos Tribunais Superiores têm efeitos vinculantes tanto 

para o Poder Judiciário quanto para a Administração Pública Federal, de 

                                              
procedimiento.” (Teoria del derecho: fundamentos de teoria comunicacional del 
derecho, vol. I, p. 234) 
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modo a impedir a realização de novos lançamentos e obrigar a revisão dos 

já realizados. 

Temos, portanto, dois âmbitos distintos nos quais é possível a 

aplicação controvertida dos citados precedentes: o âmbito judicial e o 

âmbito administrativo. Como consequência, poderão ocorrer, em ambas as 

esferas, processos nos quais o objeto seja a aplicação controvertida de 

precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores. 

5.6.1.1. Resolução do conflito na esfera administrativa 

Nos itens 5.3.3 e 5.3.4 citamos a legislação que vincula a 

Administração Pública às decisões proferidas pelo STF e pelo STJ nos 

termos dos arts. 543-B e 543-C do CPC.  

Tal vinculação se traduz, basicamente, em dois mandamentos: 

(i) Possibilidade de revisão de ofício dos lançamentos já 

realizados, quando em confronto com os precedentes 

mencionados; e  

(ii)  Não constituição de créditos tributários relativamente a fatos 

futuros, se tal exigência implicar violação à orientação 

firmada nos ditos precedentes. 

A revisão de ofício, como o próprio nome diz, é um 

procedimento que se inaugura por iniciativa da própria Administração 

Pública, sendo dispensável qualquer providência do sujeito passivo.289  

                                              
289  Conforme reconhecido pela própria Receita Federal do Brasil no Parecer Normativo 

COSIT nº 08/2014: “Percebe-se que a única previsão de alteração de lançamento por 
iniciativa do sujeito passivo contida no CTN é a decorrente de impugnação (insurgência 
regulada pelo Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972 – Processo Administrativo 
Fiscal – PAF). Para os demais casos, seja no recurso de ofício (previsão no inciso II do 
art. 25 do PAF), seja na revisão de ofício com base no art. 149 do CTN, a alteração do 
lançamento anteriormente efetuado independe de qualquer iniciativa ou providência do 
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A Receita Federal do Brasil, no entanto, tem admitido a 

revisão de ofício após provocação do sujeito passivo. Tal entendimento foi 

positivado na Solução de Consulta Interna nº 32/201 nos seguintes termos: 

15. Mas, cabe suscitar se na hipótese de o sujeito passivo não ter 
exercido o seu direito de impugnação (revel) previsto no inciso I 
do art. 145 do CTN, ou tê-lo exercido, já havendo decisão 
definitiva na esfera administrativa, nos termos do art. 42 do PAF, 
total ou parcialmente desfavorável, apresentar petição apontando 
questões outras (fatos e/ou provas), que, a seu ver, são 
justificadoras da improcedência do lançamento efetuado, tal 
petição pode ser apreciada pela autoridade administrativa? Pode 
haver revisão de ofício do lançamento neste caso?  

16. Por óbvio, a petição formalizada não poderá ser recebida como 
impugnação, seja por ser intempestiva (Ato Declaratório 
Normativo Cosit nº 15, de 12 de julho de 1996), seja porque o 
direito ao contencioso administrativo já foi exercido pelo sujeito 
passivo. Contudo, tendo a autoridade administrativa diante de 
si possível inconsistência no lançamento, não pode furtar-se a 
revisar o lançamento se ocorrer alguma das hipóteses 
previstas no CTN, justificadoras de revisão de ofício. Embora 
a petição não seja diretamente a responsável pela alteração do 
lançamento, esta ocorre por vias transversas, indiretamente.290 
(grifamos) 

Prevalece, por outro lado, o entendimento segundo o qual, nos 

casos de revisão de ofício, não é possível a interposição de qualquer recurso 

administrativo pelo contribuinte.291 

Pois bem. É possível que, na revisão de ofício, se verifique a 

aplicação controvertida de um mesmo precedente dos Tribunais Superiores. 

Por exemplo: 

                                              
sujeito passivo. Este o significado da atuação de ofício.” (BRASIL. Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. Parecer Normativo COSIT nº 8, de 03 de setembro de 2014. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 04 set. 2014. Disponível em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=
55808) 

290  (BRASIL. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Solução de Consulta Interna COSIT 
nº 32, de 30 de novembro de 2010. Disponível em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=
53199) 

291  Cf. Parecer Normativo COSIT nº 8, de 03 de setembro de 2014. 
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(i) ao revisar um determinado lançamento, a Administração o faz 

com base na norma A, construída a partir do precedente, o que 

leva ao cancelamento integral da exigência; e  

(ii) ao revisar um outro lançamento, idêntico ao anterior, a 

Administração Pública o faz com base na norma B, também 

construída com base no precedente, mas que é mais restrita 

que a norma A, levando, assim, ao cancelamento apenas 

parcial de uma dada exigência 

Neste cenário, e tendo em vista a impossibilidade de 

apresentação de recurso em face da decisão que revisa de ofício o 

lançamento efetuado, terá o sujeito passivo uma única opção: socorrer-se 

do Poder Judiciário, aplicando-se, assim, o procedimento que veremos no 

item subsequente.  

Contudo, nas hipóteses em que a interpretação controvertida 

leva à constituição de créditos tributários, a situação é diversa. 

Vejamos um exemplo. Suponhamos que um dado precedente 

tenha reconhecido a ilegalidade da inclusão de determinada parcela na base 

de cálculo de um tributo, bem como de uma dada alíquota, mantendo a 

aplicação da alíquota anterior menor.  

Numa hipótese como essa, e tendo em vista que a 

Administração Pública não poderá constituir créditos tributários que 

estejam em desacordo com a orientação firmada no precedente, muito 

provavelmente os lançamentos futuros serão realizados do seguinte modo: 

(i) excluindo a parcela mencionada da base de cálculo do tributo; e (ii) 

aplicando a alíquota anterior àquela que foi considerada inconstitucional.  

Pode ocorrer, porém, que ao construir a norma do referido 

precedente, entenda um aplicador que ele nada disse sobre a exclusão de 
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determinada parcela da base de cálculo do tributo. Constituirá créditos 

tributários futuros, portanto, com base na alíquota anterior, mas utilizando 

base de cálculo diversa daquela apurada em outros períodos, por outros 

aplicadores, com base na norma do precedente anteriormente mencionada. 

Numa dada situação, poderá o sujeito passivo impugnar a 

exigência fiscal, de modo que os órgãos julgadores administrativos 

uniformizem a interpretação do precedente. Ou seja, caberá a estes órgãos: 

(i) decidir o conflito quanto a norma a ser construída a partir 

desta decisão, fixando a interpretação que entendem correta; 

(ii)  cancelar parcialmente uma dada exigência fiscal, se em 

confronto com esta norma. 

De acordo com o Decreto nº 70.235/72,292 o iter 

procedimental, no âmbito administrativo federal, é basicamente o seguinte:  

(i) a impugnação do sujeito passivo será julgada por um 

Delegado da Receita Federal do Brasil; 

(ii)  se a impugnação for julgada improcedente, poderá o 

contribuinte ser apresentado recurso voluntário, que será 

julgado por uma das Câmaras do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais; 

(iii)  por sua vez, as decisões das Câmaras que compõem o 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) – 

sejam elas favoráveis ou contrárias ao contribuinte – poderão 

ser impugnadas mediante a apresentação de recurso especial, 

                                              
292  BRASIL. Decreto nº 10.235, de 06 de março de 1972. Dispõe sobre o processo 

administrativo fiscal, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa 
do Brasil, Brasília, DF, 7 mar. 1972. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d70235cons.htm  
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desde que a parte comprove divergência de entendimento, o 

qual será julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais 

do CARF. 

É importante observar, por outro lado, que existindo 

divergências entre os órgãos julgadores quanto à norma a ser construída a 

partir do precedente, caberá, em última instância, à Câmara Superior de 

Recursos Fiscais solucionar definitivamente a controvérsia, no âmbito 

administrativo.  

Uma vez decidida a questão no âmbito administrativo, e 

entendendo o contribuinte que permanece a controvérsia quanto à aplicação 

do precedente (quando há, por exemplo, decisões judiciais atribuindo outro 

sentido a esta decisão judicial), poderá ajuizar medida judicial para que o 

conflito seja solucionado. Trata-se de corolário do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, 293 da Constituição 

da República. 

É importante observar, por fim, que na tentativa de eliminar 

controvérsias quanto à aplicação dos precedentes, art. 19 da Lei nº 

10.522/02,294 prevê a necessidade de que seja editado ato normativo pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de modo a fixar a ratio decidendi 

da decisão vinculante do tribunal superior. 

Contudo, já anotamos que são pouquíssimas as situações em 

que isso de fato ocorreu. A regra é a ausência de manifestação da PGFN 

                                              
293  Art. 5º. [...] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

a direito;  

(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm) 

294  BRASIL. Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. Dispõe sobre o Cadastro Informativo 
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 jul. 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10522.htm 
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mesmo sobre precedentes há muito transitados em julgado e que têm sido 

largamente aplicados pelo Poder Judiciário.  

O resultado disso é:  

(i) a impossibilidade de que a Receita Federal revise de ofício os 

lançamentos já realizados e continue constituindo créditos 

para os fatos posteriores, mesmo quando em conflito com o 

que foi decidido pelos Tribunais Superiores;  

(ii)  a interposição de recursos administrativos pelos contribuintes 

de modo a garantir a aplicação do precedente; e 

(iii) muitas vezes, a aplicação conflitante dos precedentes pelo 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), 

quando opta por aplica-los.  

Com efeito, o CARF, atualmente,295 não está vinculado àquilo 

que é decidido pelo STF e pelo STJ sob a égide dos arts. 543-B e 543-C do 

Antigo CPC. No entanto, seus integrantes têm aplicado, largamente, tais 

decisões aos casos postos sob sua análise e são comuns os conflitos na 

interpretação destes precedentes.  

5.6.1.2. Resolução do conflito no âmbito judicial 

Como vimos no item precedente, eventual conflito na 

aplicação dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores poderá ser 

resolvido no âmbito administrativo. 

                                              
295  Dizemos atualmente porque existia previsão no regimento anterior (art. 62-A) que 

obrigava o CARF a reproduzir o entendimento adotado pelo STF e pelo STJ em recursos 
julgados na sistemática dos arts. 543-b e 543-C do Antigo CPC. Contudo, não há, no 
atual regimento, qualquer prescrição neste sentido. 
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No entanto, caso o sujeito passivo não concorde com a 

interpretação conferida ao precedente pelos julgadores administrativos, 

poderá propor medida judicial para a decisão proferida naquele âmbito seja 

revisada. A causa de pedir, nesta hipótese, será justamente uma outra 

interpretação conferida ao mesmo precedente, igualmente possível, mas que 

resulta na atribuição de consequências diversas.  

É possível, porém, que se verifique a construção de normas 

conflitantes, a partir de um mesmo precedente, no âmbito do Poder 

Judiciário. Em outros termos: apesar de os precedentes vincularem os juízes 

e tribunais, nada impede que interpretem tais decisões de modo diverso.  

Tratando-se de precedentes firmados sob o regime dos arts. 

543-B e 543-c do Antigo CPC, deverá o sujeito passivo interpor os recursos 

cabíveis para resolver tais conflitos.  

No que diz respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal 

proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, o sujeito 

passivo dispõe não apenas dos recursos previstos na legislação processual, 

mas também da ação rescisória de modo a adequar decisão transitada em 

julgado que, no seu entender, aplicou de modo conflitante o precedente da 

E. Corte. 

Com efeito, o STF, no julgamento do RE 730462,296 decidiu 

que os efeitos vinculantes de suas decisões em controle concentrado não 

significam impossibilidade de aplicação das decisões transitadas em 

julgado que aplicaram orientação contrária a que foi por ela adotada. Seria 

indispensável, neste caso, a propositura de ação rescisória para alterar a 

coisa julgada e, assim, adequá-la ao que foi decidido no controle 

concentrado.  

                                              
296  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 730462. Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori 

Zavascki, 09 set. 2015. 
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Sendo assim, diante da aplicação controvertida do precedente, 

e entendendo o sujeito passivo que, no seu caso, não foi aplicada a 

interpretação que melhor se coaduna com o que foi decidido no precedente, 

seria igualmente cabível o manejo da referida ação. 

Por fim, vale ressaltar a orientação firmada pelo Novo CPC 

quanto ao manejo da reclamação. Como já mencionamos, esta lei unificou, 

sob a nomenclatura “recursos repetitivos”, o procedimento de resolução de 

matéria, pelos Tribunais Superiores (STF e STJ), que está sendo discutida 

em inúmeros processos.  

Ademais, deixou claro que a não observância da tese adotada 

pelo Tribunal Superior nos recursos repetitivos permite o manejo de 

reclamação (art. 988, IV).   

Tendo em vista que a reclamação é cabível para impugnar 

tanto atos administrativos quanto decisões judiciais, estaria o sujeito 

passivo autorizado a propor esta demanda de modo a eliminar a aplicação 

controvertida do precedente.  

Em todas estas situações, no entanto, o que se pretende é 

sempre o mesmo: que seja realizada uma interpretação conforme ao 

precedente. O resultado desta atividade nós veremos a seguir. 

5.6.2. O ato de solução do conflito na aplicação de precedentes 

vinculantes 

Fixados os critérios para solução dos conflitos entre normas 

construídas a partir de um mesmo precedente, bem como o procedimento 

que pode ser utilizado para que tal solução se verifique, surge o 

questionamento: qual o resultado da resolução do conflito?  
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O procedimento de resolução de conflitos na aplicação de um 

dado precedente vinculante, como já vimos, é motivado pela crença de que 

é possível a construção de mais de uma norma a partir de uma mesma 

decisão e que apenas uma delas pode prevalecer. 

Caberá ao órgão responsável pelo conflito decidir, então, qual 

destas interpretações deve prevalecer. Em última instância, terá que definir 

qual, afinal, é a norma introduzida pelo precedente.  

Esta norma, como já assinalamos, compõem uma norma de 

competência dispositiva, a qual obriga, em maior ou menor grau, a 

observância da ratio decidendi do precedente, ou seja, da norma por ele 

introduzida.  

Sob esta perspectiva, uma vez que o órgão competente resolve 

o conflito, fixa definitivamente os termos da norma de competência. O 

próximo passo será, então, verificar se a competência foi ou não exercida 

licitamente, ou seja, se tal norma foi observada ou não. 

Vejamos um exemplo. No item 4.5.3 mencionamos que têm 

convivido, no CARF, interpretações controvertidas da decisão do STF que 

julgou a inconstitucionalidade do FUNRURAL. Com base no mesmo 

julgado, foram construídas duas normas diversas:  

(iii)  Uma considerando legítima a aplicação da regra de sub-

rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91; e 

(iv) Uma que impede a aplicação da referida regra. 

Há, portanto, espaço para a construção de duas normas 

dispositivas de competência diversas: 



240 
 

 

Caberá ao sujeito responsável pela solução do caso determinar 

qual delas deve prevalecer, com base nos critérios que citamos no item 

5.5.1. Ao decidir deste modo, simplesmente fixa uma das interpretações 

possíveis, excluindo todas as demais e, como consequência, inviabiliza a 

aplicação de qualquer norma que não se compatibilize com a interpretação 

fixada. Vejamos estas ideias com mais vagar.  

5.6.2.1. Primeiro passo: fixar qual a norma que pode ser 

construída a partir do precedente 

Quando tratamos de conflitos na aplicação de precedentes 

vinculantes, estamos examinando antinomias entre normas construídas a 

partir de um mesmo suporte físico. Portanto, a resolução do conflito 

depende, em primeiro lugar, de se determinar qual destas normas deve 

prevalecer. 

Para tanto, o aplicador se valerá de procedimento equivalente 

ao que é adotado pelos nossos Tribunais quando decidem, por exemplo, pela 

constitucionalidade de uma determinada lei.   
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Voltemos ao exemplo da Lei nº 9.718/98, declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Referida lei, como vimos, 

instituiu, com suporte no art. 195 da CF contribuições incidentes sobre as 

receitas das pessoas jurídicas. 

Para os que defendiam a constitucionalidade da referida 

norma, tal enunciado autorizaria a instituição destes tributos sobre tal 

materialidade. A inconstitucionalidade, por sua vez, baseava-se no 

entendimento de que o art. 195, ao fazer referência a faturamento, permitia 

a instituição de tributo sobre a receita, na medida em que são grandezas 

equivalentes. 

A partir de um mesmo texto, portanto, eram construídas duas 

normas jurídicas distintas, que resultavam na atribuição consequências 

diversas a casos idênticos. Em termos esquemáticos: 

 

Ao interpretar o texto constitucional, o Supremo Tribunal 

Federal construiu a segunda das normas citadas, ou seja, a que impede a 

tributação de todas as receitas da pessoa jurídica. Como resultado disso, 

considerou inconstitucional a Lei nº 9.718/98, o que permitiu o 
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cancelamento de qualquer exigência fiscal constituída com base nas suas 

disposições.  

Examinando a atividade exercida pelo STF neste caso, 

percebe-se claramente que não houve declaração de nulidade da norma de 

competência 1. O que fez a E. Corte Suprema, neste caso, foi fixar que a 

norma 2 era a norma de competência que poderia ser construída a partir do 

art. 195, da CR. Afastou, assim, quaisquer interpretações em sentido 

contrário.  

O resultado desta interpretação, porém, levou a anulação das 

normas inferiores, construídas com base na norma de competência 1. Mais 

especificamente, levou-o a declarar nula a Lei nº 9.718/98 e, como 

consequência, os atos fundados em suas disposições. A razão para tanto é 

simples: se a interpretação a ser conferida à norma de competência é a 2, 

todas as normas produzidas com base na interpretação 1 serão consideradas 

viciadas, ou seja, em confronto com a norma de competência. 

5.6.2.1. Segundo passo: anular as normas que estejam em 

confronto com a norma construída 

Como mencionamos no item precedente, o Supremo Tribunal 

Federal, ao examinar a constitucionalidade da Lei nº 9.718/98, o fez do 

seguinte modo: (i) fixando a interpretação a ser conferida ao art. 195 da CF; 

e (ii) anulando a norma que estava em confronto com esta interpretação. 

A resolução de um conflito na aplicação de precedentes 

vinculantes se dá de modo semelhante: o ato de solução do conflito não faz 

outra coisa senão fixar a interpretação que deve prevalecer.  

Em consequência dessa fixação da norma a aplicar, ou seja, 

da norma de competência construída a partir do precedente, verificará então 

se as normas produzidas atendiam ou não as suas disposições. Caso a 
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resposta seja positiva, elas serão mantidas; caso a resposta seja negativa, 

elas serão anuladas.  

O ato de resolução do conflito entre normas construídas a 

partir de um mesmo precedente tem, portanto, dupla função: 

(i) Fixar qual a interpretação do precedente que deve prevalecer, 

ou seja, delimitar qual a norma de competência foi por ele 

estatuída; e 

(ii) Verificar se a competência para a aplicação do precedente 

deu-se ou não de forma lícita, ou seja, se o caso concreto foi 

resolvido nos termos da norma que, no seu entender, é aquela 

fixada pelo precedente.  

Sendo assim, no exemplo acima citado, referente ao 

FUNRURAL, teríamos o seguinte: supondo que, ao resolver o conflito, o 

órgão competente constrói norma segundo a qual é proibida a aplicação da 

regra de sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91, terá que: 

(i) Anular a decisão que, ao aplicar o precedente, considerou 

legítima a aplicação da referida regra; ou  

(ii)  Manter a decisão que aplicou o precedente, se o fez 

considerando ilegítima a aplicação desta regra. 

Em síntese, o ato de resolução do conflito se inicia com a 

determinação da norma superior aplicável, ou seja, da norma de 

competência que impõe a aplicação do precedente.  

Fixada esta norma de competência, é então o momento de 

verificar se as normas inferiores (normas que aplicam o precedente) são ou 

não compatíveis com ela. Caso verifique a incompatibilidade, ou seja, o 

exercício ilícito da competência, será obrigado a anular tais normas 
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inferiores com fundamento na norma primária sancionadora da 

competência, se for a Administração Pública, ou na norma secundária, se 

for o Poder Judiciário. 

De fato, já no primeiro capítulo deste trabalho deixamos 

consignado que a norma de competência se subdivide em três juízos 

condicionais: o primeiro (norma primária dispositiva) prescreve os 

condicionantes para o exercício da competência; os outros dois (norma 

primária sancionadora e norma secundária) prescrevem a sanção aplicável 

em caso de exercício ilícito da competência, qual seja, a nulidade.  

 

Quando, pois, o agente competente reconhece que uma norma 

foi criada ilicitamente – melhor dizendo, em desacordo com aquilo que 

prescreve a norma primária de competência – deve introduzir no sistema 

outra norma, esta anulatória, que, assim como as demais regras jurídicas, se 

estrutura num juízo condicional com a seguinte configuração: 

Norma anulatória: dado o fato de uma regra ser defeituosa, deve-ser a não 

aplicação dessa norma. 
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Como se percebe, a norma anulatória não faz outra coisa 

senão impedir a aplicação da regra defeituosa.297  

Transportando tais considerações para o nosso objeto de 

estudos, teremos então o seguinte: 

(i) Um mesmo precedente permite a construção de duas normas: 

norma 1 e norma 2;  

(ii)  Ao resolver o conflito, o agente competente define que o 

precedente dá ensejo à construção da norma 1;  

(iii)  Deverá, então, verificar se as normas produzidas estão ou não 

de acordo com a norma 1; 

(iv) Obviamente, as normas que foram produzidas com base na 

norma 2 estarão em confronto com a norma 1. Sua produção, 

portanto, equivale ao exercício ilícito da competência, de 

modo que deverão ser anuladas. 

Com este exemplo, fica claro que não é a norma 2 que será 

anulada, mas sim as normas produzidas com suporte nesta interpretação. 

  

                                              
297  Para J.J. Calmon de Passos, nulidade “é uma desqualificação determinada pelo sistema 

jurídico, no tocante a certo suposto, por entendê-lo inapto para justificar a imposição da 
consequência que lhe seria própria, inaptidão essa derivada da atipicidade relevante desse 
suposto, vista essa relevância em consonância com o enlace que a mesma ordem jurídica 
estabelece entre a vontade do sujeito agente e o resultado normativamente previsto. 
Desqualificação, porque a nulidade não é algo ínsito à própria conduta juridicizada, sim 
o resultado de um juízo constitutivo do agente político legitimado para essa função, que 
retira, na espécie, a imputabilidade do suposto. [...].” (Esboço de uma teoria das nulidades 
aplicada às nulidades processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38) 
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Conclusões 

No início deste trabalho, deixamos claro que as normas 

superiores determinam a maneira como serão produzidas as normas 

inferiores, disciplinando: (i) o sujeito que pode criar novas normas; (ii) o 

procedimento que deve seguir para criar essas normas; e (iii) a matéria sobre 

a qual essas normas poderão versar. 

Tais normas, contudo, não se confundem com os textos 

prescritivos. São construídas pelo intérprete a partir deste suporte físico. 

Como consequência, e tendo em vista os vícios de 

ambiguidade e vaguidade que acometem os textos prescritivos, é comum a 

construção de normas superiores conflitantes, o que leva a produção de 

normas inferiores igualmente diversas. 

Quando se verificam conflitos na aplicação de precedentes 

vinculantes dos Tribunais Superiores, o que se verifica é exatamente isso: a 

construção, a partir de um mesmo suporte físico (o texto da decisão), de 

normas a aplicar conflitantes, de modo que idênticas situações ficam 

sujeitas a tratamentos distintos.  

Estes conflitos interessam ao direito na medida em que se trata 

de normas com âmbitos de vigência coincidentes e que integram o mesmo 

ordenamento jurídico. Ademais, tal antinomia implica flagrante violação 

aos princípios da segurança jurídica e da igualdade. 

A solução desses conflitos, no entanto, não pode se pautar nos 

critérios comumente eleitos pela doutrina para resolver antinomias 

(critérios cronológico, hierárquico e da especialidade). A razão para tanto é 



247 
 

simples: trata-se de normas que ocupam a mesma hierarquia, disciplinam a 

mesma matéria (sendo igualmente gerais) e baseiam-se no mesmo texto 

prescritivo, sendo, portanto, contemporâneas. 

Neste cenário, foi preciso voltar ao direito positivo vigente 

para, a partir de suas disposições, construir um novo critério para solução 

destas específicas antinomias.  

Verificamos, então, que nosso ordenamento prescreve que 

toda e qualquer decisão deve ser fundamentada, significa dizer, deve indicar 

as normas e os fatos que de algum modo influenciaram na resolução do caso 

concreto. 

E nem poderia ser diferente. Afinal, sabemos que: 

(i) a produção de uma norma resulta da aplicação de outra norma, 

de modo que não poderá o julgador decidir um caso – 

positivando uma norma individual e concreta para disciplinar 

a relação entre as partes do processo – sem construir a norma 

que lhe serve de fundamento; e  

(ii)  a aplicação de uma norma geral e abstrata a um caso concreto 

depende da certificação da ocorrência de um fato que se 

subsome àquilo que ela prescreve em sua hipótese. Somente 

assim será possível imputar as consequências que ela prevê. 

Sob esta perspectiva, não resta dúvida de que a definição na 

norma a ser aplicada a partir do precedente depende da identificação das 

normas aplicadas, dos fatos que possibilitaram a sua aplicação e, é claro, o 

resultado desta aplicação, que é a norma individual e concreta que constituiu 

uma relação entre as partes.  
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Como consequência, serão estes, também, os critérios que 

servirão de parâmetro para a resolução dos conflitos na aplicação dos 

precedentes vinculantes.  

Estabelecido os critérios para a solução das antinomias, 

investigamos então os procedimentos a serem seguidos para que o agente 

competente realize tal atividade. 

Por estarmos tratando da aplicação de precedentes vinculantes 

no âmbito do Direito Tributário, verificamos que tanto a Administração 

Pública quanto o Poder Judiciário estão aptos a resolver tais conflitos, sendo 

certo que, a depender de quem seja provocado para solucionar a antinomia, 

diferente será o procedimento a ser seguido. 

Por fim, verificamos que a solução da antinomia, no caso sob 

nossa análise – aplicação controvertida de precedentes vinculantes – não 

implica anulação de uma das normas conflitantes. Significa dizer: o 

participante que resolve o conflito não precisa produzir uma nova regra 

determinando, expressamente, que uma delas não seja aplicável.  

Com efeito, tendo em vista que as normas conflitantes são 

interpretações construídas a partir de um mesmo texto, limita-se o órgão 

julgador a escolher uma delas, afastando implicitamente todas as demais 

interpretações com ela conflitantes.  

Porém, uma vez que fixa a norma que pode e deve ser 

construída pelo precedente, caberá ao participante verificar se ela foi 

observada no caso sob sua análise. Significa dizer, se a norma editada com 

base no precedente está ou não de acordo com a interpretação (norma) que 

ele considera legítima. 

Caso a resposta seja negativa, aí sim terá sentido a edição de 

norma anulatória, de modo a impedir a aplicação das normas inferiores 
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editadas com fundamento na interpretação do precedente que não 

prevaleceu.  

Esquematicamente, essas conclusões poderiam ser expostas 

do seguinte modo:  
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