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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a questão da superação do precedente 

judicial frente ao princípio da segurança jurídica, ou seja, o foco desta dissertação 

consiste em saber qual deve ser o efeito conferido aos casos em que o tribunal muda o 

seu posicionamento até então consolidado, evitando com isso os males da chamada 

jurisprudência cambaleante ou ziguezague, fato este que sempre nos perturbou. Para 

tanto, analisamos a fundo o princípio da segurança jurídica, bem como todas as causas 

de insegurança, sendo que uma delas (jurídica) consiste exatamente nesta modificação 

de jurisprudência. Também analisamos a fundo a teoria dos precedentes judiciais, 

passando por todos as suas nuances, tanto no common law como no civil law, para ao 

final concluirmos que nos casos de superação do precedente judicial, a regra deve ser o 

efeito prospectivo, salvo nos casos de se conceder uma maior proteção aos direitos 

fundamentais.  

 

 

 

Palavras-chave: Segurança jurídica. Precedente judicial. Superação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to examine the issue of  overcoming judicial precedents against the 

principle of legal certainty, that is, the focus of this dissertation is to understand  the 

effect in cases where the court changes an already consolidated position. This 

perception should avoid the evils of the so called staggered or zigzag  jurisprudence , a 

fact that has always troubled us. To this effect, we analyze in depth the principle of legal 

certainty, as well as all causes of insecurity. Among those, the legal one consists exactly 

in this change of jurisprudence. Furthermore, we made a thorough analysis of the theory 

of judicial precedents, covering all its nuances, both in common  and in civil law. We 

thus concluded that in cases of overcoming judicial precedents, the rule should be the 

prospective effect except in cases of granting greater protection to fundamental rights 

  

Keywords: legal security. Judicial precedent. Overcoming. 
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INTRODUÇÃO  

 
Nossa pesquisa tem por finalidade analisar a superação do precedente judicial 

frente ao princípio da segurança jurídica, e foi motivado pela nossa constante inquietação com 

a chamada jurisprudência flutuante, cambaleante, também conhecida como jurisprudência 

ziguezague (Zick-Zack-Rechtsprechung).  

Sempre nos causou espanto o fato de um tribunal, que, diga-se de passagem, é 

considerado superior e cuja função é uniformizar o direito infraconstitucional e  constitucional 

e dar a última palavra sobre a Constituição, poder, em um curto espaço de tempo, proferir 

decisões diametralmente opostas sobre um mesmo tema, como aconteceu, por exemplo, com 

o crédito do IPI alíquota zero, progressão de regime para crimes hediondos, prisão civil do 

depositário infiel, a fidelidade partidária, isso só para citarmos alguns casos mais conhecidos. 

Assim, partindo de uma concepção pós-positivista do direito, segundo a qual a 

jurisprudência não pode ser mais vista como uma fonte mediata e, considerando que o cidadão 

confia e se planeja a partir dos julgados proferidos por nossos tribunais, especialmente os 

tribunais superiores, resolvemos tratar deste imbricado tema que, com o atual Projeto do Novo 

CPC mereceu destaque.  

Nosso estudo está dividido em quatro capítulos. O primeiro dedicamos a 

estudar as causas de insegurança jurídica, as quais percebemos ser possível dividi-las em 03 

(três) grupos: o primeiro de ordem social, sendo uma decorrência do atual estágio social em 

que vivemos, considerado de alta velocidade e de constante transformação; o segundo de 

ordem legal, em que é possível verificar que vivemos em um verdadeiro caos legislativo, já 

que se legisla muito e quase sempre sem qualidade; e por último, as causas jurídicas, sendo 

que uma delas consiste, especificamente, na questão da mudança de posicionamento dos 

nossos Tribunais. 

No segundo capítulo são estudados o princípio da segurança jurídica e todos os 

seus consectários, sendo possível perceber que, no plano da filosofia do direito, a segurança 

jurídica está situada no mesmo patamar da justiça; é um elemento fundante do próprio 

conceito do direito.  

Ademais, neste capítulo analisamos todo o conteúdo do princípio da segurança 

jurídica, que por sinal é um dos elementos de um Estado Democrático de Direito moldado por 

dois grandes vetores dos quais decorrem diversos outros princípios que dão concretude ao 
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princípio da segurança jurídica. O primeiro deles é a estabilidade, que se escora na proibição 

de ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e a coisa julgada, assim como na 

irretroatividade das leis (= do direito). Já o segundo vetor consiste na previsibilidade que, por 

sua vez, tem como corolários os princípios da legalidade, anterioridade, proteção à confiança 

e boa-fé objetiva. 

Por fim, neste capítulo segundo ainda analisamos o princípio da segurança 

jurídica na Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, procedendo ainda 

uma análise no direito comparado.  

Já no terceiro capítulo nosso foco passa a ser o precedente judicial, ocasião em 

que procuramos, primeiro, diferenciá-lo da jurisprudência e, ato contínuo, defini-lo como uma 

fonte imediata do direito, tendo em vista a sua importância numa concepção pós-positivista de 

direito. 

Neste capítulo procuraremos definir todos os elementos essenciais sobre uma 

teoria dos precedentes, como o conceito do stare decisis, da ratio decidendi (holding) e do 

obiter dictum, além das técnicas para distinguir uma ratio decidendi de uma  dicta, conceitos 

estes fundamentais para compreendermos a teoria dos precedentes judiciais. 

Também procuramos descrever neste capítulo como deve se dar a aplicação do 

precedente judicial, fato este aparentemente ignorado em terrae brasilis,valendo-se aqui da 

expressão utilizado por Lenio Luiz Streck. Isto porque no Brasil dificilmente se realiza uma 

análise fático-comparativa entre o caso em julgamento e o precedente judicial, frisando que é 

justamente neste trabalho comparativo que se opera, por exemplo, o distinguishing, bem 

como aparece o chamado hard case, também conhecido como first impression, ou seja, um 

caso sem precedentes. 

Ao final deste capítulo ainda procuramos tecer comentários sobre o papel do 

precedente no civil law, bem como tratamos da tipologia de precedentes existentes no direito 

brasileiro, além de seu processo de formação (dinâmico e estático). 

Por fim, no quarto e último capítulo, abordamos a superação do precedente 

judicial, ou seja, do chamado overruling, que não deve ser confundido com o distinguishing. 

Além do overruling, vimos ainda a questão do overriding e da técnica da sinalização, sendo 

que ambos consistem em técnicas de superação do precedente judicial. 

Também foi objeto de análise neste último capítulo a eficácia temporal no caso 

de superação do precedente judicial, oportunidade em que concluímos que a regra deve ser o 

efeito prospectivo (prospective overruling), sendo que a eficácia retroativa (retrospective 

overruling) deve se dar em situações excepcionais.  
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Foi visto ainda que o efeito prospectivo pode ser concedido com fundamento 

no art. 27 da Lei nº 9868/99, em que pese não ser obrigatório a sua utilização, pois a 

concessão deste efeito decorre dos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva, proteção 

à confiança, irretroatividade da lei, etc. Por conseguinte, analisamos o quórum para a 

atribuição da eficácia prospectiva no caso de superação do precedente, oportunidade em que 

concluímos pela sua não incidência, devendo ela ser restrita aos casos de declaração de 

inconstitucionalidade.  

Por derradeiro, analisamos os arts. 520-522 do Projeto do Novo Código de 

Processo Civil (PL 8046/2010), que trata especificamente da superação do precedente judicial 

e da possibilidade de modulação de seus efeitos. 
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1 AS CAUSAS DA INSEGURANÇA JURÍDICA  

 

 
Hoje, o nível de insegurança jurídica assumiu um grau nunca alcançado. Os termos 

„complexidade‟, „obscuridade‟, „incerteza‟, „indeterminação‟, „instabilidade‟ e 

„descontinuidade‟ do ordenamento jurídico servem para ilustrar tal momento.” 

(Humberto Ávila. Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 39).  

 

 

1.1 Algumas considerações sobre as causas de insegurança jurídica  

 

Estudar o princípio da segurança jurídica leva inevitavelmente ao estudo da 

insegurança jurídica. Uma de suas causas consiste exatamente no tema do nosso estudo, ou 

seja, superar um precedente judicial.  

Ocorre que a insegurança jurídica não se limita apenas na superação do 

precedente. Este é apenas uma de suas causas jurídicas, havendo ainda outras de ordem legal e 

social. 

Observamos que todos estes fatores levam a um estado de insegurança que 

precisa ser analisado pormenorizadamente, pois o caráter instável, efêmero e aleatório do 

direito tornou-se algo até mesmo banal
1
, devendo ser combatido severamente porque suas 

consequências são nefastas tanto do ponto de vista jurídico quanto econômico. 

Assim, compreendermos o princípio da segurança jurídica implica, 

necessariamente, compreendermos as causas de insegurança jurídica que, como dissemos, são 

de três ordens: social, legislativa e jurídica.  

 

1.2  Questões Sociais 

 

A sociedade em que hoje vivemos pode ser qualificada como uma sociedade de 

risco, pluralista, global ou de informação. Vivemos em um mundo plano
2
 cuja principal 

característica consiste no acesso imediato a uma quantidade infinita de informação. Por mais 

paradoxal que possa parecer, a situação gera desinformação, conforme anota Humberto Ávila: 

 
Esse material informativo, embora possibilite uma maior compreensão do mundo, 

paradoxalmente contribui para o aumento da incerteza: quanto maior é a quantidade 

de informação, tanto maior é a possibilidade de se prever o futuro; contudo, quanto 

                                                 
1 OST, François. Le tempus du Droit. Paris, Odile Jacob, 1999, p,  281. 

2 A propósito, cfr. FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano – uma breve história do século XXI. Traduzido por 

Cristiana Serra e S. Duarte. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005.  
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maior é a quantidade de informação, tanto maior também é aquilo que precisa ser 

previamente considerado e avaliado. Dai por que o maior conhecimento conduz ao 

aumento do sentimento de insegurança: o cidadão sabe mais, mas exatamente 

porque sabe mais, também conhece o que precisa prever e o que pode não se 

confirmar no futuro. O futuro, antes nas mãos de Deus, com a secularização, foi 

posto nas mãos do homem, cabendo a este último dominá-lo, por planejamento e 

não por adivinhação. No entanto, com a sociedade moderna e com o aumento da 

complexidade das relações, decorrente dos avanços técnicos e tecnológicos, o futuro 

ficou maior. Na busca por segurança – eis o paradoxo – o homem terminou por 

sentir-se mais inseguro. Afinal, informação demais causa desinformação. 
3
 

 

Assim, o excesso de informação dá ao indivíduo uma sensação de insegurança, 

pois em busca de um melhor planejamento (nada de adivinhação), ele se vê repleto de leis 

referentes às três órbitas federativas (federal, estadual e municipal), de infindáveis medidas 

provisórias, decretos-leis, consultas administrativas, decisões variadas de Tribunais Estaduais 

e Federais, além de decisões divergentes de Tribunais Superiores. Somemos a isso o material 

normativo proveniente do Direito Internacional. Ora, como fazer um planejamento diante de 

tanta informação, somada ao fato de que nem sempre este material normativo é compatível 

entre si. Em suma, é o paradoxo da informação gerando desinformação. É a busca por 

segurança jurídica gerando maior insegurança jurídica.  

Além deste excesso de informação que, conforme dissemos, gera 

desinformação, vivemos em uma sociedade na qual os interesses são diversos, pois existem 

vários grupos que buscam resguardar o seu próprio interesse na sociedade em que vivem 

(grupismo), tais como os liberais, os conservadores, os imigrantes, os ambientalistas, etc. 

Notemos que tais valores, em algumas ocasiões, são colidentes, o que acaba impondo ao 

Estado o dever de coordená-los por meio de novas normas, quando muitas delas são normas 

excepcionais (para regular casos marginais), transitórias (para regular provisoriamente 

determinados casos) e de transição (para proporcionar uma passagem de um sistema para o 

outro).  
4
 

Logo, em decorrência deste “politeísmo de valores”, natural nas sociedades 

modernas, o que vemos é uma atuação maior do Estado em busca de coordenar e agregar os 

diversos grupos sociais, o que acaba por gerar uma maior intervenção do Estado na edição de 

novas leis, muitas delas de cunho excepcional, produzindo assim um inchaço legislativo e 

uma forte intervenção estatal. O jurisdicionado, por sua vez, ainda tem o dever de conhecer 

todos estes atos normativos.  

                                                 
3 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 40. 

4 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 41. 
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Frisamos ainda que a sociedade atual, além de plural, carrega consigo uma alta 

carga de inovação, decorrente de investimentos em pesquisa, estudo, planejamento, novos 

paradigmas e novas culturas.  

Ocorre que este novos fenômenos não são acompanhados, em regra, pelo 

direito, o que gera duas consequências previsíveis: a primeira é a edição de novas leis; a 

segunda, utilizar conceitos vagos, indeterminados e princípios gerais, ou seja, uma estrutura 

normativa mais aberta e mais flexível, justamente como forma de permitir que o aplicador do 

direito possa mantê-lo sempre atual.  O problema é que quanto maior a abstração e a 

generalidade das normas, menos previsível é o seu conteúdo, e quanto menos previsível, 

maior a insegurança jurídica. 

Assim, o que percebemos é a existência de um grande paradoxo, pois quanto 

maior é a abstração das normas, menos previsível é o seu conteúdo, sendo que para se ter 

maior previsibilidade, é necessário um inchaço legislativo a fim de tratar todas as situações 

com uma riqueza de detalhes, abordando, inclusive, as hipóteses de exceção. Por esta linha de 

raciocínio o direito passa a ser um fenômeno complexo e incompreensível.
5
 

Outra questão que merece nossa atenção diz respeito à sociedade de “alta 

velocidade” (high speed society), que nada mais é do que uma decorrência do rápido acesso à 

informação e das constantes transformações. Em razão disso, vivenciamos uma sociedade 

líquida (liquid society), na qual são exaltados os valores de mudança, flexibilidade e 

mobilidade. Assim, na ânsia de atender a esses ditames, tem-se mais um paradoxo, conforme 

demonstra Humberto Ávila: 

 
O legislador, para assegurar os interesses dos cidadãos e para orientar a sua ação, 

age com rapidez; mas, exatamente porque o faz desse modo, termina legislando de 

maneira equivocada, o que exige a edição de novas normas destinadas a retificar as 

anteriores. O paradoxo é este: se o legislador age rápido, age mal e tem que rever os 

seus atos, o que provoca insegurança; se demora, não assegura os direitos 

reclamados pelos cidadãos, nem os orienta, criando um estado de insegurança. Em 

busca de garantir segurança, o legislador termina criando insegurança. E, ao lado do 

fenômeno da particularização da legislação, surge o fenômeno da sua rápida 

obsolescência, fazendo com que a lei perca as suas características tradicionais de 

solenidade, de generalidade e de permanência. Tal quadro se justifica, pois, a 

                                                 
5 Esta percepção foi trazida por Humberto Ávila: “Criam-se, com esse quadro, um dilema e um paradoxo. O dilema está no 

fato de que, para ser mais acessível, o Direito precisa ser mais simples; no entanto, para ser mais simples, requer a 

desconsideração de muitas particularidades individuais, o que dificulta a proteção de todos os interesses. Para ser mais 

protetivo, o Direito precisa considerar o maior número de interesses, mas, para fazê-lo, demanda mais complexidade, o que 

impede de ser facilmente compreensível. O dilema, por conseguinte, é este: se o Direito é mais seguro, porque mais acessível, 

precisa ser menos assecuratório; se o Direito é mais assecuratório, enquanto mais protetivo, precisa ser menos acessível. O 

ganho em acessibilidade implica, pois, a perda em protetividade, e o ganho em protetividade , o prejuízo em acessibilidade. O 

paradoxo reside no fato de que, quanto mais segurança por meio do Direito se pretende garantir, menos segurança do Direito 

se pode conquistar.”( ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 46-47.) 
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afirmação de que, quanto mais leis, menos Direito, e quanto menos leis, mais 

Direito. 
6
 

 

Portanto, o que vemos é que em decorrência de uma sociedade pluralista, de 

informação, global e de risco, cada vez mais se amplia o acesso à informação, e este excesso 

de normas editadas, muitas das quais em decorrência do próprio pluralismo e da rápida 

transformação social, acaba gerando insegurança. Em suma, é a informação gerando 

desinformação; é a busca por segurança gerando insegurança. 

 

1.3 Questões Legislativas 

 

  Do ponto de vista legislativo, a insegurança jurídica repousa em alguns fatores 

que precisam ser analisados com cautela, passando pelo excesso de leis, pela sua qualidade e 

até mesmo pela formação e composição de nossos representantes legislativos. Assim, três 

aspectos precisam ser analisados: (1) excesso de leis; (2) sua qualidade; e (3) formação e 

composição dos representantes legislativos.  

  No que tange ao primeiro aspecto, podemos afirmar que vivemos um 

verdadeiro “caos legislativo”. Isto porque, dados extraídos do Instituto Brasileiro de 

Planejamento Tributário (IBPT) demonstram que desde a edição da Constituição Federal de 

1988 até 05 de outubro de 2012, data em que completou seu 24° aniversário, foram editados 

no Brasil 4.615.306 normas que regem a vida dos cidadãos brasileiros. Isto representa, em 

média, 526 normas editadas diariamente ou 788 normas editadas por dia útil.
 7
 

De acordo com o referido Instituto, no âmbito federal foram editadas 157.087 

normas desde a promulgação da Constituição Federal, seis emendas constitucionais de 

revisão, 70 emendas constitucionais, duas eis delegadas, 83 leis complementares, 4.981 leis 

ordinárias, 1.196 medidas provisórias originárias, 5.491 reedições de medidas provisórias, 

10.812 decretos federais e 135.165 normas complementares, entre portarias, instruções 

normativas, ordens de serviço, atos declaratórios, pareceres normativos, etc. 

Já no âmbito estadual, segundo os dados da pesquisa, foram editadas 1.172.828 

normas, sendo 270.062 leis complementares e ordinárias, 390.011 decretos e 512.756 normas 

complementares. Em média, 133,81 normas por dia ou 200,28 normas por dia útil. Neste 

período, em média, cada Estado editou 43.438 normas, o que dá 4,96 norma/dia ou 7,42 

norma/dia útil. 

                                                 
6 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 50-51. 

7 O estudo encontra-se disponível em: http://www.ibpt.com.br/noticia/70/Em-24-anos-de-Constituicao-4-6-milhoes-de-

normas-criadas. Acesso em: 2 fev.2013. 

http://www.ibpt.com.br/noticia/70/Em-24-anos-de-Constituicao-4-6-milhoes-de-normas-criadas.%20Acesso
http://www.ibpt.com.br/noticia/70/Em-24-anos-de-Constituicao-4-6-milhoes-de-normas-criadas.%20Acesso
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Por fim, os Municípios foram responsáveis pela edição de 3.284.671 normas, 

divididas em 560.043 leis complementares e ordinárias, 620.633 decretos, e 2.103.995 normas 

complementares. Em média, os municípios brasileiros editaram 374,75 normas por dia ou 

560,91 normas por dia útil. Ademais, considerando que existem 5.565 municípios no Brasil, 

cada um deles editou, em média, 590,24 normas neste período. 

Percebemos, portanto, que a legislação brasileira é um emaranhado de normas 

editadas nas três esferas de poder, o que gera um verdadeiro “caos legislativo”. Mas não é só. 

Além deste quantitativo de normas existentes no país, percebemos que as leis 

aqui editadas são, muitas vezes, declaradas inconstitucionais, comprometendo gravemente a 

segurança jurídica, o que nos remete à qualidade de nossos textos legais.  

Sobre o tema, pesquisa publicada no Anuário da Justiça 2012 revela que em 

2011, 83% das leis examinadas pelo Supremo Tribunal Federal foram consideradas 

inconstitucionais. O maior índice de inconstitucionalidade foi verificado nas leis aprovadas 

pelas Assembleias Legislativas dos Estados.  

De acordo com o estudo, metade das leis incompatíveis com a Constituição 

Federal de 1988 vem de cinco dos 20 Estados que tiveram questionamentos sobre suas leis no 

Supremo Tribunal Federal (STF). Um deles é o Paraná, que divide a terceira posição com 

Santa Catarina. O Estado em pior situação é o Rio de Janeiro, que teve todas as 13 leis 

julgadas pelo Supremo consideradas inconstitucionais. Em segundo lugar está o Distrito 

Federal e São Paulo. 

De acordo com Anuário de Justiça 2012, o motivo para este alto índice de 

inconstitucionalidade diz respeito à invasão de competência praticada pelos Estados-Membros 

em face da União. Este problema demonstra a dificuldade para precisar a autonomia dos 

Estados-Membros frente à União.  

Salientamos que o problema não é restrito ao ano de 2012. Em 2007, o STF 

analisou 128 leis estaduais e federais, das quais 103  foram consideradas inconstitucionais, o 

que equivale a 80,47%
8
, índice inferior ao ano de 2012.  

Comparando os dados brasileiros com o de outros países, percebemos a nossa 

real situação. No México, de 1994 a 2002, apenas 21 leis federais foram consideradas 

inconstitucionais. Nesse período, foram questionadas 600 normas. Em toda a história dos 

Estados Unidos, apenas 35 leis federais não estão mais em vigor por conta de vícios na sua 

elaboração, conforme a averiguação da cientista política Maria Tereza Sadek. 
9
  

                                                 
8 Estes dados foram extraídos do Anuário da Justiça 2008. 

9 Disponível em: http://www.conjur.com.br/2008-jun-13/brasil_recordista_numero_leis_inconstitucionais. Acesso em: 2 fev. 2013. 

http://www.conjur.com.br/2008-jun-13/brasil_recordista_numero_leis_inconstitucionais
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Considerando os estudos mencionados, percebemos que no Brasil se legisla 

muito e com péssima qualidade, tanto que 8 de cada 10 leis questionadas no Supremo são 

julgadas inconstitucionais, sem considerarmos as normas questionadas e declaradas 

inconstitucionais no âmbito dos Tribunais Estaduais. 

Tais dados demonstram que muitos dos nossos legisladores não possuem 

qualidade e competência para assumirem tais funções, o que desemboca no terceiro ponto 

deste nosso estudo: formação e composição dos nossos representantes legislativos.  

Percebemos que a atividade legislativa perdeu os seus juristas, sendo poucos os 

membros do Congresso Nacional que possuem sólida formação e, dentre esses, mais raros 

ainda os que se dedicam à vida intelectual. Consequentemente, a ausência de juristas resulta 

na edição de leis sem amparo doutrinário, e, consequentemente, em leis inconstitucionais. 

Nesse ponto, pertinente a observação feita por Otávio Luiz Rodrigues Junior: 

 
Diferentemente do que ocorrera nas seis ou sete primeiras décadas do século XX, 

quando o parlamento ostentava nomes como Bilac Pinto, Aliomar Baleeiro, Ruy 

Barbosa, Carvalho de Mendonça, Paulo Brossard, Neri da Silveira, a criação de leis 

é pouco influenciada pela doutrina. Ressalvam-se os contributos de associações de 

juristas, como o Instituto Brasileiro de Direito Processual, nas reformas do Código 

de Processo Civil ou de grupo de doutrinadores, como se verificou na comissão de 

autores do anteprojeto do Código de Direito do Consumidor, liderada por Ada 

Pellegrini Grinover, além dos integrantes do comitê revisor do Código Civil de 

2002, entre esses Regina Beatriz Tavares da Silva, Mário Delgado Regis e Carlos 

Alberto Dabus Maluf 
10

  

 

Além de todo este “caos legislativo”, é muito comum o legislador utilizar de 

artifícios para alterar o ordenamento jurídico. Um deles foi apelidado pela doutrina como “lei 

ônibus”, no qual o legislador, em um único instrumento legislativo, introduz modificações em 

grandes e em distintos setores do ordenamento jurídico brasileiro, tornando ainda mais difícil 

o já caótico emaranhado legislativo. 
11

 

Sabemos ainda das “caudas legislativas”, que consiste no uso de uma lei que 

cuida especificamente de um assunto para, ao seu final, inserir matéria totalmente estranha a 

ela. Esta situação é muito comum quando se trata de matéria orçamentária, no qual o 

Legislativo, aproveitando-se de uma lei que não trata de orçamento, insere, ao seu final, um 

artigo tratando especificamente deste tema. Tal fenômeno é conhecido como tackings para os 

ingleses, riders para os norte-americanos, Bepackung para os alemães, ou ainda os cavaliers 

budgetaires dos franceses.  

                                                 
10 JUNIOR, Otavio Luiz Rodrigues. Dogmática e crítica da jurisprudência (ou da vocação doutrinária em nosso tempo). 

Revista dos Tribunais  891/165. 

11 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 43. 
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Este mecanismo de aproveitamento de projetos para matérias que lhe são 

estranhas tornou-se tão frequente no Brasil a ponto de resultar na edição da Lei 

Complementar n° 95, de 1998, cujo art. 7º assevera que os projetos de lei devem se restringir 

a um único objeto e não conter matéria estranha a ele. Assim, cada lei deve tratar do assunto 

que lhe é peculiar. 
12

 

Também é comum a edição das “leis propagandas”
 13

 e “leis descafeinadas”
 14 

 

são leis editadas pelo Poder Público em resposta a uma insatisfação do público, mas que, ao 

final, em nada contribui para solucionar o problema.
 
Na verdade, são leis que procuram 

apenas responder aos anseios de momento da população, mas não trazem benefícios ou 

soluções concretas.  

Notemos que este é um quadro caótico no qual o cidadão tem de planejar seus 

atos e negócios, tentando compreender diariamente as leis editadas pelo Poder Público. Não 

obstante, o cidadão ainda tem que conviver com o risco de que a referida lei ou ato normativo 

seja questionado no Supremo Tribunal Federal e, posteriormente, declarado inconstitucional 

com efeitos retroativos (ex tunc), o que acaba gerando prejuízos incalculáveis.  

A conclusão a qual chegamos diante deste quadro é que estamos engatinhando 

em termos de segurança jurídica, sendo um dos responsáveis por esta situação o próprio Poder 

Legislativo, que precisa se aperfeiçoar. Não podemos conviver com uma quantidade 

incalculável de leis e atos normativos que, ao serem questionados, mais de 80% são 

declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Isso sem considerar as leis 

questionadas no âmbito dos Tribunais Estaduais. Em suma, trata-se de um “assombroso caos 

legislativo”. 

 

1.4  Questões Jurídicas 

 

O Poder Judiciário também é um dos responsáveis pela questão da insegurança 

jurídica em nosso país pois, ao que parece, somente agora este Poder passou a compreender a 

sua função no atual estágio constitucional, ao menos quanto à uniformização de entendimento 

e respeito aos precedentes judiciais.  

                                                 
12 “Art. 7o O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes 

princípios: I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto; II - a lei não conterá matéria estranha a seu 

objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;  III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de 

forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva;  IV - o mesmo assunto não 

poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, 

vinculando-se a esta por remissão expressa.” 

13 LAPATZA, J.J. Ferrero. Reflexiones sobre Derecho Tributario y técnica jurídica. REDF, 85, 1995, p. 45 

14 NOVOA, César García. El principio de seguridad jurídica en materia tributaria. Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 45 
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A respeito da credibilidade do Poder Judiciário, Bruno Dantas, em excelente 

artigo, esclarece que  compete aos Tribunais de Justiça uniformizar o entendimento a fim de 

proporcionar previsibilidade e garantir segurança jurídica, não podendo o Judiciário funcionar 

como um insumo de imprevisibilidade. Vejamos:   

 
Quando a mesma situação fática, num dado momento histórico, é decidida por juízes 

da mesma localidade de forma diametralmente antagônica, a mensagem enviada à 

sociedade é de que ambas as partes têm (ou podem ter) razão. Ora, se todos podem 

ter razão, até mesmo quem, por estar satisfeito com o tratamento jurídico que sua 

situação vinha recebendo, não havia batido às portas do judiciário terá forte 

incentivo a fazê-lo.  

 

Evidentemente, esse fenômeno é algo normal no exercício da jurisdição em primeiro 

grau. Anormal é que a divergência judicial perpasse os tribunais, órgãos colegiados 

concebidos para dar tratamento  mais qualificado às questões julgadas em primeiro 

grau. Anormal é que a divergência dos juízes de primeiro grau seja fundamentada 

em acórdãos divergentes de colegiados de um mesmo tribunal, como se não existisse 

ali órgão uno, mas aglomerado de sobrejuízes com competências individuais 

autônomas, o que contraria o princípio constitucional da colegialidade dos tribunais. 

 

Vale dizer, normal é a jurisprudência dos tribunais orientar a atuação dos juízes 

inferiores. Anormal é os tribunais oferecerem o insumo da imprevisibilidade e da 

insegurança jurídica para os magistrados das instâncias inferiores e a sociedade em 

geral. 
15

 

 

 

Percebemos, assim, que uma das questões jurídicas que geram insegurança diz 

respeito à falta de uniformidade dos nossos Tribunais, cada qual decidindo a seu bel prazer, 

como se fossem um aglomerado de sobrejuízes com competências individuais autônomas.  

 Além desta falta de uniformidade, um dos fatores que compromete a 

credibilidade do Poder Judiciário e a segurança jurídica diz respeito a constante mudança de 

jurisprudência, o que levou alguns autores a denominar este fenômeno de jurisprudência 

ziguezague (Zick-Zack-Rechtsprechung)
16 

ou  direito gasoso, em razão de desaparecer antes 

mesmo de ser compreendido pelos destinatários. 
17

  

Essa mudança de jurisprudência é facilmente perceptível no direito brasileiro. 

A título de exemplo, lembremo-nos do depósito recursal de 30% do valor em discussão para 

admitir um recurso administrativo. Em um primeiro momento fixou-se o entendimento de que 

tal exigência seria constitucional e compatível com o devido processo legal.
18

 Todavia, o STF, 

em 2007, reanalisando a questão, decidiu pela inconstitucionalidade do depósito. Um dos 

                                                 
15 DANTAS, Bruno. Direito Fundamental à previsibilidade das decisões judiciais. In: Justiça e Cidadania n.149. jan//2013, 

Rio de Janeiro:  JC, 2013, p. 29-30. 

16 HEY, Johanna. Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem. Köln, Otto Schmidt, 2002, p. 53 

17 FERNÁNDEZ, José Luis Palma. La seguridad jurídica ante la abundancia de normas. Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 1997, p. 53. 

18 ADI n.° 1.049 MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 25.08.1995. 
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fundamentos para esta decisão foi justamente o mesmo princípio utilizado para reconhecer 

sua constitucionalidade, ou seja, o devido processo legal, motivando ainda a decisão no 

direito de petição e no princípio da proporcionalidade. 
 19 

Outro caso de oscilação refere-se ao IPI alíquota zero, uma vez que o STF, no 

julgamento do Recurso Extraordinário n.º 350.446-1, entendeu que nas operações tributadas 

com base na alíquota zero, o contribuinte do IPI teria o direito de se creditar dos valores 

recolhidos a este título nas operações anteriores, a exemplo do que ocorreu no caso das 

isenções. Como se tratava de uma decisão Plenária do STF, vários Recursos Extraordinários 

foram interpostos pela Fazenda Nacional e sumariamente rejeitados, de forma reiterada, com 

base no art. 557 do Código de Processo Civil. Esta situação, todavia, permaneceu na Suprema 

Corte até que o Ministro Maurício Corrêa, após indeferir monocraticamente o Recurso 

Extraordinário n.º 353.657, reconsiderou sua posição. Após sua aposentadoria, o processo foi 

redistribuído para o Ministro Marco Aurélio que, ao levar o caso a Plenário, juntamente com 

os Recursos Extraordinários n.º s 350.446, 357.277 e 370.682, decidiu dar provimento aos 

recursos da Fazenda Nacional e alterar o entendimento anterior, até então favorável aos 

contribuintes. 
20

 

No campo tributário ainda é possível citarmos outros exemplos desta 

jurisprudência “ziguezague”, como no caso da não aplicação do princípio da anterioridade 

para os casos de revogação de isenção tributária, conforme julgado de 1993, o que resultou na 

Súmula 615 do STF
21

. Todavia, em 2006, o mesmo Tribunal, através de seu Pleno, julgando a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2.325 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 06.10.2006, 

entendeu que o princípio da anterioridade também deveria incidir nos casos de revogação de 

isenção.
 22 

Outro caso de oscilação jurisprudencial refere-se à definição de “serviço 

hospitalar” para fins de incidência de base de cálculo do imposto de renda. O tema foi 

ostensivamente tratado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, inicialmente adotou o 

entendimento de que a definição de serviço hospitalar passava pela sua natureza e não pelo 

local de prestação do serviço, não importando se dentro ou fora de um hospital.
 23 

Ocorre que 

a mesma Turma do STJ, ao julgar o REsp 837.778/SC, mudou de entendimento e passou a 

                                                 
19 ADI n.° 1.976, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 18.05.2007.  

20 Este histórico foi retirado do texto do Professor Ives Gandra da Silva Martins e Marilene Talarico Martins Rodrigues. 

Efeitos das Decisões do STF, em Matéria Tributária, em Situações de Mudança de Jurisprudência (Créditos de IPI, nas 

hipóteses de alíquota zero). In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. 

11.vol.São Paulo: Dialética, 2007. 

21 “O princípio constitucional da anualidade (§29 do art. 153 da Constituição Federal) não se aplica à revogação de isenção 

de ICM” 

22 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011, p.52. 

23 REsp 380584/RS, 1ª T., Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 25.03.2002. 
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compreender o serviço hospitalar como aquele prestado em uma “estrutura hospitalar”
 24

, em 

nítido confronto com a 2ª Turma,  que seguia o entendimento firmado pela 1ª Turma no REsp 

380.087/RS. Chamado a se manifestar, a Primeira Seção do STJ,  no julgamento dos Recursos 

Especiais n.°s 786.569/RS
25 

e 832.906/SC 
26 

adotou o entendimento de que serviço hospitalar 

compreende a “existência de uma estrutura material e de pessoal destinada a atender a 

internação de pacientes”. Ocorre que esta interpretação não foi aceita de maneira uniforme 

pela 2ª Turma do STJ, que ainda resistia ao entendimento uniformizador da 1ª Seção. 

Novamente instado a se manifestar, a 1ª Seção, em julgamento de 22.04.2009, 

surpreendentemente alterou seu entendimento e passou a considerar para a definição de 

“serviço hospitalar” a sua natureza, ou seja, voltou a adotar o entendimento inicial do 

Tribunal.
 27 

Notemos que, neste caso, o entendimento era um, passou a ser outro, para só então 

voltar ao inicialmente adotado.
 28

 

No campo penal é possível citarmos um caso clássico relacionado à progressão 

de penas para os crimes hediondos. Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a 

norma prevista no art. 2°, §1°, da Lei n.° 8.072/90 não feria a Constituição Federal. 
29

 Ocorre 

que em 2006, o  mesmo Tribunal decidiu pela inconstitucionalidade da norma, alegando, em 

suma, que a proibição geral de progressão de regime para os condenados por crimes 

hediondos feria o princípio da individualização da pena, dando uma nova visão a este 

princípio. 
30

 Este novo entendimento do STF resultou na Lei nº 11.464/2007, que trouxe para 

os condenados por crimes hediondos um critério temporal mais elevado para a  progressão de 

regime ao exigir o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se primário, e 3/5 (três 

quintos), se reincidentes. 

Ainda na área penal, o STF, em 2002, entendeu que não tendo os recursos 

extraordinários efeito suspensivo, a expedição de mandado de prisão não feria o princípio da 

presunção de inocência.
 31 

 Todavia, em 2009, o mesmo Tribunal entendeu que o condenado 

tem o direito de recorrer em liberdade até a última instância, justamente em homenagem ao 

princípio da presunção de inocência.
 32

 

Outro exemplo desta jurisprudência cambaleante diz respeito à fidelidade 

partidária. Isto porque o STF, em 1994, entendeu que não perderia o mandato político o 

                                                 
24 REsp 837.778/SC, 1ª T., Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 31.08.2006. 

25 REsp 786.569/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 30.10.2006. 

26 REsp 832.906/SC, 1ª Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ 27.11.2006. 

27 REsp 951.251/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ 03.06.2009. 

28 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 54-55. 

29 HC 69.657, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.06.1993. 

30 HC n.° 82.959, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ. 01.09.2006. 

31 HC n.° 81.685, 2ª Turma, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.05.2002. 

32 HC n.° 84.078, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJ 05.02.2009. 
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candidato diplomado pela Justiça Eleitoral que, posteriormente, se desvinculava do partido ou 

da aliança partidária pelo qual havia sido eleito. 
33

 Entretanto, em 2008, ao rever este 

entendimento, o STF entendeu que os efeitos da desfiliação partidária envolvem a perda do 

mandato eletivo, com exceção dos mandatos de cargos majoritários. Em suma, posicionou-se 

que no caso eleições representativas, o mandato pertence ao partido político e não a figura do 

eleito.
 34

 

Também não podemos nos esquecer do depositário infiel. Inicialmente, o STF 

entendeu que a prisão do depositário infiel não violava o Texto Constitucional nem 

transgredia o sistema protetivo da Convenção Americana de Direitos Humanos.
35

 Ocorre que 

a mesma Corte, ao reanalisa a matéria, entendeu que a Convenção Americana de Direitos 

Humanos possui um caráter supralegal, o que resulta na impossibilidade de prisão do 

depositário infiel.
 36 

Observamos que os exemplos citados foram proferidos no âmbito do mesmo 

Tribunal Superior, decorrência, muitas vezes, de sua própria estrutura, já que tanto o STF 

como o STJ são divididos em Turmas (órgãos fracionários), o que permite a existência de 

pensamento divergente entre eles, o que compromete a função constitucional de ambos os 

Tribunais, uma vez que ambos desempenham o papel de uniformizar a jurisprudência 

infraconstitucional e dar a última palavra em matéria constitucional. Inevitavelmente o 

princípio da segurança jurídica é afetado. 

 Entretanto, o problema piora quando a divergência se dá no âmbito de 

tribunais distintos, como aconteceu com a incidência da COFINS para as sociedades civis, ou 

a obrigatoriedade de advogado, no caso de processo administrativo. Nestes dois casos a 

divergência jurisprudencial ocorreu entre o STJ e o STF. 

No primeiro deles, a matéria estava pacificada no âmbito do STJ que, por sinal, 

editou o Enunciado 276, dispondo “as sociedades civis de prestação de serviços profissionais 

são isentas da COFINS, irrelevante o regime tributário adotado.” Entretanto, a matéria foi 

parar no Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento dos Recursos Extraordinários n.ºs 

377.457/PR
37

 e 381.964/MG
38

 entendeu pela incidência da contribuição, uma vez que a LC 

n.° 70/91 é complementar apenas em sentido formal, sendo materialmente ordinária, passível, 

portanto, de ser revogada pela Lei Ordinária n.° 9.430/96. 

                                                 
33 MS n.° 20.927, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 15.04.1994. 

34 MS n.° 26.604, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJ 02.10.2008. 

35 HC n.° 81.319, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.08.2005. 

36 HC n.° 92.566, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 104, 04.06.2009. 

37 RE 377.457, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-241, 18-12-2008. 

38 RE 381.964, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-241, 18-12-2008. 
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Quanto à presença obrigatória do advogado no processo administrativo 

disciplinar, o tema foi inicialmente sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme 

Enunciado 343, editado em 12/09/2007, nos seguintes termos: “É obrigatória a presença de 

advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar”. No entanto, o Supremo 

Tribunal Federal, em 16/05/2008, editou a Súmula Vinculante 05, dispondo que “A falta de 

defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a 

Constituição”, alterando completamente o posicionamento sumulado do STJ.  

Outro caso em que houve divergência entre o STJ e o STF envolveu a 

incidência do ICMS sobre serviços de habilitação de telefonia. Inicialmente, o STJ 

pronunciou-se que o serviço de habilitação de telefonia não sofria a incidência do imposto 

estadual, pois consistiria em uma atividade-meio que viabilizaria a atividade-fim que é a 

telefonia. Esta sim estaria sujeita ao ICMS.  

Frisa-se que tal decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos. 
39

 Ocorre 

que o STF, ao se manifestar sobre o tema, entendeu, inicialmente, que se tratava de matéria 

infraconstitucional, e que, portanto, eventual ofensa à Constituição Federal seria “reflexa”. 

Todavia, no ano de 2011, o STF resolveu analisar a matéria, provocando uma guinada de 

entendimento, inicialmente, na questão da admissibilidade do Recurso Extraordinário
40

, o que 

pode acabar gerando uma segunda reviravolta, esta sim quanto ao mérito, ou seja, na 

incidência do ICMS sobre o serviço de habilitação.
 41

  

Percebemos que nos casos citados há um problema relacionado à competência 

recursal do STF e do STJ, sendo inevitável a crítica referente à artificialidade da divisão de 

competência entre os referidos tribunais. Por conseguinte, com bem pontuou Teresa Arruda 

Alvim Wambier, “o jurisdicionado não pode confiar no precedente do STJ, pois poderá vir a 

ser modificado pelo STF, quando entender que a questão é também (ou somente) de índole 

constitucional.”
 42

 Em outras palavras, mais insegurança jurídica. 

Diante deste quadro ora apresentado, concluímos que no Brasil não existe uma 

cultura de respeito aos precedentes. É comum a existência da chamada “jurisprudência 

ziguezague”, o que acaba por comprometer a credibilidade do Poder Judiciário, que acaba se 

                                                 
39 REsp 816.512/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08/09/2010, DJe 13/10/2010. No mesmo sentido: REsp 

1.176.753/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 

28/11/2012, DJe 19/12/2012. 

40 O julgamento em questão refere-se ao RE 572.020/DF, em que a VIVO discute a cobrança de ICMS sobre a habilitação de 

serviços de celular feita pelo Distrito Federal. Depois de um voto a favor da empresa e um contra, o julgamento foi 

interrompido por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Antes, o relator do caso, Min. Aurélio Mello, votou pela 

incidência do imposto, enquanto o ministro Luiz Fux votou em sentido contrário.  

41 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 37-38. 

42 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 37. 
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tornando um sistema de “loteria”
 43

, comprometendo assim o princípio da segurança jurídica 

e, por conseguinte, o Estado Democrático de Direito.  

Além desta problemática, verifica-se que no Brasil não existe uma teoria 

sedimentada sobre decisão judicial, tampouco uma compreensão sobre o papel da 

hermenêutica jurídica. Além disso, boa parte da doutrina deixou de exercer sua função crítica, 

passando apenas a reproduzir e a esquematizar o que os Tribunais vêm decidindo, justamente 

com o objetivo de ensinar os jovens a superar os exames da OAB, Magistratura, Ministério 

Público, Procuradorias, etc. Em suma, a doutrina perdeu sua essência, como bem assevera 

Otavio Luiz Rodrigues Junior: 

 
Longe de pensar sistemas, formular abstrações e fornecer dados ao juiz, essa 

doutrina (dogmática judicializada) é escrita a partir do que já pensaram os juízes em 

seus acórdãos. Não há margens para erros ou desvios. O doutrinador concede ao 

estudante a visão dos tribunais. Nada além disso. Quando muito, alguma posição 

acessória de crítica discreta ou de aplauso eloquente. O doutrinador surge como o 

autômato, o organizador de jurisprudência em blocos, esquemas e sumas do 

pensamento do tribunal. O leitor deve comprar a novíssima edição, pois, a cada ano, 

com a mudança de humores nas Cortes, a obra está desatualizada. Não pela 

revogação da lei, mas pela alteração de entendimento do pretório.  
44

 

 

Ademais, os Tribunais passaram a exercer a função jurisdicional ignorando 

justamente o papel da hermenêutica e da própria doutrina, resultando em decisões 

discricionárias que acabam por comprometer o princípio da segurança jurídica e, por 

consequência lógica, o próprio Estado Democrático de Direito. O melhor exemplo desta 

discricionariedade pode ser visto no voto do Ministro Humberto Gomes de Barros, que, no 

julgamento do AgRg em ERESP n.° 279.889/AL, assim se expressou, não ficando, ao menos, 

imune de críticas
 45

:
 

 
Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for ministro do Superior 

Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição. O pensamento 

daqueles que não são ministros deste Tribunal importa como orientação. A eles, 

porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou Athos 

Carneiro. Decido, porém, conforme minha consciência. Precisamos estabelecer 

nossa autonomia intelectual, para que este Tribunal seja respeitado. É preciso 

consolidar o entendimento de que os Srs. ministros Francisco Peçanha Martins e 

Humberto Gomes de Barros decidem assim, porque pensam assim. E o STJ decide 

assim, porque a maioria de seus integrantes pensa como esses ministros. Esse é o 

pensamento do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina que se amolde a ele. É 

fundamental expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. Não somos 

aprendizes de ninguém. Quando viemos para este Tribunal, corajosamente 

assumimos a declaração de que temos notável saber jurídico - uma imposição da 

                                                 
43 CAMBI, Eduardo. Jurisprudência Lotérica. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT,  ano 90, v. 786, p. 108-128, abr. 2001.  

44 JUNIOR, Otavio Luiz Rodrigues. Dogmática e crítica da jurisprudência (ou da vocação doutrinária em nosso tempo). 

Revista dos Tribunais  nº891-165. 

45 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 

p. 24-25.    
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Constituição Federal. Pode não ser verdade. Em relação a mim, certamente, não é, 

mas, para efeitos constitucionais, minha investidura obriga-me a pensar que assim 

seja.  

 

 

Ora, nos tempos atuais (pós-segunda Guerra Mundial), redesenhou-se o 

constitucionalismo, e, consequentemente, o direito processual, que passou a ser interpretado à 

luz da Constituição. Logo, houve uma reestruturação da teoria das fontes, da teoria da norma 

e da teoria da interpretação, chegando-se a conclusão de que a mera subsunção da norma ao 

fato não é mais suficiente para a aplicação do direito. 

Com a diferenciação entre texto de lei e norma, sendo este último o produto da 

interpretação, tornou-se fundamental compreender o papel da hermenêutica, pois, conforme 

dissemos, é no ato da interpretação que o texto de lei ganha sentido, extraindo-se a norma 

jurídica aplicada ao caso concreto. 

Por oportuno, cumpre salientar que nos sistemas de origem romano-germânica, 

que têm na lei a sua fonte primordial de direitos, o papel da interpretação se potencializa, 

tendo em vista a possibilidade de cada juiz dar aos textos legais a interpretação que melhor 

lhe convenha, o que, no nosso sentir, não se mostra correto. Este entendimento também é 

adotado pela Professora Teresa Arruda Alvim Wambier, ao afirmar que “o juiz deve ter como 

pano de fundo a regra de que só há uma decisão correta para aquele caso” sendo “um 

pressuposto operativo de funcionamento ou de operabilidade do sistema”. 
46

  

No mesmo sentido é o pensamento de Ronald Dworkin, para quem, mesmo nos 

casos difíceis (hard cases), o juiz tem o dever de encontrar o direito que as partes têm, não 

podendo inventar novos direitos retroativamente.
 47 

Em suma, Dworkin mostra-se contrário à 

ideia de que o juiz tem discricionariedade no momento de decidir.  

A importância da hermenêutica ainda ganha notoriedade em face da utilização, 

pelos nossos legisladores, de expressões abertas e de conceitos vagos e indeterminados, 

justamente com o objetivo de permitir que o direito acompanhe a evolução da sociedade. 

Ocorre que não pode um mesmo conceito jurídico ser compreendido 

diversamente por cada juiz, sob pena de ser ter um caos jurídico. Daí a importância da 

hermenêutica e da doutrina como um elemento a fim de subsidiar decisões judiciais 

uniformes, corretas, conferir previsibilidade e segurança jurídica e evitando, com isso, 

decisões divergentes. 
48

 

                                                 
46 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 30. 

47 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p.127. 

48 Nesse sentido é a observação feita por Luiz Guilherme Marinoni: “O advogado de common law tem possibilidade de 
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Da mesma forma não podemos admitir decisionismos e discrionariedades na 

atividade jurisdicional, ou, como diz o Professor Lenio Streck, o “solipsismo judicial” ou 

“decisões proferidas de acordo com a consciência do julgador”.
 49

 Ao contrário, deve-se 

buscar sempre a resposta correta para o caso em questão, ainda que se trate de um caso difícil 

(hard case).  

Portanto, enquanto não nos conscientizarmos de que o Poder Judiciário deve 

exercer sua função típica com o auxílio da doutrina e da hermenêutica, tendo ainda como 

operativo funcional a premissa de que só existe uma decisão correta para o caso, ainda 

teremos muitas decisões conflitantes e uma jurisprudência “ziguezague”, comprometendo o 

princípio da segurança jurídica e, por conseguinte, o próprio Estado Democrático de Direito.  

 

1.5 As consequências de não se ter segurança jurídica 

 

Arroladas as causas de insegurança jurídica – social, legislativa e jurídica – 

torna-se imperioso analisar as suas consequências. 

Veremos no próximo capítulo que o princípio da segurança jurídica consiste 

em um dos elementos estruturantes do Estado Democrático de Direito. Logo, a violação a este 

princípio acaba por definhar a estabilidade social, afrontando diretamente os direitos da 

cidadania e da dignidade humana, comprometendo, por conseguinte, o próprio Estado 

Democrático de Direito.  

Além desta violação ao Estado Democrático de Direito, podemos ainda citar, 

com amparo na doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier, que, por sua vez, fundamenta-se 

nas lições Albert Kocourek, que a insegurança jurídica causa os seguintes males: 

 
1. Negócios comerciais frequentemente não são concluídos até que as partes possam 

ter certeza sobre os riscos jurídicos envolvidos e em que medida podem ser evitados. 

Esta desvantagem se manifesta principalmente sob a forma de perda econômica, 

com despejas jurídicas; 2. A litigiosidade é estimulada nos casos duvidosos; 3. 

Transações podem ser inteiramente impedidas por causa da incerteza jurídica; (...) 4. 

A incerteza jurídica compromete a força moral do direito; (...) 6. A administração da 

justiça carecerá de uniformidade nos casos de incerteza do direito. (...) 9.Quando o 

direito é incerto, o governo é dos homens e não da lei 
50

  

                                                                                                                                                         
aconselhar o jurisdicionado porque pode se valer dos precedentes, ao contrário daquele que atua no civil law, que é obrigado 

a advertir o seu cliente que determinada lei pode – conforme o juiz sorteado para analisar o caso –  ser interpretada em seu 

favor ou não.” Os precedentes na dimensão da segurança jurídica. In: MARINONI, Luiz Guilherme. A força dos 

precedentes. 2.ed. Salvador: Juspodivm, 2012. p. 562. 

49 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, 

p. 95-109. 

50 KOCOUREK, Albert. An introduction to the Science of law, Little, Brown and Company, 1927,  Boston, §40, p. 178-179. 

apud WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 33.  
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Percebemos, portanto, que a falta de segurança jurídica acaba trazendo 

prejuízos de ordem econômica, comprometendo investimentos e até mesmo a celebração de 

negócios jurídicos, acarretando ainda um aumento do custo com despesas jurídicas.  

Além desta consequência de ordem econômica, a falta de segurança jurídica 

resulta em um aumento da litigiosidade. Ora, se o cidadão não sabe como um tribunal pensa e, 

mesmo se pensa de determinada forma, é comum a mudança de seu entendimento, então 

porque não litigar e ir até as últimas instâncias.  Dessa forma, quando a mesma situação fática 

é decidida de maneira diametralmente oposta, a mensagem transmitida ao jurisdicionado é de 

que ambas as partes podem ter razão. Trata-se de um incentivo à litigiosidade, como 

ressaltado por Bruno Dantas.
 51

 Em outras palavras, um “judiciário de loteria” implica no 

aumento considerável da litigiosidade. 

  Sobre este tema, Evaristo Aragão Santos, em artigo publicado na Revista de 

Processo, assevera:  

 
A diversidade jurisprudencial e o desrespeito aos precedentes geram uma reação em 

cadeia. Quanto menor for o respeito ao precedente jurisprudencial, maior será o 

volume de postulações ao Judiciário, especialmente pela via dos recursos. Não ter 

posição firme a respeito de determinado tema dentro do tribunal, por exemplo, é o 

sinal verde (e, diga-se de passagem, legítimo) para que o jurisdicionado arrisque sua 

sorte na postulação da tutela de seu interesse perante o Judiciário, quer pela via da 

petição inicial ou, como ocorre mais comumente, pela via recursal. O resultado 

todos conhecemos: volume expressivo de demandas e recursos, sempre na esperança 

de que, em algum momento, o interesse postulado alcance a proteção almejada, 

ainda que, desde o início dessa demanda, já existisse posicionamento majoritário em 

sentido contrário 
52

 

 

 
Este também é o entendimento de Luiz Henrique Volpe Camargo, que 

compreende a dispersão de entendimentos jurídicos em uma fonte interminável da utilização 

de recursos, pois se o Poder Judiciário tem entendimento vacilante sobre determinada questão 

jurídica, evidentemente que se o jurisdicionado tiver condições de suportar os custos, 

interporá todos os recursos cabíveis para fazer aplicar no seu caso a solução que lhe favoreça, 

sendo que este mesmo fenômeno se identifica com o ajuizamento de novas ações, pois se o 

entendimento do Judiciário é vacilante, todos ingressam em juízo para tentar a sua sorte.
 53

 

                                                 
51 DANTAS, Bruno. Direito Fundamental à previsibilidade das decisões judiciais. In: Justiça e Cidadania n.149. jan/2013, 

Rio de Janeiro:  JC, 2013, p. 29-30. 

52 SANTOS, Evaristo Aragão. Sobre a importância e os riscos que hoje se corre a criatividade jurisprudencial. RePro 

181/43, São Paulo, mar. 2010, p. 39-40. 

53 CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno processo civil brasileiro. In: WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim (Coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 578-579. 
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Além deste aumento do número de ações ajuizadas, a falta de segurança 

jurídica, notadamente com a questão da jurisprudência “ziguezague”, acaba por comprometer 

a moral e a credibilidade do Poder Judiciário, que fica totalmente arranhada. Nesse ponto, 

com razão Pedro Miranda de Oliveira, ao asseverar que quando um órgão julga de um jeito e 

outro de modo diverso, instaura-se uma atmosfera de incerteza com a consequência de se 

retirar a credibilidade social da administração da justiça.
 54 

Ora, como pode um Poder ser respeitado se o direito da parte fica a mercê da 

sua sorte no distribuidor? Como ter credibilidade se tudo gira em torno de se ter a sorte de cair 

em determinada vara ou turma do tribunal? Ou pior, em determinada turma de tribunal 

superior, cuja função é uniformizar a legislação infraconstitucional ou dar a última palavra em 

matéria constitucional?   

A conclusão a que chegamos é que a falta de segurança jurídica, materializada, 

principalmente, na falta de uniformidade de entendimento de nossos Tribunais e no “caos 

legislativo” proporciona um sentimento de desconfiança no jurisdicionado. Isto gera um 

aumento da litigiosidade, o que acaba por emperrar a atividade jurisdicional, tornando letra 

morta o princípio da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal 

de 1988), além de comprometer a credibilidade do Poder Judiciário.  

Ademais, esta insegurança jurídica ocasiona prejuízos de ordem econômica, 

pois sem o mínimo de previsibilidade não há como celebrar negócios jurídicos, já que este se 

torna uma atividade de alto risco.  

Portanto, a falta de segurança jurídica compromete a credibilidade do direito e, 

como decorrência lógica, do Estado Democrático de Direito, pois, como veremos,  a 

segurança jurídica é um dos pilares estruturantes de um Estado que pretenda ser de Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 OLIVEIRA, Pedro Miranda de. O binômio repercussão geral e súmula vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 

(Coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 680. 
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2 O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA  
 

 
O direito é, por excelência, acima de tudo, instrumento de segurança. Ele é quem 

assegura a governantes e governados os recíprocos direitos e deveres, tornando 

viável a vida social. Quanto mais segura uma sociedade, tanto mais civilizada. 

Seguras são as pessoas que têm certeza de que o direito é objetivamente um e que os 

comportamentos do Estado ou dos demais cidadãos dele não discreparão (Geraldo 

Ataliba. República e Constituição. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p.180-181). 

 

 

2.1 A distinção entre norma, princípios e regras 

  

Antes de estudarmos o princípio da segurança jurídica, julgamos fundamental 

definir no que consiste um princípio jurídico e no que consiste uma regra jurídica, sendo 

imperioso salientar que esta tarefa se mostra árdua, haja vista a diversidade de conceitos sobre 

o tema. Todavia, apresentaremos a distinção feita por J.J. Gomes Canotilho,  Robert Alexy e 

Ronald Dworkin.  

 No entanto, antes de distinguir os princípios das regras, é fundamental 

compreendermos a distinção existente entre texto de lei e norma jurídica, uma vez que esta 

última consiste no produto da interpretação jurídica que se faz dos textos legais. Assim, é 

possível extrair de um texto de lei diversas normas jurídicas, não havendo mais espaço, nos 

tempos atuais, para esta confusão.  

Feita esta distinção, passemos a analisar o conceito de princípio. Para J.J. 

Gomes Canotilho
55

 é possível diferenciar um princípio de uma regra desde que se adotem os 

seguintes critérios: a) grau de abstração: os princípios são normas com um grau de abstração 

elevado; de modo diverso, as regras possuem uma abstração relativamente reduzida; b) grau 

de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, por serem vagos e 

indeterminados, carecem de mediações concretizadoras, enquanto as regras são suscetíveis de 

aplicação direta; c) caráter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os princípios 

são normas de natureza estruturante ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico 

devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes ou à sua importância estruturante 

dentro do sistema jurídico; d) proximidade da ideia de direito: os princípios são “standards” 

juridicamente vinculantes radicados na exigências de “justiça” (Dworkin) ou na “ideia de 

direito” (Larenz); as regras podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente 

                                                 
55 CANOTILHO, J.J. Gomes.  Direito Constitucional. 6.ed. Coimbra: Almedina, 1995, p. 172-173. 
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funcional e; f) natureza normogenética: os princípios são os fundamentos de regras, isto é, são 

normas que estão na base e constituem a ratio das regras jurídicas, desempenhando, por isso, 

uma função normogenética fundamentante.
56

 

Por sua vez, para Robert Alexy
57

 os princípios consistem em um “mandamento 

de otimização”, ou seja, são normas que ordenam que algo seja cumprido na maior medida do 

possível, conforme as possibilidades fáticas e jurídicas existentes, enquanto as regras são 

“mandamentos de definição”. Assim, a ordenação principiológica pode ser satisfeita em 

diferentes graus, o que depende não só de suas possibilidades fáticas, mas também as 

jurídicas, sendo que estas últimas são derivadas do fato de existirem, não apenas regras, mas 

também princípios opostos que estão em constante pressão uns contra os outros. Daí a 

necessidade da ponderação. 
58

 Por outro lado, as regras são normas que sempre são satisfeitas 

ou não, sendo aplicadas por subsunção. 

Logo, para Alexy os princípios são analisados na dimensão de peso e 

ponderação, ao contrário das regras, que são analisadas na dimensão valorativa. Isto quer 

dizer que, se uma regra é válida, deve-se fazer exatamente o que ela exige, ao contrário dos 

princípios, que ordenam que algo seja feito na medida do possível.  Frisemos que esta divisão 

é possível porque o conceito de norma adotado por Alexy consiste em um conceito semântico 

(abstrato), sendo possível sua configuração antes da problematização do caso concreto.
 59

 

Já em Dworkin o conceito de norma não é semântico, mas pragmático, o que 

equivale dizer que a norma corresponde a regra (rule), sendo esta uma característica do 

common law. Logo, para o autor, o conceito de norma não comporta enquadramento como 

gênero que engloba regras e princípios, justamente porque a norma consiste na regra. É 

fundamental a presença do caso concreto (real ou fictício), ou seja, a pragmática. Assim, em 

Dworkin os princípios são normativos porque acontecem interpretativamente. 
 60

 

Dessa forma, no pensamento de Dworkin os princípios conferem coerência e 

justificação ao sistema jurídico, permitindo que o juiz, diante do hard case, realize a 

interpretação em conformidade com o sistema, atribuindo ao princípio um caráter 

transcendente, ausente na regra.  Para tanto, o juiz, denominado de Hércules, deve construir 

um esquema de princípios abstratos e concretos que possam dar coerência e consistência aos 

                                                 
56 NERY JR., Nelson.  Princípios do Processo na Constituição Federal. 9.ed. São Paulo: RT, 2009, p. 29-30. 

57 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Trad. Jorge M. Seña. 2 ed. Barcelona: Gedisa, 1997, p. 1997. 
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59 ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria à filosofia do 
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60 ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria à filosofia do 

direito. São Paulo: RT, 2013, p. 299-300. 
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precedentes. 
61

 Em outras palavras, os princípios conferem coerência e integridade ao sistema, 

conduzindo a interpretação para a única resposta adequada. Já em Alexy os princípios 

possibilitam uma abertura do sistema, admitindo, para os casos difíceis, certa 

discricionariedade, que ocorre por intermédio da ponderação. 
 62 

De todo modo, o importante é termos em mente que não existe uma 

uniformidade a respeito dos conceitos de princípios e regras, mas é crucial que não se realize 

um sincretismo de teorias que partem de critérios e parâmetros distintos.  

De qualquer forma, é importante fixarmos os seguintes parâmetros que 

nortearão nosso estudo, no sentido de que texto e norma são coisas distintas. A norma  é 

produto da interpretação. Além disso, como operativo lógico e filosófico, entendemos que no 

sistema sempre existe uma resposta correta, mesmo nos casos difíceis, sendo fundamental 

para encontra-la o papel dos princípios, que conferem coerência, harmonia e integridade, o 

que nos aproxima do pensamento de Dworkin.  

 

2.2 O conteúdo do princípio da segurança jurídica 

 

Conforme abordamos anteriormente, estudar o princípio da segurança jurídica 

passa, necessariamente, pelo estudo das causas que nos levam a ter insegurança jurídica. São 

elas de ordem social, legal e jurídica. 

Arroladas as causas de insegurança jurídica e suas consequências, o próximo 

passo consiste em identificar o conteúdo do princípio da segurança jurídica, especialmente os 

valores que este princípio carrega consigo. Esta é uma tarefa fundamental para o desenrolar 

do nosso estudo.  

No plano da filosofia do direito, o princípio da segurança jurídica é visto como 

um elemento de definição do próprio direito, uma condição estrutural de qualquer 

ordenamento jurídico. Logo, um ordenamento jurídico privado de segurança não pode ser tido 

como um ordenamento “jurídico”. 
63

  

Esta concepção foi defendida por diversos filósofos, dentre os quais 

destacamos Norberto Bobbio, que sustenta ser a segurança jurídica não apenas uma exigência 

decorrente da coexistência ordenada do homem, mas também um elemento intrínseco do 

direito, destinado a afastar o arbítrio e a garantir a igualdade, sem sequer imaginar um 
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63 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 106. 
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ordenamento jurídico que subsista sem o mínimo de segurança. 
64

 

Este também é o entendimento do filósofo Recaséns Siches, para quem não 

haveria direito, nem bom, nem mau e nem de qualquer espécie, sem segurança jurídica. 
65

 

 De modo semelhante é o pensamento de Gustav Radbruch, para quem a 

segurança jurídica, ao lado da justiça, são os elementos que compõe o núcleo do direito. Logo, 

para o referido filósofo a ideia de segurança pertence à própria ideia de justiça, de modo que 

se deve considerar eventual conflito entre a segurança jurídica e a justiça como um simples 

conflito aparente.
 66 

Portanto, no campo da filosofia do direito, percebe-se que a segurança jurídica 

compõe a essência do direito, ou, como bem disse o Professor Geraldo Ataliba, não há direito 

sem segurança e, sem segurança, não há vida social. 
67

  

Já no âmbito do direito constitucional, a doutrina visualiza o princípio da 

segurança jurídica como um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, ou 

seja, sem segurança jurídica não há como viver em um Estado que pretenda ser de Direito.  

Nesse sentido destaca-se o pensamento de Roque Antonio Carrazza, que 

assevera que o princípio da segurança jurídica hospeda-se nas dobras do Estado Democrático 

de Direito, consagrado já no art. 1° da Constituição Federal, cujo objetivo é proteger e 

preservar as justas expectativas das pessoas, proibindo a adoção de medidas legislativas, 

administrativas ou judiciais capazes de frustrar a confiança que as pessoas depositam nas 

normas jurídicas em vigor. 
68

 

  Este posicionamento também é defendido por Carlos Alberto Alvaro de 

Oliveira, para quem a segurança jurídica liga-se à própria noção de Estado Democrático de 

Direito, erigida como princípio fundamental da Constituição Federal (art. 1°, caput), de modo 

a proteger o cidadão contra o arbítrio estatal, tendo presente a salvaguarda de elementos 

fundantes da sociedade realmente democrática, como o princípio democrático, o da justiça, o 
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68 CARRAZA, Roque Antonio. Segurança jurídica e eficácia temporal das alterações jurisprudenciais. In: FERRAZ JR., 
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da igualdade, da divisão de poderes e da legalidade.
69

 

  De modo semelhante é o pensamento de Luiz Guilherme Marinoni, ao 

asseverar que a “segurança jurídica, vista como estabilidade e continuidade da ordem jurídica 

e previsibilidade das consequências jurídicas de determinada conduta, é indispensável para a 

conformação de um Estado que pretenda ser “Estado de Direito.” 
70

 

  Assim, percebemos nitidamente ao estudarmos o referido princípio é que ele 

carrega consigo um dos elementos formadores do Estado Democrático de Direito, e, por 

conseguinte, um dos fundamentos da República, sem o qual não é possível falarmos em um 

Estado de Direito. 
71- 72 

Daquilo que dissemos até o momento, percebemos  que no plano filosófico a 

segurança jurídica representa a própria essência do direito, devendo ainda ser compreendida 

como um dos componentes essenciais de um Estado que pretenda ser de Direito.  

Deixando de lado o campo filosófico e adentrando no conteúdo do princípio da 

segurança jurídica, verificamos que são dois os elementos que o compõem.   

O primeiro refere-se à estabilidade. Ora, para que se tenha um mínimo de 

segurança jurídica é necessário que a ordem jurídica seja estável, ou seja, deve haver um 

mínimo de continuidade. Esta continuidade deve se dar tanto na órbita legislativa como na 

esfera judicial, evitando o já repudiado “caos legislativo”, assim como a chamada 

jurisprudência “ziguezague”.  

Trata-se, conforme percebemos, de um elemento de natureza objetiva, que, por 

sinal, se relaciona com outros princípios, como, v.g., o princípio da irretroatividade das leis e 

proibição de ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada.  

O segundo elemento essencial para a compreensão da segurança jurídica 
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refere-se à previsibilidade, este já relacionado com o aspecto subjetivo do referido princípio. 

Ao falarmos em previsibilidade, o que pretendemos afirmar é que o cidadão deve, de 

antemão, conhecer as regras do jogo e confiar que serão respeitadas por todos, inclusive pelo 

Poder Público.  

Notemos que conhecimento antecipado das regras e de suas consequências 

permitem que o cidadão planeje suas condutas e conduza seu negócio com segurança. O foco 

não é no sentido de que tudo deve ficar como está, mas possibilitar que os jurisdicionados 

tenham expectativas generalizáveis sobre condutas próprias e alheias.
 73  

Portanto, para compreendermos o princípio da segurança jurídica é necessário 

analisá-lo tanto sob o aspecto da estabilidade (objetivo), como sob o aspecto da 

previsibilidade (subjetivo). Sob a ótica destes dois vetores é possível extrair algumas regras 

constitucionais que dão concretude ao princípio da segurança jurídica, como, por exemplo, os 

princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança e da irretroatividade 

das leis.  

 Assim, a fim de sistematizar o estudo, iremos analisar cada um dos princípios 

que decorrem dos elementos estabilidade e previsibilidade, resultando, ao final, em uma 

correta compreensão do princípio da segurança jurídica.  

 

2.2.1 Estabilidade 

 

Conforme já abordamos, para haver o mínimo de segurança jurídica é 

imprescindível ter estabilidade, até mesmo para que o Estado de Direito não seja um Estado 

Provisório
 74. 

Este elemento representa o vetor de natureza objetiva, ao contrário da 

previsibilidade, que consiste no aspecto de natureza subjetiva.  

Assim, do ponto de vista objetivo
75

 do princípio da segurança jurídica, é 

possível extrair da ordem jurídica constitucional dois princípios que representam exatamente 
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este valor: (i) proibição de ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e a coisa 

julgada e (ii) o princípio da irretroatividade das leis.
 
 

 

2.2.1.1 Proibição de ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e a coisa julgada  

 

Um dos direitos fundamentais previstos no art. 5° da Constituição Federal de 

1988 consiste na proibição de ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e a coisa 

julgada, todos previstos no inciso XXXVI, nos seguintes termos: “a lei não prejudicará o 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 

Oportuno salientar que foge do nosso escopo esmiuçar todas as nuances do ato 

jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, devendo-se apenas compreender o 

direito adquirido como aquele que se aperfeiçoou sob a vigência de determinada lei, assim 

como o ato jurídico perfeito, que é aquele ato pronto e acabado, realizado sob as regras da lei 

vigente à época de sua prática.  Já a coisa julgada deve ser vista como a imutabilidade no 

âmbito processual. 

Na verdade, o que pretendemos aqui é demonstrar que este direito fundamental 

consiste em um mecanismo de estabilidade e, por conseguinte, segurança jurídica ao 

ordenamento, uma vez que este princípio obsta a edição de leis que incidam retroativamente 

sobre situações consolidas na vigência de uma lei pretérita. 

Logo, o Poder Legislativo tem que ter ciência que, ao elaborar suas leis, deve 

respeitar as situações já consolidadas, não podendo editar atos normativos que violem direitos 

adquiridos, que violem o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, sob pena de subverter a ordem 

jurídica e enterrar o Estado de Direito.  

O mesmo dissemos em relação ao Poder Executivo, que também deve respeitar 

o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quer no cumprimento de suas 

funções típicas, quer no cumprimento de suas funções atípicas, como, por exemplo, na edição 

de medidas provisórias ou no julgamento de processos administrativos, como no caso do 

Conselho de Contribuintes, no âmbito federal, ou do Tribunal de Impostos e Taxas, no âmbito 

do Estado de São Paulo. 

Notemos, portanto, que em todas as situações elencadas, o que existe é a busca 

pela garantia da estabilidade do sistema, impedindo atos atentatórios a situações consolidadas 

e sedimentadas na ordem jurídica, pois do contrário a ordem jurídica estaria subvertida.  

 

 



  37 

 

 

 

2.2.1.2 Irretroatividade das leis  

 

  Um dos princípios que representam o aspecto objetivo da segurança jurídica 

(estabilidade) é o da irretroatividade das leis, segundo o qual a lei não pode retroagir para 

impor restrições/sanções ao jurisdicionado. Sobre as leis retroativas, cumpre trazer à tona o 

pensamento de Hans Kelsen: 

 

(...) as leis retroativas são consideradas censuráveis e indesejáveis porque fere nosso 

sentimento da justiça infligir uma sanção, especialmente uma punição, a um 

indivíduo por causa de uma ação ou omissão as quais o indivíduo não poderia saber 

se vincularia tal sanção.
76

 

 

  Por oportuno, citemos ainda o pensamento de Walker, trazido por João Franzen 

de Lima
77

, no sentido de que “as leis retroativas somente tiranos a criam e só escravos a ela se 

submetem”, demonstrando de forma clara a carga axiológica constante deste princípio. 

  No plano histórico
78

, o postulado da irretroatividade transitou por todos os 

textos constitucionais, com exceção da Constituição de 1937, que o omitiu. No atual texto 

Constitucional, este princípio decorre diretamente do art. 5°, inciso XXXVI, que dispõe que a 

“lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 

  Ademais, é possível encontrá-lo no art. 5°, inciso XL, que dispõe que “a lei 

penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”, e no art. 150, III, “a”, que consagra o 

princípio da irretroatividade na esfera tributária, ao dispor ser vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributo “em relação a fatos geradores ocorridos antes 

do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.” 

  Percebemos que o princípio da irretroatividade impede a uma lei nova atingir 

situações pretéritas, salvo se para beneficiar o cidadão, resguardando, com isso, situações 

consolidadas e mantendo um mínimo de estabilidade para que se possa viver em um Estado 

Democrático de Direito. 

  Antes de avançarmos, oportuno esclarecer se o primado também se aplica às 

decisões judiciais e aos atos administrativos praticados pelo Poder Público. Isto porque os 

dispositivos constitucionais que tratam do princípio primam sempre pela expressão “lei”, o 

que daria a impressão de que só alcançaria a atividade legislativa, deixando de fora as 
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77 LIMA, João Franzen de. Curso de direito civil brasileiro. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1955, p. 145. 
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decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário e até mesmo os atos administrativos 

praticados pela Administração Pública. 

  Primeiramente, tem-se que o princípio consiste em um direito fundamental, 

razão pela qual deve ser interpretado de maneira a propiciar sua maior eficácia, abrangendo, 

por conseguinte, tanto as decisões judiciais como os atos administrativos praticados pelo 

Poder Público.  

  Logo, o primado da irretroatividade das leis também alcança as decisões 

judiciais e os atos praticados pelo Poder Público, o que levou Roque Antonio Carraza a dizer 

que, na verdade, o que se tem é uma irretroatividade do direito, e não da lei. 
79

  

  De modo semelhante é o pensamento de Misabel Derzi, ao asseverar que o 

princípio da irretroatividade não deve ser limitado às leis, mas estendido aos atos 

administrativos e judiciais. O que vale para o legislador precisa valer para a Administração e 

para os tribunais, o que significa dizer que a Administração e o Poder Judiciário não podem 

tratar os casos passados de modo a desviar da prática até então utilizada. 
80

 

  Portanto, também compete ao Executivo e ao Judiciário respeitar as situações 

consolidadas e, no caso específico deste último Poder, respeitar a sua jurisprudência 

consolidada, pois, conforme Luiz Guilherme Marinoni, pouco adiantaria termos uma 

legislação estável se, ao mesmo tempo, temos uma mudança frenética de posicionamento de 

nossos Tribunais. 
81

 

 

2.2.2 Previsibilidade  

 

Além de garantir estabilidade ao ordenamento jurídico, vimos que um dos 

elementos essenciais do princípio da segurança jurídica consiste na previsibilidade, que nada 

mais é do que conhecer as regras do jogo, prever os seus resultados e confiar que estas regras 

serão observadas por todos, inclusive pelo Poder Público.  

A respeito da previsibilidade, torna-se imperioso transcrevermos aqui o 

pensamento de Neil MacCormick, retirado da obra de Luiz Guilherme Marinoni, que retrata 

de maneira precisa a questão:  
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No que tange ao Estado de Direito, as pessoas podem ter, antecipadamente, razoável 

certeza a respeito das regras e padrões segundo os quais sua conduta será julgada, e 

sobre os requisitos que elas devem satisfazer para dar validade jurídica às suas 

transações. Elas podem ter razoável segurança em suas expectativas acerca das 

condutas das demais pessoas e, em particular, acerca daquelas que detêm posições 

de governo nos termos do Direito. Elas podem desafiar ações governamentais que 

afetem seus interesses exigindo bases jurídicas claras e não oficial, ou pleiteando a 

nulidade de atos praticados em desacordo com o Direito por meio do controle desses 

atos por um Judiciário independente. 
82

 

 

Em sentido muito parecido tem-se a lição de Paulo de Barros Carvalho, 

segundo o qual o princípio da segurança jurídica visa propagar na comunidade o sentimento 

de previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da regulação da conduta. Tal sentimento 

tranquiliza os cidadãos, abre espaço para o planejamento de ações futuras, cuja disciplina 

jurídica conhecem, confiantes que estão no modo pelo qual a aplicação das normas de direito 

se realizam.
83

 

Portanto, a previsibilidade representa a possibilidade de que as pessoas possam 

antecipar objetivamente seus direitos e deveres, ou seja, consiste na possibilidade de planejar 

o futuro confiando no Direito.  

Notemos que este elemento representa a vertente subjetiva da segurança 

jurídica, já que se trata de uma análise feita do ponto de vista do sujeito de direito, e não de 

seu objeto. O que interessa aqui, portanto, é o sujeito de direito. É ele quem deve conhecer as 

regras do jogo antes mesmo de jogar (legalidade e anterioridade), bem como confiar nestas 

regras (proteção da confiança e boa-fé objetiva).
  
Logo, o estudo dos princípios da legalidade, 

da anterioridade, da proteção da confiança e da boa-fé objetiva se tornam necessários para 

uma perfeita compreensão do aspecto subjetivo do princípio da segurança jurídica.  

 

2.2.2.1 O princípio da legalidade 

 

  O princípio da legalidade tem raízes históricas na Carta Magna do Rei João 

Sem Terra, de 1215, sendo uma reação dos burgueses contra o poder absoluto do Rei, que, 

sem qualquer motivo nem previsão, impunha taxações aos seus súditos. 

   Este intento marcou a história do constitucionalismo inglês, sendo ainda 

consagrado em outros momentos históricos, como, por exemplo, a independência dos Estados 

Unidos da América e a própria Revolução Francesa. 

                                                 
82 MACCORMICK, Neil. Rethoric and the rule of law – A theory of legal reasoning. New York: Oxford University Press, 

2005 apud MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: RT, 2010, p.123, nota 42. 

83 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p.149. 
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  Do ponto de vista axiológico, o princípio da legalidade é informado pelo ideal 

de segurança jurídica, pois ele confere previsibilidade ao sistema, já que sua adoção impõe a 

premissa de que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei.” 

  No nosso ordenamento jurídico, o princípio da legalidade tem previsão 

centenária, percorrendo todos os textos constitucionais, com exceção da Constituição Federal 

de 1937, também conhecida como a Constituição Varguista (Estado Novo). A atual 

Constituição repete o texto das de 1891, 1934, 1946, 1967, sendo que a única diferença entre 

a Carta Política de 1824 e a de 1988 é que a primeira afirmava que “nenhum cidadão podia 

ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei”, enquanto as demais se 

referem a “ninguém”, abrangendo assim os estrangeiros.  

  A atual Constituição Federal o consagra em diversas passagens, com destaque 

especial para sua aplicação no âmbito penal e tributário. 

  No campo penal o princípio se encontra no art. 5°, XXXIX, que dispõe que 

“não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.  Dessa 

forma, assegura-se ao cidadão de que só haverá crimes e penas no nosso ordenamento jurídico 

se existir lei que o defina. Garante-se, com isso, segurança jurídica.  

  No âmbito tributário, o princípio da legalidade está previsto no art. 150, inciso 

I, da Constituição Federal, que veda a instituição e o aumento de tributos senão por meio de 

lei. 
84

 Trata-se de uma forma de proteger o patrimônio do cidadão contra investidas arbitrárias 

do Estado, que só poderá exigir e aumentar tributos (prestação pecuniária compulsória) se 

estiver previsto em lei (previsibilidade).  

  Em suma, o princípio da legalidade assegura que não haverá imposição de 

qualquer restrição, seja pessoal ou patrimonial, sem previsão legal. Garante-se, com isso, 

segurança jurídica, justamente porque o Estado não poderá apenar o cidadão ou invadir o seu 

patrimônio senão por meio de lei (previsibilidade), que, por sua vez, não poderá retroagir para 

atingir situações consolidadas (estabilidade), devendo ainda ser prévia (anterioridade). 

 

2.2.2.2  O princípio da anterioridade das leis 
 

 

  Assim como o princípio da legalidade, o da anterioridade tem por escopo 

garantir ao jurisdicionado segurança jurídica, pois qualquer restrição em sua esfera 

                                                 
84  “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;” 
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patrimonial ou individual depende da existência de uma lei prévia, ou seja, de uma lei 

anterior.  

  Conforme dissemos, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei. Todavia, esta lei precisa ser prévia, justamente para que o 

cidadão tenha conhecimento de como pautar sua conduta. Logo, não basta à existência de uma 

lei, sendo ainda necessário que esta lei seja anterior, garantindo assim ao cidadão a necessária 

previsibilidade exigida para viver em um Estado de Direito. 

  Portanto, percebemos que existe uma íntima relação entre o princípio da 

legalidade e o da anterioridade que, no fundo, se completam, garantindo ao jurisdicionado a 

previsibilidade necessária para planejar e pautar a sua conduta. 

  Assim como o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade ganha 

notoriedade no campo penal e tributário. No primeiro caso, esta garantia se perfaz no art. 5º, 

XXXIX, da Constituição Federal de 1988, ao dispor que “não há crime sem lei anterior que o 

defina, nem pena sem prévia cominação legal”. Portanto, além da existência de uma lei, é 

necessário que esta lei seja anterior, prévia. 

No direito tributário também é possível perceber o objetivo do princípio da 

anterioridade, já que ele impede que o Poder Público, de maneira inesperada, crie um novo 

tributo. Trata-se, assim, de um mecanismo de proteção do contribuinte contra as alterações 

tributárias, coibindo-se a chamada tributação surpresa, também conhecida como “tributação 

de inopino” ou “tributação de supetão”. 

  Cumpre asseverar que na Constituição de 1988 existia uma proteção contra a 

edição de tributos no mesmo ano, conhecido como princípio da anterioridade anual, previsto 

no art. 150, III, “b”, vazado nos seguintes termos: “Sem prejuízo de outras garantias 

asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: III - cobrar tributos: (...) b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido 

publicada a lei que os instituiu ou aumentou.” 

   Ocorre que o referido princípio não foi suficiente para garantir a segurança 

jurídica que dele se esperava, uma vez que o Poder Público, sorrateiramente, publicava novas 

leis com a imposição ou aumento de tributos no último dia do ano, cumprindo assim o 

comando constitucional, mas, ao mesmo tempo, desrespeitando o valor por ele protegido, que 

consistia justamente na previsibilidade. 

   Com o objetivo de eliminar esta distorção criada pelo Poder Público, inseriu-se 
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no texto constitucional o princípio da anterioridade nonagesimal.
85

 Assim, não basta a edição 

de lei no ano anterior, sendo ainda necessário um prazo de noventa dias. Com isso, garante-se 

a previsibilidade e a segurança jurídica que se esperava da redação original do Texto 

Constitucional, restando inviável a edição de uma lei no apagar das luzes, ou a chamada 

“tributação de supetão”. 

  Na realidade, o que se busca com o referido princípio é garantir ao cidadão 

uma previsibilidade, evitar restrições individuais e patrimoniais inesperadas, o que acabava 

comprometendo o princípio da segurança jurídica. 

 

2.2.2.3 O princípio da boa-fé objetiva 

 

  Inicialmente, cumpre asseverar que o princípio da boa-fé se divide em boa-fé 

subjetiva e objetiva.  

  A boa-fé subjetiva é caracterizada pela intenção das partes em não lesar a parte 

contrária. A quebra desta base subjetiva caracteriza vício de vontade capaz de ensejar a 

anulação do ato ou negócio jurídico. Nesta linha de ideias, Cristiano Chaves e Nelson 

Rosenvald afirmam que a boa-fé subjetiva não é um princípio, mas um estado psicológico no 

qual a pessoa possui a crença de ser titular de um direito, o que em verdade só existe na 

aparência. Em outras palavras, o indivíduo encontra-se em escusável situação de ignorância 

acerca da realidade dos fatos e da lesão a direito alheio. 
86

 

  Já a boa-fé objetiva caracteriza-se independentemente da manifestação de 

vontade, ou seja, da intenção em praticar o ato ou de celebrar o negócio jurídico. Ao 

contrário, trata-se de uma regra de conduta que se revela satisfeita quando o comportamento 

das partes respeita, reciprocamente, o comportamento esperado para uma determinada relação 

jurídica. 

  Logo, compreende-se a boa-fé objetiva como um modelo ético de conduta 

social, um verdadeiro standard jurídico ou regra de conduta, caracterizando-se por uma 

atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de 

modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte. 
87

 

  Atualmente, o princípio da boa-fé tem ampla aplicação, servindo muitas vezes 

como princípio geral de direito, outras como elemento interpretativo e, por último, como um 

                                                 
85 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: (…) III - cobrar tributos: (…)  c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 

publicada a l ei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b.” 

86 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. v.2.6.ed.Salvador: Juspodivm, 2012,  p.163. 

87 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil.v.2.6ed.Salvador: Juspodivm, 2012, p.163. 
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elemento de integração. 
88

 

Nelson Nery Jr., ao analisar este princípio, sintetizou com clareza as suas 

funções, ao afirmar que a boa-fé objetiva funciona ora como a) princípio geral de direito, isto 

é, regra que norteia o juiz na interpretação da situação ou relação jurídica discutida em juízo 

(v.g. LICC 4°), ora como b) conceito legal indeterminado, vale dizer, como enunciação 

abstrata que deve ser concretizada pelo juiz na lide posta em juízo, que deve dar a 

consequência já previamente determinada na lei (v.g. conceder a propriedade pela usucapião 

extraordinária se houver posse pelo tempo, justo título e boa-fé – CC 1238 e 1260) e, por fim, 

como c) cláusula geral, isto é, como enunciação abstrata que deve ser concretizada pelo juiz 

na lide posta em juízo, mas cuja consequência, por não estar previamente determinada na lei, 

deve ser dada pelo juiz (v.g. boa-fé objetiva nos contratos – CC 422).
89

   

  Em que pese sua origem, é oportuno salientar que o princípio da boa-fé 

objetiva não se limita ao direito privado, tendo ampla aplicação nas relações de direito público 

90
, razão pela qual deve a Administração Pública, bem como o Poder Judiciário, pautar-se pela 

boa-fé objetiva em suas condutas, já que o Estado Democrático de Direito, a segurança 

jurídica, a legalidade e a moralidade administrativa, das quais decorre a boa-fé objetiva, são 

princípios positivados no texto Constitucional. 
91

 

No que tange a aplicação do princípio da boa-fé objetiva nas relações de direito 

público, é importante tecer alguns comentários sobre seu vasto campo de incidência. 

A primeira destas aplicações pode se visualizada claramente no art. 14, inc. II, 

do Código de Processo Civil, no qual estabelece ser dever das partes e de todos aqueles que 

de qualquer forma participam do processo proceder com lealdade e boa-fé. Em que pese o 

legislador, quando da edição do CPC (1973), encarar o dispositivo como uma proibição geral 

de comportamentos dolosos, hoje se tem no dispositivo uma consagração do princípio da boa-

fé objetiva no processo, impondo uma pauta de conduta a todos aqueles que participam do 

processo. 

                                                 
88 PEREZ, Jesús González. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. Madri, Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas, 1983, p.15. 

89 NERY JR., Nelson. Boa-fé objetiva e segurança jurídica: eficácia da decisão judicial que altera jurisprudência anterior do 

mesmo tribunal superior. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio; CARRAZA, Roque Antonio; NERY JR., Nelson. Efeito ex 

nunc e as decisões do STJ. Manole: São Paulo, 2008, p. 83. 

90 Nelson Nery Jr. informa que “no início do século XX a doutrina de direito público ainda encontrava dificuldade em 

aplicar, ao direito público, a principiologia do direito privado, ainda que com as devidas adaptações, situação que hoje não 

mais se justifica, tal a aproximação que existe entre o público e privado, notadamente em razão da entrada em vigor do 

Código Civil de 2002, informado filosoficamente pelos princípios da eticidade, operabilidade e, principalmente, da 

socialidade. Hoje a doutrina publicista é praticamente uniforme no sentido de que a boa-fé tem inteira aplicação no direito 

público.” (Boa-fé objetiva e segurança jurídica. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio; CARRAZA, Roque Antonio; NERY JR., 

Nelson. Efeitos ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: Manole, 2008, p. 82-83). 

91 NERY JR., Nelson. Boa-fé objetiva e segurança jurídica. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio; CARRAZA, Roque Antonio; 

NERY JR., Nelson. Efeitos ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: Manole, 2008, p. 84-85. 
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Outras aplicações da boa-fé objetiva ao processo são extraídas da doutrina 

alemã, conforme assevera Fredie Didier Jr., sendo eles: a) proibição de criar dolosamente 

posições processuais, ou seja, proibição de agir de má-fé; b) proibição de abuso de poderes 

processuais; c) a proibição do venire contra factum proprium; d) Verwirkung (supressio
92

, de 

acordo com a sugestão consagrada por Menezes Cordeiro): perda de poderes processuais em 

razão do seu não exercício por tempo suficiente para incutir no outro sujeito a confiança 

legítima de que esse poder não seria mais exercido. 
93

 

A primeira destas aplicações pode ser vislumbrada, por exemplo, no 

requerimento doloso da citação por edital (CPC, art. 233), assim como as hipóteses de 

litigância de má-fé previstas nos incisos I, II e III do art. 17 do CPC. 

  A proibição de abuso de poderes processuais é vista, por exemplo, nos casos de 

antecipação de tutela fundada no abuso do direito de defesa (CPC, art. 273, II), estando ainda 

presente nos casos de abuso do direito de recorrer, como no caso dos embargos 

manifestamente protelatórios (CPC, art. 538, parágrafo único). 

  Por sua vez, a verwirkung (supressio) pode ser vista, por exemplo, na 

impossibilidade do cônjuge/descendente/ascendente do executado de adjudicar o bem 

penhorado que foi arrematado em hasta pública 
94

, ou então a possibilidade de utilização 

exclusiva de área comum por parte do condômino, que, em que pese não ser cabível a 

usucapião, permite a aplicação da supressio. 
95

 

Já a proibição do venire contra factum proprium consiste na hipótese em que 

mais nos interessa. É possível vislumbrarmos sua aplicação em diversos dispositivos do CPC, 

dentre os quais destacamos o art. 503 do CPC, que impede a parte de recorrer quando esta 

                                                 
92 Oportuno salientar que o estudo da supressio implica no conhecimento da surrectio. Na verdade, o supressio e o surrectio 

são faces da mesma moeda ou derivações do venire contra factum proprium. O supressio se consuma quando a parte, ao 

deixar de exercer um direito, por determinado espaço de tempo, vem a perdê-lo devido à consolidação de situação favorável à 

outra parte, beneficiada pela surrectio. Quando uma parte perde um direito, sofre supressio; consequentemente, outra parte 

ganha algo, ocorrendo o surrectio. 

93 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v.1, 14.ed.rev. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 75. 

94 Nesse sentido: DIDIER, Fredie. Direito de adjudicar e direito de remir: confronto do art. 685-A, §2º, do CPC, com o art. 

1.482 do CC/2002. Revista de Processo. São Paulo: RT, v. 146, p. 178-179. 

95“Processual Civil. Civil. Recurso Especial. Prequestionamento. Condomínio. Área comum. Utilização. Exclusividade. 

Circunstâncias concretas. Uso prolongado. Autorização dos condôminos. Condições físicas de acesso. Expectativa dos 

proprietários. Princípio da boa-fé objetiva. - O Recurso Especial carece de prequestionamento quando a questão federal 

suscitada não foi debatida no acórdão recorrido. - Diante das circunstâncias concretas dos autos, nos quais os proprietários de 

duas unidades condominiais fazem uso exclusivo de área de propriedade comum, que há mais de 30 anos só eram utilizadas 

pelos moradores das referidas unidades, pois eram os únicos com acesso ao local, e estavam autorizados por Assembleia 

condominial, tal situação deve ser mantida, por aplicação do princípio da boa-fé objetiva.” (REsp 356.821/RJ, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, 3ªT., DJ 05/08/2002, p. 334). Interessante foi o voto da Relatora: “Para isso pode ser invocada a figura da 

„suppressio‟, fundada na boa-fé objetiva, a inibir  providências  que  já  poderiam  ter  sido  adotadas  há  anos  e  não  o 

foram, criando a expectativa,  justificada pelas circunstâncias, de que o direito  que lhes correspondia não mais seria exigida. 

A „suppressio‟ tem sido  considerada  com predominância  como  hipótese  de exercício  inadmissível  do direito e pode  bem  

ser  aplicada  neste  caso,  pois  houve  o prolongado  comportamento  dos  titulares,  como  se não  tivessem  o direito  ou 

não mais quisessem  exercê-lo;  os  condôminos  ora  réus  confiaram  na  permanência  desta situação  pelas  fundamentadas  

razões,  já  explicadas;” 
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aceita, expressa ou tacitamente, a decisão ou sentença proferida. 

  Mas não é só. A proibição do venire contra factum proprium implica dizer que 

o Poder Público deve ser coerente em suas condutas, não pode atuar em desconformidade com 

a expectativa por ele criada. Assim, o Estado não pode, de modo abrupto e incoerente com sua 

conduta anterior, modificar seu entendimento em detrimento do administrado que confiou e se 

planejou com base no entendimento até então aplicável, havendo assim uma nítida 

aproximação deste princípio com o princípio da proteção à confiança.  

  Com isso tem-se um dos fundamentos necessários para afirmar que a alteração 

jurisprudencial não pode atingir situações consolidadas, devendo os efeitos desta mudança se 

operarem dali para frente, pois, inicialmente o Poder Judiciário criou esta expectativa no 

jurisdicionado, que, por sua vez, pautou-se nesta orientação. Sobre o tema, merece transcrição 

o entendimento de Nelson Nery Jr.: 

 

Do ponto de vista prático, o dever de os poderes públicos – aqui incluído o Poder 

Judiciário, cujas decisões são objeto deste estudo – agirem com boa-fé significa que 

não devem impor aos administrados e jurisdicionados sanções ou desvantagens 

relativamente a direitos e obrigações, fruto da modificação de seu entendimento a 

respeito de determinada situação ou relação jurídica. Assim, modificada a 

jurisprudência do tribunal, seus efeitos têm de ser para o futuro, ainda que a natureza 

da decisão judicial seja declaratória, como ocorre nas decisões que reconhecem a 

inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma.
96

 

 

  Outra importante aplicação do princípio da boa-fé objetiva refere-se à cláusula 

tu quoque. A expressão foi extraída da célebre frase dita por Júlio César ao ser apunhalado, 

covardemente e de surpresa, por seu filho: tu quoque Brutus filie mi (“até tu Brutos, filho 

meu”). Assim, o tu quoque pretende evitar a quebra da confiança pelo comportamento 

marcado pela surpresa ou ineditismo. 

Logo, o princípio da boa-fé objetiva, aplicável ao direito público, impede que o 

jurisdicionado seja surpreendido com uma decisão judicial modificativa de jurisprudência 

consolidada, pois se o Poder Público se pautava nesta regra de conduta, criando expectativas 

em seus jurisdicionados, não pode ele, de maneira inesperada, modificar esta mesma pauta, 

atingindo situações consolidadas, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica 

(previsibilidade).  

 

 

 

                                                 
96 NERY JR., Nelson. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio; CARRAZA, Roque Antonio; NERY JR., Nelson. Efeitos ex 

nunc e as decisões do STJ. São Paulo: Manole, 2008, p. 87. 
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2.2.2.4 O princípio da proteção à confiança 

   

Inicialmente, o princípio da proteção à confiança foi tratado pela doutrina 

como uma acepção do princípio da segurança jurídica, havendo ainda autores que o 

identificavam com o conceito de boa-fé. Esta confusão da doutrina foi muito bem exposta por 

Almiro do Couto e Silva: 

 
Por vezes encontramos, em obras contemporâneas de Direito Público, referências a 

“boa fé”, “segurança jurídica”, “proteção à confiança” como se fossem conceitos 

intercambiáveis ou expressões sinônimas. Não é assim ou não é mais assim. Por 

certo, boa fé, segurança jurídica e proteção à confiança são ideias que pertencem à 

mesma constelação de valores. Contudo, no curso do tempo, foram se 

particularizando e ganhando nuances que de algum modo as diferenciam, sem que, 

no entanto, umas se afastem completamente das outras.
97

 

 

 

  Atualmente o princípio da proteção à confiança deve ser um princípio de 

conteúdo autônomo, apesar de estar intimamente ligado ao princípio da segurança jurídica, 

este último, visto no seu aspecto subjetivo (previsibilidade). Nesse sentido, correta a 

observação feita por José Joaquim Gomes Canotilho: 

 
O homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e 

responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideravam os princípios da 

segurança jurídica e da proteção à confiança como elementos constitutivos do 

Estado de Direito. Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção da confiança 

– andam estreitamente associados, a ponto de alguns autores considerarem o 

princípio da confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da 

segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada 

com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia da estabilidade jurídica, 

segurança de orientação e realização do direito – enquanto que a proteção da 

confiança se prende mais com os componentes subjetivos da segurança, 

designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos 

efeitos dos actos 
98

 

 

 
  Também existe uma aproximação entre os conceitos do princípio da confiança 

e da boa-fé objetiva, frisando que ambos representam o aspecto subjetivo do princípio da 

segurança jurídica (previsibilidade).  

Embora ambos os princípios visem preservar certas condutas estatais que, 

mesmo quando ilícitas, produziram uma expectativa no cidadão, a proteção à confiança surge 

como uma garantia do indivíduo ligada aos ideais de segurança e Estado de Direito, enquanto 

                                                 
97 COUTO e SILVA, Almiro do. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o 

Direito da Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da lei do 

processo administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito 

Público da Bahia, nº 2, abr./mai/jun., 2005. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br. Acesso em: 11 jan. 2013. 

98 CANOTILHO, J.J. Gomes.  Direito Constitucional. 6.ed. Coimbra: Almedina, 1995, p.256. 

http://www.direitodoestado.com.br/
http://www.direitodoestado.com.br/
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a boa-fé objetiva atua mais como um meio de controle da atividade estatal ou funciona como 

um standard jurídico, uma pauta de conduta.  

Em outras palavras, a proteção da confiança consiste no direito que tem o 

indivíduo de que suas expectativas legitimamente criadas não venham a ser frustradas 

(proteção à confiança), enquanto a boa-fé objetiva implica no dever do Estado de não frustrar 

as expectativas que legitimamente criou nos seus administrados (pauta de conduta). 

  A origem do referido princípio remonta ao Direito Alemão, sendo comumente 

aplicado nas questões de revogação de atos administrativos inválidos. Sobre sua origem, 

vejamos as lições de Almiro Couto e Silva: 

 

Na Alemanha, onde o princípio da proteção à confiança nasceu, por construção 

jurisprudencial, pode-se dizer que este princípio prende-se predominantemente à 

questão da preservação dos atos inválidos, mesmo nulos de pleno direito, por ilegais 

ou inconstitucionais, ou, pelo menos, dos efeitos desses atos, quando indiscutível a 

boa-fé. 
99

 

 

  O leading case do referido princípio surgiu durante a separação entre 

Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, no qual uma viúva que residia em Berlim-Oriental 

se mudou para Berlim-Ocidental, sob a promessa de percepção de pensão, o que foi pago 

durante um ano.  Passado este tempo, a administração revogou o ato concessivo em razão de 

ter verificado que a viúva não preenchia os requisitos para ser incluída como beneficiária; 

além de suspender o pagamento, cobrou todos os valores que já haviam sido pagos.  

  Submetida a questão ao Tribunal Administrativo Superior de Berlim, este 

decidiu em 14/11/1956 que o princípio da confiança deveria prevalecer frente à legalidade e, 

mesmo não havendo fundamento normativo que subsidiasse a concessão do benefício, não 

poderia ser revogado, decisão que foi confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal.  

  Após a consolidação da jurisprudência pela proteção à confiança, a Lei do 

Processo Administrativo Federal germânico, de 1976, nos §§48 e 49 positivou regras relativas 

ao princípio, sobretudo, no tocante aos efeitos e à possibilidade de revogação de atos 

administrativos beneficentes. 

   Em suma, o princípio da proteção à confiança consiste em um elemento 

destinado à manutenção do status quo, para evitar que as pessoas sejam surpreendidas por 

modificações de direito positivo ou de condutas do próprio Estado, mesmo quando 

                                                 
99 COUTO e SILVA, Almiro do. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o 

Direito da Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da lei do 

processo administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito 

Público da Bahia, nº 2, abr./mai/jun., 2005. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br. Acesso em: 11 jan. 2013, 

p.05. 

http://www.direitodoestado.com.br/
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manifestadas por atos ilegais, uma vez que os atos editados pelo Poder Público criam nos 

indivíduos a expectativa de seu cumprimento, já que gozam de presunção de 

constitucionalidade e de legitimidade. 
100

 

Saliente-se que o referido princípio não tem por função petrificar a ordem 

jurídica vigente, sendo ele um valor absoluto. Na verdade, o que se pretende é que, nos casos 

de mudança ou evolução do direito, muitas vezes necessário, que sejam respeitadas as 

situações já consolidadas, sem a quebra de confiança depositada e as expectativas criadas.  

Nesse sentido, oportuno o pensamento de Almiro Couto e Silva: 

 

É certo que o futuro não pode ser um perpétuo prisioneiro do passado, nem podem a 

segurança jurídica e a proteção à confiança se transformar em valores absolutos, 

capazes de petrificar a ordem jurídica, imobilizando o Estado e impedindo-o de 

realizar as mudanças que o interesse público estaria a reclamar. Mas, de outra parte, 

não é igualmente admissível que o Estado seja autorizado, em todas as 

circunstâncias, a adotar novas providências em contradição com as que foram por 

ele próprio impostas, surpreendendo os que acreditaram nos atos do Poder 

Público.
101

 

 

                                                 
100 Nesse sentido, vejamos um acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal que, de maneira expressa, adota este 

entendimento: “Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas da Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Emprego Público. Regularização de admissões. 3. Contratações 

realizadas em conformidade com a legislação vigente à época. Admissões realizadas por processo seletivo sem concurso 

público, validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a 

concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica 

enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 6. 

Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica e sua 

aplicação nas relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e excepcionais que revelam: a 

boa fé dos impetrantes; a realização de processo seletivo rigoroso; a observância do regulamento da Infraero, vigente à época 

da realização do processo seletivo; a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência, nos termos do 

art. 37 da Constituição, de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 8. 

Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos 

impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido” (MS 22357, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado 

em 27/05/2004, DJ 05-11-2004 PP-00006 EMENT VOL-02171-01 PP-00043 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 135-148 RTJ 

VOL 00192-02 PP-00620). Cfr. ainda: “Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas 

da União. Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado. Pensão concedida há vinte anos. 3. 

Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais ou 

administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. 4. Direito constitucional comparado. 

Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus 

argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela 

Constituição, aplicam-se a todos os procedimentos administrativos. 6. O exercício pleno do contraditório não se limita à 

garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser ouvido também em matéria 

jurídica. 7. Aplicação do princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito. Possibilidade de 

revogação de atos administrativos que não se pode estender indefinidamente. Poder anulatório sujeito a prazo razoável. 

Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 8. Distinção entre atuação administrativa que 

independe da audiência do interessado e decisão que, unilateralmente, cancela decisão anterior. Incidência da garantia do 

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao processo administrativo. 9. Princípio da confiança como 

elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica. Aplicação nas relações jurídicas 

de direito público. 10. Mandado de Segurança deferido para determinar observância do princípio do contraditório e da ampla 

defesa (CF art. 5º LV)” (MS 24268, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004, DJ 17-09-2004 PP-00053 EMENT VOL-02164-01 PP-00154 RDDP n. 23, 2005, p. 

133-151 RTJ VOL-00191-03 PP-00922). 

101 COUTO e SILVA, Almiro do. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e 

o Direito da Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da lei do 

processo administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito 

Público da Bahia, nº 2, abr./mai/jun., 2005. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br. Acesso em: 11 jan. 2013. 

p. 06. 
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 Assim, o que se exige com a aplicação deste princípio é que não ocorra uma 

ruptura de situações consolidadas e de expectativas criadas pela aplicação do direito até então 

existente. Logo, no caso de evolução do direito positivo ou mudanças de entendimento, é 

fundamental que a modificação se dê com efeitos futuros, já que atingir situações 

consolidadas é quebrar a confiança e o planejamento que os indivíduos depositaram nas 

normas jurídicas até então vigentes.  

 

2.3 O princípio da segurança jurídica no direito constitucional brasileiro e na legislação 

infraconstitucional 

 

Conforme frisamos, a Constituição Federal de 1988 refere-se à segurança 

jurídica como um valor fundamental e um dos elementos componentes do Estado 

Democrático de Direito, pois, segundo Luiz Guilherme Marinoni, “a segurança jurídica é 

indispensável para a conformação de um Estado que pretenda ser „Estado de Direito.”
 102 

A primeira menção à segurança pode ser vista já no preâmbulo
103

 da 

Constituição, que, apesar de não ter força normativa e não ser norma de reprodução 

obrigatória,
104

 atua como um vetor interpretativo, como um dos valores consagrados pelo 

Poder Constituinte Originário. Nesse sentido, Humberto Ávila assinala que, se de um lado, o 

preâmbulo institui um Estado Democrático destinado a „assegurar‟, isto é, „tornar seguros‟ 

tanto os direitos sociais e individuais, de outro, o mesmo preâmbulo qualifica a liberdade, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, e também a „ segurança‟, como „valores 

supremos‟ da sociedade.
105

 

Além de estar previsto no seu preâmbulo, é possível afirmar que o princípio 

encontra-se consagrado já no art. 1º do Texto Constitucional, que dispõe que “A República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito.” Logo, se há um Estado Democrático 

                                                 
102 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: RT, 2010, p. 121. 

103 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” 

104 “CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO: PREÂMBULO. NORMAS CENTRAIS. Constituição do Acre. I. - Normas 

centrais da Constituição Federal: essas normas são de reprodução obrigatória na Constituição do Estado-membro, mesmo 

porque, reproduzidas, ou não, incidirão sobre a ordem local. Reclamações 370-MT e 383-SP (RTJ 147/404). II. - Preâmbulo 

da Constituição: não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus: não se trata de norma de reprodução obrigatória 

na Constituição estadual, não tendo força normativa. III. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 

2076, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/08/2002, DJ 08-08-2003 PP-00086 EMENT VOL-

02118-01 PP-00218) 

105 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 33-34. 
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de Direito, necessariamente há de se ter segurança jurídica, que consiste, repisa-se, em um de 

seus pilares.   

Não podemos deixar de mencionar que alguns autores ligam a segurança 

jurídica ao princípio da dignidade da pessoa humana, como é o caso de Ingo Sarlet, 

fundamentando assim o princípio no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, senão 

vejamos: 

 
Considerando que também a segurança jurídica coincide com uma das mais 

profundas aspirações do ser humano, viabilizando, mediante a garantia de uma certa 

estabilidade das relações jurídicas e da própria ordem jurídica como tal, tanto a 

elaboração de projetos de vida, bem como a sua realização, desde logo é perceptível 

o quanto a ideia de segurança jurídica encontra-se umbilicalmente vinculada à 

própria noção de dignidade da pessoa humana. (...) a dignidade não restará 

suficientemente respeitada e protegida em todo o lugar onde as pessoas estejam 

sendo atingidas por um tal nível de instabilidade jurídica que não estejam mais em 

condições de, com um mínimo de segurança e tranquilidade, confiar nas instituições 

sociais e estatais (incluindo o Direito) e numa certa estabilidade das suas próprias 

posições jurídicas 
106

 

 

Ademais, a Constituição Federal de 1988 refere-se à segurança como um valor 

fundamental, previsto no caput do artigo 5º como direito inviolável, ao lado dos direitos à 

vida, liberdade, igualdade e propriedade.  

Logo, além de estar prevista no caput do art. 1º da Constituição Federal de 1988, 

sendo um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, de estar 

umbilicalmente ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e constar 

expressamente no caput do art. 5°, é possível encontrarmos em outros dispositivos do Texto 

Constitucional que, embora não o mencionam expressamente, o consagram axiologicamente. 

É o caso dos incisos II (princípio da legalidade), XXXVI (inviolabilidade do direito 

adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito), XXXIX (princípio da legalidade e 

anterioridade em matéria penal) e XL (irretroatividade da lei penal desfavorável) do artigo 5º. 

Não nos esqueçamos do art. 37, caput, da Constituição Federal, que consagra o 

princípio da legalidade e moralidade (boa-fé objetiva) no âmbito administrativo, cujo valor 

por detrás é justamente a segurança jurídica. 

Ademais, citemos o art. 150, incisos I (princípio da legalidade tributária) e III. 

Este último consagra na alínea „a‟ o princípio da irretroatividade, e nas alíneas „b‟ e „c‟ o 

princípio da anterioridade da lei tributária. Todos conferem segurança jurídica ao cidadão.   

                                                 
106 SARLET, Ingo. A Eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa humana, direitos 

fundamentais e proibição de retrocesso social no direito constitucional brasileiro. Revista de Direito Constitucional. v. 57, 

p. 11. 
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É certo que, havendo ou não menção expressa ao princípio, tem-se enraizado na 

nossa cultura jurídica que a segurança jurídica se traduz em um verdadeiro pilar do Estado de 

Direito 
107

, sendo, dessa forma, um princípio que lhe dá sustentação e, ao mesmo tempo, um 

valor que norteia diversos outros princípios do Texto Constitucional, que, por sua vez, lhe dão 

concretude.  

No âmbito infraconstitucional, o princípio da segurança jurídica ganhou 

destaque com as leis que trataram do controle abstrato de constitucionalidade, dos quais 

destacamos o art. 27 da Lei n.º 9.868/99 
108

 (ação direta de inconstitucionalidade e ação 

declaratória de constitucionalidade, além da ação direta de inconstitucionalidade por omissão)  

bem como o art. 11 da Lei n.º 9.882/99 
109

 (que trata da arguição de descumprimento de 

preceito fundamental). 

Outro diploma que tratou do tema foi a Lei do Processo Administrativo Federal 

(Lei n.º 9.784/99) e o fez em duas passagens. A primeira, no seu art. 2°, no qual consagra 

dentre os princípios que regem a Administração Pública, a moralidade e a segurança jurídica, 

havendo ainda menção ao princípio da boa-fé e a vedação de aplicação retroativa de nova 

interpretação.
110

 A segunda, no art. 54, que trata do prazo decadencial para a anular atos 

administrativos.
 111

  

                                                 
107 Cfr., dentre tantos, as contribuições de José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição, 3.ed., Coimbra: Almedina, 1999, p.252 e ss.; Helmuth Schulze-Fielitz, Kernelemente des Rechtsstaatsprinzips, 

in: Horst Dreier (Org.), Grundgesetz Kommentar, v.II, Tübingen: Mohr Siebeck, 1998, p. 184 e ss., bem como Michael 

Sachs, Das Rechtsstaatsprinzip, in: Michael Sachs (Org.), Grundgesetz Kommentar, München: C.H. Beck, 1996, p. 641 e ss. 

108 “Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de 

excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os 

efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que 

venha a ser fixado.” 

109 “Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de 

preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo 

Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só 

tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.” 

110 “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: I - atuação conforme a lei e o 

Direito; II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo 

autorização em lei; III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou 

autoridades; IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; V - divulgação oficial dos atos 

administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição; VI - adequação entre meios e fins, vedada a 

imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 

interesse público; VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; VIII – observância das 

formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar 

adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; X - garantia dos direitos à comunicação, à 

apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar 

sanções e nas situações de litígio; XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei; XII - 

impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; XIII - interpretação da norma 

administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de 

nova interpretação.” 

111 “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 

destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de 

efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2o Considera-se 

exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.” 
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É importante assinalar que nestes diplomas legais a segurança jurídica é vista 

predominantemente pelo seu aspecto subjetivo, ou seja, de previsibilidade, especialmente a 

questão da proteção à confiança. 

 Outro dispositivo que veda a aplicação retroativa e, portanto, consagra o 

princípio da segurança jurídica pode ser visto no art. 146 do Código Tributário Nacional, nos 

seguintes termos:  

 

A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa 

ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no 

exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito 

passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 

 

Notemos que o dispositivo do Código Tributário Nacional impede justamente 

que a adoção de novos critérios jurídicos atinjam situações anteriores à sua introdução, ou 

seja, havendo mudança de critério, somente com efeitos ex nunc, justamente com o intuito de 

efetivar o princípio da segurança jurídica e resguardar as situações consolidadas.  

Por último, o princípio da segurança jurídica também está presente no Projeto 

do Novo Código de Processo Civil, atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados. Uma 

das preocupações da Comissão responsável pela sua elaboração foi justamente a estabilidade 

das decisões judiciais e o respeito à jurisprudência consolidada, sendo ela responsável por 

trazer previsibilidade ao sistema. Vejamos o trecho da Exposição de Motivos do Anteprojeto: 

 
O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole 

constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e 

visa a proteger e a preservar as justas expectativas das pessoas. Todas as normas 

jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando 

“segura” a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de 

“surpresas”, podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua 

conduta. Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de 

julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu ser prestigiado pelo 

novo Código, por outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por 

conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada, 

de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz 

intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário. Se todos têm que agir em 

conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto respeitada a isonomia. Essa relação de 

causalidade, todavia, fica comprometida como decorrência do desvirtuamento da 

liberdade que tem o juiz de decidir com base em seu entendimento sobre o sentido 

real da norma. 

 

Assim, pensando na segurança jurídica, na estabilidade das decisões judiciais e 

na previsibilidade, o Projeto do Novo Código de Processo Civil
112

 possui um capítulo que 

                                                 
112 No texto aprovado pelo Senado Federal, a matéria estava prevista no art. 882, abaixo transcrito: “Art. 882. “Os tribunais, 

em princípio, velarão pela uniformização e pela estabilidade da jurisprudência, observando-se o seguinte:  I – sempre que 

possível, na forma e segundo as condições fixadas no regimento interno, deverão editar enunciados correspondentes à súmula 
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merece destaque, que trata especificamente do precedente judicial, frisando que estes 

dispositivos constam do relatório final encaminhado pelo Deputado Paulo Teixeira, sendo 

que, em face de sua importância, será estudado em tópico específico. Neste momento, apenas 

reproduzimos trecho, conforme segue: 

 
Art. 520. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável. 

 

Parágrafo único. Na forma e segundo as condições fixadas no regimento interno, os 

tribunais devem editar enunciados correspondentes à súmula da jurisprudência 

dominante. 

Art. 521. Para dar efetividade ao disposto no art. 520 e aos princípios da legalidade, 

da segurança jurídica, da duração razoável do processo, da proteção da confiança e 

da isonomia, as disposições seguintes devem ser observadas: 

 

I – os juízes e tribunais seguirão as decisões e os precedentes do Supremo Tribunal 

Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

 

II – os juízes e os tribunais seguirão os enunciados de súmula vinculante, os 

acórdãos e os precedentes em incidente de assunção de competência ou de resolução 

de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos; 

 

III – os juízes e tribunais seguirão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional, do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional, e dos tribunais aos quais estiverem vinculados, nesta ordem; 

 

IV – não havendo enunciado de súmula da jurisprudência dominante, os juízes e 

tribunais seguirão os precedentes:  

 

a) do plenário do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional; 

 

b) da Corte Especial ou das Seções do Superior Tribunal de Justiça, nesta ordem, em 

matéria infraconstitucional; 

 

V – não havendo precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal 

de Justiça, os juízes e órgãos fracionários de tribunal de justiça ou de tribunal 

regional federal seguirão os precedentes do plenário ou do órgão especial respectivo, 

nesta ordem; 

 

VI – os juízes e órgãos fracionários de tribunal de justiça seguirão, em matéria de 

direito local, os precedentes do plenário ou do órgão especial respectivo, nesta 

ordem. 

 

§ 1º A modificação de entendimento sedimentado poderá realizar-se: 

 

                                                                                                                                                         
da jurisprudência dominante; II – os órgãos fracionários seguirão a orientação do plenário, do órgão especial ou dos órgãos 

fracionários superiores aos quais estiverem vinculados, nesta ordem; III – a jurisprudência pacificada de qualquer tribunal 

deve orientar as decisões de todos os órgãos a ele vinculados; IV – a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos 

tribunais superiores deve nortear as decisões de todos os tribunais e juízos singulares do país, de modo a concretizar 

plenamente os princípios da legalidade e da isonomia; V – na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do Supremo 

Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos 

efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.  §1º A mudança de entendimento sedimentado observará a 

necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando o imperativo de estabilidade das relações jurídicas. §2º 

Os regimentos internos preverão formas de revisão da jurisprudência em procedimento autônomo, franqueando-se inclusive a 

realização de audiências públicas e a participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a elucidação da 

matéria”. 
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I – por meio do procedimento previsto na Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006, 

quando tratar-se de enunciado de súmula vinculante;  

 

II – por meio do procedimento previsto no regimento interno do tribunal respectivo, 

quando tratar-se de enunciado de súmula da jurisprudência dominante; 

 

III – incidentalmente, no julgamento de recurso, na remessa necessária ou na causa 

de competência originária do tribunal, nas demais hipóteses dos incisos II a VI do 

caput deste artigo. 

 

§2º A modificação de entendimento sedimentado poderá fundar-se, entre outras 

alegações, na revogação ou modificação de norma em que se fundou a tese ou em 

alteração econômica, política ou social referente à matéria decidida. 

 

§ 3º A decisão sobre a modificação de entendimento sedimentado poderá ser 

precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades 

que possam contribuir para a rediscussão da tese.  

 

§ 4º O órgão jurisdicional que tiver firmado a tese a ser rediscutida será 

preferencialmente competente para a revisão do precedente formado em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, ou em 

julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. 

 

§5º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante, sumulada ou não, ou de 

precedente, o tribunal poderá modular os efeitos da decisão que supera o 

entendimento anterior, limitando sua retroatividade ou lhe atribuindo efeitos 

prospectivos. 

 

§ 6º A modificação de entendimento sedimentado, sumulado ou não, observará a 

necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da 

segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 

  

§ 7º O efeito previsto nos incisos do caput deste artigo decorre dos fundamentos 

determinantes adotados pela maioria dos membros do colegiado, cujo entendimento 

tenha ou não sido sumulado. 

 

§ 8º Não possuem o efeito previsto nos incisos do caput deste artigo os 

fundamentos: 

 

I – prescindíveis para o alcance do resultado fixado em seu dispositivo, ainda que 

presentes no acórdão; 

 

II – não adotados ou referendados pela maioria dos membros do órgão julgador, 

ainda que relevantes e contidos no acórdão. 

 

§ 9º O precedente ou jurisprudência dotado do efeito previsto nos incisos do caput 

deste artigo poderá não ser seguido, quando o órgão jurisdicional distinguir o caso 

sob julgamento, demonstrando fundamentadamente se tratar de situação 

particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada, a 

impor solução jurídica diversa. 

 

§ 10. Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão 

jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de 

computadores. 

 

Art. 522. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a 

decisão proferida em: 

 

I – incidente de resolução de demandas repetitivas; 
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II – recursos especial e extraordinário repetitivos. 

 

Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito 

material ou processual.” 

 

 

Observamos que a redação final do Projeto do Novo Código de Processo Civil, 

conforme consta do relatório encaminhado pelo Deputado Paulo Teixeira, consagra 

expressamente o princípio da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança, 

deixando ainda claro que os Tribunais poderão modular os efeitos de sua decisão nos casos de 

superação de um precedente, podendo limitar a sua retroatividade ou lhe atribuir efeitos 

prospectivos, o que, por sinal, vem ao encontro aquilo que defendemos neste estudo.   

 

2.4 O princípio da segurança jurídica no Direito Estrangeiro  

 

Inicialmente, cumpre asseverar que no plano internacional, os principais 

documentos em matéria de reconhecimento e proteção dos Direitos Humanos Fundamentais 

não fazem referência expressa a um direito à segurança jurídica como tal, mas apenas à 

segurança pessoal do indivíduo, como é o caso da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, 

de 1948 (artigo 3º)
 113

, do Pacto Internacional da ONU de Direitos Civis e Políticos de 1966 

(artigo 9º, n° 1) 
114

 e da Convenção Americana de São José da Costa Rica, de 1969 (artigo 7º, 

nº 1)
 115

.  

Todavia, é possível afirmar que a segurança jurídica encontra-se contemplada no 

âmbito de algumas garantias previstas nestes Diplomas Internacionais.  

Uma delas pode ser visualizada, por exemplo, no reconhecimento do princípio 

de que ninguém poderá ser condenado por delito que não tenha sido previamente tipificado 

em lei (artigo 9º, da Convenção Americana
 116

, artigo 15 do Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos
 117

, bem como o artigo 11, da Declaração da ONU
 118

), que consiste em um 

dos princípios que dão concretude a segurança jurídica.  

                                                 
113 “Art. 3.ºTodo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” 

114 “Artigo 9.º 1. Todo o indivíduo tem direito à liberdade e à segurança da sua pessoa. Ninguém pode ser objecto de prisão 

ou detenção arbitrária. Ninguém pode ser privado da sua liberdade a não ser por motivo e em conformidade com processos 

previstos na lei.” 

115 “Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal. 1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais.” 

116 “Artigo 9º - Princípio da legalidade e da retroatividade - Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no 

momento em que foram cometidos, não constituam delito, de acordo com o direito aplicável. Tampouco poder-se-á impor 

pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a 

imposição de pena mais leve, o deliquente deverá dela beneficiar-se.” 

117 “Artigo 15.º 1. Ninguém será condenado por actos ou omissões que não constituam um acto delituoso, segundo o direito 

nacional ou internacional, no momento em que forem cometidos. Do mesmo modo não será aplicada nenhuma pena mais 

forte do que aquela que era aplicável no momento em que a infracção foi cometida. Se posteriormente a esta infracção a lei 

prevê a aplicação de uma pena mais ligeira, o delinquente deve beneficiar da alteração. 2. Nada no presente artigo se opõe ao 
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No direito comparado, constata-se que para além da menção genérica a um 

direito à segurança, algumas de suas dimensões mais concretas (irretroatividade, 

anterioridade, etc.) acabaram sendo objeto de previsão expressa em algumas Constituições. 

Inicialmente, verificamos que tanto a Constituição da República Portuguesa 

(1976) quanto a Constituição Espanhola (1978) asseguram a todos um direito à liberdade 

pessoal e segurança (respectivamente, artigo 27/1
119

 e 17.1
120

), destacando-se que este direito 

à segurança, além de ter sido consagrado juntamente com o direito geral de liberdade, 

encontra-se associado diretamente aos dispositivos sobre os limites da restrição da liberdade 

pessoal. 

Frisa-se que o Constituinte Espanhol chegou a referir expressamente a segurança 

jurídica no mesmo dispositivo que assegura a irretroatividade das disposições sancionadoras 

desfavoráveis ou restritivas de direitos individuais (artigo 9.3)
 121

. 

Por sua vez, a Constituição da Suíça assegura, em seu art. 9°, traduzido 

livremente, que “cada pessoa tem o direito de exigir dos órgãos estatais tratamento sem 

arbitrariedade e segundo a boa-fé.”
 122 

Trata-se da consagração do princípio da boa-fé 

objetiva, que contribui para a compreensão do princípio da segurança jurídica.  

Assim, havendo ou não menção expressa a um direito à segurança jurídica, já se 

enraizou a ideia de que um autêntico Estado de Direito é sempre um Estado da segurança 

jurídica, que se traduz em um direito fundamental da ordem jurídica estatal e da própria 

ordem jurídica internacional. 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                         
julgamento ou à condenação de qualquer indivíduo por motivo de actos ou omissões que no momento em que foram 

cometidos eram tidos por criminosos, segundo os princípios gerais de direito reconhecidos pela comunidade das nações.” 

118 “Artigo 11.º 1. Toda a pessoa acusada de um acto delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique 

legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam 

asseguradas. 2. Ninguém será condenado por acções ou omissões que, no momento da sua prática, não constituíam acto 

delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a que era 

aplicável no momento em que o acto delituoso foi cometido.” 

119 “Artigo 27.º 1. Todos têm direito à liberdade e à segurança.” 

120 “Artículo 17. 1.  Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino 

con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley..” 

121 “Artículo 9.3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, 

la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.” 

122 “Art. 9°. Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben 

behandelt zun warden”   
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3 PRECEDENTE JUDICIAL  

 

A doutrina do stare decisis repousa no princípio de que um Tribunal é uma 

instituição requisitada a aplicar um corpo de leis, e não um mero grupo de Juízes 

proferindo decisões isoladas nos casos a eles submetidos. Assim sendo, as regras de 

direito não devem mudar casos a caso ou de Juiz a Juiz. Tal doutrina também 

manifesta o reconhecimento de que aqueles que se encontram engajados em 

transações baseadas nas regras de direito que estão prevalecendo podem confiar em 

tal estabilidade. Em suma, o stare decisis promove um imparcial, previsível e 

consistente desenvolvimento dos princípios legais; fomenta confiança nas decisões 

judiciais; e contribui para a real integridade do processo judicial.”(Toni M. Fine. O 

uso do precedente e o papel do princípio do stare decisis no sistema legal norte-

americano. Revista dos Tribunais 782, São Paulo: RT, dezembro, 2000, p. 95.) 

 

3.1 Breves considerações 

 

Cumpre-nos destacar, antes de tudo, a importância que o emprego da 

jurisprudência e do precedente judicial ocupa no atual estágio do direito, seja ele no common 

law ou no civil law. Hoje já sabemos que a distinção tradicional de que o common law se 

funda sobre os precedentes, enquanto o civil law se fundamenta na lei escrita, não tem mais 

sentido, já que nos sistemas de civil law se faz amplo uso da jurisprudência, enquanto no 

sistema do common law se faz um amplo uso da lei escrita. 

Neste capítulo pretendemos delimitar os conceitos fundamentais para a 

compreensão da jurisprudência e do precedente judicial e sua importância para o common law 

e para o civil law. 

Além disso, pretendemos expor como se deve aplicar o precedente judicial, já 

que sua correta aplicação ainda não foi compreendida pelos julgadores brasileiros. Em 

seguida, analisaremos os diversos tipos de precedentes judiciais, para, só então, adentrarmos 

ao papel do precedente nos diversos ambientes decisionais. 

A compreensão destes institutos é necessária para, ao final, analisarmos as 

hipóteses de modificação e superação do precedente, além da sua eficácia temporal.   

 

3.2 A distinção entre jurisprudência e precedente judicial 

 

Antes de avançarmos no estudo da jurisprudência e do precedente judicial, 

mostra-se crucial conceituar estes dois institutos, para que não ocorra nenhuma confusão 

terminológica.  
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Em relação ao conceito de jurisprudência, existe uma verdadeira confusão 

semântica, pois, para os romanos, a expressão latina iurisprudentia significava o 

conhecimento das regras jurídicas, mais se aproximando do conceito de “doutrina” dos 

neolatinos, e não o conjunto das decisões judiciais, que, por sinal, é o conceito do qual nos 

interessa.
 123

 

Nas palavras de Miguel Reale, a jurisprudência é a forma de revelação do 

direito que se processa através do exercício da jurisdição, em virtude de uma sucessão 

harmônica de decisões dos tribunais.
124

 Trata-se, portanto, do conjunto de decisões uniformes 

e constantes dos Tribunais sobre determinado tema. 

Pela própria definição do conceito de jurisprudência (sucessão harmônica de 

decisões) já posemos perceber uma das diferenças entre a jurisprudência e o precedente 

judicial, que é o seu caráter quantitativo. Assim, quando se fala em precedente, se faz 

referência a uma única decisão judicial relativa a um caso particular, enquanto que ao 

mencionar jurisprudência se faz normalmente referência a uma pluralidade de decisões do 

Tribunal em um mesmo sentido. Esta diferença foi muito bem delineada por Michele Taruffo:  

 
Quando se fala do precedente se faz normalmente referência a uma decisão relativa a 

um caso particular, enquanto que quando se fala em jurisprudência se faz 

normalmente referência a uma pluralidade, frequentemente bastante ampla, de 

decisões relativas a vários e diversos casos concretos. A diferença não é apenas do 

tipo semântico. O fato é que nos sistemas que se fundam tradicionalmente e 

tipicamente sobre o precedente, em regra a decisão que se assume como precedente 

é uma só; ademais, poucas decisões sucessivas vêm citadas em apoio ao precedente. 

Deste modo, é fácil identificar qual decisão de verdade ´faz o precedente‟. Ao 

contrário, nos sistemas – como o nosso – nos quais se alude à jurisprudência, se faz 

referência normalmente a muitas decisões: às vezes, são dúzias ou até mesmo 

centenas, ainda que nem todas venham expressamente citadas. Isso implica várias 

consequências, dentre as quais a dificuldade – frequentemente de difícil superação – 

de estabelecer qual seja a decisão que verdadeiramente é relevante (se houver uma) 

ou então de decidir quantas decisões são necessárias para que se possa dizer que 

exista uma jurisprudência relativa a uma determinada interpretação de uma norma. 
125

 

 

Este aspecto quantitativo também foi observado por Evaristo Aragão Santos, 

conforme segue: 

 
Importante perceber, aqui, que a acepção em torno do termo „jurisprudência' traz 

intrínseca a ideia de conjunto. Essa me parece ser a nota distintiva essencial: a 

pluralidade de decisões. Desde a massa de pronunciamentos produzida pelo 

Judiciário até um grupo uniforme de manifestações a respeito de determinado tema, 

o que temos, sempre, é um conjunto de decisões. Quando todas espelham um mesmo 

                                                 
123 ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria à filosofia do 

direito. São Paulo: RT, 2013, p. 258. 

124 REALE, Miguel. Lições Preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 1976, p.167. 

125 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. REpro 199, São Paulo: RT, set., 2011, p.142. 
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entendimento a respeito de determinada questão, comumente se adjetiva essa linha 

constante de entendimento de „corrente‟ jurisprudencial ou de „jurisprudência 

dominante´. Já a acepção do termo precedente judicial, é substancialmente distinta. 

(...) Há, aqui, portanto, uma distinção de caráter quantitativo: enquanto o termo 

jurisprudência designa um conjunto de decisões, o termo precedente espelha, por 

essência, a ideia de uma decisão pronunciada pelo Judiciário. Essa seria, por assim 

dizer, uma „acepção ampla‟ do termo precedente judicial. Designa toda e qualquer 

decisão com aptidão de influenciar na solução de casos futuros. Aliás, estamos 

acostumados a ouvir, sem maiores rigores técnicos, que determinado tribunal tem 

precedente (ou precedentes) neste ou naquele sentido.
126

 

 

Além do aspecto quantitativo, existe ainda uma diferença na forma de aplicar o 

precedente e aa jurisprudência, frisando desde já que esta diferença, apesar de existir, precisa 

ser superada, pois não parece correto o mecanismo de aplicação da jurisprudência em nosso 

país, e, especialmente, nos países de direito escrito, a exemplo do direito italiano (civil law). 

No caso do precedente, o juiz do caso sucessivo é quem analisa se existe uma 

proximidade entre o caso objeto de análise e o já decidido (precedente) e, em caso positivo, 

usa o precedente. Em suma, é o juiz do caso sucessivo quem „cria‟ o precedente
 127

, salvo em 

alguns casos em que a própria decisão já se apresenta como sendo um precedente. 

Já a aplicação da jurisprudência, muitas vezes sedimentada em enunciados 

sumulares, se faz, na maioria dos casos, sem esta análise fática comparativa. O que se tem é 

uma mera subsunção do fato a uma regra geral extraída da jurisprudência, justamente porque 

os textos que constituem a nossa jurisprudência não incluem os fatos objeto das decisões.
 128 

Em suma, este modo de aplicação da jurisprudência consiste em uma característica do civil 

law, típico dos sistemas de direito escrito.  

Ocorre que esta forma de aplicação da jurisprudência pode levar a situações 

equivocadas, com a utilização de decisões que em nada se assemelham ao caso julgado, 

justamente porque o aplicador simplesmente se vale do enunciado, sem se preocupar com a 

situação fática que lhe deu origem. 

Logo, a verdadeira diferença entre jurisprudência e o precedente judicial diz 

respeito ao seu aspecto quantitativo, pois a jurisprudência é um substantivo coletivo dos 

precedentes. Já no que diz respeito à forma de aplicação, em que pese ser possível identificar 

esta diferença, especialmente no direito brasileiro, ela não merece prosperar, razão pela qual 

não pode ser visto como um elemento diferencial.  

                                                 
126 SANTOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e da formação do precedente judicial. In: WAMBIER, Teresa Arruda 

Alvim (Coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p.142-143. 

127 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. REpro 199. São Paulo: RT, set., 2011, p. 142-143. 

128 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. REpro 199. São Paulo: RT, set., 2011, p. 143-144. 
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Oportuno salientar que neste estudo utilizaremos o termo jurisprudência como 

o conjunto harmônico de precedentes, o substantivo coletivo de precedentes judiciais, este, 

por sua vez, uma decisão com potencial capacidade de influenciar o resultado de casos 

futuros.  

 

3.3  A jurisprudência como fonte do direito 

 

O estudo da teoria das fontes é fundamental para compreensão do próprio 

direito, frisando que neste estudo adotamos a concepção pós-positivista, o que demanda, 

necessariamente, uma diferente compreensão da teoria das fontes jurídicas em relação ao 

paradigma positivista. 

O conceito de fonte de direito não é uníssono, podendo se revestir de diversos 

sentidos. Todavia, adotamos e aqui o conceito de fonte de direito trazido por Castanheira 

Neves, segundo o qual somente podem ser consideradas fontes do direito, os processos, atos 

ou modos constitutivos de positivação do direito. Logo, as fontes não são o próprio direito, 

nem o seu fundamento de validade. 
129

 
130

 

A doutrina clássica (positivista) costuma identificar como fontes imediatas do 

direito a lei e os costumes, já que influenciam a própria formação do direito, enquanto a 

doutrina e a jurisprudência são consideradas fontes mediatas do direito (modo de 

revelação)
131

.  Assim, a diferença entre fontes imediatas e mediatas é que, enquanto as 

primeiras revelam o direito vigente, as segundas interpretam e aplicam as primeiras. 

No entanto, numa visão mais moderna e, como dissemos, pós-positivista, 

considerar a doutrina como fonte mediata é considerá-la de menor prestígio, o que é 

inadmissível, assim como é inadmissível considerar a jurisprudência como fonte mediata, 

principalmente diante da jurisprudência de efeito vinculante e da própria súmula vinculante, 

além da atual função dos precedentes judiciais. 

Observe que esta nova concepção representa, como já dissemos acima, uma 

ruptura com a concepção positivista de direito, que enxergava a lei como a fonte praticamente 

                                                 
129 NEVES, Antonio Castanheira. Fontes do Direito. In: ____. Digesta: escritos acerca do direito do pensamento jurídico da 

sua metodologia e outros.v.2, Coimbra: Coimbra , 1995, p. 7-8 apud  ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; 

OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria à filosofia do direito. São Paulo: RT, 2013, p. 211. 

130 A título de observação, a teoria kelseniana entendia como fonte do direito o fundamento de validade jurídico-positivo da 

norma jurídica, confundindo a problemática das fontes jurídicas com a noção de validez das normas de direito. Para Kelsen, é 

fonte jurídica a norma superior que regula a produção da norma inferior. Assim, a Constituição é a fonte jurídica das demais 

normais gerais. Esta visão de Kelsen, frisa-se, guarda uma correlação com sua teoria pura do direito que, por pureza metódica 

da ciência jurídica, despiu-se da análise fática, teleológica, moral ou política que, porventura, esteja ligada ao direito. (Cfr. 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 23.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.301-302). 

131 ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria à filosofia do 

direito. São Paulo: RT, 2013, p. 211-212. 
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que exclusiva do direito. Assim, numa visão pós-positivista, a teoria tradicional das fontes do 

direito encontra-se defasada, porque pautada exclusivamente no sistema de que a lei era a 

própria norma jurídica em si.  

Em tempos hodiernos, o texto de lei não se confunde com a norma jurídica, que 

é o produto de sua interpretação. Da mesma forma, o direito não é mais visto como simples 

aplicação da lei, sendo ele norteado por uma carga axiológica, consistente nos direitos 

fundamentais e nos princípios constitucionais. Ademais, o direito passou a ser visto como 

uma decorrência da evolução histórica da sociedade, que não mais admite que qualquer lei 

(independentemente de seu conteúdo) pudesse ser vista como direito.
 132

 

Assim, numa visão pós-positivista, a teoria das fontes sofreu uma remodelação 

para permitir a implementação dos direitos fundamentais, além de evitar arbitrariedades e 

discricionariedades interpretativas, típicas do positivismo. Com isso, a jurisprudência deixa de 

ser considerada fonte mediata para se tornar uma fonte imediata do direito. 

Frisa-se que com a introdução em nosso sistema da súmula vinculante, além 

das decisões com efeito vinculante, verificou-se uma aproximação com a lei, pois, de acordo 

com o nosso entendimento e de parte da doutrina
133

, a súmula vinculante possui natureza de 

ato normativo, já que ela se desvincula dos julgados que a formaram, ostentando uma 

autonomia formal e um conteúdo abstrato, sendo aplicado aos casos futuros, podendo, 

inclusive, ser objeto de controle de constitucionalidade.
 134

 Em outras palavras, trata-se de um 

ato normativo geral e abstrato, aplicável aos processos futuros, sendo, no entanto, produzida 

pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, por um órgão do Poder Judiciário. Daí porque não se 

poder mais enxergar a jurisprudência como uma fonte mediata do direito. 

A respeito do papel da jurisprudência no nosso ordenamento jurídico, Nelson 

Nery Jr. possui uma interessante passagem na qual demostra que a jurisprudência funciona, 

ora como verdadeiro direito positivo, ora como costume:  

                                                 
132 ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria à filosofia do 

direito. São Paulo: RT, 2013, p. 212-211. 

133 “A súmula vinculante, da mesma forma que o antigo assento português, se desvincula dos julgados que a formaram e 

passa a ter autonomia. Súmula vinculante e assento são „o preceito que coroa a decisão do caso concreto com força genérica‟. 

Não são a própria decisão do caso concreto ou o conteúdo normativo casuístico dessa decisão. (....) A súmula vinculante, por 

sua vez, tem alcance maior que o da própria lei, porquanto vincula os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, 

direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (CF 103-A). A súmula vinculante é instituto de natureza legislativa, 

tem eficácia erga omnes, seu enunciado é geral e abstrato formulado para solucionar casos futuros e, ainda, desvincula-se 

do(s) caso(s) que a originaram. Assim sendo, os assentos (e a nossa súmula vinculante)  são prescrição jurídica imperativa ou 

critério normativo-jurídico obrigatório, que se constitui no modo de norma geral e abstrata, proposta à pré-determinação 

normativa de uma aplicação futura, suscetível de garantir a segurança e a igualdade jurídicas, e que não só se impõe com a 

força ou  eficácia de uma vinculação normativa universal.” (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. 

Constituição Federal comentada e legislação constitucional. 2.ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: RT, 2009, p. 532.) 

134 A propósito do tema, cfr. CARREIRA, Guilherme Sarri. Algumas questões a respeito da súmula vinculante e precedente 

judicial. Revista de Processo nº199, São Paulo: RT, set.2011, p. 213-245. 
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A jurisprudência, principalmente a dos tribunais superiores, traz aos jurisdicionados 

determinados vínculos, não por conta do efeito vinculante das súmulas do STF 

editadas com base na CF 103-A, mas pela autoridade dos tribunais e o respeito que 

todos lhe devem. Essa função da jurisprudência de tribunais superiores é 

denominada de richterliche Rechtsfortildung, ou Richterrecht, isto é, o direito 

formulado pelo conjunto de decisões judiciais reiteradas sobre a mesma matéria. (...) 

Com variações de matizes, o Richterrecht provenientes de tribunais superiores ora é 

interpretado e aplicado como se fora, mesmo, direito positivo, ora como costume, 

que tem entre nós igualmente força normativa, como se pode verificar da LICC 4° e 

do CPC 126. 
135

 

 

Portanto, percebemos que a jurisprudência possui um papel de suma 

importância no atual estágio do direito, não podendo ser mais vista como fonte mediata do 

direito, pois, primeiro, seu efeito vinculante (súmula vinculante e decisões proferidas em 

controle abstrato de constitucionalidade) lhe impõe uma aproximação com a própria lei, e, 

segundo, a jurisprudência (não vinculante) reiterada sobre uma mesma matéria passa a ser 

vista como se direito positivo fosse.  

 

3.4 O precedente judicial no common law e no civil law 

 

Para compreendermos o precedente judicial no atual estágio do direito 

brasileiro é importante entendermos o seu papel nos países de common law e civil law. 

Assim, uma breve incursão no direito inglês e norte-americano é fundamental 

para a compreensão do tema, pois hoje a sua presença no direito brasileiro é uma situação já 

consolidada, ganhando ainda mais notoriedade com o Projeto do Novo Código de Processo 

Civil, que possui um capítulo próprio tratando exclusivamente do precedente judicial. 

Na família anglo-saxônica (common law), o direito é produzido, em sua 

essência, pelos juízes, o que resultou na famosa expressão judge made law.  Daí porque 

Kelsen afirmar que no common law “o tribunal que cria o precedente funciona como 

legislador, tal qual o órgão que a Constituição confere poder para legislar”.
 136 

No direito inglês, conforme expôs René David e Camile Jauffret-Spinosi, é 

possível identificar quatro períodos na história do common law, sendo o primeiro que precede 

a conquista da normanda (1066); o segundo se estende daquela data até a dinastia dos Tudor 

                                                 
135 NERY JR., Nelson. Boa-fé objetiva e segurança jurídica. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio; CARRAZA, Roque 

Antonio; NERY JR., Nelson. Efeitos ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: Manole, 2008, p. 80. 

136 KELSEN, Hans. O problema da justiça. Trad. João B. Machado. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 278. 
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(1485); o terceiro da equity e, o quarto, com a inauguração da Lei de Organização do 

Judiciário.
 137

 

O primeiro período da história foi fundamental para a consolidação do common 

law inglês, uma vez que neste período o direito funcionou como um instrumento de governo, 

frisando que a dominação romana não deixou rastros permanentes na Inglaterra. Frisa-se que 

a conquista da normanda incorporou o direito local a sua nova produção jurídica.
 138

 

Salientemos ainda que o desenvolvimento do common law inglês foi possível a 

partir da centralização da jurisdição nas mãos do rei, o que foi corroborado pelo compromisso 

obtido em Westmister em 1285, celebrado entre o poder real e os barões. A partir de então foi 

possível instituir relações duradouras entre o judicial law making e o poder dos 

parlamentos.
139

 

Já o segundo período corresponde a formação do common law através do 

surgimento de um novo sistema jurídico em detrimento aos costumes locais anteriores. Nesta 

época, a aplicação do direito ocorria em circuitos periódicos dos condados, e, posteriormente, 

em Londres, nas Cortes Reais. Os juízes depositavam muita confiança nos julgamentos 

anteriores de casos semelhantes, dando origem a doutrina do precedente judicial. 
140

 

Neste período, como destaca Lenio Streck e Georges Abboud, o que assegurou 

a aplicação e a unificação da jurisdição régia e sua expansão em detrimento aos tribunais 

locais foi o surgimento do sistema dos brevia o writs, sendo esta a característica marcante do 

common law inglês, pois a função do juiz não era decidir a lide, já que esta consistia em uma 

atribuição do júri.
 141

 

De acordo com os referidos autores, este sistema assegura que o poder judicial 

do rei descansava em três diferentes fundamentos: o primeiro assegura ao rei, como senhor 

feudal supremo, a competência para julgar os litígios entre os seus feudatários, pois estes 

receberam a investidura diretamente do rei; segundo, na qualidade de rei da Inglaterra, era 

competente para julgar os litígios nos quais a Coroa estivesse diretamente envolvida e; 

                                                 
137 DAVID, René. JAUFFRET-SPINOSI, Camile. Les grans systèmes de droi contemporains. 9.ed. Paris: Précis, Dalloz, 

1988, p. 400. 

138 ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria à filosofia do 

direito. São Paulo: RT, 2013, p. 20. 

139 ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria à filosofia do 

direito. São Paulo: RT, 2013, p. 20. 

140 ABBOUD, Georges; STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 20-21. 

141 ABBOUD, Georges; STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 21. 
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terceiro, por ocupar o cume da pirâmide feudal, tinha o poder sobre os demais tribunais 

inferiores.
 142 

Já a terceira fase do common law consiste na formação da equity, a partir das 

decisões da Court of Chancery. A equity caracterizava-se por um recurso voltado à autoridade 

real diante da injustiça de flagrantes casos concretos que eram despachados pelo chanceler 

(keeper of the king-s Conscience). 
143

 

Por fim, o quarto período do common law coincide com a Lei de Organização 

Judiciária (Judicature Act de 1873), que resultou na unificação do common law e do equity, 

tendo sido abolido os antigos tribunais centrais e os substituído pela Supreme Court of 

Judicature, composta pela High Court of Justice e a Court of Appeal. 

Oportuno salientarmos que ao longo de todo este período histórico criou-se o 

hábito de se reunirem as decisões prolatadas pelos juízes e pelo rei nos casos conflituosos que 

lhe eram submetidos, passando-se a catalogar os decisas nos chamados statue books, os quais, 

mais tarde, foram substituídos pelos Year Books e pelos Law Reports, estes já no século XVI, 

e que, segundo Neil Duxbury
144

, não foram pensados para servir como um repertório principal 

de consulta dos magistrados, mas um instrumento de utilidade aos estudantes de direito e 

advogados, que poderiam colher lições dos litígios. Somente ao final do século XVIII é que 

os magistrados passaram a usar o instrumento de catalogação, que, por sua vez, se 

profissionalizou.
 145 

O direito norte-americano, por sua vez, também se filia à família do direito 

anglo-saxão, lembrando que os Estados Unidos da América foram colonizados pelos ingleses.  

Todavia, o sistema de precedentes norte-americanos possui algumas 

peculiaridades em relação ao sistema inglês, distinções estas decorrentes do sistema de 

governo (presidencialismo nos EUA e parlamentarismo na Inglaterra), pelo regime de 

governo (república nos EUA e monarquia na Inglaterra), pela forma de Estado (federação nos 

EUA e unitário, centralizado na Inglaterra), e até a própria estrutura de organização judiciária 

(mais dispersa nos Estados Unidos do que na Inglaterra).
 146

 

                                                 
142 ABBOUD, Georges; STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 21-22. 

143 Lenio Streck e Georges Abboud apontam as seguintes diferenças entre o common law e a equity: a)as regras da equity, 

desenvolvidas pelo Tribunal da Chancelaria, possuíam origem histórica diferentes das do common law, que eram oriundas 

dos Tribunais de Westminster; b) a aplicação das regras da equity era feita exclusivamente pelos Tribunais da Chancelaria, à 

exceção dos Tribunais de Westminster; c) o processo da equity não comportava um júri, diferentemente do common law; d)as 

soluções que podiam ser solicitadas ao Tribunal de equity não coincidiam com as que se submetiam ao tribunal do common 

law; e) a outorga de uma solução de equity possuía caráter discricionário. (ABBOUD, Georges; STRECK, Lenio Luiz. O que 

é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.22). 

144 DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedente. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 53.  

145 LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 97-98. 

146 LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 108-109. 
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Por conseguinte, podemos afirmar que nos EUA o sistema de precedentes são 

menos rígidos a ponto de seu caráter vinculante aos órgãos jurisdicionais ser menos rigoroso, 

permitindo uma maior flexibilidade na adoção da doutrina do stare decisis, fator influenciado 

pela maior desenvoltura da legislação escrita no país, assim como pela coexistência de duas 

jurisdições relativamente independentes (federal e estadual).
 147

 

Já nos sistemas de origem romano-germânico, o precedente não possui esta 

força normativa conferida pelo sistema inglês e norte-americano. Ao contrário, o precedente 

possui uma limitação em relação à legislação, pois aqui prevalece o direito escrito.  Portanto, 

nos sistemas de direito romano-germânico (civil law) o precedente possui uma autolimitação 

inerente ao próprio sistema, pois o que prevalece nesta família do direito é a regra escrita (lei), 

ao contrário do direito anglo-saxônico, que é um direito consuetudinário. 

Logo, na família do common law o precedente funciona ao mesmo tempo como 

razão de decidir do caso concreto, servindo ainda como a regra geral a ser aplicada aos casos 

futuros (eficácia normativa), frisando que neste sistema existe uma maior flexibilidade, o que 

não significa dizer que ao magistrado é permitido negar-se a cumprir o texto legal. Na 

verdade, a tradição jurídica anglo-saxã é mais aberta e flexível, justamente em virtude da 

posição e da função exercida pela lei que não é a principal forma de manifestação do 

direito.
148

 

Esta flexibilidade inerente ao sistema do common law foi bem ressaltada por 

John Henry Merryman
149

, conforme anota Lenio Streck e Georges Abboud, ao afirmar que 

ainda que a decisão judicial demande a aplicação da lei, o juiz não inicia a sua decisão a partir 

e tão somente do texto legal, buscando sim um precedente ao caso. Ou seja, o magistrado 

investiga as decisões acumuladas sobre a questão e as principais regras jurídicas extraídas 

deste acúmulo histórico-normativo-decisional necessário para a solução do caso concreto. Daí 

a afirmação de que no common law o juiz não decide o caso concreto a partir da interpretação 

da lei, valendo-se sim da cadeia de precedentes já existentes sobre a matéria.
 150

 

Portanto, o que percebemos é que no common law o precedente judicial atua 

como uma pauta de conduta dos jurisdicionados, da mesma forma que o texto de lei funciona 

nos países de civil law. 

                                                 
147 LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 109-110. 

148 ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria à filosofia do 

direito. São Paulo: RT, 2013, p. 267-269. 

149 MERRYMAN, Jonh Henry. La tradición jurídica romano-canónica. 2.ed. México: Fondo de Cultura Economica, 

2007, p. 96-103. 

150 ABBOUD, Georges; STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 35-36. 
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O mais curioso desta observância obrigatória dos precedentes no common law 

é que não existe nenhuma regra escrita determinando a observância do precedente. Na 

verdade, esta observância obrigatória é inerente à própria cultura do povo inglês e norte-

americano. Trata-se da tradição de séculos e séculos, como bem observa Teresa Arruda Alvim 

Wambier: 

 
O common law, é interessante observar, não teve início com a adoção da explícita 

premissa ou da regra expressa de que os precedentes seriam vinculantes. Isto acabou 

acontecendo imperceptivelmente, desde quando a decisão dos casos era tida como a 

aplicação do direito costumeiro, antes referido, em todas as partes do reino, até o 

momento em que as próprias decisões passaram a ser consideradas direito. Assim, 

desenvolveu-se o processo de confiança nos precedentes e, a rigor, nunca foi 

definido com precisão o papel dos precedentes e o método correto de argumentação 

a partir dos precedentes. Nesse contexto é que foi concebida a teoria declaratória, já 

que os juízes declaravam um direito que „já existia‟ (sob a forma de costume), 

embora fosse às suas decisões que se dava (e se dá) o valor e o status de direito 
151

 

 

Ainda amparado nas lições de Teresa Arruda Alvim Wambier
152

, consta que na 

segunda metade do século XIX é que houve um enrijecimento da doutrina do stare decisis. 

Foi no caso Beamish v. Beamish que se estabeleceu expressamente a regra de que a House of 

Lords estaria vinculada pelos seus próprios precedentes, confirmada no ano de 1898, no caso 

London Tramways Ltd. v. London County Council. 
153

 

Dessa forma, o respeito aos precedentes judiciais no common law é decorrente 

de um processo histórico e cultural do próprio povo inglês e norte-americano, sendo ínsita na 

cultura jurídica destes países que as pautas de conduta estão reguladas nos precedentes 

judiciais, assim como as decisões judicias são proferidas com base na cadeia de precedentes 

sobre o tema. 

Já no civil law não há a obrigatoriedade de se respeitar as decisões já 

proferidas, pois a pauta de conduta é basicamente o texto de lei. O precedente judicial, quando 

utilizado, não tem, em regra, força vinculante, não se mostra de observância obrigatória, 

embora o aspecto da repetição das decisões funcione como um critério legitimador. Assim, o 

precedente no civil law atua mais como um argumento de persuasão, pois o que é vinculante 

nestes sistemas são os textos legais. 

Todavia, hoje o precedente judicial ganhou força nos sistemas romano-

germânicos, devendo, numa concepção pós-positivista, ser visto inclusive como uma fonte 

                                                 
151 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 20-21. 

152 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 21. 

153 CROSS, Rupert; HARRIS, J.W. Precedent in English Law. 4th. Ed. Oxford: Claredon Press, 2004, p.102. 
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imediata, ao lado da lei, sendo ele um elemento fundamental para gerar previsibilidade ao 

sistema e, por conseguinte, segurança jurídica. 

A respeito da importância do precedente no direito brasileiro, hoje é possível 

encontrarmos no atual ordenamento jurídico alguns marcos nesta direção, conforme acentua 

Luís Roberto Barroso, o qual elenca os seguintes pontos: a) de longa data a divergência 

jurisprudencial tem sido fundamento para a interposição de recurso extraordinário (nos 

regimes constitucionais anteriores) e de recurso especial, no regime atual; b) o texto 

constitucional confere efeitos vinculantes a precedente do STF em ação direta de 

constitucionalidade e em ação declaratória de constitucionalidade; c) a decisão proferida pelo 

STF na arguição de descumprimento de preceito fundamental também possui efeito 

vinculante; d) o texto constitucional passou a prever, com a Emenda Constitucional 45/04, a 

súmula vinculante; e) o relator poderá, monocraticamente, negar seguimento ou dar 

provimento a recurso, conforme a decisão impugnada haja observado ou esteja em confronto 

com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do STF ou de tribunal 

superior (CPC, art. 557 e §1°) e f) a sentença proferida contra a Fazenda Pública produzirá 

seus efeitos, independentemente do duplo grau de jurisdição, se estiver fundada na 

jurisprudência do plenário do STF ou em súmula deste tribunal ou do tribunal superior 

competente (art. 475, §3°). 
154

 

Além destas hipóteses citadas por Luís Roberto Barroso, não podemos nos 

esquecer, atualmente, do art. 285-A, bem como dos arts. 518, §1°, 543-B, 543- C e  544, §4°, 

todos do Código de Processo Civil. 

Atualmente existe uma mescla entre os sistemas, tendo o civil law incorporado 

algumas ideias do common law, e este, por sua vez, se preocupando com o direito legislado. 

Tanto isso é realidade que podemos encontrar no direito inglês como no direito americano leis 

cuidando de temas específicos, como o Civil Procedure Rules  (CPR), de 1998, que cuida 

especificamente das normas relativas ao direito processual civil inglês
155

, ou a recente Lei de 

Proteção ao Paciente e da Saúde Acessível (Patient Protection and Affordable Care Act.), no 

direito americano.  

                                                 
154 BARROSO, Luís Roberto.  Mudança de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. 

Segurança Jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. Disponível em: 
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em: 04 mar.2013, p. 14-15. 

155 Nesse ponto, cfr. ANDREWS, Neil. O moderno processo civil: formas judiciais e alternativas de resolução de conflitos 

na Inglaterra. Orientação e revisão da trad. Teresa Arruda Alvim Wambier. 2.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 2012, passim. 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf
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Esta mescla, portanto, consiste em um caminho sem volta, e no caso dos 

precedentes, uma situação já consolidada no civil law, frisando que no direito brasileiro o 

Projeto do Novo CPC dispõe de um capítulo próprio, tratando especificamente do tema. 

 

3.5 Conceitos fundamentais do precedente judicial: stare decisis, ratio decidendi e obiter 

dicta 

 

O estudo do precedente judicial exige o conhecimento de alguns conceitos 

fundamentais, já que toda a teoria do precedente judicial e do stare decisis se estrutura sobre 

os institutos da ratio decidendi e do obiter dictum.  

Primeiramente, o precedente judicial expressa a ideia de uma decisão que, 

independentemente de sua força vinculativa formal, tem potencial para influenciar na solução 

de casos futuros.
 156

 Se irá ou não fazê-lo, se esta decisão servirá ou não como precedente, 

somente saberemos se, historicamente, esta decisão for utilizada na argumentação das partes e 

na fundamentação de novas decisões judiciais. Isto porque, o precedente judicial é “criado”, 

em regra, pelo juiz subsequente ao fazer uso da rule of law utilizado no julgado anterior. 

Assim, do ponto de vista ontológico, o precedente judicial constitui uma 

decisão judicial proferida para solucionar um caso concreto. Sua  utilização como precedente 

dependerá, necessariamente, do processo histórico referente à sua futura aplicação.
 157 

Conceituado o precedente judicial, torna-se imperioso compreender a técnica 

do stare decisis, que é proveniente da expressão stare decisis et quieta non movere, cujo 

sentido é continuar com as coisas decididas e não mover as „coisas quietas‟. Em outras 

palavras, a expressão significa uma técnica de conservar as decisões de casos passados.
 158  

A 

respeito da doutrina do stare decisis, Toni M. Fine a define da seguinte forma: 

 
Tal doutrina, também conhecida como aplicação do precedente, estipula que, uma 

vez que o Tribunal tenha decidido uma questão legal, os casos subsequentes que 

apresentem fatos semelhantes devem ser decididos de maneira consentânea com a 

decisão anterior. Segunda essa doutrina, uma regra de direito, uma vez proferida por 

um Tribunal, normalmente deve ser seguida até que tal regra tenha que, ou deva ser, 

modificada. A regra do stare decisis é, pois, a política das Cortes de manter o 

precedente e não interferir, nos casos que se sucedem, em questão já decididas em 

casos anteriores
 159

 

 

                                                 
156 SANTOS, Evaristo Aragão. Sobre a importância e os riscos que hoje se corre a criatividade jurisprudencial. RePro 

181/43, São Paulo, mar. 2010, p. 143. 

157 ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria à filosofia do 

direito. São Paulo: RT, 2013, p. 514. 

158 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 42. 

159 FINE, Toni M. O uso do precedente e o papel do princípio do stare decisis no sistema legal norte-americano. Revista dos 

Tribunais nº 782, São Paulo: RT, dezembro, 2000, p. 90. 
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Avançando no estudo do precedente judicial, ainda é necessário conceituar dois 

elementos essenciais para a compreensão do tema:  a ratio decidendi e o obiter dictum. Esta 

distinção é relevante pois, como nos alerta Cross and Harris, em tradução livre, “nem tudo o 

que consta da decisão poder vir a ser um precedente, pois somente aquele fundamento 

considerado necessário à decisão é que integra a ratio decidendi, enquanto que o restante não 

passará de obter dictum”.
 160

 

 A ratio decidendi consiste na razão da decidir, ou seja, no fundamento 

utilizado pelo julgador para prolatar sua decisão. Trata-se, portanto, da regra de direito que foi 

posta como fundamento direto da decisão sobre os fatos específicos do caso.
 161 

Lenio Luiz Streck e Georges Abboud, amparado na doutrina de Pierluigi 

Chiassoni
162

, identificam sete conceitos cunhados da tradição sobre a ratio decidendi:  

 

1. É o critério decisional, ou seja, a regra que está subjacente à decisão;  

2. É o princípio de direito adotado para definir o conteúdo da demanda;  

3. É a premissa ou a passagem lógica que se revela necessária para se alcançar a 

decisão do caso;  

4. É a regra ou princípio que constitui a condição necessária ou suficiente;  

5. É o princípio de direito contido na decisão judicial e que é suficiente para decidir 

o caso concreto;  

6. É a argumentação explícita ou implícita necessária ou suficiente para definir o 

caso; e  

7. É a relação entre resolução (motivada) do caso e o próprio caso, ou seja, o fato e 

as questões jurídicas inerentes.
 163 

 

José Rogério Cruz e Tucci define a ratio decidendi como a essência da tese 

jurídica suficiente para decidir o caso concreto (rule of law), sendo esta regra de direito que 

vincula os julgamentos futuros. Segundo o autor, do ponto de vista analítico a ratio decidendi 

é composta de três elementos: a) a indicação dos fatos relevantes (statement of material 

facts); b) o raciocínio lógico-jurídico da decisão (legal reasoning); e c) o juízo decisório 

(judgement). 
164

 

                                                 
160 No original: “it is not everything said by a judge in the course of his judgment that constitutes a precedent is that, among 

the propositions of law enunciated by him, only those which he appears to consider necessary for his decision are said to 

form part of the ratio decidendi and thus to amount to more than an obiter dictum. (CROSS, Rupert; HARRIS, J.W. 

Precedent in English Law. 4th. Ed. Oxford: Claredon Press, 2004, p.40.) 

161 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. REpro 199. São Paulo: RT, set., 2011, p. 145. 

162 CHIASSONI, Pierluigi. Il fasci discreto della common law. Appunti sulla „rilevanza‟ dei precedente giudiziali. In: 

BRESSONE, Mario; SILVESTRI, Elisabetta; TARUFFO, Michele (Orgs.) I Metodi della Giustizia Civile. Milani: 

CEDAM, 2000, p. 05-06. 

163 ABBOUD, Georges; STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Porto 

Alegre: Livraria do Advogado,  2013, p. 43. 

164 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 123. No mesmo sentido: 

ALPA, Guido. La creatività della giurisprudenza. Diritto e processo. Studi in memória di Alessandro Giuliani. Napoli: 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, t. I, p.13. 
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Os norte-americanos preferem utilizar a expressão holding que significa a 

essência da regra (expressa ou implícita na decisão) necessária para explicar o resultado do 

julgamento. 
165

 

Cumpre asseverar que a ratio decidendi, em regra, não é pontuada pelo 

julgador que profere a decisão, em que pese a possibilidade de constar expressamente na 

decisão. 
166

 Usualmente, a identificação da ratio decidendi se dá em momento posterior, pelos 

juízes do caso futuro, pois são eles quem “criam” o precedente judicial.  

Já o obiter dictum significa, literalmente, aquilo que foi “dito para morrer”, 

sendo, portanto, irrelevante para a solução final da demanda. Em outras palavras, significa as 

coisas ditas na decisão, mas que não são fundamentos jurídicos para a solução do caso. Trata-

se, na verdade, de argumentos laterais.  

Lênio Luiz Streck e Georges Abboud definem o obiter dictum como o conjunto 

de afirmações e argumentos da decisão judicial cujo conteúdo e presença são irrelevantes para 

a solução final da demanda, 
167

 . Esta definição também se extrai da obra de Michele Taruffo, 

que define o obiter dictum como “todas aquelas afirmações e argumentações que estão 

contidas na motivação da sentença, mas que, mesmo podendo ser úteis para a compreensão da 

decisão e dos seus motivos, não constituem parte integrante do fundamento jurídico da 

decisão.”
  168 

José Rogério Cruz e Tucci identifica o obiter dictum como uma argumentação 

marginal ou simples opinião, constante na motivação do julgamento, sendo ela prescindível 

para o deslinde da controvérsia. Por conseguinte, o obiter dictum não se presta a ser invocado 

como precedente judicial vinculante em caso análogo, podendo, no entanto, a ser utilizado 

como um argumento persuasivo.
 169

 

De maneira semelhante é a definição trazida por Toni M. Fine, para quem a 

dicta são os pronunciamentos judiciais encontrados na decisão judicial que vão além dos fatos 

e das questões trazidas em juízo pelas partes, não sendo considerados como parte do 

                                                 
165 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 43. 

166 A propósito, cfr. a seguinte passagem da obra de Teresa Arruda Alvim Wambier: “Uma rule é criada para futuros casos 

quando ocorre de chegar ao Judiciário um „case os first impression‟, ou seja, um caso que deve ser decidido sem que se lhe 

aplique precedente algum: um caso novo. O que será a ratio decidendi neste caso (= rule) pode ser determinado 

expressamente na decisão. Mas o que usualmente ocorre é que a rule é definida na decisão subsequente” (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) Direito Jurisprudencial. 

São Paulo: RT, 2012, p 44). 

167 ABBOUD, Georges; STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Porto 

Alegre: Livraria do Advogado,  2013, p. 44. 

168 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. REpro 199. São Paulo: RT, set., 2011, p. 145-146. Sobre o tema, cfr. 

ainda: MARSHALL, Geoffrey. What is binding in a Precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert; 

GOODHART, Arthur (org.) Interpreting Precedents. England: Ashgate, 1997, n. 4, p. 506-507. 

169 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Precedente Judicial como fonte do direito. São Paulo: RT, 2004, p. 177. 
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dispositivo da decisão. Tais questões podem ou não ter sido submetidas de forma integral à 

consideração do Tribunal e não têm, por conseguinte,  valor ou efeito de precedente.
 170

 

Ressaltemos que a correta compreensão da ratio decidendi e do obiter dictum é 

fundamental para a compreensão do sistema de precedentes, pois somente a ratio decidendi é 

que tem força vinculante, sendo a rule of law. Portanto, somente a ratio é que será utilizada 

como precedente para solução dos casos futuros, enquanto a dicta não tem esta força 

vinculante visto que esta consiste em argumentos laterais, ditos de passagem, prescindíveis 

para a solução da lide, não formando, portanto, a regra jurídica do caso concreto. 

Feita esta distinção conceitual, surge o problema de como identificar a ratio 

decidendi e o obiter dictum, frisando que no direito inglês não existem os acórdãos; no direito 

norte-americano existe apenas o single majority judgement, o que dificulta a tarefa de dizer o 

que é ratio e o que é dicta,
171

 tanto que Neil Duxbury chegou a afirmar que a distinção 

conceitual entre ratio decidendi e obter dictum é mais fácil do que sua identificação no caso 

concreto.
 172

 

Para identificar a ratio decidendi existem algumas técnicas que oram objeto de 

estudo da Professora Teresa Arruda Alvim Wambier. Devem estas técnicas ser utilizadas nas 

hipóteses em que a ratio não conste expressamente na decisão, já que é comum, por exemplo, 

a Suprema Corte Americana dizer de maneira clara no que consiste o holding e no que 

consiste a dicta. 

Segundo a autora, uma das técnicas seria uma simples regra (teste) que 

consistiria em retirar o que foi dito da decisão e verificar se poderia ter sido proferida sem o 

que foi retirado. Se a resposta for positiva, está-se diante de um dictum. Neste caso, estar-se-á 

diante da técnica de Wambaugh´s.
 173

 Esta regra, segundo a autora, não é capaz de produzir 

                                                 
170 FINE, Toni M. O uso do precedente e o papel do princípio do stare decisis no sistema legal norte-americano. Revista dos 

Tribunais nº 782, São Paulo: RT, dezembro, 2000, p. 94. 

171 Com a palavra Teresa Arruda Alvim Wambier: “O modelo da US Supreme Court é o de um single majority judgement 

(= acórdão de que consta a posição que prevaleceu), com espaço para a declaração de outros votos no mesmo sentido e para 

votos vencidos. Na Inglaterra, além de não haver acórdãos, as decisões são longas. Por exemplo, o julgamento de Alfred 

MacAlpine Construction Ltd v. Panatown Ltd. (2001) 1 AC 518, HL tinha 46.000 palavras; o julgamento de Royal Bank of 

Scotland v. Etridge (n.2) (2002) 2 AC 773, HL, há 53.000 palavras e 374 parágrafos, que, hoje em dia, são numerados.”  

(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 45-46). 

172 No original: “Speaking of the distinction is often much easier than making it: the reason for a decision and the tangential 

observations are often not easily extricated from one another, some cases appear not to yield a ratio and many yield more 

than one.” (DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedente. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 

26).  

173 Esta técnica também foi identificada por José Rogério Cruz e Tucci, ao dispor que: “Para a correta inferência da ratio 

decidendi, propõe-se uma operação mental, mediante a qual, invertendo-se o teor do núcleo decisório, se indaga se a 

conclusão permaneceria a mesma, se o juiz tivesse acolhido a regra invertida. Se a decisão ficar mantida, então a tese 

originária não pode ser considerada ratio decidendi. Em caso contrário, a resposta será positiva” (CRUZ e TUCCI, José 

Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 

(coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 124). 
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bons resultados quando a fundamentação da decisão é alternativa, além de sua aplicação ser 

capaz de gerar holdings muito abrangentes e com muitos elementos irrelevantes. 
174

 

Esta visão crítica sobre a técnica de Wambaugh´s também é compartilhada por 

Luiz Guilherme Marinoni:  

 
O teste de Wambaugh é apontado como falho pela doutrina contemporânea do 

common law. A principal razão para tanto advém da situação de que a Corte baseia 

sua decisão em dois fundamentos que, separadamente, podem levar à mesma 

solução. Quando o significado de um dos fundamentos é invertido, o outro 

fundamento é suficiente para preservar a decisão ou para impedir a alteração da 

conclusão. Assim, o teste de Wambaugh, no sentido de que a inversão da proposição 

faria com que o caso fosse decidido de outra forma, não vale quando o caso se 

baseia em dois fundamentos que, isoladamente, podem conduzir à mesma solução. 

Na verdade, nessa situação o teste de Wambaugh faria com que as proposições 

fossem obiter dicta, já que nenhum dos fundamentos seria necessário para a 

decisão
175

 

 

 
Outra técnica para identificar a ratio decidendi consiste no issue preclusion, 

que muito se aproxima da regra  do Código de Processo Civil referente à parte da sentença 

que transita em julgado. Logo, da mesma forma que precisamos saber exatamente o que fica 

acobertado pela coisa julgada, eles precisam saber o que é vinculante na decisão (binding), 

sendo esta parte considerada a holding.
 176 

Fala-se ainda na técnica dos fatos materiais, extraído de Goodhart, que propõe 

que a ratio decidendi seja determinada mediante a verificação dos fatos tratados como 

fundamentais pelo juiz.  

Assim, o método de Goodhart se pauta na identificação dos fatos materiais 

(fundamentais) utilizados pelo juiz para proferir sua decisão, sendo eles os fatos considerados 

imprescindíveis para que possa decidir e a ratio decidendi identificada como a razão de 

decidir de tais fatos. 
177

 

De todo modo, é importante ter em mente que a tarefa de identificar a holding 

ou a ratio decidendi não é trabalho fácil. Entendemos que não há como dissociar a 

identificação da ratio dos fatos que lhe deram causa, pois só assim é que será possível 

compreender a rule of law e, por conseguinte, viabilizar a aplicação do precedente para os 

casos futuros semelhantes, evitando, com isso, os inconvenientes de se invocar um precedente 

que não guarda nenhuma relação com os fatos da causa.  

                                                 
174 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 49. 

175 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: RT, 2010, p. 224. 

176 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p.49. 

177 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: RT, 2010, p. 223-228. 
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3.6 A correta aplicação do precedente judicial: a importância da problematização e da 

interpretação 

 

Conforme já abordamos, há uma diferença na forma de aplicar o precedente 

judicial e a jurisprudência. Isto porque, no caso do precedente, é o juiz do caso sucessivo 

quem analisa se existe uma proximidade entre o caso objeto de análise e o já decidido 

(precedente) e, em caso positivo, faz-se uso do precedente. Em outras palavras, procede-se 

uma comparação fática entre o caso atual e o precedente. Havendo proximidade, usa-se a 

decisão anterior. Existe, portanto, uma atividade de natureza comparativa, de problematização 

entre o caso atual e o caso precedente.  

 Já a aplicação da jurisprudência, principalmente em terrae brasilis, é feita sem 

esta comparação fática, valendo-se o aplicador somente dos enunciados normativos 

(prescrições literais). Assim, não sabemos sequer se a jurisprudência utilizada se refere a um 

caso fático parecido com o caso ora analisado. O método de aplicação é simples: se aquele 

enunciado jurisprudencial se “encaixa” ao caso, utiliza-se. Caso contrário, ignora-se. Em 

outras palavras, trata-se de utilização do método lógico-subsuntivo, comumente utilizado na 

aplicação do texto legal. 

Esta incoerência na aplicação da jurisprudência foi muito bem sintetizada por 

Maurício Ramires, na introdução de seu livro em que trata sobre a aplicação dos precedentes 

no Direito Brasileiro. Já no início de sua obra o autor cita quatro casos sobre como é feito a 

utilização da jurisprudência em nosso país, sendo suficiente reproduzir apenas dois deles, com 

o objetivo de aclarar e incrementar a crítica já tecida linhas atrás: 

 
Caso 1. Uma juíza brasileira, ao analisar a situação em que dois indivíduos foram 

presos em flagrante ao invadirem a casa de uma pessoa manifestamente pobre e 

tentarem furtar objetos com valor estimado em R$100,00 (mais um aspirador de pó, 

que não chegou a ser avaliado), rejeita a denúncia oferecida pelo Ministério Público, 

sob o fundamento de que o fato seria insignificante, e arrima a sua decisão somente 

em uma ementa de julgado exarado por um Tribunal de Justiça, assim: „Furto. 

Rejeição da denúncia. Princípio da insignificância. Hipótese que caracteriza o delito 

de bagatela, ensejando a aplicação do princípio da insignificância. Apelo provido.‟ 

Ao se analisar o acórdão usado como precedente pela magistrada para guiar sua 

decisão, descobre-se que os dois fatos estão em total incompatibilidade: ao contrário 

do caso presente (em que os agentes foram presos depois de invadirem residência 

alheia, o que por si já configuraria o crime do art. 150 do Código Penal, se não 

estivesse consumido pela tentativa de furto), o aresto pretérito dizia respeito a uma 

subtração praticada por empregada doméstica na residência de classe média onde 

trabalhava, e a res furtiva limita-se a uma oração de Santo Expedito e dois porta-

retratos. 

 

(...) 
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Caso 03. Ao ver-se perante o Tribunal do Júri, para ser julgado por um homicídio 

consumado, o réu declara que estava a receber violentos socos e pontapés por parte 

da vítima, pessoa maior e mais forte que o acusado; não tendo alternativa para fazer 

cessarem os golpes, diz ele, puxou a faca que portava e atingiu seu algoz no 

abdômen, causando-lhe a morte. Ao sustentar o pedido de condenação em suas 

alegações orais, a promotora de justiça invoca um verbete jurisprudencial retirado de 

um Código Penal comentado, que diz isto, e somente isto: “TJSP: „Não se configura 

a legítima defesa se a agressão do ofendido foi a mãos limpas, não correndo risco a 

vida do réu, de molde a justificar sua violenta reação, aquele eliminado com uma 

facada.‟ (RT 548/308). As circunstâncias do fato para o qual o Tribunal de Justiça de  

São Paulo proferiu esta decisão não são mencionadas ou questionadas. Na peroração 

da acusação, a pequena frase, retirada de seu contexto original, torna-se um conceito 

primordial apto a revogar o direito de alguém se defender com uma faca contra um 

agressor desarmado, em qualquer circunstância, tornando-se irrelevante apreciar as 

especificidades do caso concreto 
178

 

 

Percebemos dos exemplos retirados da obra de Maurício Ramires que a 

utilização do precedente no direito brasileiro ocorre, em alguns casos, de maneira equivocada, 

pois, primeiro, não é feita uma comparação fática entre o caso atual e o caso precedente, o que 

permite a utilização de um enunciado vago, desprovido dos fatos que lhe deram origem.   

Em segundo lugar, verifica-se uma objetificação metafísica dos conceitos 

jurídicos, além de ser muito comum a escolha não fundamentada de um precedente, o que é 

muito perigoso em um país no qual existem precedentes para todos os gostos e para quaisquer 

necessidades. Em sentido semelhante, Tiago Asfor Rocha Lima critica:  

 
Faz-se necessário lembrar que a aplicação de precedentes judiciais, pelos operadores 

jurídicos em geral, não é uma atividade irracional e automática. Pelo contrário, exige 

do intérprete/aplicador do direito um escorreito exame do caso pretérito (de sua ratio 

decidendi em especial) e não apenas do resumo de seu julgamento (ementa do 

julgado), como sói ocorrer em inúmeras situações nas quais o julgador se limita a 

invocar ementa de acórdão que, caso analisado na íntegra, não serviria de reforço 

argumentativo. Há, em verdade, uma equivocada praxe no Brasil de aplicação de 

precedentes que precisa ser urgentemente corrigida.
179

 

 

 

Assim, é imperioso compreender como se deve dar a aplicação do precedente 

judicial, a exemplo de como é feito no common law, pois do contrário corremos o grave risco 

de, mais uma vez, importarmos um instituto sem compreendê-lo.  

Primeiramente, o precedente judicial não pode ser dissociado dos fatos. Esta 

afirmação é relevante, sem a qual não é possível compreendermos o sistema de precedentes, 

até porque  a identificação da ratio decidendi passa, necessariamente, pela compreensão dos 

                                                 
178 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2010, p. 27-28. 

179 LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 435-436. 
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fatos da causa. Logo, o precedente não pode se resumir a um enunciado normativo, ou seja, a 

uma prescrição literal (súmula).
 180

  

Assim, quando o juiz invoca um precedente no direito brasileiro para 

fundamentar sua posição, não pode ele se valer tão somente do enunciado constante da 

ementa do julgado, pois pode acontecer de os fatos que resultaram naquele enunciado não 

serem semelhantes ao caso ora julgado, impossibilitando sua utilização como precedente 

judicial. Daí a importância da problematização e da comparação entre os fatos.  

Na verdade, o que acontece no Brasil é que utilizamos somente os enunciados, 

deixando de lado os fatos que deram causa aquele acórdão. Em outras palavras, é como se o 

enunciado ganhasse vida própria, ou seja, se descolasse dos fatos que lhe deram origem e, a 

partir de então, caminhasse com as suas próprias pernas. Este risco foi bem observado por 

Maurício Ramires, cujas palavras merecem transcrição:  

 
Há vários riscos intrínsecos a essa prática. O principal deles é a legitimação de uma 

metafísica jurídica, através do uso indiscriminado de conceitos e abstrações, 

colhidos de situações concretas e descolados a posteriori dos casos que lhe deram 

origem. Ementas e verbetes de casos passados são proposições generalizantes, que 

parecem gravitar sobre a realidade concreta e esperar por encaixes artificiais. 

Surgem, assim, aplicações de precedentes sem uma identificação suficiente entre o 

caso passado e o caso presente. Faltam aos juristas brasileiros noções primárias da 

teoria dos precedentes do common law, sistema baseado na doctrine of stare decisis. 

Forma-se com isso, um sincretismo improvisado porque importa a fórmula de 

invocação de precedentes sem qualquer preocupação com a sua aplicabilidade. E 

aplicabilidade, aqui, tem dois sentidos: (a) a possibilidade, em geral, de uma 

resposta a um caso a partir de outro caso e (b) a adequação de um dado precedente a 

um caso presente. 
181

 

 

A crítica acima formulada é ainda mais acentuada quando tratamos dos 

enunciados sumulares
182

 pois, como é cediço, refletem o entendimento jurisprudencial de 

determinada Corte, resumindo-se em um verbete, que ganha vida própria, bastando pensar, 

por exemplo, nas Súmulas Vinculantes, criadas e pensadas para resolver casos futuros. 

                                                 
180 Este também é o entendimento de Lenio Streck, senão vejamos: “...súmula não é precedente. Um precedente é um caso 

anteriormente apreciado e julgado por um juiz ou tribunal. Por ser caso, tem nome, sobrenome e individualidade. 

Efetivamente, as súmulas, sejam „ comuns‟ ou vinculantes, não podem ser consideradas precedentes stricto sensu, por várias 

razões. Talvez a principal delas esteja no fato de o texto ser diferente da norma, questão já discutida à saciedade por autores 

com Friedrich Müller e Eros Grau, cuja temática central retrabalhei à luz daontologische Differenz (diferença ontológica), 

que, ao do hermeneutista Zirkel (círculo hermenêutico), são os pilares da hermenêutica filosófica.” (Súmulas Vinculantes em 

terrae brasilis: necessitamos de uma teoria para a elaboração de precedentes? Revista Brasileira de Ciências Criminais. 

São Paulo, v. 17, n. 78, p. 284 e s., mai/jun. 2009). No mesmo sentido, Tiago Asfor Rocha Lima assevera que “O enunciado 

vinculante ou não, não importa de qual tribunal, não é verdadeiramente um precedente judicial. Como afirmado 

anteriormente, o precedente judicial relaciona-se a uma decisão judicial que contém elementos suficientemente similares a de 

outras situações futuras e que, por isso, é capaz de exercer alguma espécie de persuasão sobre o julgador”. (LIMA, Tiago 

Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p.197). 

181 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2010, p. 148. 

182 As súmulas no direito brasileiro foram idealizadas pelo então Ministro do STF Victor Nunes Leal, que propôs a adoção 

de enunciados que representariam a jurisprudência consolidada do STF, sendo sua ideia aceita e incorporada ao RISTF em 

agosto de 1964, sendo que em 13/12/1963 surgiram os primeiros enunciados, no total de 370. 
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Assim, não parece ser correto aplicar o precedente sem uma análise fática e 

comparativa. Não é possível o uso do método lógico-subsuntivo, o que, por sinal, é 

comumente utilizado no direito brasileiro e no civil law.  Isto porque este método ignora os 

aspectos fáticos e comparativos do caso presente com o precedente, valendo-se tão somente 

dos enunciados normativos (prescrições literais), que ganham vida própria. 

Apenas para consignar, no common law o precedente é um critério jurídico que 

serve como problematização e fundamentação para casos análogos, cuja solução depende de 

uma ponderação.
 183

 Logo, a aplicação do precedente é feita através de uma ponderação 

material de referência casuística, cuja solução não está pré-determinada, mas que se vai 

construindo através da regra de ponderação. Assim, não há como se aplicar o precedente sem 

antes realizar esta comparação fática, pois ele não se resume em uma prescrição literal, 

aplicável através de uma simples regra de subsunção.  

Notemos que em face desta sua característica é que a tentativa de canonização 

dos precedentes no common law restou infrutífera, pois é da essência dos precedentes a 

análise global da fundamentação utilizada na solução do conflito de interesses, o que o torna 

inviável diante de uma simples prescrição literal. Nesse sentido é a observação feita por 

Georges Abboud, amparado na obra de Ronald Dworkin:  

 
No sistema do „stare decisis‟, muitas vezes não é pacífico o entendimento sobre qual 

seria o precedente, a regra jurídica a ser aplicada para casos análogos. Tentou-se 

atribuir redação legislativa aos precedentes, uma vez que nesse sistema não se leva 

em conta apenas os dispositivos da decisão, mas também toda a global 

fundamentação que a acompanha. Sobre essa questão faz-se necessário citarmos 

novamente Dworkin: „Como vimos há pouco, a interpretação das leis depende da 

disponibilidade de uma forma verbal canônica, por mais vaga ou imprecisa que seja, 

que possa colocar limites às decisões políticas que, como se atribui, tenham sido 

tomadas pela lei. Hércules descobrirá que muitas das opiniões que os litigantes 

citam como precedentes não contêm quaisquer proposições especiais que possam ser 

consideradas como uma forma canônica das regras estabelecida pelo caso. É verdade 

que, em fins do XIX e primórdios do século XX, fazia parte do estilo judicial inglês 

e norte-americano tentar compor esses enunciados canônicos de modo que, dali para 

a frente, fosse possível referir-se, por exemplo, à regra do caso Rylands vs. Fletcher. 

Mesmo nesse período, porém, os juristas e os livros de direito divergiam sobre que 

parte de decisões famosas deveriam ser consideradas como possuidoras dessa 

característica. Hoje, em todo caso, mesmo as opiniões importantes raramente tentam 

chegar a essa modalidade de redação legislativa. Citam razões, em forma de 

precedentes e princípios que justificam uma decisão, mas é a decisão, e não alguma 

nova regra jurídica enunciada que esses precedentes devem justificar.  
184

 

 

Logo, para a correta compreensão e aplicação do precedente no direito 

brasileiro é preciso, primeiro, extrair a ratio decidendi, para só após, depois de interpretar e 

                                                 
183 ABBOUD, Georges. Súmula Vinculante versus precedentes. Revista de Processo nº 165. São Paulo: RT, 2008, p.220. 

184 ABBOUD, Georges. Súmula Vinculante versus precedentes. Revista de Processo nº 165. São Paulo: RT, 2008, p.221 - 

222.  
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compreender o real significado da norma extraída do precedente, problematizá-lo e compará-

lo com o caso presente e, havendo identidade fática, aplicá-lo. Em outras palavras, a 

similitude fática é fundamental para a aplicação do precedente. Trata-se da aplicação do 

brocardo de que casos iguais devem ser tratados do mesmo modo (like cases should be 

treated alike). 
185

 

Portanto, a utilização do método lógico-subsuntivo para a aplicação dos 

precedentes, em que pese utilizado em terrae brasilis, não se mostra correto, pois este método 

parte apenas do enunciado normativo (prescrição literal) do julgado, ignorando todos os 

aspectos fáticos do caso precedente.  Na verdade, a aplicação correta do precedente depende 

não de uma simples subsunção, mas de uma comparação casuística entre o caso julgado e o 

precedente.  

Assim, questão que se mostra realmente delicada, conforme bem assevera 

Teresa Arruda Alvim Wambier, consiste “em saber o que é de cada um e o que os torna os 

casos iguais, de molde a levar a que devam ser tratados (= solucionados) da mesma forma.” 

186
 Portanto, saber se o processo em julgamento é similar ao tema debatido no caso precedente 

é indispensável, pois esta comparação fática é fundamental para a correta compreensão e 

aplicação dos sistemas dos precedentes, evitando com isso, os equívocos cometidos no direito 

brasileiro. 

 

3.7 A identificação de casos iguais (vinculação por identidade absoluta e por identidade 

essencial), o distinguish e o hard case 

 

Depois de identificada a ratio decidendi, vimos que para viabilizar a aplicação 

do precedente judicial é necessário uma comparação fática entre o caso em julgamento e o 

precedente judicial, justamente com o intuito de verificar se entre eles existe uma similitude 

que justifique a utilização da rule of law do caso precedente. Nesse sentido, vejamos as lições 

de Michelle Taruffo: 

 
O precedente fornece uma regra (universalizável, como já foi dito) que pode ser 

aplicada como critério de decisão no caso sucessivo em função da identidade ou – 

como acontece em regra – da analogia entre os fatos do primeiro caso e os fatos do 

                                                 
185 De modo semelhante, Tiago Asfor Rocha Lima afirma que os aplicadores do direito (juízes, advogados, etc.), devem 

avaliar os seguintes pontos para utilizarem um precedente judicial: “i) se o precedente judicial invocado pela parte (ou aquele 

que pretenda utilizar no corpo de sua decisão) é atual ou não (já que pode ter sido superado no âmbito do próprio tribunal); ii) 

se for reformado pela instância superior ou não; iii) se é pacífico na corte e nos demais tribunais de mesma hierarquia e nos 

que lhe são superiores; iv) se a ratio decidendi pode ou não ser aplicada ao caso presente; v) se existem razões para 

reexaminá-lo à luz de uma nova ordem jurídica, econômica, social, política ou cultural que se impôs, por exemplo.”  (LIMA, 

Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 440.) 

186 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 57. 
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segundo caso. Naturalmente, a analogia das duas fattispecie concretas não é 

determinada in re ipsa, mas é afirmada ou excluída pelo juiz do caso sucessivo 

conforme este considere prevalentes os elementos de identidade ou os elementos de 

diferença entre os fatos dos dois casos. 
187

 

 

Logo, esta comparação fática é fundamental para a correta aplicação do 

precedente judicial, pois não há como analisar o precedente dissociado dos fatos que lhe 

deram causa, em que pese no direito brasileiro ser utilizado o método lógico-subsuntivo. Isto, 

porque os acórdãos, as ementas e as súmulas se transformam em enunciados prescritivos que 

se descolam dos casos julgados e atuam com vida própria.  

De acordo com Teresa Arruda Alvim Wambier, existem dois critérios pelo qual 

é possível identificarmos se existe uma similitude entre o caso em julgamento e o precedente 

judicial, critério este que denominou de: (i) vinculação por identidade absoluta; e (ii) 

vinculação por identidade essencial.
 188 

No primeiro caso, ocorre uma identidade completa entre as questões fáticas e 

as jurídicas stricto sensu. Aqui vale a observação no sentido de que o quadro fático subjacente 

não é necessariamente idêntico, pois, se fosse, estar-se-ia diante do fenômeno da 

litispendência ou da coisa julgada. Na verdade, o que interessa são somente os fatos 

relevantes pelo direito para a incidência ou não da consequência sobre a qual se discute, e não 

necessariamente todo o quadro fático. Logo, somente os traços essenciais é que são 

fundamentais para esta vinculação. 
189

 Esta mesma observação é feita por Luiz Henrique 

Volpe Camargo: 

 
Para que dois casos sejam iguais não é necessário que a igualdade seja absoluta, isto 

é, em todos os aspectos, em todos os detalhes. Diante de um novo caso, é preciso 

identificar o ponto efetivamente nuclear do precedente invocado de modo a 

possibilitar ou não o seu enquadramento ao caso em exame, pois, como sempre há 

uma ou outra minúcia a distinguir dois processos, a imposição da condição de 

ocorrência de exata, total e irrestrita similitude entre novo caso e caso paradigma, 

inviabilizaria totalmente o sistema de respeito aos precedentes. Como há diferenças 

que são irrelevantes para a comparação da questão jurídica, estas devem ser 

desprezadas. 
190

 

 

Portanto, a vinculação por identidade absoluta não significa que todos os fatos 

serão idênticos. Na verdade, o que interessa é o ponto nuclear, devendo as diferenças como 

                                                 
187 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. REpro 199. São Paulo: RT, set., 2011, p. 142-143. 

188 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 57. 

189 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 57. 

190 CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno processo civil brasileiro. In: WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim (Coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 565. 
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sexo, cor, idade, profissão, etc., serem desprezadas, já que irrelevantes para a solução da 

causa.  

Observe que este critério está presente no atual Código de Processo Civil, em 

especial nos arts. 543-B e 543- C, que trata da Repercussão Geral e do Recurso Especial sob o 

rito dos recursos repetitivos, dos quais são exemplos os expurgos inflacionários, ou então a 

cobrança de assinatura básica por parte das Companhias Telefônicas. Note-se que nestes dois 

exemplos não é relevante a idade, o sexo ou a profissão dos autores. O que interessa única e 

exclusivamente é saber se a assinatura básica é ou não devida, ou então se as poupanças 

devem ou não ser corrigidas com os expurgos inflacionários. 

Vejamos outro exemplo no qual é possível aplicar esta vinculação por 

identidade absoluta. Imagine que consumidor “A” ingresse em juízo com o objetivo de excluir 

de seu contrato de alienação fiduciária de 60 meses, no qual adquiriu o veículo “B”, celebrado 

com o Banco “X”, a cláusula referente à cobrança de tarifa de abertura de cadastro (TAC), 

alegando se tratar de cláusula abusiva. Imagine agora que o consumidor “C” também ingresse 

em juízo com o objetivo de excluir de seu contrato de alienação fiduciária, feito em 48 meses, 

na qual adquiriu o veículo “D”, a mesma cláusula, mas seu contrato foi celebrado com o 

Banco “Y”. Nestes dois casos estamos diante da mesma situação fática, sendo um típico caso 

de vinculação por identidade absoluta, sendo irrelevante a pessoa do contratante (“A” ou “C”) 

e do contratado (“X” ou “Y”), assim como o veículo adquirido (“B” ou “D”) ou o tempo de 

contrato (60 ou 48 meses).  

 Observemos que todas estas variantes, mesmo que reconhecidas, são 

irrelevantes para o deslinde da questão, pois o que efetivamente interessa é saber se a cláusula 

que impõe ao consumidor o pagamento da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) é ou não uma 

cláusula abusiva. Este é o ponto nuclear.
 191

 

Outro caso de vinculação por identidade absoluta pode ser extraído do julgado 

proferido pelo STJ no Recurso Especial 1.184.570, no qual reconheceu a validade da 

notificação extrajudicial para constituir em mora do devedor, ainda que emitida por Cartório 

de Títulos e Documentos de comarca diversa.
 
Observemos que não interessa ao deslinde da 

causa quem seja o contratante, o contratado (instituição financeira), o veículo adquirido ou o 

prazo de financiamento. O único fato relevante e idêntico nos milhares de contratos de 

alienação fiduciária celebrados é se a notificação extrajudicial feita por Cartório de Títulos e 

                                                 
191 Esta matéria foi submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, conforme REsp 1.255.573/RS e 1.252.331/RS, 

ambos de relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, ainda pendente de julgamento, conforme consulta realizada no dia 

26/07/2013. Ademais, cumpre asseverar que por determinação da Ministra, todos os processos de conhecimento relacionados 

ao tema, em fase de sentença, encontram-se suspensos até o julgamento final por parte do STJ de qualquer um dos recursos 

acima mencionados.  
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Documentos que não seja o do domicílio do devedor é válida. Este é o núcleo da questão. Os 

demais fatos são irrelevantes para a solução da causa.
 192

  

No atual Código de Processo Civil também é possível encontrar este critério da 

identidade absoluta nas hipóteses que justifiquem a aplicação do art. 285-A
193

, tanto que um 

dos requisitos para sua aplicação consiste justamente que os casos sejam idênticos 
194

, ou seja, 

que entre o caso anterior e o presente exista uma identidade absoluta. Exemplo de aplicação 

deste dispositivo ocorre nos casos de incidência do ISS sobre leasing, ou em substituição do 

indexador nos contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação. 
195

 

Já os casos de vinculação por identidade essencial são situações mais delicadas, 

pois a similitude fática não se apresenta de modo escancarado. A dificuldade nestes casos é 

tamanha que nos valemos do exemplo citado por Teresa Arruda Alvim Wambier, sendo 

fundamental compreender a essência da regra jurídica extraída do precedente, ou melhor, a 

ratio decidendi ou a holding: 

 
Para ilustrar a dificuldade de se fixarem os fatos que seriam realmente relevantes para 

um precedente, nos casos em que a vinculação se dá por identidade essencial, é 

oportuno o exemplo Donoghue v. Stevenson [1932] A.C. 532. Os fatos subjacentes a 

esta decisão eram os seguintes: uma viúva estava com uma amiga em um café, in 

Paisley, na Escócia, e esta amiga lhe comprou um iced drink, que lhe foi entregue pelo 

proprietário. Este colocou o sorvete em um copo e derramou, sobre o sorvete, o 

conteúdo de uma garrafa opaca de ginger beer. Um pouco depois disso, esta viúva 

despejou sobre o sorvete o que sobrava da garrafa e então viu que lá havia restos de 

                                                 
192 “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA 

POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO 

DEVEDOR. VALIDADE. 1. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com 

aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não 

seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes. 2. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento 

estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ nº 8/2008. 3. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido.”(REsp 1184570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 09/05/2012, DJe 15/05/2012) 

193 “Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de 

total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor 

da anteriormente prolatada. §1°. Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a 

sentença e determinar o prosseguimento da ação. §2°. Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para 

responder ao recurso.” 

194 Sobre o requisito em comento, Teresa Arruda Alvim Wambier, Luiz Rodrigues Wambier e José Miguel Garcia Medina 

asseveram que “certamente o legislador não quis se referir a „ações idênticas‟, cuja definição legal se encontra no art. 301, 

§2º, do CPC, segundo o qual são idênticas as ações que têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 

Fosse esta a hipótese, haveria o juiz de rejeitar a ação em razão da litispendência ou da coisa julgada (art. 301, V e VI, §§1º e 

3º), extinguindo o segundo processo sem resolução do mérito (art. 267, V) (...) Para se extrair algum rendimento da referida 

norma jurídica, por „casos idênticos‟ haver-se-á de entender aqueles em que se repitam as mesmas circunstâncias fáticas e 

jurídicas, que em nada se difiram numa e noutra ação. Para que se identifique tal identidade, não basta que tais ações tenham 

o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Mais que isso, os fundamentos jurídicos integrantes da causa de pedir devem ser 

idênticos. (MEDINA, José Miguel; WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER; Teresa Arruda Alvim. Breves comentários à 

nova sistemática processual civil. nº2. São Paulo: RT, 2006, p.68.) 

195 Sobre o tema, cfr. ainda: MONNERAT, Fabio Victor da Fonte. Primeiras aplicações do art. 285-A do CPC. Revista de 

Processo n. 157. São Paulo: RT, mar.2008, p.227-242; CIMARDI, Cláudia A. Notas sobre o art. 285-A do CPC (sentença 

liminar de improcedência). In: MEDINA, José Miguel Garcia et. al (coord). Os poderes do juiz e o controle das decisões 

judiciais. São Paulo: RT, 2008; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Julgamento liminar de improcedência e o recurso de 

apelação. Revista de Processo nº 152. São Paulo: RT, out/2007. 
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uma cobra em decomposição. Ela levou um choque e, em seguida, teve gastroenterite. 

Em virtude disso, processou a Stevenson & CO. Argumentou-se que não havia 

contrato entre eles e a tal viúva (Mrs. Donoghue) e que eles não seriam responsáveis 

em relação a ela, por nenhum defeito do produto. Entretanto, a House of Lords 

considerou que a empresa deveria, sim,, responder, porque teria um duty to take a 

reasonable care na preparação e no engarrafamento da bebida.  O que ficou deste caso: 

um fabricante de bens tem o dever de tomar precauções para não causar danos (=duty 

of care) em relação ao consumidor último. Então, veja-se, o fato de tratar de 

fabricação de bebidas, o de se tratar de garrafas opacas, de a bebida ter sido 

consumida em um café, todos foram desconsiderados como fatos essenciais 

integrantes da decisão. Ou seja, houvessem sido outros, teria sido a mesma a decisão. 

(...) Este precedente foi aplicado a um caso em que o autor pleiteava indenização em 

consequência da queda de um elevador. O proprietário do prédio tinha contratado uma 

empresa de engenheiros para consertar este elevador e a queda ocorreu por que o 

conserto foi mal feito. A regra geral do caso Donoghue foi aplicado a este caso 

(Haseldine v. Daw) embora pudesse ter havido distinguish, já que os réus não eram 

fabricantes, mas simplesmente consertaram o elevador. 
196

 

 

 
Notemos que os casos citados pela autora, em princípio, são distintos, mas, no 

seu âmago, apresentam uma identidade essencial, que consiste no duty of care. Em outras 

palavras, a regra de que o fornecedor tem o dever de tomar precauções para não causar danos 

ao consumidor último. 

Outro exemplo de identidade essencial, citado por Teresa Arruda Alvim 

Wambier, pode ser visto no julgamento do REsp 1.185.685/SP, oportunidade em que o STJ 

analisou a incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-alimentação e, por entender 

que o Supremo Tribunal Federal, em situação análoga (vale-transporte), decidiu pela 

inconstitucionalidade, adotou o mesmo entendimento, valendo-se, dessa forma, do precedente 

do STF.
 197

 

                                                 
196 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 61-62. 

197“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/88. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. 

VALE-ALIMENTAÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. O valor concedido pelo empregador a título de vale-alimentação não se sujeita 

à contribuição previdenciária, mesmo nas hipóteses em que o referido benefício é pago em dinheiro. 2. A exegese hodierna, 

consoante a jurisprudência desta Corte e da Excelsa Corte, assenta que o contribuinte é sujeito de direito, e não mais objeto 

de tributação. 3. O Supremo Tribunal Federal, em situação análoga, concluiu pela inconstitucionalidade da incidência 

de contribuição previdenciária sobre o valor pago em espécie sobre o vale-transporte do trabalhador, mercê de o 

benefício ostentar nítido caráter indenizatório. (STF - RE 478.410/SP, Rel.  Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado 

em 10.03.2010, DJe 14.05.2010) 4. Mutatis mutandis, a empresa oferece o ticket refeição antecipadamente para que o 

trabalhador se alimente antes e ir ao trabalho, e não como uma base integrativa do salário, porquanto este é decorrente do 

vínculo laboral do trabalhador com o seu empregador, e é pago como contraprestação pelo trabalho efetivado. 5. É que: (a) "o 

pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a 

incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito, ou não, no 

Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho" 

(REsp 1.180.562/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 26/08/2010); (b) o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que pago o benefício de que se cuida em moeda, não afeta o seu 

caráter não salarial; (c) 'o Supremo Tribunal Federal, na assentada de 10.03.2003, em caso análogo (...), concluiu que é 

inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, já que, qualquer que 

seja a forma de pagamento, detém o benefício natureza indenizatória'; (d) "a remuneração para o trabalho não se confunde 

com o conceito de salário, seja direto (em moeda), seja indireto (in natura). Suas causas não são remuneratórias, ou seja, não 

representam contraprestações, ainda que em bens ou serviços, do trabalho, por mútuo consenso das partes. As vantagens 

atribuídas aos beneficiários, longe de tipificarem compensações pelo trabalho realizado, são concedidas no interesse e de 
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Notemos que neste caso a situação não é absolutamente idêntica, pois de um 

lado a questão se referia a incidência da contribuição previdenciária sobre o vale transporte, e 

a outra se referia ao vale alimentação. Todavia, a questão apresenta uma identidade essencial, 

pois ambas as verbas ostentam um caráter indenizatório, o que justifica a aplicação da mesma 

regra, ou seja, o mesmo core ou holding. 

Para a verificação da identidade essencial os fatos devem ser elevados ao mais 

alto grau de abstração, pois do contrário esta análise resta infrutífera. Assim, somente se 

retiradas as especificidades do caso concreto é que podemos buscar a identidade essencial 

para comparar e, por conseguinte, aplicar a  ratio decidendi. 
198

 

Oportuno salientar neste estudo comparativo que muitas vezes se realiza o 

distinguish, a constatação de que aquele precedente não se aplica ao caso, justamente em face 

de alguma peculiaridade fática ou jurídica que afasta a sua incidência.  
199

 

Um exemplo pode ilustrar bem a questão: imagine a discussão sobre a 

capitalização de juros nos contratos de alienação fiduciária, que, por sinal, restou decidido 

pelo STJ como viável, desde que expressamente pactuado. É ainda necessário que o contrato 

seja posterior à  edição da Medida Provisória n.° 2.170-36/2001
200

.
 
Seria possível aplicar este 

entendimento para os contratos bancários de arrendamento mercantil (leasing)? A resposta é 

negativa justamente por se tratar de um distinguish, já que o contrato de leasing difere-se 

completamente no contrato de alienação fiduciária, não incidindo, no primeiro, os juros.   

Frisa-se que verificada a distinção entre o caso em julgamento e o caso 

precedente, o juiz pode interpretar o precedente de maneira restritiva, o que é conhecido como 

restrictive distinguishing, ou então, de maneira ampliativa, chamado de ampliative 

distinguishing. Em ambos os casos existe uma peculiaridade entre o caso em julgamento e o 

                                                                                                                                                         
acordo com as conveniências do empregador. (...) Os benefícios do trabalhador, que não correspondem a contraprestações 

sinalagmáticas da relação existente entre ele e a empresa não representam remuneração do trabalho, circunstância que nos 

reconduz à proposição, acima formulada, de que não integram a base de cálculo in concreto das contribuições 

previdenciárias". (CARRAZZA, Roque Antônio. fls. 2583/2585, e-STJ). 6. Recurso especial provido.” (REsp 1185685/SP, 

Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, 1ª T., j. em 17/12/2010, DJe 10/05/2011 – 

grifo nosso). 

198 Esse é o entendimento de Teresa Arruda Alvim Wambier: “Mesmo os casos que envolvem casos mais complexos, 

daqueles que não se repetem no plano empírico de modo idêntico, podem ser reduzidos a um grau elevado de abstração, que 

é justamente o que proporciona a vinculação por identidade essencial. Os mesmos fatos podem ser descritos de muitas 

formas. Pode-se dizer: o homem foi beber uma garrafa d‟água, o homem foi tomar água, o homem foi beber um líquido, o 

homem foi matar a sede, o homem foi satisfazer uma necessidade fisiológica. Neste último nível é que acontece a verificação 

de que casos, aparentemente diferentes, podem ser tidos como iguais para fins de se perceber a necessidade de uniformização 

da jurisprudência.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda 

Alvim (Coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 63). 

199 O projeto do novo CPC aprovado pela Câmara dos Deputados trata especificamente do tema ao dispor que: “Art. 521 (...) 

§9º O precedente ou jurisprudência dotado do efeito previsto nos incisos do caput deste artigo poderá não ser seguido, 

quando o órgão jurisdicional distinguir o caso sob julgamento, demonstrando fundamentadamente se tratar de situação 

particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada, a impor solução jurídica diversa.” 

200 REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012. 
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caso precedente que implica, por conseguinte, em uma interpretação restritiva ou ampliativa 

da ratio decidendi (rule of law). Observemos que não se exige uma submissão cega ao 

precedente, que pode, a depender da situação, ser estendido ou restringido, o que implica na 

chamada flexibilidade do common law, indispensável a progressão e evolução do direito. 

A respeito do restrictive distinguishing, José Rogério Cruz e Tucci assevera 

que no julgamento de Peabody Fund v. Sir Lindsay Parkinson Ltd. [1984], a House of Lords 

interpretou de maneira restritiva o precedente Anns v. Merton London Borough [1978], que é 

visto como o paradigma para as situações nas quais imputa responsabilidade ao município por 

negligência na fiscalização de obras. No caso Peabody Fund, a House of Lords limitou a 

responsabilidade do Município, não admitindo a ação do proprietário da casa em construção 

que alegara prejuízo pela falta de fiscalização no sistema de drenagem, instalado em 

desacordo com o projeto aprovado. Assim, no Peabody Fund o elemento de distinção 

restritiva foi à inserção do requisito “possibilidade de dano à saúde ou segurança”.
 201

 

Como exemplo de ampliative distinguishing, José Rogério Cruz e Tucci cita o 

caso Lloyd v. Grace [1912] no qual um bancário, cumprindo o seu trabalho, teria fraudado o 

autor da demanda em seu próprio benefício. Neste caso, a Suprema Corte Inglesa considerou 

aplicável o precedente Barwick v. The English Stock Bank, que por sua vez teria consagrada a 

tese de responsabilidade da instituição financeira por ato praticado por seu preposto e no 

interesse da instituição. Assim, houve uma ampliação da ratio decidendi para considerar 

como obiter dictum a alusão constante na decisão “no interesse do comitente”, restando 

indiferente se favorável ou não a instituição bancária.
 202

 

Por fim, é possível que nesta atividade comparativa o juiz se depare com uma 

questão pela primeira vez (first impression), ou seja, um caso sem precedentes. Esta situação é 

denominada pela doutrina hard case, em contraposição aos clears cases, que são os casos 

amparados por precedentes judiciais. 

Salientamos que os hard cases surgem, muitas vezes, em face da complexidade 

do direito e da própria evolução da sociedade, aliado ainda ao acesso da população 

marginalizada ao Poder Judiciário, ou seja, também é uma decorrência do maior acesso à 

justiça.
 203   

                                                 
201 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 127. 

202 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 127. 

203 A propósito, cfr.: CAPPELLETTI, Mauro, GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988. 
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De acordo com Teresa Arruda Alvim Wambier, os hard cases podem dizer 

respeito a situações sociais em relação às quais esteja havendo, no plano dos fatos, uma 

alteração de valores e/ou comportamento, sendo um fenômeno que é fruto da pretensão 

tentacular do direito de tudo disciplinar, inclusive o que seria „antidireito‟ (!): direito de greve, 

direito de resistência, direito de viver sem „casar no papel‟, etc.
204

 

Cumpre esclarecer que os hard cases surgiram inicialmente nos países do 

common law, mas evidentemente não se trata de um fenômeno exclusivo desta família do 

direito. No civil law também é possível encontrar casos difíceis, que decorrem da 

complexidade e da pluralidade de pontos de vistas existentes nas diversas comunidades, além 

da evolução da própria sociedade. 

Aqui no Brasil é possível compreender como sendo um hard case, por 

exemplo, as chamadas ações afirmativas baseadas na questão racial
205

, assim como na união 

homoafetiva
206

 e nas pesquisas com células tronco. 
207

 

Assim, como resolver estes hard cases? De onde partir?  

Sem aprofundarmos no tema, que por si só é capaz de gerar diversos trabalhos 

científicos, tanto no âmbito do mestrado quanto do doutorado, verificamos que existem 

algumas teorias que apresentam uma solução a esta problemática. 

Uma destas teorias vem da obra do alemão Robert Alexy
 208

. Para o autor, 

quando há um caso difícil, entendido como aquele nos quais as regras não conseguem regular 

de forma subsuntiva, deve-se investigar os princípios que se encontram em conflito. Notemos 

que a investigação dos princípios em jogo só ocorre quando não há respostas nos 

mandamentos de definição (regras), ou seja, só se recorre a um argumento de princípio 

(mandamentos de otimização) quando as regras forem insuficientes. Este, por sua vez, implica 

que um princípio deve ser cumprido na maior medida do possível, sendo que toda vez que 

estiver em jogo uma questão de princípio, sempre haverá a necessidade de se ponderar 

(processo de justificação), pois entre eles não há hierarquia.
 
Neste processo de justificação, 

Alexy cita três passos: a) determina-se o grau de não realização ou prejuízo de um princípio, 

ou seja, a intensidade da intervenção que será realizada; b) deve-se comprovar a importância 

da realização do princípio em sentido contrário; e c) como decorrência da fase anterior, deve 

                                                 
204 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 27. 

205 ADPF 186, Rel. Min. Ricardo Levandowski, julgado em 26.04.2012. 

206 Este assunto foi analisado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgarem a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132,  tendo 

reconhecido a união estável para casais do mesmo sexo. 

207 ADI 3510, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, julgado em 29/05/2008, DJe-096 DIVULG 27-05-2010. 

208 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, 

passim. 
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ser comprovado se a importância da realização em sentido contrário justifica o prejuízo ou 

não realização do princípio cuja aplicação será excluída pela ponderação.
 209 

Logo, para Alexy os casos difíceis seriam solucionados através da ponderação 

dos princípios em choque, do qual resultaria na regra jurídica aplicada ao caso concreto (regra 

da ponderação). Trata-se, portanto, de uma teoria procedimentalista, sendo possível chegar a 

mais de um resultado. 

Outro autor que tratou especificamente deste tema foi Ronald Dworkin, que, 

diferentemente de Robert Alexy, busca na integridade do direito a solução para os casos 

difíceis, deixando claro que não existe um procedimento mecânico capaz de solucionar este 

problema: 

 
O juiz continua tendo o dever, mesmo nos casos difíceis, de descobrir quais são os 

direitos das partes, e não inventar novos direitos retroativamente. Já devo adiantar, 

porém, que essa teoria não pressupõe a existência de nenhum procedimento 

mecânico para demonstrar quais são os direitos das partes nos casos difíceis. 
210

 

 

Para Ronald Dworkin os casos difíceis devem ser solucionados através dos 

princípios extraídos da integridade do sistema, frisando que este princípio não é materializável 

em um texto ou enunciado emanado de um precedente, lei ou mesmo a Constituição, mas sim 

referente à totalidade de significados destes instrumentos jurídicos. Logo, a solução do hard 

case está nos princípios jurídicos que compõem a integridade do sistema, devendo ele ser 

compreendido pelo juiz (Hércules), que tem o dever de construir um esquema que justifique 

tudo isso do ponto de vista constitucional e legal.
 211

 

Esta questão também foi objeto de estudo de Lenio Streck, que, por sua vez, 

entende que o juiz deve buscar a solução de acordo com a Constituição Federal (resposta 

adequada à Constituição). Oportuno frisar que a teoria de Lenio é construída a partir de uma 

imbricação entre Hans George Gadamer e Ronald Dworkin, baseando-se na questão 

hermenêutica, principalmente na questão da applicatio, libertando-se assim da armadilha das 

teorias tradicionais que separavam o fenômeno interpretativo do decisional, além de 

                                                 
209 ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria à filosofia do 

direito. São Paulo: RT, 2013, p. 390. 

210 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 127. 

211 Sobre o tema, pertinente a observação de Nelson Nery Jr.: “Na obra de Dworkin os princípios conferem coerência e 

justificação ao sistema jurídico e permitem ao juiz, diante dos hard cases, realizar a interpretação de maneira mais conforme à 

Constituição (verfassungsmässige Auslegung). Para tanto, o juiz (Hércules) deve construir um esquema de princípios 

abstratos e concretos que possa dar coerência e consistência aos precedentes do common law (direito consuetudinário) e, nos 

termos em que esses precedentes se justificam por meio de princípios, o juiz tem de construir também um esquema que 

justifique tudo isso do ponto de vista constitucional e legal” (Princípios do processo na Constituição Federal. 9.ed.rev., 

ampl. e atual. São Paulo: RT, 2009, p. 26) 
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vislumbrar o direito como uma integridade. Frisamos que o autor busca, através dos 

princípios, evitar a discricionariedade judicial. 

Assim, para Streck, as decisões judiciais, mesmo nos hard cases
212

, implica 

uma solução adequada à Constituição. A resposta é construída a partir de cinco princípios: a) 

preservar a autonomia do direito; b) estabelecer as condições hermenêuticas para a realização 

de um controle de interpretação constitucional. c) garantir o respeito à integridade e à 

coerência do direito; d) estabelecer que a fundamentação das decisões é um dever 

fundamental dos juízes e tribunais; e e) garantir que cada cidadão tenha sua causa julgada a 

partir da Constituição e que haja condições para aferir se essa resposta está ou não 

constitucionalmente adequada.
 213 

 
Por fim, a teoria de Streck apresenta um rol de seis hipóteses nas quais o 

julgador poderia deixar de aplicar a lei: quando a lei (ou ato normativo) for inconstitucional; 

quando for o caso de aplicação dos critérios de resolução de antinomias; quando aplicar a 

interpretação conforme a Constituição; quando aplicar a nulidade parcial sem redução de 

texto; quando for o caso de declaração de inconstitucionalidade com redução do texto e; 

quando a regra estiver em situação de contrariedade com os princípios jurídicos. 
214

 Fora 

destes casos o julgador fica vinculado ao que o Legislador produziu. 

Em suma, entendemos que, diante dos hard cases, o juiz deve sim buscar a 

solução para o caso amparado no sistema jurídico existente, visto em sua integridade, ou seja, 

o juiz „cria‟ o direito, mas não o inventa. Valendo-se aqui das palavras de Teresa Arruda 

Alvim Wambier, o juiz cria, mas tem o dever de fazê-lo de forma harmônica com o sistema.
 

215
 Em outras palavras, esta atividade criativa está limitada às regras e princípios do 

ordenamento jurídico, não podendo simplesmente ser um ato discricionário daquele que julga 

a questão. 

De qualquer forma, o que percebemos é que a correta aplicação do precedente 

passa, obrigatoriamente, pelo aspecto comparativo entre o caso em julgamento e o caso 

precedente. Nestes casos é possível utilizar como critério a vinculação por identidade absoluta 

e por identidade essencial.  

                                                 
212 Para o referido autor, não se mostra correto a distinção entre hard case e easy case, conforme capítulo 10 de Verdade e 

Consenso. 4.ed.São Paulo: Saraiva, 2011, p.296-326. 

213 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. 4.ed.São Paulo: Saraiva, 2011, p. 584-587. Cfr. ainda: ABBOUD, Georges; 

CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria à filosofia do direito. São Paulo: RT, 

2013, p. 397-398. 

214 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. 4.ed.São Paulo: Saraiva, 2011, p. 605-606. 

215 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p.30. 
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Já no caso de existir alguma peculiaridade entre o caso em julgamento e o 

precedente, estar-se-á diante do distinguish, devendo-se, neste caso, ou ampliar a 

interpretação, restringi-la ou, se for o caso, superá-la (overruling), ou então, em se tratando de 

um hard case, buscar a solução para o caso amparado nos princípios e regras existentes no 

ordenamento jurídico, de forma a manter sua integridade. 

 

3.8 A função do precedente judicial no civil law e sua atuação nos diversos “ambientes 

decisionais” 

 

De certa forma, a função básica dos precedentes judiciais no civil law consiste 

na interpretação e na concretização do próprio direito frente à lei, sendo possível identificar 

três funções essenciais: a) esclarecimento por completo do texto normativo; b) supressão de 

contradições; e c) adaptação do direito a evolução dos fatos. 
216 

   

A primeira das funções é inerente ao próprio precedente judicial, uma vez que 

seu papel consiste em interpretar o texto normativo, extraindo a norma jurídica. 

Ademais, a jurisprudência também tem o papel de suprir contradições 

existentes, o que é comum, principalmente em países de direito escrito, cujo quantitativo de 

leis ultrapassa os limites da razoabilidade, conforme demonstramos no capítulo 1 desta 

dissertação.  

Por fim, a jurisprudência também exerce um papel importante na adaptação do 

direito e na evolução dos fatos, uma vez que o legislador não é capaz de imaginar todas as 

situações passíveis de serem reguladas no texto legal, como também não tem o condão de 

acompanhar a evolução dos fatos, um dos fatores para o surgimento dos chamados hard 

cases. Assim, muitas vezes, é o precedente judicial que irá dar a solução adequada a esta 

evolução fática, bastando pensar, por exemplo, na questão da união homoafetiva, células 

tronco, aborto do feto anencefálico, entre outros.  

Justamente no âmbito destas funções é que se torna imperioso abordar o papel 

do precedente judicial frente às cláusulas gerais e conceitos indeterminados, além de seu 

papel em alguns ambientes decisionais. 

No tocante às cláusulas gerais e conceitos indeterminados, vimos que o 

legislador vem se utilizando deste mecanismo justamente para permitir que o direito 

                                                 
216 Estas 03 funções foram extraídas da obra de Guido Alpa (La creatività della giurisprudenza. Diritto e processo. Studi in 

memória di Alessandro Giuliani. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, n.3, p.8.), citado por Georges Abboud, que, por 

sua vez, identifica 04 funções básicas conferidas a jurisprudência: explicativa, supletiva, diferencial e renovadora. 

(ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria à filosofia do 

direito. São Paulo: RT, 2013, p. 504-505). 
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acompanhe a evolução da sociedade.
 217

 Trata-se de uma técnica legislativa que confere 

flexibilidade e abertura ao sistema normativo, permitindo sua adaptação à inovação e 

evolução da sociedade contemporânea, hoje muito dinâmica. 

Todavia, não pode um mesmo conceito jurídico ser compreendido 

diversamente por cada juiz, sob pena de ser ter um caos jurídico. É aí que entra a 

hermenêutica, a doutrina e a jurisprudência para uniformizar o referido conceito para haver 

previsibilidade e, consequentemente, segurança jurídica.  

Logo, em relação às cláusulas gerais e conceitos indeterminados, parece-nos 

correto que a jurisprudência exerça um papel explicativo, de maneira a “aclarar” o conceito 

indeterminado, gerando, com isso, previsibilidade.  Fala-se em “aclarar” uma vez que esta 

atividade deve ser feita amparada nos limites expostos pelo legislador e pelo próprio 

ordenamento, que confere ao aplicador as linhas mestras sobre as quais ele deverá se mover. 

Em outras palavras, não significa que exista discricionariedade.
 218

  Deve-se, conforme já 

dissemos, buscar a resposta correta. 

Oportuno salientar que a utilização dos conceitos indeterminados e das 

cláusulas gerais ocorre nos chamados ambientes decisionais frouxos, frisando que a 

compreensão destes ambientes decisionais (rígido e frouxo) também norteará, por exemplo, a 

questão da eficácia prospectiva na superação de um precedente judicial, bem como a questão 

da função evolutiva conferida a jurisprudência.  

De acordo com Teresa Arruda Alvim Wambier, o ambiente decisional nada 

mais é do que a área do direito material ou substancial, com seus princípios e regras, em que o 

conflito deve ser resolvido, podendo ele ser cindindo em ambientes rígidos e frouxos.
 219  

Os ambientes decisionais rígidos são aqueles nos quais vigoram os princípios 

da estrita legalidade, anterioridade. Nele não há muito espaço para as cláusulas gerais e 

conceitos indeterminados, tampouco para uma função evolutiva proporcionada pela 

                                                 
217 Muito pertinente à observação feita por Gustavo Tepedino a respeito da utilização desta técnica no Código Civil de 2002: 

“O legislador atual procura associar a seus enunciados genéricos prescrições de conteúdo completamente diverso em 

relação aos modelos tradicionalmente reservados às normas jurídicas. Cuida-se de normas que não prescrevem uma certa 

conduta mas, simplesmente, definem valores e parâmetros hermenêuticos. Servem assim como ponto de referência 

interpretativo e oferecem ao intérprete os critérios axiológicos e os limites para a aplicação das demais disposições 

normativas. Tal é a tendência das leis especiais promulgadas a partir dos ano 90, assim como dos Códigos Civis mais 

recentes e dos projetos de codificação supranacional” (Crise de Fontes normativas e técnica legislativa na parte geral do 

Código Civil de 2002. In: TEPEDINO, Gustavo (coord). A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-

constitucional. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. XIX).  

218 Em sentido diverso: PAGANINI, Juliano Marcondes. A segurança jurídica nos sistemas codificados a partir de cláusulas 

gerais. In: MARINONI, Luiz Guilherme (Org). A força dos precedentes. 2.ed.rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 

2012, p. 209-228. Ainda sobre o tema, cfr.: CAPELOTTI, João Paulo. A necessidade de precedentes diante da técnica 

legislativa de cláusulas gerais. In: MARINONI, Luiz Guilherme (org). A força dos precedentes. 2.ed. rev., ampl. e atual. 

Salvador: Juspodivm, 2012, p. 229-250. 

219 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 53. 
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jurisprudência. Ao contrário, a evolução nestes ramos deve ser dar por intermédio da 

legislação.  Ademais, nestes casos a modulação dos efeitos da decisão judicial deve ser vista 

com as peculiaridades inerentes ao caso, tema este que será abordado no capítulo seguinte. 

Já nos ambientes considerados frouxos, como por exemplo, o direito de 

família, percebe-se que a jurisprudência exerce um papel evolutivo, uma vez que nestes 

ambientes não vigoram princípios como o da estrita legalidade ou da anterioridade. Por seu 

turno, verificamos que nestes ambientes são utilizados cláusulas gerais e conceitos 

indeterminados que necessariamente precisam ser aclarados pela jurisprudência, gerando 

previsibilidade e, por conseguinte, segurança jurídica, evitando-se o chamado “efeito 

surpresa”. Ademais, nestes ambientes a jurisprudência exerce sim uma função evolutiva, 

capaz de adaptar o texto legal as mudanças sociais, bastando citarmos, por exemplo, a união 

homoafetiva.  Notemos que esta evolução se dá, muitas vezes, com a superação do precedente 

judicial, tema que será objeto de estudo no próximo capítulo. 

Em suma, atualmente a jurisprudência exerce um papel extremamente 

importante, ainda mais diante da utilização de cláusulas gerais e conceitos indeterminados por 

parte do legislador, tornando-se ainda mais relevante a depender do ambiente decisional em 

que é prolatada, em que também é possível verificar a sua função evolutiva (adaptação do 

direito a evolução dos fatos).  

 

3.9 Tipologia dos precedentes judiciais no direito brasileiro e o processo de sua formação 

 

Antes de tratarmos da tipologia dos precedentes no direito brasileiro e o 

processo de sua formação julgamos oportuno trazermos uma definição do que seria um 

precedente judicial no âmbito do direito brasileiro, frisando, desde logo, que um precedente 

judicial consiste em uma decisão com potencial de influenciar na solução de casos futuros. 

Desta definição é possível extrairmos alguns elementos básicos, sendo o 

primeiro deles a decisão, que deve ser compreendida em sentido estrito, ou seja, meros 

despachos não podem servir como precedente, uma vez que não possuem nenhuma carga 

decisória. 

Ademais, é necessário que a decisão judicial tenha potencial de influenciar na 

solução de casos futuros, ou seja, para que se tenha um precedente judicial é necessário que 

exista um mínimo de eficácia persuasiva sobre casos futuros.
 220

 Todavia, se irá ou não 

                                                 
220 No mesmo sentido, Tiago Asfor Rocha Lima assevera que: “...nem todas as espécies de decisões judiciais podem vir a 

ser consideradas precedentes. Isto porque o precedente supõe um mínimo de eficácia persuasiva sobre situações equivalentes 

e futuras (essa expressão deve ser entendida não necessariamente como um caso que ocorreu após o outro, mas sim como um 
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influenciar, somente o processo histórico é que nos dirá, salvo os chamados precedentes 

obrigatórios/vinculantes, que necessariamente influenciarão nos casos futuros, pois, como o 

próprio nome já diz, são de observância obrigatória. 
221

 

É oportuno ainda asseverar que não existe um critério temporal ou 

quantitativo
222

 para  falarmos na existência de um precedente judicial, pois somente o 

processo histórico é que nos permitirá aferir a existência de um precedente judicial.  Todavia, 

é oportuno dizer que a repetição de um julgado e a sua afirmação ao longo do tempo confere 

ao precedente uma maior legitimidade. 

A única observação pertinente no tocante ao aspecto quantitativo é que,  para a 

edição de súmula, vinculante ou persuasiva, exige-se a reiteração de julgados
223

. Todavia, não 

podemos confundir a súmula com um precedente judicial, uma vez que as súmulas são 

enunciados prescritivos, não guardando nenhuma semelhança com o precedente judicial, 

conforme aferimos no item 3.6. 

Fixadas estas premissas, é possível compreendermos que nem toda decisão 

judicial será um precedente, ainda que seja a mais bem fundamentada das decisões. Dessa 

forma, uma decisão judicial proferida por um juiz de primeiro grau dificilmente consistirá em 

um precedente, justamente por não ter este potencial de solucionar casos futuros, em que pese 

consistir no início do procedimento dinâmico de formação do precedente judicial. 

Diferentemente é o caso de um acórdão proferido pelo STF, que, por de se tratar de um órgão 

de cúpula do Poder Judiciário, terá uma maior influência na solução de casos futuros, 

alcançando assim todos os Tribunais e magistrados do Brasil.  

O que pretendemos assinalar é que no direito brasileiro existe uma escalada 

hierárquica de autoridade dos precedentes judiciais, o que coincide com a própria estrutura 

hierárquica do nosso Poder Judiciário e com o efeito substitutivo dos recursos. Em outras 

                                                                                                                                                         
caso que foi julgado após o outros)”. (LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 183). 

221 É importante frisar que no sistema do common law não existe um precedente cuja aplicação é imposta via legislativa e 

como sendo de observância obrigatória. Nesse ponto, cfr. a crítica feita por Lenio Luiz Streck e Georges Abboud: “Além do 

mais, no common law os Tribunais Superiores quando decidem um leading case não podem impor seu julgado determinando 

que ele se torne um precedente. Quando Justice Marshall decidiu Marbury vs Madison, ele não podia prever que aquele caso 

se tornaria efetivamente o caso modelo para realização do controle difuso de constitucionalidade. (...) Outro argumento que 

destaca a diferença entre o precedente do common law e a jurisprudência dotada de efeito vinculante é o fato de esta ser 

instituída em nosso ordenamento via legislativa (art. 543-B e 543-C) e não constituir produto da evolução histórica de 

determinada comunidade jurídica” (STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 95.) 

222 Como já foi dito no item 3.2 deste trabalho, o critério quantitativo consiste em um elemento capaz de diferenciar o 

precedente judicial da jurisprudência, uma vez que esta consiste no substantivo coletivo dos precedentes. 

223 Nesse sentido, basta conferir o caput do art. 2° da Lei 11.417/2006: “Art. 2°  O Supremo Tribunal Federal poderá, de 

ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de 

sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na 

forma prevista nesta Lei.” 
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palavras, se a decisão é proferida por um órgão de cúpula do Judiciário (STF/STJ), a sua força 

é superior a de uma decisão proferida, por exemplo, por um Tribunal de Justiça Estadual.  

Nesse sentido destaca-se o entendimento de Tiago Asfor Rocha Lima: 

 
Os acórdãos dos tribunais de segunda instância (Tribunais de Justiça, Tribunais 

Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais Regionais 

Eleitorais) podem, eventualmente, vir a constituir precedentes judiciais enquanto a 

matéria ali decidida não tiver sido objeto de julgamento pelos tribunais superiores 

(STF, STJ, TST e TSE). Com o conhecimento e o julgamento do tema nas cortes de 

superposição, e pelo efeito substitutivo dos recursos, o precedente jurisprudencial 

passa a ser do órgão superior, que goza de mais prestígio e impõe mais força à 

decisão.
224

 

 

Portanto, não duvidemos que existe uma escalada de força do precedente 

judicial, sendo que um precedente de órgão de superposição, por exemplo, tem maior carga de 

eficácia do que um precedente de um Tribunal de Justiça, fato este decorrente da nossa 

estrutura de poder.  

Oportuno salientar que esta escalada de força do precedente judicial foi 

prevista pelo Projeto do Novo Código de Processo Civil, que em seu art. 521 dispôs de 

maneira expressa que os juízes e tribunais deverão seguir: (1) as decisões e os precedentes do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (2) os enunciados 

de súmula vinculante, os acórdãos e os precedentes em incidente de assunção de 

competência
225

 ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; (3i) os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional, do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional, e dos tribunais aos quais estiverem vinculados, nesta ordem; (4)  não 

havendo enunciado de súmula da jurisprudência dominante, os juízes e tribunais seguirão os 

precedentes:  a) do plenário do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional; b) da 

Corte Especial ou das Seções do Superior Tribunal de Justiça, nesta ordem, em matéria 

infraconstitucional; (5) não havendo precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 

Tribunal de Justiça, os juízes e órgãos fracionários de tribunal de justiça ou de tribunal 

regional federal seguirão os precedentes do plenário ou do órgão especial respectivo, nesta 

                                                 
224 LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 183-184. 

225 O instituto da assunção da competência, no projeto do novo CPC, encontra-se previsto no art. 959, vazado nos seguintes 

termos: “Art. 959. Ocorrendo relevante questão de direito, que enseje conveniente prevenção ou composição de divergência 

entre órgãos fracionários do tribunal, deverá o relator, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, 

propor seja o recurso julgado pelo órgão colegiado que o regimento interno dispuser como competente para uniformização de 

jurisprudência; reconhecendo interesse público na assunção de competência, esse órgão colegiado dará conhecimento ao 

Presidente do Tribunal e julgará o recurso. §1º Cientificado da assunção da competência, o presidente do tribunal dar-lhe-á 

ampla publicidade e determinará a suspensão dos demais recursos que versem sobre a mesma questão. §2º A decisão 

proferida com base neste artigo vinculará todos os órgãos colegiados, salvo revisão de tese, na forma prevista no regimento 

interno do tribunal.” 
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ordem; e (6) os juízes e órgãos fracionários de tribunal de justiça seguirão, em matéria de 

direito local, os precedentes do plenário ou do órgão especial respectivo, nesta ordem. 

Vislumbra-se claramente do projeto do Novo Código de Processo Civil que, 

primeiro, os juízes e tribunais locais deverão observar os precedentes de natureza vinculante. 

Depois, as súmulas do STF, em matéria constitucional, do STJ, em matéria 

infraconstitucional, e dos tribunais a que estiverem vinculados. Em não havendo súmulas, 

que, na visão do Projeto, consistem no enunciado da jurisprudência dominante (art. 520, 

parágrafo único), os juízes e tribunais deverão se ater aos precedentes do plenário do STF, em 

matéria constitucional, e da Corte Especial ou das Seções do Superior Tribunal de Justiça, 

nesta ordem, em matéria infraconstitucional, demonstrando claramente a preferência pelo 

Pleno, no caso do STF, e Corte Especial e Seções do STJ, deixando em um segundo plano as 

decisões proferidas pelas Turmas, tanto do STF como do STJ.  

Em não havendo precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 

Tribunal de Justiça, os juízes e órgãos fracionários de tribunal de justiça ou de tribunal 

regional federal deverão seguir os precedentes do plenário ou do órgão especial respectivo, 

nesta ordem. Notemos que os precedentes dos Tribunais de Justiça somente serão utilizados 

se não houver precedente do STF ou do STJ, ou seja, o Projeto confere maior força aos 

precedentes decorrentes dos órgãos de superposição, o que é uma decorrência da própria  

estrutura hierarquizada do Poder Judiciário brasileiro. 

Por fim, os juízes e órgãos fracionários de tribunal de justiça seguirão, em 

matéria de direito local, os precedentes do plenário ou do órgão especial respectivo, nesta 

ordem. 

De todo o modo, o que percebemos é que algumas decisões judiciais proferidas 

no âmbito do nosso sistema jurídico consistirão, necessariamente, em um precedente judicial, 

justamente porque ensejarão a sua observância pelos demais órgãos julgadores, influenciando 

na prolação de novas decisões. Já outras decisões podem vir a se tornar precedentes, pois sua 

observância não é obrigatória, razão pela qual a sua capacidade de influência dependerá, 

obrigatoriamente, do seu ônus argumentativo, ou seja, da qualidade e do acerto de sua 

fundamentação. 

Percebemos, com isso, que a questão acaba por desaguar na tipologia dos 

precedentes judiciais, notadamente na classificação dos precedentes judiciais. 
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Nesta linha de raciocínio, José Rogério Cruz e Tucci classifica os precedentes 

judiciais em: a) meramente persuasivo; b) com relativa eficácia vinculante e; c) vinculante.
226

 

O precedente persuasivo é aquele oriundo dos tribunais superiores e que não 

possui força vinculante, como o caso de um acórdão proferido por qualquer Tribunal de 

Justiça. 

Já o precedente com relativa eficácia vinculante é àquele oriundo do incidente 

de uniformização de jurisprudência, regulado nos arts. 476 a 479 do Código de Processo 

Civil. Uma vez julgado o incidente de uniformização, cuja instalação é dever do juiz, o 

tribunal declara a interpretação a ser observada, que, por sua vez, se transforma em súmula, 

devendo ser observado daí por diante.  Ademais, o referido autor insere nesta classificação os 

enunciados sumulares e a jurisprudência “dominante”. 

Por fim, tem-se ainda o precedente vinculante, que pode ser extraído nas 

decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelos Tribunais de Justiça em controle 

concentrado de constitucionalidade, assim como a súmula vinculante. Nestes casos a força do 

precedente vincula os demais magistrados, que não possuem outra saída senão seguir a tese 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos Tribunais de Justiça. 

Ademais, também se inserem nesta categoria os acórdãos proferidos no âmbito 

dos recursos repetitivos, haja vista o teor dos incisos I e II do §7° do art. 543-C do CPC. 

 Adotando uma classificação semelhante, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga 

e Rafael Oliveira apontam a existência de três tipos de precedentes: a) persuasivo; b) 

obstativo da revisão de decisões e; c) vinculantes/obrigatórios.
227 

No primeiro caso, o precedente não tem força vinculante, o que significa dizer 

que nenhum juiz está obrigado a segui-lo, servindo apenas como um indício de solução 

racional e socialmente adequada. Um exemplo de sua aplicação pode ser visto no art. 285-A 

do CPC. 

Já o precedente obstativo da revisão de decisões consiste em um 

desdobramento do efeito vinculante, permitindo que determinados recursos tenham 

seguimento negado ou dispensa da remessa necessária quando a decisão estiver em 

conformidade com precedentes judiciais, sobretudo com aqueles emanados de Cortes 

Superiores, a exemplo dos arts. 475, §3°
228

, 518, §1°
229

, 544, §4°
230

 e 557
231

, todos do CPC. 

                                                 
226 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 111. 

227 DIDIER JR., Fredie. BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. v.2. 7.ed. rev. e 

atual. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 393. 

228 “Art. 475. (...) §3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do 

plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente.” 
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Por fim, tem-se o precedente vinculante, também conhecido como obrigatório, 

que como o próprio nome sugere, não pode ser afastado (não-aplicado), devendo ser 

obedecidos e seguidos em casos futuros, ainda que incorretos. Nessa linha, têm-se como 

exemplo a súmula vinculante, as decisões proferidas no âmbito dos recursos repetitivos (arts. 

543-B e 543-C, do CPC), bem como as decisões proferidas em controle concentrado e difuso 

de constitucionalidade, esta última em decorrência da “objetivação”
 232

 do controle difuso.
 
 

  No nosso sentir, tanto a classificação feita por José Rogério Cruz e Tucci como 

a feita por Fredie Didier Jr. podem se resumir em precedentes de natureza persuasiva e 

vinculante, pois estão abrangidos por estas duas categorias. Isso porque o precedente 

“relativamente vinculante” do qual José Rogério Cruz e Tucci se refere nada mais é do que 

precedentes persuasivos (jurisprudência dominante e súmula, mesmo que decorrente do 

processo de uniformização). 

   Já o “precedente obstativo de revisão de decisão” do qual se refere Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira consiste, na verdade, em uma consequência da 

aplicação de precedentes vinculantes ou persuasivos, restando autorizado que o juiz negue 

seguimento a determinado recurso ou dispense a remessa necessária se a decisão atacada 

estiver em consonância com precedentes de tribunais superiores. Não se trata de um tipo 

específico de precedente, mas sim uma consequência da aplicação do precedente vinculante 

ou persuasivo de tribunal superior. 

                                                                                                                                                         
229 “Art. 518. (...) § 1o O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do 

Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.” 

230 “Art. 544. (...) §4o  No Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do agravo obedecerá 

ao disposto no respectivo regimento interno, podendo o relator: I - não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou 

que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada; II - conhecer do agravo para: a) negar-lhe 

provimento, se correta a decisão que não admitiu o recurso; b) negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, 

prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal; c) dar provimento ao recurso, se o 

acórdão recorrido estiver em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal.” 

231 “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. § 1o Da decisão caberá 

agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator 

apresentará o processo em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o recurso terá seguimento. § 2o Quando manifestamente 

inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez por cento do 

valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.” 

232 É bom que se diga que a questão da objetivação do recurso extraordinário não é matéria pacificada, sendo uma tese 

sustentada por diversos autores, entre eles Fredie Didier Jr. (Transformações do Recurso Extraordinário. In: WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim; NERY JR., Nelson; FUX, Luiz (coord.). Processo e Constituição. São Paulo: RT, 2006) e Gilmar 

Ferreira Mendes (Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1032 e ss.). Em sentido contrário, cfr. 

Lenio Luiz Streck, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira e Martonio Mont´Alverne Barreto Lima (A nova perspectiva do 

Supremo Tribunal Federal sobre o controle difuso: mutação constitucional e os limites da legitimidade da jurisdição 

constitucional. Disponível em: http://www.leniostreck.com.br/site/wp-content/uploads/2011/10/4.pdf. Acesso em: 20 

jun.2013) e Nelson Nery Jr. ( O Senado Federal e o controle concreto de constitucionalidade de leis e de atos Normativos: 

Separação de poderes, Poder Legislativo e interpretação da CF 52 X. Disponível em: 

http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/id/198654/1/000849755.pdf Acesso em: 20 jun.2013. De todo o modo, um dos 

grandes pontos desta tese encontra-se pendente de julgamento no STF, consistente na Reclamação 4.335/AC, que conta com 

votos favoráveis dos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, e votos desfavoráveis dos Ministros Joaquim Barbosa e Ricardo 

Lewandowski. 

http://www.leniostreck.com.br/site/wp-content/uploads/2011/10/4.pdf
http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/id/198654/1/000849755.pdf
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  Dessa forma, podemos definir que no direito brasileiro, com as especificidades 

inerentes ao civil law, podem ser considerados precedentes de natureza 

vinculante/obrigatórios as (1) decisões proferidas em controle concentrado de 

constitucionalidade
233

; (2) as súmulas vinculantes; (3) as decisões proferidas pelo STF em 

sede de repercussão geral (art. 543-A e 543-B do CPC) e; (4) as decisões proferidas pelo STJ 

em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC). 

É importante dizer que as decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão 

geral e as decisões proferidas pelo STJ em sede de recurso repetitivo não autorizam a 

utilização da reclamação constitucional, por falta de previsão legal, sendo este o 

posicionamento tanto do STF
234

, como do STJ.
235

 Sem dúvida tal medida diminui a força 

obrigatória dos referidos precedentes, que apesar de serem obrigatórios, carecem de um 

instrumento adequado e apto a manter a sua autoridade.  

Todavia, o projeto do novo CPC, aprovado na Comissão Especial da Câmara 

dos Deputados, permite o uso da reclamação contra as decisões que desrespeitam os 

precedentes formados em sede de repercussão geral e recurso especial repetitivo, o que, sem 

dúvida, fortalece estes precedentes, demonstrando claramente a sua força vinculante.
 236

 

                                                 
233 Não estamos considerando as decisões proferidas em controle difuso de constitucionalidade, pois a matéria não se 

encontra pacificada no âmbito do STF. 

234“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER ERGA OMNES E EFEITO 

VINCULANTE QUE TERIA SIDO ATRIBUÍDO AO RE 600.885-RG/RS. COMPETÊNCIA PARA A SOLUÇÃO DE 

CASOS CONCRETOS. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I - 

Conquanto o decidido nos recursos extraordinários submetidos ao regime da repercussão geral vincule os outros órgãos do 

Poder Judiciário, sua aplicação aos demais casos concretos, em observância à nova sistemática instituída pela EC 45/2004, 

regulamentada pela Lei 11.418/2006, não poderá ser buscada, diretamente, nesta Suprema Corte, antes da apreciação da 

controvérsia pelas instâncias ordinárias; II - O instrumento da reclamação não pode ser utilizado a fim de que, per saltum, 

seja aplicado o entendimento firmado no RE 600.885-RG/RS a processo em curso no primeiro grau de jurisdição; III - A 

reforma das decisões dos juízes de primeiro grau, contrárias à orientação firmada em julgamentos afetos ao regime da 

repercussão geral, deve ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Precedente: Rcl 

10.793/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; IV – Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 12600 AgR, Rel. Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 

PUBLIC 07-12-2011) 

235 O STJ admite o uso da reclamação constitucional por descumprimento de orientação firmada em recurso repetitivo 

somente quando se trata de divergência oriunda de acórdão das turmas recursais dos juizados especiais, tendo em vista a 

ausência das Turmas de Uniformização, não admitindo nas hipóteses da Justiça Comum.  Nesse sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DE JULGADO DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL EM 

FACE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. INCABIMENTO. 1. O Regimento Interno 

do Superior Tribunal de Justiça, obediente à Constituição Federal, com o qual se harmoniza o artigo 13 e seguintes da Lei nº 

8.038/90, prevê o cabimento de reclamação para preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas 

decisões. 2. Ainda quando ajuizada visando uniformizar a jurisprudência nacional na interpretação da legislação federal, a 

reclamação constitucional somente é cabível em face de julgados dos Juizados Especiais Estaduais, até a criação da Turma de 

Uniformização dos Juizados Especiais Estaduais, como medida excepcional, reservada às hipóteses extremas, em que se 

verifique frontal ofensa à jurisprudência consolidada deste Tribunal acerca de questão de direito material, que decorra da 

aplicação da lei federal (artigo 1º da Resolução/STJ nº 12, de 14 de dezembro de 2009). 3. Apresenta-se manifestamente 

incabível a reclamação ajuizada com o propósito de dirimir divergência entre recurso especial representativo de controvérsia 

e a tese adotada em decisão proferida no âmbito da Justiça Comum Estadual, impugnável por meio de recurso próprio, nos 

termos dos parágrafos 7º e 8º do artigo 543-C do Código de Processo Civil.4. Agravo regimental improvido.” (AgRg na Rcl 

5065/PB, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/03/2011, DJe 05/04/2011).  

236 “Art. 1.001. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do 

tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de súmula vinculante e de tese 
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  Já as demais decisões proferidas pelos Tribunais, desde que tenham potencial 

de solucionar casos futuros serão consideradas precedentes persuasivos, a exemplo das 

súmulas não vinculantes dos tribunais, a decisão que soluciona os embargos de divergência 

(art. 546 do CPC), bem como as decisões proferidas em sede de incidente de uniformização 

(arts. 476-479 do CPC) e incidente de uniformização preventivo (art. 555, §1° do CPC). 

  Por sua vez, torna-se imperioso analisar o processo de formação do precedente 

em terrae brasilis, sendo possível identificar dois mecanismos de formação do precedente 

judicial. O primeiro consiste em um sistema dinâmico; o segundo passa por um sistema 

estático de formação do precedente judicial.
 237

 

  O sistema dinâmico de formação do precedente passa, necessariamente, por 

todos os níveis do Poder Judiciário, iniciando-se com o juiz de primeiro grau e indo até os 

órgãos de cúpula do Poder Judiciário. Assim, um precedente judicial nasceria com a decisão 

proferida pelo juiz de primeiro grau, passando pelo Tribunal de Justiça, e, a depender do caso, 

pelo STJ e STF.  

  Dessa forma, seria na primeira instância que o processo dinâmico de formação 

do precedente teria seu início, consolidando-se nos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, 

frisando que neste processo de formação o debate seria crucial, pois até chegar aos órgãos de 

cúpula a questão seria intensamente debatida em todos os níveis, o que contribuiria para 

aperfeiçoar a decisão.  

  Notemos que neste processo dinâmico, a depender do caso, seria possível a 

participação do amicus curiae, o que, sobremaneira, democratiza o debate em torno da 

questão e, por conseguinte, atribui uma maior legitimidade ao precedente, já que formado 

mediante amplo debate com a sociedade.  

  De todo modo, o que se tem neste processo de formação dinâmica do 

precedente judicial nada mais é do que o movimento cotidiano do nosso Poder Judiciário que 

tem como ponto crucial para o seu funcionamento o dever de obediência e respeito aos 

precedentes.  

                                                                                                                                                         
firmada em julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência. §1º A reclamação pode ser proposta 

perante qualquer tribunal e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou autoridade 

se pretenda garantir. §2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal; assim 

que recebida, será autuada e distribuída ao relator da causa principal, sempre que possível. §3º As hipóteses do inciso III 

compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e a sua não-aplicação aos casos que a ela correspondam. § 4º É vedada a 

propositura de reclamação após o trânsito em julgado da decisão. §5º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso 

interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.§ 6º Aplica-se à reclamação o 

procedimento do mandado de segurança, no que couber.” 

237 SANTOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e da formação do precedente judicial. In: WAMBIER, Teresa Arruda 

Alvim (Coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p.154-185. 
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  Por fim, o precedente também se forma de maneira estática, não se 

aproveitando do processo natural de formação do precedente judicial. Trata-se, portanto, de 

um procedimento abreviado, pois não conta com o movimento cotidiano do Poder Judiciário.   

  De acordo com Evaristo Aragão Santos, não há em nosso ordenamento esta 

hipótese, em que pese o Projeto do Novo CPC flertar com este sistema, conforme o incidente 

de demandas repetitivas, já que por ele é possível a suspensão automática de todos os 

processos em curso envolvendo a mesma questão jurídica
238

, abreviando, assim, o processo 

dinâmico de formação do precedente.
 239 

  Todavia, nos parece que as decisões proferidas em controle abstrato de  

constitucionalidade, assim como os processos de competência originária do STF e do STJ e 

dos demais Tribunais fazem parte deste processo estático de formação do precedente. Ora, 

não podemos ignorar, por exemplo, que o julgamento da ação penal 470 (conhecida como 

Mensalão) servirá como precedente judicial e influenciará a posição de diversos juízos em 

matéria penal. 

  De todo modo, o fundamental para o respeito e o funcionamento do sistema 

dos precedentes é o seu respeito moral.  Do contrário, sua eficácia será reduzida, o que 

compromete o princípio da segurança jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
238 Nesse sentido o teor do art. 997 do Projeto do Novo CPC, aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados: 

“Art. 997. Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 988, § 3º, inciso II, poderá 

requerer ao tribunal competente para conhecer de recurso extraordinário ou recurso especial a suspensão de todos os 

processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já 

instaurado. § 1º Independentemente dos limites da competência territorial, a parte em processo em curso no qual se discuta a 

mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no caput. § 2º Cessa a suspensão a que 

se refere o caput se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.”  

239 SANTOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e da formação do precedente judicial. In: WAMBIER, Teresa Arruda 

Alvim (Coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p.175-179. 
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4 A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE JUDICIAL E SUA EFICÁCIA TEMPORAL  
 

 

É certo que todos estes mecanismos estão a evidenciar que a força vinculante do 

precedente não impede que uma determinada tese dominante, antes sedimentada, 

possa ser superada, passando-se a um novo processo de „normatização pretoriana‟. 

A mutação progressiva de interpretação de determinado episódio da vida, dotado de 

relevância jurídica, sempre veio imposta pela historicidade da realidade social, 

constituindo mesmo uma exigência de justiça” (José Rogério Cruz e Tucci. 

Parâmetros da eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: 

RT, 2012, p. 109). 

 

 

Vimos no primeiro capítulo todas as causas que geram insegurança jurídica. 

Uma delas consiste exatamente na mudança de jurisprudência, ou seja, na superação de um 

precedente judicial, tema pelo qual nos pautamos neste momento. 

Já no segundo capítulo dissecamos o conteúdo do princípio da segurança 

jurídica, oportunidade na qual compreendemos que este princípio carrega consigo dois 

valores: estabilidade e previsibilidade.  

Por sua vez, estas duas vertentes, uma de natureza objetiva e a outra de 

natureza subjetiva, é construída por outros princípios. No primeiro caso destacamos o 

princípio da proibição de ofensa ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, 

além do princípio da irretroatividade, enquanto em relação ao segundo citamos o princípio da 

legalidade, da anterioridade, da boa-fé objetiva e proteção à confiança. 

No terceiro capítulo o nosso objetivo era compreender o precedente judicial, 

oportunidade em que vimos que hoje a jurisprudência (substantivo coletivo do precedente 

judicial) funciona como uma pauta de conduta, tanto que passamos a compreendê-la como 

uma fonte imediata de direito, ao lado da lei.  

Destarte, neste quarto capítulo nosso objetivo consiste em analisar os aspectos 

da superação de um precedente judicial, especificamente os seus efeitos temporais, se 

retroativo ou prospectivo, tudo sob os olhares do princípio da segurança jurídica. 

 

4.1 Técnicas de superação do precedente judicial: o overruling, o overriding e a técnica 

da sinalização 

 

Vimos anteriormente que a aplicação do precedente judicial passa, 

necessariamente, por uma comparação casuística entre o caso julgado e o caso precedente, ou 

seja, se a situação fática por detrás do caso analisado é similar ou parecida com o precedente, 
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aplica-o. Caso contrário, estar-se-á ou diante de um novo caso (first case), sem precedentes, 

também denominada de hard case, ou então diante de um caso peculiar (distinguishing). 

Neste caso, há dois caminhos: ou interpreta o precedente de maneira restritiva (restrictive 

distinguishing), ou de maneira ampliativa (ampliative distinguishing). 

Já a superação do precedente judicial não se confunde com nenhum destes 

institutos, pois aqui não se trata de um caso peculiar (distinguish) ou sem precedentes (hard 

case). Na verdade, estar-se-á diante de um mesmo caso cujo precedente não será mais 

aplicado, ou seja, será substituído por outro (overruled). 

De acordo com Patrícia Perrone Campo Mello, quatro são as principais causas 

de superação do precedente judicial: a) desponta contraditório; b) torna-se ultrapassado; c) é 

colhido pela obsolescência em virtude de mutações jurídicas; e d) encontra-se equivocado.
240

 

Assim, para a autora, tais fatores conduzem a conclusão de que um precedente 

é superado por razões de incongruência social, que ocorre quando existe uma 

incompatibilidade entre as normas jurídicas e os standards sociais, o que significa, em outras 

palavras, que o precedente avilta o senso de justiça e as expectativas do cidadão comum, ou 

então em face de uma incompatibilidade sistêmica, que ocorre quando existe uma desarmonia 

entre as diversas regras que compõem determinado ordenamento jurídico.  

Em sentido semelhante é o entendimento de Celso Albuquerque da Silva, 

segundo o qual as hipóteses mais comuns de superação de um precedente judicial são: a) 

quando o precedente está obsoleto e desfigurado; b) quando é absolutamente injusto e/ou 

incorreto; e c) quando se revelar inexequível na prática.
 241

 

Logo, o overruling nada mais do que uma técnica através do qual um 

precedente perde sua força e é substituído por outro precedente, fato que muito se assemelha a 

revogação de uma lei por outra. Esta superação pode se dar de maneira expressa (express 

overruling) ou implicitamente (implied overruling). 
242  

Na primeira hipótese (express overruling) o Tribunal, de maneira expressa, 

adota um novo posicionamento, deixando muito claro que não mais seguirá os precedentes 

anteriores. Já no segundo caso (implied overruling) o Tribunal não aponta claramente a 

superação do precedente, mas é possível vislumbrarmos esta superação através de um simples 

confronto com o posicionamento anterior. 
243

 

                                                 
240 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 121. 

241 SILVA, Celso de Albuquerque. Do efeito vinculante: sua legitimação e aplicação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 

p. 297.  

242 DIDIER JR., Fredie. BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. v.2. 7.ed. rev. e 

atual. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 127-128. 

243 Sobre o tema CRUZ e TUCCI assevera que: “Com efeito, as cortes superiores podem então substituir – overruled – 
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Portanto, não se pode ignorar a possibilidade de superação de um precedente 

judicial, pois realmente é possível concluir que o entendimento até então adotado encontra-se 

equivocado ou ultrapassado. Nestes casos, a decisão que implicar em superação do precedente 

deve, necessariamente, carregar uma carga de motivação maior, de modo a aclarar os motivos 

desta superação.  

Frisamos que o Projeto do Novo CPC, aprovado na Câmara dos Deputados, 

procurou tratar desta situação, estabelecendo o procedimento de superação do precedente 

judicial, a depender da situação, deixando ainda claro que a superação deve se dar por 

motivos de ordem econômica, política ou social, ou em face de revogação ou modificação da 

norma em que se fundou o precedente. 
244

 

No tocante aos efeitos desta superação, a doutrina dos precedentes aponta a 

existência de 3 técnicas: (1) retrospective overruling; (2) prospective overruling e; (3) 

anticipatory overruling.  

No primeiro caso (retrospective overruling), a superação do precedente opera 

efeitos retroativos, ou seja, ex tunc, atingindo, portanto, situações pretéritas. De acordo com 

José Rogério Cruz e Tucci, quando a revogação opera efeitos ex tunc, não é possível que a 

anterior decisão, então substituída, seja invocada como paradigma em casos pretéritos que 

aguardam julgamento.
 245 

Já no tocante ao prospective overruling, o que ocorre é que o precedente 

superado permanece válido e vinculante para os fatos ocorridos sob a sua vigência, ou seja, o 

precedente substituído deve ser utilizado aos fatos ocorridos e processos instaurados antes de 

sua substituição.  

                                                                                                                                                         
determinado precedente por ser considerado ultrapassado ou, ainda, errado (per incuriam ou per ignorantia legis). A decisão 

que acolhe nova orientação incumbe-se de revogar expressamente a ratio decidendi anterior (express overruling). Nesse caso, 

o antigo paradigma hermenêutico perde todo o seu valor vinculante. É possível também, sem qualquer alusão ao 

posicionamento jurisprudencial assentado, a nova decisão siga diferente vetor. Tem-se aí, embora mais raramente, uma 

revogação implícita do precedente (implied overruling), similar à ab-rogação indireta de uma lei” (CRUZ e TUCCI, José 

Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 

(coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 108-109).  

244 “Art. 521 (...) § 1º A modificação de entendimento sedimentado poderá realizar-se: I – por meio do procedimento 

previsto na Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006, quando tratar-se de enunciado de súmula vinculante; II – por meio do 

procedimento previsto no regimento interno do tribunal respectivo, quando tratar-se de enunciado de súmula da 

jurisprudência dominante; III – incidentalmente, no julgamento de recurso, na remessa necessária ou na causa de 

competência originária do tribunal, nas demais hipóteses dos incisos II a VI do caput deste artigo. §2º A modificação de 

entendimento sedimentado poderá fundar-se, entre outras alegações, na revogação ou modificação de norma em que se 

fundou a tese ou em alteração econômica, política ou social referente à matéria decidida. §3º A decisão sobre a modificação 

de entendimento sedimentado poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, 

órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. § 4º O órgão jurisdicional que tiver firmado a tese a ser 

rediscutida será preferencialmente competente para a revisão do precedente formado em incidente de assunção de 

competência ou de resolução de demandas repetitivas, ou em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.” 

245 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 109.  
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José Rogério Cruz e Tucci ensina que o prospective overruling, instituído pela 

Suprema Corte Americana, ocorre quando o precedente é revogado com eficácia ex nunc, isto 

é, somente em relação aos casos sucessivos, significando que a ratio decidendi substituída 

continua a ser emblemática, como precedente vinculante, aos fatos anteriormente  

ocorridos.
246

 

Oportuno salientarmos que a abrangência da revogação prospectiva é variável, 

pois há casos em que ele se aplica já ao caso presente, o que é denominado de prospectividade 

seletiva ou limitada (prospectivity limited); há outros nos quais a decisão revogadora não se 

aplica sequer ao caso presente, o que ficou conhecido como prospectividade pura ou ilimitada 

(pure prospectivity).
 247

 Há ainda a hipótese na qual o novo entendimento só valerá a partir de 

um determinado momento fixado pelo órgão julgador, o que ficou conhecido como revogação 

prospective-prospective.  

Tem-se ainda o anticipatory overruling que, segundo José Rogério Cruz e 

Tucci, consiste em uma espécie de revogação preventiva do precedente pelas cortes inferiores, 

ao fundamento de que não mais constitui good law, pois já teria sido reconhecido pelos 

tribunais ad quem. Em outras palavras, o anticipatory overruling consiste em uma espécie de 

delegação tácita de poder para proceder-se ao overruling.
 248 

A respeito desta última técnica, Fredie Didier Jr., Paula Sarna Braga e Rafael 

Oliveira ensinam que ocorre, por exemplo, quando um juízo monocrático ou um tribunal 

inferior deixa de aplicar uma súmula quando o tribunal superior já deu sérias mostras de que 

está prestes a revogá-la, ou mesmo quando as decisões do tribunal evidenciam que a súmula 

não será mais aplicada.
 249 

Percebemos que não existe uma revogação propriamente dita, mas 

uma antecipação, com base em um juízo de probabilidade já sinalizado por um tribunal 

superior. 

Fala-se ainda no overriding, que ocorre quando o tribunal limita o âmbito de 

incidência de um precedente em função da superveniência de uma regra ou princípio legal. 

Assim, no overriding não há superação total do precedente, mas somente parcial, ou seja, 

trata-se de uma espécie de revogação parcial.
 250

 

                                                 
246 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 109.  

247 LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p.215-216 ensina que a 

prospectividade pura “ocorre quando os julgadores retiram a eficácia retroativa da nova decisão, inclusive para não regular 

o próprio caso concreto.” 

248 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. p. 109.  

249 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v.1, 14.ed.rev. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 406. 

250 BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. v.2. 7.ed. rev. e atual. Salvador: 

Juspodivm, 2012, p.406. 



  102 

 

 

 

Por fim, tem-se ainda a chamada técnica da sinalização, que ocorre quando se 

percebe que a superação do precedente é a única alternativa, razão pela qual a Corte sinaliza, 

no caso em julgamento, que o precedente ora utilizada não mais o será a partir de então. 

Observemos que esta técnica consiste numa espécie de preparação da comunidade jurídica e 

da sociedade para revogar um precedente, preservar sua aplicação ao presente caso em 

respeito à confiança justificada pelas partes na autoridade do precedente, mas esclarecendo 

que no futuro não mais será utilizado.
 251   

Uma vez sinalizada a superação do precedente, é incabível que as partes 

suscitem a incidência do princípio da proteção à confiança, pois já estão cientes de sua 

superação, não podendo também dizer em quebra da boa-fé objetiva.  

Fatores de ordem social ou sistêmica implicam na superação do precedente 

judicial, sendo que uma ruptura abrupta e inesperada da jurisprudência implica em 

consequências nefastas porque compromete o princípio da segurança jurídica, conforme 

expusemos no início desta pesquisa.   

Assim, o que pretendemos realizar nos próximos itens deste trabalho é estudar 

as técnicas de superação do precedente, em especial o retrospective overruling e o prospective 

overruling. Em outras palavras, tentaremos delimitar os casos nos quais a superação de um 

precedente pode retroagir e em quais não poderia, além de verificar a chamada modulação dos 

efeitos temporais.  

 

4.2 O ônus argumentativo no caso de superação do precedente judicial 

 

Antes de adentramos aos efeitos da superação de um precedente judicial, é 

importante consignar que a sua superação não consiste em uma tarefa simples, devendo, 

necessariamente, ser proferida com maior carga de fundamentação. 

 Em outras palavras, o abandono da ratio decidendi deve se dar de modo a 

explicar tanto os motivos de se adotar um novo entendimento, bem como os que levaram a 

superar o precedente, ou seja, a decisão deve ser proferida com um maior ônus argumentativo, 

devendo precisar os contornos da nova rule of law, assim como explicitar os motivos de não 

mais se aplicar aquele precedente. Sobre o tema, José Rogério Cruz e Tucci ensina:  

 
(...) o abandono do precedente, sobretudo no ambiente de uma experiência jurídica 

denominada pelo case law, exige do órgão judicial uma carga de argumentação que 

                                                 
251 PORTES, Maria. Instrumentos para revogação de precedentes no sistema de common law. In: MARINONI, Luiz 

Guilherme (org). A força dos precedentes. 2.ed.Salvador: Juspodivm, 2012, p.194. 
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supõe não apenas a explicação ordinária das razoes de fato e de direito que 

fundamentam a decisão, mas, ainda, a justificação complementar. Essa imposição 

natural é geralmente esclarecida pelo denominado princípio da inércia, segundo o 

qual a orientação já adotada em várias oportunidades deve ser mantida para o futuro 

(por se presumivelmente correta, pelo desejo e coerência e pela força do hábito).  

Não pode, pois, ser desprezada sem uma motivação satisfatória. 
252

 

 

No mesmo sentido é observação feita por Fredie Didier Jr., Paula Sarna Braga 

e Rafael Oliveira, segundo o qual “a decisão que implicar em overruling exige como 

pressuposto uma carga de motivação maior, que traga argumentos até então não suscitados  a 

justificação complementar de superação do precedente.” 
253

 

Na doutrina do common law merece destaque a observação feita por Neil 

Duxbury, que assevera que a recusa de um juiz a seguir um precedente pode ser equiparada à 

recusa ao cumprimento de uma obrigação moral: até se admite o seu descumprimento, mas 

desde que sejam apresentadas razoes suficientes. 
254

 Logo, exige-se um ônus argumentativo 

para que o referido precedente deixe de ser aplicado. 

Portanto, em sendo o caso de superação de um precedente judicial, 

fundamental que o órgão julgador esclareça os motivos de não mais se aplicar o precedente, 

ou seja, exige-se que, além da fundamentação de fato e de direito inerente ao caso concreto, 

sejam explicados os motivos de abandono daquela rule of law.  

Dessa forma, é fundamental que o Tribunal esclareça, por exemplo, que o 

precedente até então aplicado é equivocado pelos motivos „x‟ e „y‟, ou então que aquele 

precedente tornou-se obsoleto com a edição da Lei „x‟, devendo expor que o precedente não 

mais se justifica em face das novas condições sociais que nos cercam, como no caso, por 

exemplo, da instituição da Defensoria Pública que acaba por não justificar a atuação do 

Ministério Público quando da propositura da ação civil ex delicto. 
255

 

                                                 
252 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012.p. 110. 

253 DIDIER JR., Fredie BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. v.2. 7.ed. rev. e 

atual. Salvador: Juspodivm, 2012, p.406. 

254 “If a judge says that the precedent should not be followed, it is expected that he will say why it should not be followed. 

Refusal to follow a precedent is thus analogous to refusal to comply a moral obligation, such as keeping a promise: the 

obligation is not absolute, but a justifiable refusal to comply must be supported by kinds of reason” (DUXBURY, Neil. The 

nature an authority of precedent, p.113) 

255 “LEGITIMIDADE - AÇÃO "EX DELICTO" - MINISTÉRIO PÚBLICO - DEFENSORIA PÚBLICA - ARTIGO 68 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. A teor do disposto no artigo 134 da Constituição 

Federal, cabe à Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a orientação e a defesa, em todos 

os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5º, LXXIV, da Carta, estando restrita a atuação do Ministério Público, no 

campo dos interesses sociais e individuais, àqueles indisponíveis (parte final do artigo 127 da Constituição Federal). 

INCONSTITUCIONALIDADE PROGRESSIVA - VIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DIREITO ASSEGURADO 

CONSTITUCIONALMENTE - ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA DOS NECESSITADOS - SUBSISTÊNCIA 

TEMPORÁRIA DA LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Ao Estado, no que assegurado constitucionalmente 

certo direito, cumpre viabilizar o respectivo exercício. Enquanto não criada por lei, organizada - e, portanto, preenchidos os 

cargos próprios, na unidade da Federação - a Defensoria Pública, permanece em vigor o artigo 68 do Código de Processo 

Penal, estando o Ministério Público legitimado para a ação de ressarcimento nele prevista. Irrelevância de a assistência vir 
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De todo modo, o que não se pode admitir é que o abandono do precedente se 

dê sem qualquer fundamentação, pois como disse Cruz e Tucci, presume-se como correta a 

orientação até então firmada e seguida pelos tribunais na aplicação do precedente, que atua, 

inclusive, como pauta de conduta para os cidadãos que confiam e se planejam com base no 

referido precedente. Logo, para deixar de aplicar um entendimento considerado correto é 

fundamental expor os motivos que levaram a sua superação, justamente para compreender os 

seus motivos e, daí em diante, seguir a nova rule of law.  

Preocupado e atento com a questão da argumentação, o Projeto do Novo CPC 

impõe que no caso de superação do precedente judicial, seja ele sumulado ou não, a decisão 

observará uma fundamentação adequada e específica, justamente para atender aos princípios 

que norteiam a matéria, em especial o princípio da segurança jurídica, proteção à confiança e 

isonomia.
 256

 Assim, a decisão deverá conter um capítulo específico demostrando os motivos 

pelo qual o referido precedente não será mais utilizado, as razões do abandono do precedente 

e os motivos da nova orientação. Em outras palavras, o projeto do novo código de processo 

civil, neste particular, encontra-se em conformidade com a boa doutrina processual. 
 

 

4.3 A superação do precedente judicial no direito brasileiro 

 

Antes de tratarmos do efeito prospectivo no caso de superação do precedente 

judicial, fundamental tecermos algumas linhas sobre a superação do precedente judicial no 

âmbito do direito brasileiro. 

Primeiramente, é oportuno dizermos que no direito brasileiro não existe 

nenhum dispositivo de lei tratando do tema, sendo que o que mais se aproxima das técnicas 

do common law consiste na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, 

que, por sinal, será objeto de estudo separadamente. 

Todavia, foi visto que no direito brasileiro existem os precedentes vinculantes e 

os persuasivos. Assim, é pertinente tecermos alguns comentários sobre a superação destes 

tipos de precedentes, para, em seguida, tratarmos do efeito prospectivo. 

No que tange ao precedente vinculante, consiste nas decisões proferidas em 

sede de controle concentrado de constitucionalidade, bem como as hipóteses da súmula 

                                                                                                                                                         
sendo prestada por órgão da Procuradoria Geral do Estado, em face de não lhe competir, constitucionalmente, a defesa 

daqueles que não possam demandar, contratando diretamente profissional da advocacia, sem prejuízo do próprio sustento.” 

(RE 135328, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/1994, DJ 20-04-2001 PP-00137 

EMENT VOL-02027-06 PP-01164 RTJ VOL-00177-02 PP-00879)  

256 “Art. 521 (...) § 6º A modificação de entendimento sedimentado, sumulado ou não, observará a necessidade de 

fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da 

isonomia.” 
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vinculante e os acórdãos proferidos em repercussão geral (art. 543-B) e o recurso especial 

repetitivo (art. 543-C). 

 Sobre a superação do precedente judicial proferido no âmbito do controle de 

constitucionalidade, remetemos o leitor para o tópico que trata especificamente da modulação 

dos efeitos temporais (art. 27 da Lei nº 9.868/99), oportunidade na qual analisamos as 

especificidades deste instituto, restando, pois, proceder a uma análise da superação da súmula 

vinculante, bem como das decisões proferidas em repercussão geral e em sede de recurso 

especial repetitivo, além da superação dos precedentes persuasivos. 

  

4.3.1 A superação da Súmula Vinculante: revisão, cancelamento e a possibilidade de 

controle difuso de constitucionalidade 

 

Com relação à súmula vinculante, a possibilidade de superação encontra-se 

prevista no art. 103-A, §2°, da Constituição Federal 
257

, bem como na Lei nº 11.417/2006. O 

Projeto do Novo CPC, cujo relatório foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados, determina exatamente a observância deste procedimento.
 258

 

De acordo com o referido diploma legal, são legitimados a propor a revisão ou 

cancelamento da súmula vinculante o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a 

Mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil, o Defensor Público-Geral da União, assim como partido 

político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de 

classe de âmbito nacional, incluindo ainda a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal e os Tribunais 

Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os 

Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais 

Eleitorais e os Tribunais Militares. 

Frisamos que os Municípios também poderão requerer, incidentalmente ao 

curso de processo em que seja parte, a revisão ou o cancelamento da súmula vinculante, 

hipótese em que o processo não será suspenso, assim como também não serão suspensos os 

processos nos quais se discute a mesma questão no caso de proposta de revisão ou 

cancelamento pelos demais legitimados.  

                                                 
257 “Art. 103-A (...) §2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula 

poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade.” 

258 “Art. 521 (...) §1º § 1º A modificação de entendimento sedimentado poderá realizar-se: I – por meio do procedimento 

previsto na Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006, quando tratar-se de enunciado de súmula vinculante;” 
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Caso a proposta de revisão ou cancelamento não tenha partido do Procurador 

Geral da República, ele obrigatoriamente intervirá nos demais casos, oferecendo seu parecer.  

Por seu turno, admite-se no procedimento de revisão ou cancelamento de 

enunciado vinculante a participação de terceiros (amicus curiae), cuja decisão do relator será 

irrecorrível. Sem dúvida que a intervenção do amicus curiae enaltece o debate e permite a 

colheita dos diversos pontos de vista, permitindo a tomada de uma decisão consentânea com o 

Estado Democrático de Direito.  

Notemos que a lei menciona revisão ou cancelamento
259

. No primeiro caso a 

súmula mantém-se vigente, mas com algumas correções e adaptações, enquanto no segundo a 

súmula é cancelada, expurgada do ordenamento jurídico, por motivos de desuso social, ou 

pelo fato de que a norma por ele interpretada foi revogada pelo Legislativo, hipótese em que o 

STF obrigatoriamente, de ofício ou por provocação, deverá proceder ao seu cancelamento, 

uma vez que o fundamento legal para a sua edição não mais subsiste. 

Importante dizermos que o Poder Legislativo, no exercício de sua função 

típica, não se encontra submisso ao enunciado vinculante, podendo, pois, editar lei em sentido 

oposto ao da súmula vinculante.  Isto porque inexiste no nosso ordenamento jurídico um 

Tribunal Superior apto a exercer o controle de constitucionalidade da súmula vinculante 

editada, o que abriria espaço para que o STF atuasse como Poder Constituinte Originário 

(legislador constitucional) e intérprete único e autêntico da Constituição Federal. Ademais, o 

Legislativo, pelo princípio da separação dos poderes, não é subalterno do Judiciário, podendo 

discordar dos entendimentos fixados pelo STF, o que contribui sobremaneira para que o 

ordenamento jurídico esteja em constante reflexão acerca das situações jurídicas que lhe são 

submetidas, impedindo a “fossilização” da Constituição.
 260

 

Assim, deve-se permitir que o Legislativo aprove leis contrárias ao 

entendimento sumulado do STF com efeito vinculante, o que vai funcionar como uma espécie 

de legitimação ativa indireta para a revisão ou cancelamento da súmula vinculante, já que 

impõe ao Supremo Tribunal Federal o dever de rever a súmula vinculante editada, permitindo 

assim que a Constituição esteja sempre viva.  

                                                 
259 Tiago Asfor Rocha Lima (LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p.265-267) afirma que a revisão de súmula vinculante sugere “a ideia de continuidade existencial do ato-normativo judicial, 

porém, com outro texto, que pode ter sido total ou parcialmente modificado”. Já o cancelamento refere-se “aos casos em que 

a orientação nele encartada deixa de ser útil ao sistema, seja porque caiu no desuso social – não mais interessando qualquer 

regulamentação -, seja porque a norma por ele interpretada foi revogada pelo Legislativo.” 

260 Sobre este tema, cfr.: CARREIRA, Guilherme Sarri. Algumas questões a respeito da súmula vinculante e precedente 

judicial. Revista de Processo nº 199, São Paulo: RT, set. 2011, p.213-245. 
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Cumpre ainda salientarmos que a lei exige um quórum de 2/3 (dois terços) dos 

membros do STF para a revisão ou cancelamento da súmula vinculante, sendo que a decisão 

deverá ser publicada em sessão especial do Diário da Justiça e no Diário Oficial da União. 

Destacamos que desde a edição da Lei nº 11.417/2006, já foram editados 32 

verbetes sumulares vinculantes, mas ainda não houve nenhum caso de revisão ou 

cancelamento definitivo, muito embora exista em tramitação propostas de cancelamento da 

súmula vinculante n.° 05
261

 e revisão da súmula vinculante n.° 17.
 262

 

Por sua vez, já deixamos consignado neste estudo que a súmula vinculante 

ostenta uma natureza legislativa, já que se desvincula dos julgados que a formaram, passando 

a ostentar uma autonomia formal e um conteúdo abstrato, aplicado aos casos futuros.  

Por conseguinte, em face de sua natureza, não restam dúvidas de que a súmula 

vinculante pode ser objeto de controle difuso de constitucionalidade, o que implicaria o seu 

afastamento em determinado caso, operando-se uma espécie de distinguishing ou overruling. 

Isto porque é impensável que em um Estado Democrático de Direito a súmula 

vinculante seja mais forte de que uma lei emanada do Poder Legislativo, pois do contrário 

seria possível legitimar arbitrariedades através da edição de súmulas vinculantes, como bem 

assevera Georges Abboud: 

 

Não admitir o controle de constitucionalidade das súmulas vinculantes é algo desarrazoado, 

porque num sistema que admite o controle difuso de constitucionalidade das leis, passaria a 

proibir o controle difuso de constitucionalidade das súmulas vinculantes, que não poderiam ser 

afastadas no caso concreto de nenhuma maneira, mesmo que sua aplicação acarrete 

inconstitucionalidades para o caso a ser decidido, logo, não seria nenhum exagero parafrasear a 

máxima hobbesiana e afirmar que diante do atual modelo, „Autoritas non Veritais, facit 

Summula‟ 263  

 

Também admitindo o controle difuso de constitucionalidade da súmula 

vinculante, citamos as lições de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:  

 
Em razão da natureza legislativa da súmula vinculante, como o juiz pode controlar, 

„in concreto‟, a constitucionalidade de lei, complementar ou ordinária, ou de ato 

normativo contestado em face da CF, a ele é possível, também, fazer o controle da 

constitucionalidade de verbete de súmula do STF, que tem caráter geral e normativo. 

Conforme expusemos acima, no regime do „stare decisis‟ a vinculação por 

precedentes possui grande maleabilidade, podendo o juiz lançar mão do 

„distinguishing‟ e do „overrruling‟ para afastar a incidência do precedente diante do 

caso concreto. Esse procedimento do „common law‟  é assemelhado, „mutatis 

                                                 
261 “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição” 

262 “Durante o período previsto no parágrafo 1° do art. 100 da Constituição, não incidem jutos de mora sobre os precatórios 

que nele sejam pagos.” 

263 ABBOUD, Georges. Jurisdição constitucional e direito fundamentais. São Paulo: RT, 2011, p. 378. 
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mutandis‟, ao controle concreto de constitucionalidade da súmula vinculante no 

direito brasileiro. 
264

 

 

 Assim, não há dúvida de que o juiz pode e deve reconhecer incidentalmente a 

inconstitucionalidade de uma súmula vinculante ou deixar de aplicá-la no caso concreto, 

considerando, por exemplo, o acolhimento de outros argumentos não analisados quando da 

edição da súmula vinculante, ou então uma situação fática que impõe o seu afastamento.
265 

 Como consequência da admissão do controle difuso de constitucionalidade, 

temos que analisar o cabimento da reclamação constitucional, pois este instituto é responsável 

por cassar as decisões que descumprem o enunciado vinculante.  

Dessa forma, diferentemente das decisões que aplicam erroneamente a súmula 

vinculante, ou então deixam de aplicá-la, a decisão do juiz de primeira instância ou do 

Tribunal que reconhece incidentalmente a inconstitucionalidade da súmula vinculante não 

pode ser objeto de reclamação constitucional, pois do contrário o controle difuso não teria 

nenhuma finalidade, pois o STF, por meio de simples reclamação, cassaria a referida decisão 

e ordenaria que outra fosse proferida.  

Assim, o art. 103-A, §3º, da Constituição Federal de 1988 deve ser interpretado 

de acordo com os princípios da razoabilidade, primazia da lei e independência decisória dos 

juízes, sob pena de inconstitucionalidade. Por conseguinte, a decisão proferida por um juiz 

singular que reconhece a inconstitucionalidade de uma súmula vinculante no caso concreto 

deve seguir a mesma sistemática da decisão que reconhece a inconstitucionalidade de uma lei, 

ou seja, ser objeto de apelação e, no Tribunal, se for o caso, ser objeto do incidente de 

declaração de inconstitucionalidade. Assim, equipara-se a súmula vinculante ao texto de 

lei.
266

 

Portanto, podemos concluir que se não se permitir ao juiz de direito proceder 

ao controle difuso de constitucionalidade da súmula vinculante haveria uma nítida violação ao 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, ou seja, uma afronta ao direito de ação, além 

da súmula vinculante ter força superior ao texto de lei, o que é inconcebível em um Estado 

Democrático de Direito.  

                                                 
264 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal comentada e legislação constitucional. 

2.ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: RT, 2009, p. 532. 

265 Corroborando este entendimento, Teresa Arruda Alvim Wambier (Recurso especial, recurso extraordinário e ação 

rescisória. 2.ed. reform. e atual. São Paulo: RT, 2008, p.240) assevera que: “Haverá súmulas erradas? Talvez. Haverá 

súmulas inconstitucionais? É provável. Ao juiz caberá não aplicá-las, se demonstrar que a situação de fato em que incide 

aquela súmula não é igual à dos autos; ao juiz também caberá recusar seu cumprimento, se a entender inconstitucional. Isto já 

ocorre hoje com textos de lei infraconstitucionais.”  

266 ABBOUD, Georges. Jurisdição constitucional e direito fundamentais. São Paulo: RT, 2011, p. 381-386. 
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Por fim, no que tange ao controle concentrado de constitucionalidade 

(ADI/ADC), também não haveria nenhum óbice visto que a súmula vinculante ostenta uma 

natureza legislativa. Diante do procedimento de revisão/cancelamento, especialmente em face 

dos legitimados, que, como visto, são os mesmos, não haveria nenhum interesse de agir, 

devendo dessa forma, ser utilizado o procedimento de revisão/cancelamento.
 267 

 

4.3.2 A superação do precedente judicial em repercussão geral – arts. 543-A e 543-B do 

CPC  

 

Antes de avançarmos, é importante relembrarmos que o escopo deste estudo 

não é analisar todas as nuances do instituto da repercussão geral. Ao contrário, o nosso foco é 

voltado para a repercussão geral como um precedente de natureza vinculante e, por 

conseguinte, como superar este precedente. 

Da análise do instituto da repercussão geral é possível vislumbrar a prolação de 

três tipos de decisão: a) não se conhece do recurso por ausência de repercussão geral
268

; b) 

reconhece a existência da repercussão geral com o julgamento do recurso extraordinário, 

negando-lhe provimento e; c) reconhece a existência da repercussão geral com o julgamento 

do recurso extraordinário, dando-lhe provimento. 

Na primeira hipótese (negativa de repercussão geral) estar-se-á presente o 

chamado efeito vinculante, uma vez que todos os recursos sobrestados na origem serão 

automaticamente inadmitidos, conforme preconiza o art. 543-A, §5°
269

 e 543-B, §2°
270

, do 

CPC. Observemos que o Código, apesar de não dizer expressamente que a decisão é 

vinculativa, dispõe que a decisão “valerá” para todos os recursos com idêntica controvérsia, 

salvo revisão de tese. Ora, não há dúvidas de que esta decisão acaba por ser vinculativa. 

Já no segundo caso, em sendo confirmada a decisão recorrida, o Tribunal a quo 

apreciará os recursos extraordinários sobrestados e os considerará prejudicados, porquanto 

com o não provimento do recurso extraordinário paradigma os demais recursos estarão a 

desafiar tese contrária da já esposada pela Suprema Corte.  

                                                 
267 No mesmo sentido: LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 262-

263. 

268 É importante que se diga que a decisão que não reconhece a repercussão geral deve ser tomada por oito ministros do 

STF, ou seja, por 2/3 (dois terços) dos membros, conforme preconiza o art. 102, §3°, da Constituição Federal, sendo que nos 

termos do Regimento Interno do STF, trata-se de decisão irrecorrível (art. 326). 

269 “Art. 543-A (...) §5º Negada a existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria 

idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal.” 

270 “Art. 543-B (...) §2º Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente 

não admitidos.” 
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No segundo caso, duas hipóteses podem ser suscitadas: a) o Tribunal a quo, 

constatando que o STF, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário paradigma 

esposou tese contrária à veiculada no acórdão recorrido, se retrata e reforma seu próprio 

entendimento, com o que estará a atender a pretensão do recorrente; ou b) o Tribunal a quo, a 

despeito do entendimento contrário esposado pelo STF, opta por manter o acórdão recorrido, 

caso em que deverá determinar a remessa do recurso para análise da Corte Suprema.  

No caso da letra “a”, em que se permite a retratação, Fredie Didier Jr. e 

Leonardo José Carneiro da Cunha ensinam que esta possibilidade consiste numa espécie de 

efeito regressivo do Recurso Extraordinário, mas com perfil dogmático um pouco diferente 

daquele usualmente utilizado na apelação (art. 296 do CPC) ou no agravo de instrumento, que 

permitem o juízo de retratação logo após a interposição do recurso. Segundo os autores, a 

permissão de retratação justifica-se, pois a decisão do STF, em sentido diverso daquela 

proferida pelo tribunal recorrido, foi tomada em abstrato, de modo a resolver o problema em 

tese. 
271

 Em outras palavras, a decisão do STF na análise do RE paradigma corresponde a 

ratio decidendi da decisão recorrida, ou seja, trata-se da tese jurídica acolhida (fundamentos 

jurídicos). Daí sua aplicação aos casos sobrestados, cuja matéria discutida é idêntica – mesma 

tese jurídica.  

Já no caso da letra “b”, em que não há retratação, o tribunal recorrido estará 

demonstrando certa rebeldia em não acolher a orientação do STF, que então poderá cassar ou 

reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada, numa clara aplicação do 

§4º do art. 543-B, que reza: “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”. 

Percebemos, portanto, que a decisão do STF em sede de repercussão geral é  

uma decisão de observância obrigatória, pois, no caso de ausência de repercussão geral, os 

recursos sobrestados serão automaticamente inadmitidos, enquanto que no caso de não 

provimento do recurso extraordinário, os recursos que desafiam a tese firmada serão 

considerados prejudicados, uma vez que o acórdão desafiado encontra-se em conformidade 

com o entendimento do STF. Por fim, aqueles acórdãos em desconformidade ao 

posicionamento do STF deverão ser reapreciados pelo Tribunal a quo, que deverão se retratar 

ou, em caso de manutenção do julgado, estes poderão ser cassados ou reformados 

liminarmente pelo STF. 

                                                 
271 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às 

decisões judiciais e processo nos tribunais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 273. 
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Assim, diante destas regras, não há dúvidas de que houve uma opção 

constitucional diferenciada para os precedentes decorrentes de julgados proferidos em sede de 

repercussão geral, sendo possível inferir das regras constantes nos arts. 543-A e 543-B que 

sua força é obrigatória, ou seja, vinculante. 

Estabelecido os efeitos vinculantes das decisões proferidas em recurso 

extraordinário com repercussão geral, imperioso analisarmos a sua superação. Frisamos que a 

superação do precedente não se confunde com o distinguishing, pois no primeiro caso 

estamos diante da mesma situação fática e jurídica, impondo a aplicação do precedente, 

enquanto no distinguishing existe uma peculiaridade que afasta a sua aplicação. Aqui, no 

entanto, surge o problema sobre como destravar um recurso extraordinário indevidamente 

sobrestado na origem.  

De acordo com o STF
272

, não cabe agravo de instrumento (art. 544 do CPC) da 

decisão que determinar o sobrestamento do recurso enquanto não se julga o recurso 

selecionado, nem reclamação constitucional, sendo admissível, apenas, agravo interno para o 

próprio tribunal local.  

Todavia, discordamos de tal entendimento, devendo ser admitido, na hipótese,  

o agravo previsto no art. 544 do CPC. Nesse sentido, corroboramos do entendimento de 

Teresa Arruda Alvim Wambier, vazado nos seguintes termos: 

 
Pensamos que, havendo sobrestamento indevido da tramitação de algum recurso 

extraordinário, por esta razão, deverá ser admitido agravo para o STF (cf. art. 544), 

demonstrando-se que aquele recurso não se insere no rol de recursos com 

fundamento em idêntica controvérsia selecionados pelo órgão a quo. 
273

 

 

                                                 
272 “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO 

INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 

1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento 

previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 2. O 

Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal 

Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no 

julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica 

hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. 

Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. 

Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o 

Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja 

por decisão colegiada, do eventual equívoco. 7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar 

anteriormente deferida. 8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo 

interno. 9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.”(Rcl 

7569, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2009, DJe-232 DIVULG 10-12-2009 PUBLIC 

11-12-2009 EMENT VOL-02386-01 PP-00158) 

273 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2.ed.  reform. e atual. 

São Paulo: RT, 2008, p. 304. 
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Portanto, havendo o sobrestamento indevido do recurso extraordinário, parece-

nos correto o cabimento do agravo previsto no art. 544 do CPC, sendo possível, até o seu 

julgamento, uma possível retratação por parte do tribunal a quo.  

Feita esta observação, voltemos a questão da superação do precedente em 

repercussão geral, sendo que, de plano, podemos afirmar que a única hipótese legal prevista 

para modificar a decisão proferida em repercussão geral está no art. 543-A, §5°, ao dispor que 

“negada a existência de repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre a 

matéria idêntica, que deverão ser indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos 

termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal.” 

Já o Regimento Interno do STF tratou do tema em um único dispositivo
274

, 

que, por sinal, também é silente quanto a procedimento de revisão de tese, não deixando, 

claro, por exemplo, como se dará este procedimento de revisão, quem são os legitimados, 

quais os efeitos da decisão, etc. 

Nesse ponto, concordamos plenamente com as conclusões de Tiago Asfor 

Rocha Lima, segundo o qual se deve aplicar a espécie o art. 103 do próprio Regimento 

Interno do STF, que dispõe que qualquer dos ministros poderá propor a revisão da 

jurisprudência assentada em matéria constitucional e da compendiada na súmula, procedendo 

ao sobrestamento do feito, se necessário.  
275

 

Ademais, conforme expõem o autor, o instrumento adequado será, 

necessariamente, o agravo interno, já que os recursos extraordinários que tratam de temas com 

repercussão geral não reconhecida serão inadmitidos pela Presidência do STF, conforme 

preconiza o art. 327 do Regimento Interno do STF.
276

 Provavelmente a matéria só chegará a 

Presidência do STF através do agravo previsto no art. 544 do CPC. 

Por sua vez, a situação parece ser mais simples quando existir repercussão 

geral reconhecida. Neste caso, a matéria poderá chegar ao STF através da manutenção pelo 

tribunal a quo da decisão em desconformidade com o posicionamento do STF, oportunidade 

em que qualquer Ministro poderá submeter o caso a julgamento, com revisão da tese, 

deixando de cassar ou reformar liminarmente o acórdão contrário a orientação firmada, 

frisando que, neste caso, a presunção da existência da repercussão geral é absoluta.  

Já na hipótese em que o tribunal se retrate, a parte prejudicada, antes 

vencedora, deverá interpor o seu recurso extraordinário, que passará pelo juízo de 

                                                 
274 “Art. 327. A Presidência do Tribunal recusará recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de 

repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria carecer de repercussão geral, segundo precedente do Tribunal, salvo se a 

tese tiver sido revista ou estiver em procedimento de revisão.” 

275 LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 294. 

276 LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 294. 
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admissibilidade. Neste caso, não se pode presumir a ausência de repercussão geral, conforme 

já decidiu o STF.
277

 Por conseguinte, preenchendo os requisitos de admissibilidade, o recurso 

será analisado pelo STF que poderá firmar orientação diversa.  

Portanto, se a decisão estiver em conformidade com a jurisprudência do STF, 

não significa que falte ao recurso extraordinário repercussão geral, devendo o recorrente, no 

entanto, demonstrar a presença deste requisito e, por conseguinte, provocar a manifestação do 

STF, o qual poderá, até mesmo, modificar seu entendimento com a superação do precedente 

(overruling). 

 

4.3.3 A superação do precedente judicial em recurso especial repetitivo - 543-C do CPC  

 

Dentre os precedentes judiciais vinculantes, vimos que nesta categoria se insere 

o acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, apesar de não constar 

expressamente no texto de lei. No entanto, esta vinculação é perfeitamente compreensível 

quando se analisa o teor do art. 543-C do Código de Processo Civil, em especial o seu §7°, 

que acaba por impor que a tese firmada pelo STJ seja obrigatoriamente seguida pelas demais 

instâncias julgadoras. 

De acordo com o art. 543-C, inserido pela Lei Federal nº 11.418/2006, havendo 

multiplicidade de recursos sobre idêntica controvérsia, ocorrerá à seleção de um ou mais 

recursos representativos pelo Presidente ou Vice-Presidente do tribunal de segundo grau, que 

então o encaminhará ao STJ para julgá-lo nos termos do seu regimento
278

, ficando os demais 

recursos especiais sobrestados na origem até o julgamento final, frisando que esta medida 

também pode ser adotada pelo relator no âmbito do próprio STJ (art. 543-C, §§1° e 2°, do 

CPC). 

Uma vez admitido o recurso especial representativo de controvérsia e 

processado nos termos do art. 543-C do CPC, o seu resultado, assim como o recurso 

extraordinário em repercussão geral, orientará o destino dos demais recursos que                                                  

permaneceram sobrestados, daí porque afirmarmos tratar-se de um precedente vinculante. 

                                                 
277“INTERPRETAÇÃO DO ART. 543-A, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 323, § 1º, DO 

REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não se presume a ausência de repercussão geral 

quando o recurso extraordinário impugnar decisão que esteja de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

vencida a Relatora. 2. Julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários n. 563.965, 565.202, 565.294, 565.305, 565.347, 

565.352, 565.360, 565.366, 565.392, 565.401, 565.411, 565.549, 565.822, 566.519, 570.772 e 576.220.”(Acórdão na 

Repercussão Geral no RE 563.965/RN, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 20/3/2008, DJe 070). 

278 O procedimento relativo ao processamento e julgamento do recurso especial representativo encontra-se prevista na 

Resolução do STJ n.° 08, de 07 de agosto de 2008. 



  114 

 

 

 

Notemos que o art. 543-C, §7°, do CPC
279

 determina que uma vez publicado o 

acórdão representativo de controvérsia, os recursos especiais sobrestados terão seguimento 

negado quando o acórdão recorrido coincidir com a orientação do STJ, ou seja, mantém-se a 

tese firmada pelo STJ. Já na hipótese do acórdão recorrido divergir do precedente firmado 

pelo STJ, este deverá ser reexaminado pelo tribunal de origem, sendo que no caso de ser 

mantida a decisão divergente pelo tribunal a quo, os autos deverão ser examinados e, uma vez 

preenchidos os requisitos de admissibilidade, deverão ser encaminhados ao STJ. 

Oportuno salientar que o tribunal a quo, acaso pretenda manter a decisão 

divergente, deverá, de maneira fundamentada, precisar os seus motivos, não podendo, de 

maneira automática, manter a sua decisão e encaminhar os autos ao STJ.  Assim, não pode o 

tribunal a quo, de maneira automática e sem qualquer fundamentação, manter os seus 

acórdãos e remeter os autos ao STJ, pois tal conduta acaba por ignorar o precedente formado 

pelo STJ em recurso repetitivo. Logo, caso o tribunal a quo realmente entenda por manter a 

decisão e encaminhar os autos ao STJ, deverá realizar o distinguishing ou o overruling, o que 

confirma a orientação vinculante destes precedentes. 
280

 

Fixado estas premissas, torna-se imperioso analisar como se procede a 

superação de um precedente formado em recurso repetitivo, frisando que, assim como ocorreu 

com a repercussão geral, não houve tratamento legislativo sobre a matéria, não sendo sequer 

mencionada uma possibilidade de “revisão de tese”. 

Apesar de não haver previsão legal, parece-nos essencial permitir uma revisão 

de precedente formado em recurso especial repetitivo, sob pena de se ter um indevido 

engessamento da atividade jurisdicional. Todavia, a questão é saber como se dará esta revisão 

de tese, ou seja, como o STJ irá reanalisar a matéria já decidida em sede de recurso repetitivo, 

pois, como visto, os recursos sobrestados terão seguimento denegado quando em 

conformidade com a orientação do STJ, o que impede a sua subida, e, quando estiverem em 

desconformidade, deverão ser novamente analisados pelo tribunal a quo, que, por sua vez, 

deverão aplicar a orientação firmada pelo STJ, salvo se dela discordar, oportunidade em que o 

recurso especial será analisado. 

                                                 
279 “Art. 543-C (...) §7° 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. ”. 

280 É bom que se diga que a Corte Especial do STJ, no julgamento da questão de ordem nos recursos especiais 

1.148.726/RS, 1.146.696/RS, 1.153.937/RS, 1.154.288/RS, 1.155.480 e 1.158.872/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 

determinou o retorno dos autos aos tribunais de origem para que, considerando a ratio decidendi do recurso representativo de 

controvérsia, reconsiderem seu acórdãos ou, caso resolvam mantê-los, enfrentem a questão, demonstrando a razão pela qual 

aquela ratio decidendi não se aplica ao caso concreto, mediante as técnicas do distinguishing ou do overruling. (DIDIER JR., 

Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v.1, 14.ed.rev. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 357). 
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Assim, uma possibilidade de revisão de tese firmada em recurso repetitivo 

consiste na hipótese em que o tribunal a quo, mesmo após o julgamento do representativo, 

mantém o seu acórdão divergente e determine a remessa dos autos ao STJ. Neste caso, o 

tribunal a quo deverá fundamentar a sua decisão e, em se tratando da mesma situação fática e 

jurídica, deverá expor os motivos de não se aplicar o referido precedente, aplicando-se, pois, a 

técnica do overruling, oportunidade em que o STJ terá novamente a chance de se manifestar 

e, se for o caso, realmente superar o precedente anterior. 

Logo, é fundamental que os tribunais de segundo grau tenham consciência 

deste seu papel, pois do contrário poderemos ter um engessamento da atividade 

jurisprudencial com a manutenção de um precedente formado em recurso especial repetitivo, 

já que os recursos não chegarão ao STJ para revisão. 

Por fim, outra hipótese de revisão de um precedente formado em repetitivo 

poderá ocorrer quando o STJ julgar, por exemplo, um processo de competência originária ou 

então um processo que não esteja afeto ao rito dos recursos repetitivos. Neste caso, por não 

haver os entraves do rito dos recursos especiais repetitivos, o STJ poderá rediscutir a tese e, se 

for o caso, superar o precedente formado, devendo sempre se ater com a questão da eficácia 

temporal deste novo precedente, ou seja, com o efeito prospectivo. 

  

4.3.4 Superação do precedente persuasivo  

 

No que tange aos precedentes persuasivos, que, como visto, são aqueles sem 

força vinculante e obrigatória, a sua superação não mostra maiores entraves, principalmente 

de ordem processual, como no caso da repercussão geral e do recurso especial repetitivo. 

Assim, o próprio processo dinâmico de formação do precedente judicial será 

responsável pela superação do precedente persuasivo, pois, como dissemos, não existem 

entraves de ordem processual. Logo, um precedente persuasivo formado no âmbito de um 

tribunal de justiça poderá ser superado por um novo julgado da mesma Corte, sendo uma 

decorrência natural da nossa estrutura jurisdicional e do efeito substitutivo dos recursos.  

 Vale apenas ressaltar que no caso das súmulas persuasivas, os tribunais 

costumam tratar do tema nos seus regimentos internos. No caso do STF, a matéria encontra-se 

prevista no art. 103
281

, enquanto no âmbito do STJ está disciplinada no art. 125. 
282

 

                                                 
281 “Art. 521 (...)§ 1º A modificação de entendimento sedimentado poderá realizar-se: (...) II – por meio do procedimento 

previsto no regimento interno do tribunal respectivo, quando tratar-se de enunciado de súmula da jurisprudência dominante;” 

282 “Art. 125. Os enunciados da súmula prevalecem e serão revistos na forma estabelecida neste Regimento Interno. 
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Por fim, registremos que o projeto do novo CPC, aprovado na Comissão 

Especial da Câmara dos Deputados, dispôs expressamente que no caso de superação de 

súmula persuasiva, o procedimento de sua revisão deverá constar do regimento interno da 

Corte, o que vai de encontro ao que dissemos anteriormente. 
283

 

 

4.4 O efeito prospectivo no caso de superação do precedente judicial 

 

Vimos linhas acima que no caso de superação do precedente judicial é possível 

que seus efeitos sejam ex nunc, ou seja, dali em diante, de modo a garantir a aplicação do 

precedente revogado para as situações consolidadas sob sua vigência. Pois bem.  

O que pretendemos expor neste tópico são os motivos pelo qual o efeito 

prospectivo deve ser a regra geral no caso de superação do precedente judicial, devendo o 

efeito retrospectivo ser aplicado somente em situações excepcionais e sempre com o intuito de 

garantir e proteger direitos fundamentais.
 284  

  

Frisa-se que os argumentos que sustentam a aplicação do efeito prospectivo no 

caso de superação do precedente judicial podem ser extraídos do segundo capítulo do nosso 

estudo, oportunidade na qual tratamos do princípio da segurança jurídica, do precedente 

judicial e de sua função. 

                                                                                                                                                         
§ 1º Qualquer dos Ministros poderá propor, em novos feitos, a revisão da jurisprudência compendiada na súmula, 

sobrestando-se o julgamento, se necessário.§2º Se algum dos Ministros propuser revisão da jurisprudência compendiada na 

súmula, em julgamento perante a Turma, esta, se acolher a proposta, remeterá o feito ao julgamento da Corte Especial, ou da 

Seção, dispensada a lavratura do acórdão, juntando-se, entretanto, as notas taquigráficas e tomando-se o parecer do 

Ministério Público Federal. §3º A alteração ou o cancelamento do enunciado da súmula serão deliberados na Corte Especial 

ou nas Seções, conforme o caso, por maioria absoluta dos seus membros, com a presença de, no mínimo, dois terços de seus 

componentes. §4º Ficarão vagos, com a nota correspondente, para efeito de eventual restabelecimento, os números dos 

enunciados que o Tribunal cancelar ou alterar, tomando os que forem modificados novos números da série.” 

283 “Art. 125. Os enunciados da súmula prevalecem e serão revistos na forma estabelecida neste Regimento Interno. 

§ 1º Qualquer dos Ministros poderá propor, em novos feitos, a revisão da jurisprudência compendiada na súmula, 

sobrestando-se o julgamento, se necessário. §2º Se algum dos Ministros propuser revisão da jurisprudência compendiada na 

súmula, em julgamento perante a Turma, esta, se acolher a proposta, remeterá o feito ao julgamento da Corte Especial, ou da 

Seção, dispensada a lavratura do acórdão, juntando-se, entretanto, as notas taquigráficas e tomando-se o parecer do 

Ministério Público Federal. §3º A alteração ou o cancelamento do enunciado da súmula serão deliberados na Corte Especial 

ou nas Seções, conforme o caso, por maioria absoluta dos seus membros, com a presença de, no mínimo, dois terços de seus 

componentes. §4º Ficarão vagos, com a nota correspondente, para efeito de eventual restabelecimento, os números dos 

enunciados que o Tribunal cancelar ou alterar, tomando os que forem modificados novos números da série.” 

284 A título de informação, a questão da retroatividade ou não de um precedente judicial foi tratado pela Suprema Corte 

Americana no caso Linklleter v. Walker. Isto porque, no caso Mapp v. Ohio 367 US 643 (1961), a Suprema Corte dos Estados 

Unidos, com base na 4ª Emenda, decidiu que era inadmissível a utilização de prova ilegalmente obtida no processo criminal, 

revogando, dessa forma, o anterior precedente Wolf v. Colorado 338 US (1949). Em virtude da decisão  revogadora, visando 

ver reconhecidos, nela, efeitos retroativos, os tribunais receberam uma enorme quantidade de habeas corpus de pessoas 

condenadas anteriormente com base em provas supostamente ilegais, pleiteando a aplicação do precedente Mapp v. Ohio aos 

seus casos e, consequentemente, a absolvição. A questão suscitou inúmeras decisões contraditórias, sendo que a questão foi 

parar na Suprema Corte Americana, justamente no caso Linkletter v. Walker 381 US 618, 620 (1965), oportunidade em que 

restou decidido que não se podia dar efeitos totalmente retroativos à decisão de Mapp v. Ohio, sendo que, no caso, o Justice 

Clark afirmou que: “Uma vez aceita a premissa de que não estamos obrigados nem se nos proíbe aplicar uma decisão 

retroativamente, devemos sopesar os méritos e deméritos em cada caso olhando a história anterior da regra em questão, sua 

finalidade e efeito, e se a operação retroativa fomentará ou retardará seu efeito. Os  propósitos da regra Mapp foram 

desestimular a ação ilegal da polícia, proteger a privacidade do lar das vítimas e que os órgãos federais e estaduais tenham os 

mesmos padrões jurídicos, dar à regra Mapp um efeito completamente retroativo não serviria a estes propósitos”.  
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Tivemos a oportunidade de analisar que o precedente judicial atua hoje, mesmo 

nos países de civil law, como uma pauta de conduta, ou seja, os cidadãos se planejam em 

conformidade com o que está previsto em lei, o que é típico do nosso sistema de direito 

escrito, mas também em conformidade com o que os tribunais estão decidindo. Em outras 

palavras, não mais ignoramos a jurisprudência dos tribunais, tanto que atualmente ela pode ser 

considerada fonte imediata de direito, ao lado da lei. 

Assim, atuando como fonte imediata do direito, a jurisprudência cria uma pauta 

de conduta na qual o cidadão confia e organiza seus negócios, planejando-se de acordo com o 

que a lei prevê e em conformidade com as decisões proferidas pelos tribunais. Eventual  

mudança de entendimento acaba comprometendo todo o planejamento e a confiança 

depositada. 

 Dessa forma, o primeiro argumento que sustenta o efeito prospectivo consiste 

exatamente no princípio da proteção à confiança, um elemento destinado à manutenção do 

status quo, evitando com que as pessoas sejam surpreendidas por modificações de direito 

positivo ou de condutas do próprio Estado, mesmo quando manifestadas por atos ilegais, uma 

vez que os atos editados pelo Poder Público criam nos indivíduos a expectativa de seu 

cumprimento, já que gozam de presunção de constitucionalidade e de legitimidade. 

Portanto, um dos argumentos que sustentam o efeito prospectivo no caso de 

superação do precedente judicial consiste exatamente no princípio da proteção à confiança, 

uma vez que cidadão tem o direito de que suas expectativas legitimamente criadas não 

venham a ser frustradas. 

Repisa-se que este princípio não tem por escopo petrificar a ordem jurídica 

vigente. Na verdade, o que se pretende com a sua aplicação é somente resguardar o cidadão 

nos casos de mudança e evolução do direito, de modo a respeitar as situações consolidadas 

sob a sua vigência, não quebrando a confiança depositada e as expectativas criadas, pois do 

contrário teremos uma crise de insegurança jurídica.  

Outro argumento que sustenta o efeito prospectivo no caso de superação do 

precedente consiste na aplicação do princípio da boa-fé objetiva, que, por sinal, muito se 

aproxima do princípio da proteção à confiança, mas que, diferentemente deste, atua mais 

como um standard jurídico, ou seja, como uma pauta de conduta a controlar a atividade 

estatal, impondo ao Poder Público o dever de não frustrar as expectativas que legitimamente 

criou nos seus administrados.  
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Sobre a aplicação do princípio da boa-fé objetiva como argumento para atribuir 

efeito prospectivo no caso de mudança de entendimento, vejamos as lições de Nelson Nery 

Jr., já citado, mas que, pela clareza e pertinência, merecem nova transcrição: 

 

Do ponto de vista prático, o dever de os poderes públicos – aqui incluído o Poder 

Judiciário, cujas decisões são objeto deste estudo – agirem com boa-fé significa que 

não devem impor aos administrados e jurisdicionados sanções ou desvantagens 

relativamente a direitos e obrigações, fruto da modificação de seu entendimento a 

respeito de determinada situação ou relação jurídica. Assim, modificada a 

jurisprudência do tribunal, seus efeitos têm de ser para o futuro, ainda que a natureza 

da decisão judicial seja declaratória, como ocorre nas decisões que reconhecem a 

inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma 
285

 

 

De modo semelhante e valendo-se tanto o princípio da proteção à confiança 

como da boa-fé objetiva, Celso Antonio Bandeira de Mello assevera que: 

 
Deveras, ao lume dos princípios jurídicos fundamentais seria teratológico, em tais 

casos, que situações constituídas à sombra de entendimento firmado do Supremo 

Tribunal Federal e logicamente confirmadas por numerosas decisões dos Tribunais 

em geral pudessem ser, ao depois, afetadas pelo fato deste, anos mais tarde, sem a 

ocorrência de fato novo, vir a modificar sua intelecção sobre a tese jurídica que 

dantes merecera seu agasalho. Não apenas o princípio da segurança jurídica, como 

visto, mas também o princípio da lealdade e da boa-fé e da confiança legítima se 

oporiam e do modo mais cabal possível a que uma mudança de orientação do Poder 

Judiciário em matéria viesse a ter tão gravosos efeitos”  
286

 

 

Logo, o princípio da boa-fé objetiva, aplicável ao direito público, impede que o 

jurisdicionado seja surpreendido com uma decisão judicial modificativa de jurisprudência 

consolidada, pois se o Poder Público se pautava neste entendimento, criando expectativas em 

seus jurisdicionados, não pode ele, de maneira inesperada, modificar esta mesma pauta de 

conduta de modo a atingir situações consolidadas, pois este seu ato configura um verdadeiro 

venire contra factum proprium.  

Assim, não se nega a possibilidade de mudança de entendimento. Todavia, 

impõe-se que esta modificação se dê com efeitos prospectivos, sob pena de afronta ao 

princípio da boa-fé objetiva e, por conseguinte, ao princípio da segurança jurídica. 

Um terceiro argumento consiste na aplicação do princípio da irretroatividade 

das leis, que, por sua vez, decorre diretamente do art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição 

Federal de 1988, que dispõe que a “lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada.” 

                                                 
285 NERY JR., Nelson. Boa-fé objetiva e segurança jurídica. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio; CARRAZA, Roque 

Antonio; NERY JR., Nelson. Efeitos ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: Manole, 2008, p. 87. 

286 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Segurança jurídica e mudança de jurisprudência. In: Revista de Direito e do 

Estado, n. 6, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.335. 
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Da mesma forma que a lei não pode retroagir para atingir situações 

consolidadas e prejudicar direitos garantidos aos cidadãos, a jurisprudência também não pode, 

sendo que ao se falar em irretroatividade das leis deve-se, na verdade, compreender como 

sendo irretroatividade do direito, conforme pontua Roque Antonio Carraza: 

 
A segurança jurídica, um dos pilares de nosso Direito, exige que as leis, os atos 

administrativos em geral e a jurisprudência tenham o timbre da irretroatividade. Daí 

falarmos em irretroatividade do Direito e não, apenas, das leis
287

 

 

Ademais, o mesmo autor arremata:  
 

 

Assim, quando uma linha jurisprudencial nova reverte por completo as expectativas 

dos jurisdicionados, construídas com apoio em reiteradas e firmes decisões 

anteriores do mesmo Tribunal, haverão de ser aplicados os ditames do art. 5°, 

XXXVI, da Constituição Federal, para que não reste sacrificado o princípio da 

segurança jurídica e, com ele, a boa-fé das pessoas, que praticaram atos, certas de 

que procediam sob o amparo do direito objetivo. Com efeito, não vislumbramos 

diferenças de tomos entre os resultados advindos de uma mudança legislativa e da 

alteração de uma linha jurisprudencial consolidada. Em ambos os casos, a 

irretroatividade é de rigor. 
288

 

 

Essa conclusão também extraímos do pensamento de Tércio Sampaio Ferraz 

Jr., para quem a irretroatividade das leis também se estende a jurisprudência:  

 
Em nome do direito à segurança, que exige certeza e confiança, não se pode, pois, 

restringir o princípio da irretroatividade à lei como mero enunciado, devendo 

compreender a lei como sua inteligência em determinado momento. „O direito não 

está pronto, é continuamente deduzidos das fórmulas legislativas, judiciais e 

administrativas (Revela-se)‟ (cf. Aliomar Baleeiro: Direito tributário Brasileiro, 11ª 

ed., atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi, Rio de Janeiro, 1999, nota, p. 

653). A irretroatividade é, assim, do Direito e alcança, portanto, a irretroatividade da 

inteligência da lei aplicada a certo caso concreto. 
289

 

 

Ademais, Tércio Sampaio Ferraz Jr. ainda assevera que “se o princípio vale 

para o Legislativo, com mais razão até há de valer, naqueles termos, para o Executivo e para o 

Judiciário, enquanto Poderes do Estado.”
 290

 

Portanto, o princípio da irretroatividade impõe que a nova orientação adotada 

                                                 
287 CARRAZA, Roque Antonio. Segurança jurídica e eficácia temporal das alterações jurisprudenciais. In: FERRAZ JR., 

Tércio Sampaio; CARRAZA, Roque Antonio; NERY JR., Nelson. Efeitos ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: 

Manole, 2008, p. 46-47. 

288 CARRAZA, Roque Antonio. Segurança jurídica e eficácia temporal das alterações jurisprudenciais. In: FERRAZ JR., 

Tércio Sampaio; CARRAZA, Roque Antonio; NERY JR., Nelson. Efeitos ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: 

Manole, 2008, p. 55. 

289 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Irretroatividade e jurisprudência judicial. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio; CARRAZA, 

Roque Antonio; NERY JR., Nelson. Efeito ex nunc e as decisões do STJ. Manole: São Paulo, 2008, p. 11. 

290 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Irretroatividade e jurisprudência judicial. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio; CARRAZA, 

Roque Antonio; NERY JR., Nelson. Efeito ex nunc e as decisões do STJ. Manole: São Paulo, 2008, p. 11. 
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pelos Tribunais tenha uma eficácia prospectiva, justamente com o intuito de resguardar as 

situações pretéritas e consolidadas sob a vigência daquele precedente judicial, que por sua vez 

não serão alcançados pela nova orientação.  

Em suma, o efeito prospectivo no caso de superação do precedente consiste em 

uma decorrência da aplicação dos princípios da proteção à confiança, da boa-fé objetiva e da 

irretroatividade, sendo que todos eles não impedem a evolução do direito e a modificação de 

entendimento, mas apenas que esta mudança não atinja situações consolidados e programadas 

em conformidade com o entendimento até então considerado correto. Nesse ponto, convém 

trazer à tona conclusão de Luís Roberto Barroso que, de maneira precisa e sintetizando todos 

os argumentos até então utilizados, afirma:  

  
Quando uma corte de justiça, notadamente o Supremo Tribunal Federal, toma a 

decisão grave de reverter uma jurisprudência consolidada, não pode nem deve fazê-

lo com indiferença em relação à segurança jurídica, às expectativas de direito por ele 

gerada, à boa-fé e à confiança dos jurisdicionados. Em situações como esta, é a 

própria credibilidade da mais alta corte que está em questão
 291

 

 

Além destes argumentos de ordem principiológica, também é possível extrair 

da legislação infraconstitucional fundamentos a justificar este efeito prospectivo, sendo que 

um destes dispositivos – art. 27 da Lei nº 9.868/99 – será estudado separadamente. Ademais, 

o projeto do Novo CPC, aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, também 

resguarda esta situação, permitindo modular os efeitos da decisão que supera o precedente 

anterior, sendo possível limitar sua retroatividade ou atribuir efeitos prospectivos a nova 

decisão. 
292

 

Fora isso, vimos que a Lei que regula o processo administrativo em âmbito 

federal consagra, no seu art. 2°, diversos princípios que devem nortear a Administração 

Pública, com destaque para o princípio da segurança jurídica, da moralidade, da boa-fé 

objetiva e da vedação de aplicação retroativa de nova interpretação. 
293

  

Analisando especificamente o inciso XIII do art. 2° da Lei nº 9.784/99, Nelson 

Nery Jr. afirma que este dispositivo coaduna-se com os princípios da segurança jurídica, 

                                                 
291 BARROSO, Luís Roberto.  Mudança de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. 

Segurança Jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. Disponível em: 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf, p. 15. 

292 “Art. 521 (...) §5º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante, sumulada ou não, ou de precedente, o tribunal 

poderá modular os efeitos da decisão que supera o entendimento anterior, limitando sua retroatividade ou lhe atribuindo 

efeitos prospectivos.” 

293 “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:  (...) IV - atuação segundo 

padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; (...) XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 

atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.” 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf
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legalidade, moralidade e boa-fé objetiva, justamente porque impede a Administração Pública 

de venire contra factum proprium.
 294 

Em outras palavras, este dispositivo impede que a 

adoção de novo entendimento pela Administração Pública atinja situações pretéritas, 

protegendo assim o administrado que confiou e se planejou de acordo com o entendimento até 

então considerado correto. Este entendimento também é corroborado por Celso Antonio 

Bandeira de Mello: 

 
De fato, o ordenamento jurídico impõe à prerrogativa da Administração Pública de 

rever e modificar ou invalidar seus atos. Um desses limites, fundado no princípio da 

boa-fé e da segurança jurídica, reside na mudança de orientação normativa interna 

ou jurisprudencial. Assim é que a alteração da orientação da Administração, no 

âmbito interno ou em decorrência de jurisprudência, não autoriza a revisão e 

invalidação dos atos que, de boa-fé, tenham sido praticados sob a égide de 

orientação então vigente, os quais, por assim dizer, geram direitos adquiridos. 
295

 

 

Outro dispositivo que também veda a aplicação retroativa da nova 

interpretação é o art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN)
 296 

que, de modo semelhante 

ao inciso XIII do art. 2° da Lei nº 9.784/99, impede que a adoção de novos critérios jurídicos 

atinja situações já consolidadas, resguardando o princípio da segurança jurídica e o seu 

corolário da irretroatividade.  

Comentando este artigo do CTN, Roque Antonio Carraza assevera que este 

dispositivo outra coisa não fez senão consagrar no âmbito da legislação tributária o princípio 

da segurança jurídica. Em última análise, ele permite que o contribuinte desenvolva 

naturalmente suas atividades, não se sujeitando retroativamente a alterações normativas que 

possam prejudicá-lo em seus contatos com o Fisco.
 297

 

Extraímos destes dispositivos de lei que no direito positivo brasileiro vige a 

regra da irretroatividade da nova interpretação de norma jurídica, sendo uma decorrência 

natural dos princípios da segurança jurídica, da irretroatividade, da proteção à confiança e da 

boa-fé objetiva. 

Por sua vez, em que pese tais dispositivos de leis se referirem a atividade 

administrativa, não pode o Poder Judiciário ficar alheio a esse mesmo contexto, até porque, 

como dissemos, trata-se de uma decorrência dos princípios da segurança jurídica, 

                                                 
294 NERY JR., Nelson. Boa-fé objetiva e segurança jurídica. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio; CARRAZA, Roque 

Antonio; NERY JR., Nelson. Efeitos ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: Manole, 2008, p. 92. 

295 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.112. 

296 “Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios 

jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um 

mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.” 

297 CARRAZA, Roque Antonio. Segurança jurídica e eficácia temporal das alterações jurisprudenciais. In: FERRAZ JR., 

Tércio Sampaio; CARRAZA, Roque Antonio; NERY JR., Nelson. Efeitos ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: 

Manole, 2008, p. 53. 
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irretroatividade, proteção à confiança e boa-fé objetiva. 

Assim, quando houver superveniência de decisão de tribunal sobre 

determinado tema, ou seja, superação de um precedente judicial, os efeitos desta decisão 

deverão ser, em regra, ex nunc, pois só assim é que será respeitado a Constituição Federal e, 

por conseguinte, o Estado Democrático de Direito, cujo princípio da segurança jurídica é um 

de seus componentes.  

Um exemplo sobre esta eficácia prospectiva pode ser extraído de um excelente 

acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do HC 

28.958/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, ciente do novo posicionamento do STF a respeito 

do termo inicial para interposição de recurso por parte do Ministério Público, que a partir do 

HC 83.255/SP passou a ser contado a partir da data da entrada do processo nas dependências 

da instituição, não permitiu a sua aplicação para os recursos já interpostos antes deste novo 

posicionamento.
 298

 

Observemos que neste caso o STJ não permitiu que o novo entendimento 

retroagisse para atingir os recursos já interpostos como base no entendimento até então 

sedimentado, pois se assim agisse quebraria a confiança depositada, além do que seria um 

obstáculo intransponível, pois o Ministério Público não teria como antever esta mudança de 

entendimento. 

Por fim, frisamos que a doutrina criou alguns parâmetros a fim de conferir uma 

densidade jurídica nos casos de superação do precedente e concessão do efeito prospectivo, 

sendo que estes parâmetros escoram-se justamente nos princípios já citados, notadamente no 

princípio da proteção à confiança e boa-fé objetiva.  

Em primeiro lugar, será juridicamente legítima e merecerá proteção a 

expectativa que decorra de um comportamento objetivo do Poder Público, isto é, que não seja 

um comportamento apenas inconsequente, sem vínculo com elementos reais e objetivos de 

                                                 
298 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. MUDANÇA DO 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DAS CORTES SUPERIORES. APLICAÇÃO AOS CASOS FUTUROS. 1. De 

fato, o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento plenário do Habeas Corpus n.º 83.255/SP (informativo n.º 328), 

decidiu que o prazo recursal para o Ministério Público conta-se a partir da entrada do processo nas dependências da 

Instituição. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, aderiu à nova orientação da Suprema Corte. 2. Não se pode olvidar, 

todavia, que o entendimento jurisprudencial, até então, há muito sedimentado no STF e no STJ, era justamente no sentido 

inverso, ou seja, entendia-se que a intimação pessoal do Ministério Público se dava com o "ciente" lançado nos autos, quando 

efetivamente entregues ao órgão ministerial. 3. Dessa maneira, constata-se que o Procurador de Justiça, nos idos anos de 

2000, tendo em conta a então sedimentada jurisprudência das Cortes Superiores, valendo-se dela, interpôs o recurso dentro do 

prazo legal. 4. Não se poderia, agora, exigir que o órgão ministerial recorrente se pautasse de modo diverso, como se pudesse 

antever a mudança do entendimento jurisprudencial. Essa exigência seria inaceitável, na medida em que se estaria criando 

obstáculo insuperável. Vale dizer: depois de a parte ter realizado o ato processual, segundo a orientação pretoriana prevalente 

à época, seria apenada com o não-conhecimento do recurso, quando não mais pudesse reagir à mudança. Isso se traduziria, 

simplesmente, em usurpação sumária do direito de recorrer, o que não pode existir em um Estado Democrático de Direito, 

mormente se a parte recorrente representa e defende o interesse público. 5. Ordem denegada.” (HC 28.598/MG, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 480) 
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atuação estatal. 
299

 

Em segundo lugar, a expectativa será digna de proteção se a conduta estatal 

que a gerou perdurou razoavelmente no tempo, de modo a transmitir a ideia de certa 

estabilidade, levando o particular a praticar atos com fundamento nesta conduta estatal. 
300

 

Por fim, é importante saber a avaliação da legitimidade da expectativa criada, 

ou seja, se o particular podia ou não razoavelmente prever o risco de futura modificação do 

ato do Poder Público. Notemos que é natural uma decisão liminar proferida por um juiz de 

primeiro grau ser posteriormente modificada, mas uma decisão plenária do STF, não.
 301

 

Portanto, a partir do momento em que o Tribunal altera um precedente judicial 

(vinculante ou persuasivo), ou seja, muda sua postura sobre determinado tema, em respeito 

aos princípios e dispositivos acima citados, deve este mesmo Tribunal, em regra, aplicar sua 

jurisprudência anterior aos casos futuros que lhe sejam apresentados. Mas em relação aos 

fatos ocorridos na vigência da referida jurisprudência
302, 

ou seja, o precedente superado 

continua sendo aplicado aos fatos que ocorreram durante a sua vigência, salvo os casos em 

que este novo entendimento poderá retroagir, o que, por sinal, deve ocorrer quando se tratar 

de conferir maior proteção a direito fundamental.  

 

4.5 A modulação dos efeitos temporais – art. 27 da Lei nº9.868/99
 
 

 

No âmbito do direito brasileiro, a modulação dos efeitos temporais encontra 

respaldo legal no art. 27 da Lei Federal n.° 9.868/99, que trata da ação direta de 

inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, além da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão
303

, bem como o art. 11 da Lei n.º 9.882/99, que trata da 

arguição de descumprimento de preceito fundamental.
 304 
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Segurança Jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. Disponível em: 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf, p. 24. 

300 BARROSO, Luís Roberto.  Mudança de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. 

Segurança Jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. Disponível em: 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf, p. 25. 

301 BARROSO, Luís Roberto.  Mudança de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. 

Segurança Jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. Disponível em: 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf, p. 25. 

302 NERY JR., Nelson. Boa-fé objetiva e segurança jurídica. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio; CARRAZA, Roque 

Antonio; NERY JR., Nelson. Efeitos ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: Manole, 2008, p. 95. 

303 “Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de 

excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os 

efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que 

venha a ser fixado.” 

304 “Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de 

preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf


  124 

 

 

 

 Ademais, o art. 4º da Lei Federal n.º 11.417/06, que trata da Súmula 

Vinculante, também se aproxima dos dispositivos acima citados, uma vez que permite ao 

STF, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, restringir os efeitos da súmula 

vinculante ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista 

razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público.
 305 

Oportuno frisar que no ano de 2000 foi ajuizada a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.º 2258 (ADI/2258), pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil, questionando vários dispositivos da Lei Federal n.º 9.868/99, entre eles o art. 27. 

Atualmente a ação está sob a Relatoria do Ministro Dias Toffoli, substituindo o Ministro  

Menezes Direito. Este último, por sua vez, substituiu o ex-relator Ministro Sepúlveda 

Pertence, que teria votado pela inconstitucionalidade do artigo. 

Na doutrina existem vozes que sustentam a inconstitucionalidade do 

dispositivo, com destaque para Elival da Silva Ramos, que afirma que a inconstitucionalidade 

do dispositivo reside no fato de não estar previsto no Texto Constitucional, que seria o seu 

lugar, não podendo tal previsão constar em lei de natureza infraconstitucional. 
306

  

Vale frisar que a inserção da modulação dos efeitos temporais da decisão de 

inconstitucionalidade no Texto Constitucional foi objeto de discussão durante a Assembleia 

Constituinte Nacional, quando o então Senador Maurício Corrêa apresentou emenda 

modificativa para incluir na Constituição o §3º ao art. 102, que teria a seguinte redação: 

“Quando o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade, em tese, de norma 

legal ou ato normativo, determinará se eles perderão a eficácia desde a sua entrada em vigor, 

ou a partir da publicação da decisão declaratória.” Todavia, a proposta não foi aprovada, 

cabendo à Lei nº 9.868/99 a sua previsão.  

Também são utilizados como argumento para se reconhecer a 

inconstitucionalidade do dispositivo o fato de que a eficácia de uma norma constitucional 

rompe com o dogma da nulidade da lei inconstitucional, além de ferir a supremacia da 

Constituição Federal, pois reconheceria, por certo período de tempo, como eficaz uma norma 

inferior que desacatou a Constituição Federal. 
307

 

                                                                                                                                                         
Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só 

tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.” 

305 “Art. 4o  A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 

(dois terços) dos seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro 

momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público.” 

306 RAMOS, Elival da Silva. Controle de Constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 300-301.  

307 ÁVILA, Ana Paula. A modulação de efeitos temporais pelo STF no Controle de Constitucionalidade. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2009, p. 63-64.  
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 Feito este parêntese, imperioso analisarmos os referidos dispositivos, que, 

conforme dissemos, consagram no direito brasileiro a modulação dos efeitos temporais das 

decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, permitindo aos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros e desde que 

presentes os requisitos da segurança jurídica ou do excepcional interesse social, restringir os 

efeitos da decisão de inconstitucionalidade, podendo ainda declarar que ela só tenha eficácia a 

partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento a ser fixado. 

Ocorre que os referidos dispositivos tratam das decisões proferidas em controle 

concentrado de constitucionalidade, não havendo previsão para os casos de controle difuso de 

constitucionalidade. Assim, uma das questões que precisam ser analisadas é se é possível a 

modulação dos efeitos temporais de decisões proferidas no âmbito do controle difuso de 

constitucionalidade, ou seja, em sede de recurso extraordinário, especial, habeas corpus, etc.  

Antes disso, no entanto, parece-nos crucial analisar os dois requisitos exigidos 

pelo art. 27 da Lei nº 9.868/99 para a modulação dos efeitos temporais, consistentes no 

excepcional interesse social e na segurança jurídica. 

Outro ponto que precisa ser analisado é se o efeito prospectivo decorre 

necessariamente deste dispositivo de lei, e, em caso positivo, se seria necessário o quórum de 

2/3 para a sua fixação, mesmo nos casos em que não se declare a inconstitucionalidade de 

determinada norma, ou seja, nos casos de superação do precedente judicial.  

 

4.5.1 Os requisitos para aplicação do art. 27 da Lei nº 9.868/99: excepcional interesse 

social e segurança jurídica 

 

Para que se possam modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, o 

art. 27 da Lei nº 9.868/99 exige dois requisitos, consistentes no excepcional interesse social e 

na segurança jurídica. 

De acordo com Ana Paula Ávila, compreender os requisitos do excepcional 

interesse social e segurança jurídica consiste no maior problema do art. 27 da Lei nº 9.868/99, 

uma vez que conceitos indeterminados tornam indeterminado o próprio alcance do referido 

dispositivo, e deixando ao Supremo Tribunal Federal uma grande margem de interpretação 

quanto à definição destes conceitos, teme-se que o art. 27 venha a permitir o abuso e o 



  126 

 

 

 

autoritarismo, terminando por amesquinhar a segurança do indivíduo e do próprio 

ordenamento.
 308

 

Assim, para a correta compreensão dos requisitos do excepcional interesse 

social e segurança jurídica para fins de modulação dos efeitos temporais no caso de 

declaração de inconstitucionalidade, parece-nos correto o entendimento de Georges Abboud, 

para quem o enfoque sobre a modulação dos efeitos temporais que mais se coaduna com o 

Estado Democrático de Direito deve ser no sentido de assegurar a preservação de direitos 

fundamentais:  

Em nossa concepção, a modulação dos efeitos, antes de tudo, deve ser utilizada 

como ferramenta em benefício dos particulares para preservação dos seus direitos 

fundamentais. Isso porque, a inconstitucionalidade plena, com efeito ex tunc, pode 

atingir situações jurídicas já consolidadas sob a égide da boa-fé, logo, a 

inconstitucionalidade com efeito retroativo pleno poderia gerar diversas situações 

mais gravosas, o que violaria os princípios da segurança jurídica e da boa-fé 

objetiva.
309

 

 

Dessa forma, o excepcional interesse social e as razões de segurança jurídica 

capaz de justificar a modulação dos efeitos temporais no caso de declaração de 

inconstitucionalidade deverão sempre se fundar na proteção e preservação dos direitos 

fundamentais, não se se justificando, por exemplo, as afirmações consequencialistas de que a 

modulação é viável, por exemplo, nas hipóteses em que a declaração de inconstitucionalidade 

causará prejuízos severos aos cofres públicos.  

Nesse ponto, cumpre trazer à baila novamente os ensinamentos de Ana Paula 

Ávila, segundo o qual o Estado não pode invocar a segurança jurídica em seu favor: 

 
Questão interessante é responder se o Estado pode também invocar a segurança 

jurídica, nesse mesmo aspecto, para a manutenção de situação em que a lei 

inconstitucional tenha gerado em seu benefício. A resposta é não, taxativamente, 

não, por diversas razões. Primeiro, porque, se esse benefício se deu em detrimento 

de direitos fundamentais do indivíduo já se concluiu pela prevalência desses em caso 

de conflito. Segundo, porque a segurança jurídica é, também, um direito 

fundamental do cidadão (art. 5.º, caput) oponível ao Estado, e o STF, na esteira do 

pensamento constitucional germânico, tem confirmado o entendimento de que os 

direitos fundamentais aproveitam aos cidadãos e, não, ao Estado. 
310

 

 

Ademais, é oportuno observar que o art. 27 da Lei nº 9.868/99 fala em 

excepcional interesse social e este, no nosso entender, não pode ser confundindo com o 

interesse público, especialmente o interesse público secundário. Na verdade, quando a lei 

                                                 
308 ÁVILA, Ana Paula. A modulação de efeitos temporais pelo STF no Controle de Constitucionalidade. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2009, p. 61. 

309 ABBOUD, Georges. Jurisdição constitucional e direito fundamentais. São Paulo: RT, 2011, p. 266. 

310 ÁVILA, Ana Paula. A modulação de efeitos temporais pelo STF no Controle de Constitucionalidade. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2009, p. 151. 
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menciona interesse social, a melhor interpretação que se tem é que estamos diante de um 

interesse público primário, já que o interesse público secundário consubstancia a vontade do 

ente público como pessoa jurídica. 

De modo semelhante, Luís Roberto Barroso, ao analisar a distinção entre 

interesse público primário e secundário, afirma que o Estado não pode violar interesses 

primários em nome da pretensão de arrecadar mais, privilegiando os meios em detrimento dos 

fins. Assim, conclui o constitucionalista que a modulação dos efeitos temporais não pode se 

dar em prol do interesse secundário do Estado e em prejuízo dos interesses primários, pois 

estes consubstanciam os elementos centrais do sistema constitucional e por esta razão devem 

ser tutelados. 
311

 

Em sentido parecido, Andrei Pitten Velloso, em excelente artigo publicado na 

Revista Dialética de Direito Tributário, ao analisar esta questão sob o enfoque tributário, 

esclarece que a modulação dos efeitos não pode atentar contra direitos fundamentais,  sendo 

no caso específico deste ramo do direito, a propriedade privada. Vejamos: 

 
Quando se negam efeitos retrooperantes às pronúncias de inconstitucionalidade em 

matéria tributária, permite-se ao Poder Público utilizar os institutos do Direito 

Tributário para se apropriar de parcela da propriedade privada sem que, para fazê-lo, 

tenha que respeitar as limitações constitucionais ao poder de tributar, o que não 

representa somente uma lesão a tais limitações, senão também ao direito 

fundamental de propriedade. Permite-se a apropriação inconstitucional da 

propriedade privada e nem mesmo se responsabiliza o Estado, beneficiário do 

atentado à Lei Maior, a ressarcir os contribuintes pelos danos causados. 
312

 

 

Nessa linha de ideias e com o intuito de demonstrar que os requisitos de 

segurança jurídica e excepcional interesse social devem ser compreendidos de modo a 

preservar direitos fundamentais, valemo-nos mais uma vez das lições de Georges Abboud, 

que elabora uma hipótese em sua obra que demonstra claramente que a modulação dos efeitos 

temporais não pode ser baseada em argumentos utilitaristas e consequencialistas: 

 
A introdução do argumento utilitarista na modulação de efeitos permitirá criar, por 

exemplo, a seguinte situação: o Poder Público cria tributo por meio da lei X. Após 

quatro anos, o STF declara em sede concentrada a inconstitucionalidade da lei X, 

contudo, com base em argumento consequencialista, decide modular os efeitos da 

decisão inconstitucionalidade (ex nunc) tendo em vista o risco para as finanças 

públicas que uma decisão ex tunc poderia causar, uma vez que os cidadãos que 

pagaram o tributo declarado inconstitucional poderiam ajuizar ações para pedir a 

                                                 
311 BARROSO, Luís Roberto.  BARROSO, Luís Roberto.  Mudança de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

em matéria tributária. Segurança Jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. Disponível em: 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf, p. 30-

31. 

312 VELLOSO, Andrei Pitten. A temerária “modulação” dos efeitos da pronúncia de inconstitucionalidade em matéria 

tributária. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, v. 157, p.13. 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf


  128 

 

 

 

restituição do tributo pago.  Vale dizer que uma decisão de cariz consequencialista 

como o exemplo acima, confere salvo conduto para o Poder Público agir de maneira 

inconstitucional. Em outras palavras, uma decisão dessas transmite para a 

Administração Pública a mensagem de que eles podem cobrar tributo 

inconstitucional porque na hipótese de o STF declarar a inconstitucionalidade da 

legislação que instituiu o tributo o máximo que poderá acontecer é a cessação da 

cobrança. 
313

 

 

Infelizmente o STF acatou no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

556.664/RS
314

 este argumento consequencialista, admitindo a modulação dos efeitos 

temporais ao fundamento de se garantir segurança jurídica, quando, na verdade, o fundamento 

utilizado para a referida modulação foi um só: interesse fazendário. 

Portanto, a interpretação correta dos requisitos previstos no art. 27 da Lei nº 

9868/99 para a modulação dos efeitos temporais da decisão de inconstitucionalidade deve se 

dar de modo a preservar os direitos fundamentais. Por conseguinte, o próprio Estado 

Democrático de Direito, evitando decisões consequencialistas e utilitárias, frisa ainda que a 

modulação não pode ser utilizada para respaldar uma conduta ilícita do Estado.  

 

4.5.2  A modulação dos efeitos temporais em sede de controle difuso 

 

Com efeito, a doutrina em geral aceita a incidência do art. 27 da Lei nº 

9.868/99 as hipóteses de controle difuso de constitucionalidade, sendo muito comum a sua 

utilização pelo STF e pelo STJ. 

Para Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo 

Gonet Branco, a resposta a esta indagação depende de uma análise prévia da matéria no 

                                                 
313 ABBOUD, Georges. Jurisdição constitucional e direito fundamentais. São Paulo: RT, 2011, p. 279. 

314 “PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESERVADAS A LEI COMPLEMENTAR. 

DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 

SEGURIDADE SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 E DO PARÁGRAFO 

ÚNICO DO ART. 5º DO DECRETO-LEI 1.569/77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO 

DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. I. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm 

natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a Constituição 

pretérita (art. 18, § 1º, da CF de 1967/69) quanto sob a Constituição atual (art. 146, b, III, da CF de 1988). Interpretação que 

preserva a força normativa da Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição, decadência, 

obrigação e crédito tributários. Permitir regulação distinta sobre esses temas, pelos diversos entes da federação, implicaria 

prejuízo à vedação de tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente e à segurança jurídica. II. 

DISCIPLINA PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), 

promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a 

prescrição e a decadência tributárias. III. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As contribuições, inclusive 

as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação 

do art. 149 da CF de 1988. Precedentes. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. Inconstitucionalidade dos 

arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por violação do art. 146, III, b, da Constituição de 1988, e do parágrafo único do art. 5º do 

Decreto-lei 1.569/77, em face do § 1º do art. 18 da Constituição de 1967/69. V. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA 

DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. São legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 

da Lei 8.212/91 e não impugnados antes da data de conclusão deste julgamento.” (RE 556.664, Relator(a):  Min. 

GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-216 DIVULG 13-

11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-10 PP-01886 - grifei)  
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common law, que é a matriz do nosso controle difuso de constitucionalidade. Nos Estados 

Unidos da América, onde a doutrina acentuara que the inconstitutional statue is not law at all, 

passou-se a admitir, após a grande depressão, a necessidade de se estabelecerem limites à 

declaração de inconstitucionalidade, acrescentando ainda que a jurisprudência norte-

americana evoluiu para admitir, ao lado da decisão de inconstitucionalidade com efeitos 

retroativos amplos ou limitados (limited retrospectivity), a superação prospectiva (prospective 

overruling), que tanto pode ser limitada (limited prospectivity), aplicável aos processos 

iniciados após a decisão, inclusive o processo originário, como ilimitada (pure prospectivity), 

que nem sequer aplica-se ao processo que lhe deu origem. 
315

 

Também admitindo a incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/99 para as decisões 

proferidas em controle difuso de constitucionalidade, podemos citar os artigos de Tércio 

Sampaio Ferraz Jr.
 316

, Roque Antonio Carraza 
317

e Nelson Nery Jr.
 318

. 

No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é plenamente 

viável a sua incidência, com destaque para um voto do Ministro Ricardo Lewandowsky, 

proferido na Questão de Ordem do julgamento dos Recursos Extraordinários n.ºs 353.657/PR 

e 370.682/SC, em que expressamente admitiu a incidência da modulação dos efeitos 

temporais para os processos de índole subjetiva. 
319

  

Nessa esteira, não podemos nos esquecer o célebre caso do Município de Mira 

Estrela, no qual o Supremo Tribunal Federal discutia sobre a constitucionalidade do parágrafo 

único do art. 6° da Lei Orgânica n.° 222, de 31.03.1990, daquele Município, que teria fixado o 

seu número de vereadores em afronta ao art. 29, IV, da Constituição Federal de 1988. Nesta 

oportunidade, o STF, em sede Recurso Extraordinário, consagrou que a decisão de 

inconstitucionalidade seria dotada de efeito pro futuro, aplicando, pois, o art. 27 da Lei nº 

9.868/99
 320

. 

                                                 
315 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1043. 

316 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Irretroatividade e jurisprudência judicial. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio; CARRAZA, 

Roque Antonio; NERY JR., Nelson. Efeitos ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: Manole, 2008, p. 1-32. 

317 CARRAZA, Roque Antonio. Segurança jurídica e eficácia temporal das alterações jurisprudenciais. In: FERRAZ JR., 

Tércio Sampaio; CARRAZA, Roque Antonio; NERY JR., Nelson. Efeitos ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: 

Manole, 2008, p. 33-73. 

318 NERY JR., Nelson. Boa-fé objetiva e segurança jurídica. In: FERRAZ JR., Tércio Sampaio; CARRAZA, Roque 

Antonio; NERY JR., Nelson. Efeitos ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: Manole, 2008, p. 75-107. 

319 “Os fundamentos que autorizam a modulação dos efeitos das decisões prolatadas nos processos de índole objetiva se 

aplicam, mutatis mutandis, aos processos de índole subjetiva. No ponto citando a jurisprudência da Corte nesse sentido (RE 

197.917/SP, DJU de 07/05/2004), assentou que, embora se esteja tratando, no caso de processos subjetivos, quanto à matéria 

afeta ao Plenário, a decisão resultante na prática, surtirá efeitos erga omnes.” (Informativo do STF  n.463, de 16 a 20 de 

abril de 2007.) 

320“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIOS. CÂMARA DE VEREADORES. COMPOSIÇÃO. AUTONOMIA 

MUNICIPAL. LIMITES CONSTITUCIONAIS. NÚMERO DE VEREADORES PROPORCIONAL À POPULAÇÃO. CF, 

ARTIGO 29, IV. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICO RÍGIDO. INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A POPULAÇÃO E O NÚMERO DE 
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Por fim, frisamos que mesmo antes do art. 27 da Lei nº 9.868/99 o STF já 

admitia a modulação dos efeitos temporais em sede de controle difuso, uma vez que esta 

técnica é o resultado da incidência do princípio constitucional da segurança jurídica e seus 

corolários, podendo ser lembrado, como exemplo, o caso de magistrados que haviam 

recebido, de boa fé, vantagem pecuniária declarada inconstitucional: a remuneração foi 

interrompida, mas não foram eles obrigados a devolvê-la
321

, ou então da penhora realizada por 

oficial de justiça cuja lei de investidura foi considerada inconstitucional, sem que o ato 

praticado na condição de funcionário de fato fosse invalidado 
322

. 

Portanto, não há dúvidas da possibilidade de incidência da modulação dos 

efeitos temporais em sede de controle difuso de constitucionalidade, aplicando-se o art. 27 da 

Lei nº 9.868/99. 

Superada a questão da aplicabilidade do art. 27 da Lei nº 9.868/99 às hipóteses 

de controle difuso, torna-se relevante analisarmos dois aspectos. O primeiro diz respeito ao 

quórum de 2/3 para a concessão do efeito prospectivo em sede de controle difuso de 

constitucionalidade; o segundo ponto diz respeito em saber se o art. 27 da Lei nº 9.868/99 

                                                                                                                                                         
VEREADORES. INCONSTITUCIONALIDADE, INCIDENTER TANTUM, DA NORMA MUNICIPAL. EFEITOS PARA 

O FUTURO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. (...) 1. O artigo 29, inciso IV da Constituição Federal, exige que o número de 

Vereadores seja proporcional à população dos Municípios, observados os limites mínimos e máximos fixados pelas alíneas a, 

b e c. 2. Deixar a critério do legislador municipal o estabelecimento da composição das Câmaras Municipais, com 

observância apenas dos limites máximos e mínimos do preceito (CF, artigo 29) é tornar sem sentido a previsão constitucional 

expressa da proporcionalidade. 3. Situação real e contemporânea em que Municípios menos populosos têm mais Vereadores 

do que outros com um número de habitantes várias vezes maior. Casos em que a falta de um parâmetro matemático rígido 

que delimite a ação dos legislativos Municipais implica evidente afronta ao postulado da isonomia. 4. Princípio da 

razoabilidade. Restrição legislativa. A aprovação de norma municipal que estabelece a composição da Câmara de Vereadores 

sem observância da relação cogente de proporção com a respectiva população configura excesso do poder de legislar, não 

encontrando eco no sistema constitucional vigente. 5. Parâmetro aritmético que atende ao comando expresso na Constituição 

Federal, sem que a proporcionalidade reclamada traduza qualquer afronta aos demais princípios constitucionais e nem resulte 

formas estranhas e distantes da realidade dos Municípios brasileiros. Atendimento aos postulados da moralidade, 

impessoalidade e economicidade dos atos administrativos (CF, artigo 37). 6. Fronteiras da autonomia municipal impostas 

pela própria Carta da República, que admite a proporcionalidade da representação política em face do número de habitantes. 

Orientação que se confirma e se reitera segundo o modelo de composição da Câmara dos Deputados e das Assembléias 

Legislativas (CF, artigos 27 e 45, § 1º). 7. Inconstitucionalidade, incidenter tantun, da lei local que fixou em 11 (onze) o 

número de Vereadores, dado que sua população de pouco mais de 2600 habitantes somente comporta 09 representantes. 8. 

Efeitos. Princípio da segurança jurídica. Situação excepcional em que a declaração de nulidade, com seus normais efeitos ex 

tunc, resultaria grave ameaça a todo o sistema legislativo vigente. Prevalência do interesse público para assegurar, em caráter 

de exceção, efeitos pro futuro à declaração incidental de inconstitucionalidade. Recurso extraordinário conhecido e em parte 

provido.” (RE 197917, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2002, DJ 07-05-2004 PP-

00008 EMENT VOL-02150-03 PP-00368)  

321 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE 

PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. Acórdão que prestigiou lei estadual 

a revelia da declaração de inconstitucionalidade desta última pelo Supremo. Subsistência de pagamento de gratificação 

mesmo após a decisão erga omnes da corte. Jurisprudência do STF no sentido de que a retribuição declarada inconstitucional 

não e de ser devolvida no período de validade inquestionada da lei de origem - mas tampouco paga após a declaração de 

inconstitucionalidade. Recurso extraordinário provido em parte.” (RE 122.202, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, 2ªT., j. em 

10/08/1993, DJ 08-04-1994 PP-07243 EMENT VOL-01739-05 PP-00945)   

322 “FUNCIONÁRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE OFICIAL. VALIDADE DO ATO PRATICADO POR 

FUNCIONÁRIO DE FATO. APESAR DE PROCLAMADA A ILEGALIDADE DA INVESTIDURA DO FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO NA FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE AUTORIZOU TAL DESIGNAÇÃO, O ATO POR ELE 

PRATICADO É VÁLIDO. - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (RE 78.594, Rel. Min. BILAC PINTO, 2ª T., julgado em 

07/06/1974, DJ 04-11-1974)  
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constitui, obrigatoriamente, no fundamento para a concessão do efeito prospectivo para as 

hipóteses de superação do precedente judicial e, neste caso, qual seria o quórum.  

 

4.5.3 O quórum para a atribuição dos efeitos prospectivos em controle difuso de 

constitucionalidade 

 

Vimos que o art. 27 da Lei nº 9.868/99 exige um quórum de 2/3 (dois terços) 

para a modulação dos efeitos temporais no caso de declaração de inconstitucionalidade em 

sede de controle concentrado de constitucionalidade
 323

, sendo que o referido dispositivo é 

comumente utilizado como fundamento para modulação dos efeitos temporais em sede de 

controle difuso de constitucionalidade. 

Assim, resta-nos analisar se em sede de controle difuso de constitucionalidade 

exige-se, obrigatoriamente, o quórum de 2/3 para a modulação dos efeitos temporais.  

Pois bem. No que tange a declaração de inconstitucionalidade, realmente nos 

parece que o quórum deve ser de 2/3 (dois terços), já que se trata de uma regra específica e 

própria para os casos em que se declara a inconstitucionalidade de uma norma, 

independentemente de se tratar de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. 

Dessa forma, nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade, seja ela em 

controle difuso ou concentrado, deve-se primeiro reconhecer a inconstitucionalidade da 

norma, que, por sinal, deve ser dar pela maioria absoluta dos membros do tribunal, em 

respeito à cláusula de reserva de plenário, também conhecida como full bench (art. 97 da 

Constituição Federal)
 324

, para depois, por um quórum qualificado, atribuir eficácia 

prospectiva a esta decisão, o que nos parece acertado em face de sua excepcionalidade, de 

forma a se exigir um quórum reforçado. 

Repisa-se que este quórum qualificado deve ser utilizado para as hipóteses de 

declaração de inconstitucionalidade, seja em controle concentrado, seja em controle difuso de 

constitucionalidade. Assim, caso o STF, em sede de Recurso Extraordinário, declare a 

inconstitucionalidade de uma norma e caso pretenda atribuir eficácia prospectiva a sua 

                                                 
323 Conforme nos informa Ana Paula Ávila, é possível encontrar, em nível doutrinário, posicionamentos no sentido de que o 

quórum de 2/3 para a modulação dos efeitos temporais viola o art. 97 da Constituição Federal, pois ele exige apenas maioria 

absoluta para a declaração de inconstitucionalidade. Todavia, segundo a referida autora, é de se entender que o quórum 

qualificado é uma exigência salutar, pois se trata de um requisito que reforça, no aspecto formal, a decisão que venha a 

superar a regra da retroação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Em suma, trata-se de uma decisão que deve 

ser reforçada. (ÁVILA, Ana Paula. A modulação de efeitos temporais pelo STF no Controle de Constitucionalidade. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 58-59). 

324 A propósito, tem-se a Súmula Vinculante n.° 10, vazada nos seguintes termos: “Viola a cláusula de reserva de plenário 

(CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei 

ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
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decisão, deverá fazer por meio de 2/3 (dois terços) de seus membros, em respeito ao quórum 

qualificado previsto no art. 27 da Lei nº 9.868/99.  

Agora quando falamos em superação de precedente judicial (mudança de 

jurisprudência), a situação é diferente e demanda uma análise sob outra ótica.  

 

4.5.4  A não incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/99 aos casos de superação do 

precedente judicial  

 

Ao estudarmos o efeito prospectivo, vimos que ele decorre de princípios de 

índole constitucional, com destaque para o princípio da segurança jurídica e seus corolários: 

boa-fé objetiva, proteção à confiança, irretroatividade, etc. 

Também vimos que a modulação dos efeitos temporais encontra fundamento 

no art. 27 da Lei nº 9.868/99, que, por sua vez, aplica-se aos casos de controle difuso de 

constitucionalidade.  

Dessa forma, resta-nos esclarecer se o efeito prospectivo no caso de superação 

de um precedente judicial decorre, necessariamente, do art. 27 da Lei nº 9.868/99 e, por sua 

vez, se sua aplicação depende do quórum de 2/3 (dois terços) previsto no artigo. 

Ora, vimos exaustivamente que a eficácia prospectiva no caso de superação de 

um precedente judicial decorre do princípio da segurança jurídica e de seus corolários, como o 

princípio da proteção à confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade do direito, além da 

existência de dispositivos de índole infraconstitucional que dão sustento à tese. 

Assim, não nos parece correto dizer que no caso de superação de um 

precedente judicial o fundamento seja o art. 27 da Lei nº 9.868/99. Este dispositivo, ao 

contrário, permite a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, e não no caso 

de superação de precedente judicial. Trata-se de um dispositivo específico e, por conseguinte, 

sua interpretação deve ser restrita às hipóteses de declaração de inconstitucionalidade, não 

podendo ser utilizada como fundamento para a concessão de efeito prospectivo no caso de 

mudança de jurisprudência (superação de precedente), cujo fundamento é diverso. 

Oportuno salientarmos que esta discussão está pendente de julgamento no STF, 

por ocasião dos embargos de declaração interpostos pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil nos recursos extraordinários 377.457/PR e 381.964/MG.  

Nestes dois casos, o STF decidiu pela incidência da COFINS sobre as 

sociedades civis prestadoras de serviços profissionais, sendo que a matéria até então estava 

pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, havendo inclusive entendimento 
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sumulado (Súmula 276 – “As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são 

isentas da COFINS, irrelevante o regime tributário adotado.”).  

Em questão de ordem os Ministros do STF analisaram a questão da modulação 

dos efeitos temporais; cinco Ministros votaram em favor da modulação e cinco em sentido 

oposto. Como houve um empate, o STF concluiu que a modulação teria sido rejeitada, por 

considerar aplicável o quórum do art. 27 da Lei Federal n.º 9.869/99 (dois terços).  

Inconformada com esta decisão, o Conselho Federal da OAB interpôs 

embargos de declaração
325

 asseverando que naquele caso não haveria de se aplicar o quórum 

do art. 27 da Lei nº 9.868/99, uma vez que não se trata de declaração de inconstitucionalidade, 

mas de um caso de mudança de jurisprudência. 

Cumpre frisar que este questionamento encontra amparo na doutrina de Luís 

Roberto Barroso:  

 
Em se tratando de modulação por mudança de jurisprudência, data maxima venia, 

não há que se falar na aplicação do art. 27 da Lei nº 9.868/99 e, por consequência, 

no quórum de dois terços nele previsto. Com efeito, o dispositivo invocado versa 

sobre a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo proferida em 

abstrato pelo STF. 
326

 

 

O STF, por ocasião do RE 370.682/PR
327

, já deu a entender que o art. 27 da Lei 

nº 9868/99 não se aplica aos casos de mudança de jurisprudência, justamente porque o seu 

fundamento é outro. 

                                                 
325 Oportuno salientar que o STF já teve oportunidade de se manifestar que os embargos de declaração não consistem no 

recurso adequado para determinar a modulação dos efeitos temporais. Nesse sentido, cfr: “Embargos de declaração no agravo 

regimental no recurso extraordinário. Erro quanto à apreciação da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo. Constitucionalidade da 

exação já reconhecida por esta Corte. Pretensão de efeitos prospectivos à inconstitucionalidade das alíquotas do IPTU. 

Impossibilidade. Embargos parcialmente providos. 1. No acórdão recorrido, enfrentou-se a questão sem se atentar para o fato 

de que o recorrente se reportara à Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo e não à Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Pública. 2. 

Quanto ao pleito de atribuição de efeitos prospectivos, não há que se falar na admissibilidade do pleito, na medida em 

que a modulação dos efeitos do julgado não possui relação com os vícios de obscuridade, omissão e contradição. 3. 

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (RE 338.859 AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª T., julgado em 

11/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 07-02-2013 PUBLIC 08-02-2013 - grifei)  

326 BARROSO, Luís Roberto.  Mudança de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. 

Segurança Jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. Disponível em: 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf 

327 Deste julgado é importante transcrever os registros feitos pelos Ministros Gilmar Ferreira Mendes e Sepúlveda Pertence, 

respectivamente: “Desde já, gostaria de ressaltar que comungo das preocupações doutrinárias manifestadas pelo Ministro 

Ricardo Lewandowski, especialmente quanto à questão da prospectividade. E aí não se trata de aplicação do art. 27, 

conforme Sua Excelência deixou bem claro. O Tribunal tem dado mostras, em larguíssima jurisprudência, no caso de 

eventual revisão de interpretação constitucional ou, ocasionalmente, de revisão de interpretação de caráter legal.  É claro, 

Sua Excelência valeu-se do argumento do art. 27 – também os requerentes da questão de ordem o fizeram –, por se tratar, 

até, de arrimo hoje auto-evidente, uma vez que vem sendo aceito e praticado pelo Tribunal. Mas sua Excelência deixou bem 

claro que se tratava de uma interpretação. E nesse sentido o Tribunal tem acolhido essa orientação. (...) Entendo, portanto, 

legítimas as premissas teóricas suscitadas no voto do eminente Ministro Ricardo Lewandowski que, como já se demonstrou, 

não cuidou de aplicar o art. 27, mas de aplicar, entendendo ele que existia, sim, uma mudança de entendimento, a 

prospectividade em nome da segurança jurídica” (trecho do voto do Min. Gilmar Mendes – grifo nosso).  “Quanto ao tema, 

nada teria a acrescentar, apenas duas ou três observações. Uma, que o caso não é do art. 27 nem sequer dos velhos 

precedentes que negaram efeitos retroativos ex tunc às declarações, em tese, da inconstitucionalidade de lei. (...)   O 

caso alegado é de virada jurisprudencial, que deu margem a trabalhos, a pareceres notáveis, a partir dos primeiros surgidos – 
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Dessa forma, no caso de superação de precedente, não nos parece correto à 

aplicação do referido artigo, pois este, como foi dito, só se aplica aos casos de declaração de 

inconstitucionalidade e, como tal, apresenta razões para este quórum diferenciado, que, de 

acordo com a doutrina, ocorre por dois motivos. 

Em primeiro lugar, a modulação dos efeitos temporais implica em um 

congelamento parcial da eficácia da norma constitucional violada, que deixa de produzir um 

de seus efeitos normais por algum tempo, a saber: a nulidade do ato que a ofendeu. Trata-se, 

portanto, de medida grave, que justificaria a exigência de um quórum mais elevado
 328

. 

Em segundo lugar, a decisão que preserva efeitos de lei ou ato normativo 

declarado inconstitucional o faz, não apenas com fundamento na segurança jurídica, mas 

também tendo em vista razões de excepcional interesse social, o que implica em decisões de 

cunho de política judiciária, compreensível em uma Corte Constitucional.
 329

 

Oportuno salientarmos que a superação de um precedente/mudança de 

jurisprudência pode ocorrer independentemente da declaração de inconstitucionalidade, ou 

seja, é possível que ocorra em sede de jurisdição ordinária. Assim, é possível que um tribunal 

mude de posicionamento sem, necessariamente, declarar a inconstitucionalidade de uma 

norma. Esta situação é comum e ocorre muitas vezes em face da interpretação da própria 

legislação infraconstitucional. 

Logo, parece-nos consentâneo que nestes casos, nos quais não há declaração de 

inconstitucionalidade, vício este de maior monta, que seja dispensado o quórum qualificado 

de 2/3 (dois terços) exigido em face da excepcionalidade do caso. 

Portanto, concluímos que o art. 27 da Lei nº 9.868/99, em que pese consistir 

em um fundamento para a concessão do efeito prospectivo, não se aplica aos casos de 

superação do precedente judicial (mudança de jurisprudência), pois tal dispositivo tem 

aplicação restrita às hipóteses de declaração de inconstitucionalidade, sendo o fundamento 

para a concessão do efeito prospectivo o princípio da segurança jurídica e seus corolários, o 

princípio da boa-fé objetiva, proteção à confiança, irretroatividade, etc., além da aplicação de 

dispositivos de ordem infraconstitucional citados no item 2.3.  

                                                                                                                                                         
e, a que pude dar atenção integral, do Professor Luís Roberto Barroso e do Professor Ives Gandra.  A questão é da maior 

relevância, como mostra a introdução doutrinária do voto bem articulado do eminente Ministro Ricardo 

Lewandowski”(trecho do voto do Min. Sepúlveda Pertence – grifo nosso). 

328 BARROSO, Luís Roberto.  Mudança de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. 

Segurança Jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. Disponível em: 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf, p. 03.  

329 BARROSO, Luís Roberto.  Mudança de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. 

Segurança Jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. Disponível em: 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf, p. 03.  

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/parecer_mudanca_da_jurisprudencia_do_stf.pdf
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Por conseguinte, não incidindo o art. 27 da Lei nº 9.868/99 não há que se falar 

em aplicação do quórum de 2/3 (dois terços) para a atribuição do efeito prospectivo no caso 

de mudança de jurisprudência que se limita aos casos de declaração de inconstitucionalidade. 

Assim, a decisão de atribuição do efeito prospectivo depende de uma decisão proferida por 

maioria simples dos membros do tribunal.  

 

4.6 O efeito retrospectivo no caso de superação do precedente judicial 

 

Dissemos que no caso de superação de um precedente judicial, o seu efeito 

temporal deve ser prospectivo, tendo em vista o princípio da segurança jurídica e os seus 

elementos essenciais, como o princípio da proteção à confiança, boa-fé objetiva e  

irretroatividade do direito. 

Ora, adotando-se como regra o efeito prospectivo, fica no ar a seguinte 

pergunta: e o efeito retroativo? Quando será aplicado e em quais situações?  

Inicialmente, salientamos que o efeito retroativo era a regra geral, ou seja, uma 

vez revogado o precedente judicial, não se permitia a invocação do precedente anterior como 

paradigma para os casos pretéritos que aguardavam julgamento, que, por sinal, se submetiam 

ao novo posicionamento. 

Tendo em vista os efeitos nocivos que o efeito retroativo causava ao sistema, 

pois quebrava à confiança depositada, a boa-fé objetiva e, por conseguinte, a segurança 

jurídica, este passou a ser deixado de lado, sendo adotado, como regra geral, o efeito 

prospectivo, utilizando-se a retroatividade apenas em casos esporádicos, quando requerido 

pela natureza da situação.
 330 

Logo, torna-se imperioso analisar em quais situações que o novo precedente 

judicial deve ser aplicado de maneira retroativa.  

Vimos no terceiro capítulo da nossa pesquisa a existência dos ambientes 

decisionais, que na definição da professora Teresa Arruda Alvim Wambier consiste na área do 

direito material ou substancial, com seus princípios e regras, em que o conflito deve ser 

resolvido, podendo ele ser cindindo em ambientes rígidos e ambientes frouxos.
 331  

Vimos ainda que os ambientes decisionais rígidos são aqueles ambientes nos 

quais vigoram os princípios da estrita legalidade, anterioridade, entre outros, ou seja, trata-se 

                                                 
330 PORTES, Maria. Instrumentos para revogação de precedentes no sistema de common law. In: MARINONI, Luiz 

Guilherme (org). A força dos precedentes. 2.ed. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 207. 

331 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) 

Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 53. 
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de um ambiente em que não há muito espaço para as cláusulas gerais e conceitos 

indeterminados, tampouco para uma função evolutiva proporcionada pela jurisprudência, 

sendo que nestes ramos esta evolução deve ser dar por intermédio da legislação. 

Já nos ambientes considerados frouxos, como por exemplo, o direito de 

família, percebe-se que a jurisprudência exerce um papel mais evolutivo, uma vez que nestes 

ambientes não vigoram princípios como o da estrita legalidade ou da anterioridade, sendo 

comum a utilização, nestes ambientes, de cláusulas gerais e conceitos indeterminados que 

necessariamente precisam ser aclarados pela jurisprudência, gerando previsibilidade e, por 

conseguinte, segurança jurídica, evitando-se o chamado “efeito surpresa”. Ademais, nestes 

ambientes a jurisprudência exerce uma função evolutiva capaz de adaptar o texto legal às  

mudanças sociais. Citemos como exemplo a união homoafetiva.   

Esta distinção entre ambientes rígidos e frouxos tem uma importância muito 

grande quando se trata de revogação do precedente judicial, pois nos ambientes rígidos, tais 

como no direito penal e no direito tributário, entendemos que o efeito retroativo deve incidir 

sempre se favorecer e proteger o cidadão e o seu direito fundamental de liberdade e 

propriedade.  

Tal fator se deve pelos princípios que regem estes ambientes, em especial o 

princípio da legalidade e da anterioridade, que compõe o princípio da segurança jurídica, 

conforme expusemos no capítulo 2 da nossa pesquisa.  

Com o intuito de esclarecer ainda mais nosso raciocínio, vejamos um exemplo, 

já clássico, retirado da jurisprudência do STF, que consiste na progressão de regime para os 

crimes hediondos.  

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a norma prevista no 

art. 2°, §1°, da Lei n.° 8.072/90 não feria a Constituição Federal. 
332

 Ocorre que em 2006, o 

mesmo Tribunal decidiu pela inconstitucionalidade da norma, alegando, em suma, que a 

                                                 
332 “HABEAS CORPUS. LEI DOS CRIMES HEDIONDOS. PENA CUMPRIDA NECESSARIAMENTE EM REGIME 

FECHADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2. PAR. 1. DA LEI 8072. TRAFICO ILICITO DE 

ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO, ONDE O ARTIGO 2. PAR. 1. DA LEI 8072, DOS CRIMES HEDIONDOS, 

IMPÕE CUMPRIMENTO DA PENA NECESSARIAMENTE EM REGIME FECHADO. NÃO HÁ 

INCONSTITUCIONALIDADE EM SEMELHANTE RIGOR LEGAL, VISTO QUE O PRINCÍPIO DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO SE OFENDE NA IMPOSSIBILIDADE DE SER PROGRESSIVO O REGIME DE 

CUMPRIMENTO DA PENA: RETIRADA A PERSPECTIVA DA PROGRESSAO FRENTE A CARACTERIZAÇÃO 

LEGAL DA HEDIONDEZ, DE TODO MODO TEM O JUIZ COMO DAR TRATO INDIVIDUAL A FIXAÇÃO DA 

PENA, SOBRETUDO NO QUE SE REFERE A INTENSIDADE DA MESMA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO POR 

MAIORIA.” (HC 69657, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. FRANCISCO REZEK, Tribunal Pleno, 

julgado em 18/12/1992, DJ 18-06-1993.) 
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proibição geral de progressão de regime para os condenados por crimes hediondos feria o 

princípio da individualização da pena, dando uma nova visão a este princípio. 
333

  

Neste caso, teria cabimento que o precedente superado fosse aplicado para os 

casos pretéritos pendentes de julgamento, mantendo o regime integralmente fechado aos casos 

cometidos antes de 01.09.2006, ou, ao contrário, o novo entendimento retroagisse para 

alcançar todos os casos? 

Ao analisarmos a questão sob o enfoque dos princípios que regem este 

ambiente decisional (direito penal), com destaque para os da legalidade e anterioridade da lei 

penal, aliado ainda ao fato de que neste campo a Constituição Federal expressamente dispõe 

que a lei penal só retroagirá para beneficiar o acusado (CF/88, art. 5°, inciso XL), nos parece 

que, neste caso, o efeito retroativo (retrospective overruling) deve ser aplicado, até porque, a 

retroatividade deve ocorrer sempre que estiver em jogo um direito fundamental do cidadão, 

que, neste caso específico, diz respeito à sua liberdade.  

Por conseguinte, em face deste novo precedente judicial, que, inclusive, atingiu 

situações pretéritas, todos os condenados por crimes hediondos e equiparados passaram a ter 

direito a progressão de regime. Neste caso, sendo que neste caso passou-se aplicar o critério 

existente na Lei de Execução Penal, ou seja, cumprimento de 1/6 (um sexto), pouco 

importando se o crime era ou não hediondo ou equiparado.  

Esta situação gerou uma reação por parte do Legislador, sendo então aprovada 

a Lei nº 11.464/2007, que estabeleceu para os condenados por crimes hediondos um critério 

temporal mais elevado para fins de progressão de regime, exigindo o cumprimento de 2/5 

(dois quintos) da pena, se primário, e 3/5 (três quintos), se reincidentes. 

Com a edição desta nova lei e em obediência aos princípios que regem o direito 

penal, firmou-se, com acerto, o entendimento de que os condenados por crimes hediondos e 

equiparados cometidos antes da vigência da Lei nº 11.464/2007 teriam direito a progressão de 

regime conforme art. 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, 1/6 (um sexto), sendo que se o 

crime foi cometido após a vigência do diploma, o critério é 2/5 (dois quintos), se primário, e 

3/5 (três quintos), se reincidente.  

                                                 
333 “PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A progressão no regime de 

cumprimento da pena, nas espécies fechado, semi - aberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso que, 

mais dia ou menos dia, voltará ao convívio social. PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE CUMPRIMENTO-

PROGRESSÃO-ÓBICE - ARTIGO 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO 

JURISPRUDENCIAL. Conflita com a garantia da individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal 

- a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova inteligência do princípio da 

individualização da pena, em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 

8.072/90.” (HC 82959, Rel.  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2006, DJ 01-09-2006). 
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A propósito, este entendimento resultou na edição do Enunciado 471 da 

Súmula do STJ, nos seguintes termos: “Os condenados por crimes hediondos ou 

assemelhados cometidos antes da vigência da Lei nº11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no 

artigo 112 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime 

prisional”. 

Outro caso em que entendemos que o efeito retroativo deve ser aplicado diz 

respeito ao direito tributário, pois, assim como o direito penal, trata-se de um ambiente 

decisional rígido, regido pelos princípios da legalidade, anterioridade da lei tributária 

(incluindo a nonagesimal) e irretroatividade.  

Esta retroatividade, observe, deve ocorrer somente nas hipóteses em que se 

dispensa a exigibilidade de um tributo, tal como na declaração de inconstitucionalidade, sendo 

que nestes casos não há espaço para o chamado efeito prospectivo, pois como se trata de um 

ambiente decisional rígido, regrado pelos princípios da legalidade, anterioridade, 

irretroatividade, aliado ainda ao fato de que estamos tratando de direito fundamental do 

cidadão, já que envolve o seu patrimônio, a decisão deve retroagir de forma a permitir que o 

cidadão tenha de volta o tributo que pagou indevidamente.
 334

 

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n.° 593.734/MG, cujo relator foi o Min. Marco Aurélio
 

335
, decidiu expressamente que não seria possível atribuir eficácia prospectiva no caso de 

declaração de inconstitucionalidade de tributo, sob pena de caracterizar verdadeiro 

enriquecimento ilícito por parte do Estado.  

Em que pese o fundamento utilizado pelos Ministros se limitar a apenas ao 

enriquecimento ilícito por parte do Estado, entendemos que os argumentos aqui tecidos 

também poderiam ter sido considerados, pois a retroatividade só deve ser admitida em 

situações excepcionais e para proteger direitos fundamentais dos cidadãos, que, no caso 

tributário, diz respeito ao patrimônio. 

                                                 
334 “Quando se negam efeitos retrooperantes às pronúncias de inconstitucionalidade em matéria tributária, permite-se ao 

Poder Público utilizar os institutos do Direito Tributário para se apropriar de parcela da propriedade privada sem que, para 

fazê-lo, tenha que respeitar as limitações constitucionais ao poder de tributar, o que não representa somente uma lesão a tais 

limitações, senão também ao direito fundamental de propriedade. Permite-se a apropriação inconstitucional da propriedade 

privada e nem mesmo se responsabiliza o Estado, beneficiário do atentado à Lei Maior, a ressarcir os contribuintes pelos 

danos causados.” ( VELLOSO, Andrei Pitten. A temerária “modulação” dos efeitos da pronúncia de inconstitucionalidade em 

matéria tributária. v.157 Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, p. 13). 

335 “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À SAÚDE – INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – EFICÁCIA PROSPECTIVA – INADEQUAÇÃO. A fixação de efeito 

prospectivo a decisão no sentido da glosa de tributo disciplinado em norma não compatível com a Constituição implica 

estímulo à edição de leis à margem da Carta da República, visando à feitura de caixa, com o enriquecimento ilícito por parte 

do Estado – gênero –, em detrimento dos contribuintes, que já arcam com grande carga tributária.” (RE 593.734 AgR, 

Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-067 

DIVULG 02-04-2012 PUBLIC 03-04-2012)  
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Ademais, não nos parece possível admitir o efeito prospectivo quando diante 

de uma ação ilícita e inconstitucional do Poder Público, pois se estaria criando um salvo 

conduto para o Poder Público agir de maneira inconstitucional, conforme já frisamos.  

Oportuno repisar que o efeito retroativo deve se dar somente nas hipóteses de 

dispensa da exigibilidade de um tributo, pois no caso de incidência tributária, o efeito deste 

novo precedente deve ser prospectivo, justamente em face dos princípios da boa-fé objetiva, 

da proteção à confiança e da irretroatividade do direito, aliado ainda ao que dispõe o art. 146 

do Código Tributário Nacional. 

Por sua vez, nos ambientes decisionais frouxos, como, por exemplo, no campo 

do direito de família, não nos parece possível atribuir eficácia retroativa ao novo precedente, 

pois nestes casos nos quais não vigora os princípios da legalidade estrita, anterioridade, etc., o  

precedente realmente atua como uma pauta de conduta, preenchendo ainda os conceitos vagos 

e indeterminados utilizados pelo Legislador. 

Logo, nestes ambientes o papel da jurisprudência é de destaque e como tal, 

observada e seguida pelos jurisdicionados,  que atuam nos limites por ela criado, confiando na 

sua manutenção. Assim, superado o precedente, não há dúvidas de que sua eficácia deve ser 

prospectiva, devendo o novo parâmetro ser aplicado com efeitos ex nunc.  

Atente-se que nestes ambientes frouxos a jurisprudência, diferentemente dos 

ambientes rígidos, exerce um forte papel evolutivo, o que é uma decorrência até natural de 

transformação social. Assim, evoluindo o direito por intermédio de um novo precedente 

judicial, o que é plenamente válido neste tipo de ambiente, deve-se, no entanto, minimizar o 

chamado “efeito surpresa”, o que se faz poupando as partes do efeito retroativo. 

Em suma, a eficácia retroativa no caso de superação do precedente judicial, 

vinculante ou persuasivo, deve ser uma situação excepcional, que só se justifica nas hipóteses 

de se proteger um direito fundamental e para beneficiar o cidadão. Do contrário, conforme 

frisamos, a regra deve ser o efeito prospectivo.  

 

4.7 A modulação dos efeitos decisórios no caso de superação do precedente judicial no 

projeto do Novo Código de Processo Civil  

 

 

A importância do princípio da segurança jurídica e o papel dos precedentes 

judiciais ganhou destaque no projeto do Novo Código de Processo Civil. A Comissão que 
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elaborou o Anteprojeto demonstrou preocupação com a questão da estabilidade, 

previsibilidade e respeito a jurisprudência consolidada. 

Esta preocupação da Comissão restou demonstrada na Exposição de Motivos 

constante do Anteprojeto, conforme segue: 

 
O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole 

constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e 

visa a proteger e a preservar as justas expectativas das pessoas. Todas as normas 

jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando 

“segura” a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de 

“surpresas”, podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua 

conduta. Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de 

julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu ser prestigiado pelo 

novo Código, por outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por 

conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada, 

de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz 

intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário. Se todos têm que agir em 

conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto respeitada a isonomia. Essa relação de 

causalidade, todavia, fica comprometida como decorrência do desvirtuamento da 

liberdade que tem o juiz de decidir com base em seu entendimento sobre o sentido 

real da norma. 

 

Após amplo debate, a Anteprojeto passou por algumas alterações; a matéria 

referente aos precedentes judiciais encontra-se prevista nos arts. 520-522 do projeto aprovado 

na Comissão Especial da Câmara dos Deputados tendo sido a maioria dos seus dispositivos  

objeto de nossa análise no decorrer desta dissertação.  

 De todo o modo, imperioso tecermos algumas considerações sobre os §§3° e 

5° do art. 521 do projeto do novo CPC 
336

, que tratam especificamente da questão da 

modulação dos efeitos temporais no caso de superação do precedente judicial. 

No que tange ao §3° do art. 521, este possibilitou a participação do amicus 

curiae no procedimento de superação/revisão de precedente judicial, o que, sobremaneira, 

legitima a alteração de um entendimento com o amplo debate da questão por intermédio de 

audiências públicas.  

Neste ponto o projeto merece os nossos aplausos, sendo que a participação do 

amicus curiae tem sido uma medida recorrente nas últimas reformas processuais, vindo de  

encontro ao pensamento de Peter Häberle, segundo o qual o verdadeiro intérprete da 

Constituição é o povo.
 337 

                                                 
336 “Art. 521 (...) § 3º A decisão sobre a modificação de entendimento sedimentado poderá ser precedida de audiências 

públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. (...) §5º Na 

hipótese de alteração de jurisprudência dominante, sumulada ou não, ou de precedente, o tribunal poderá modular os efeitos 

da decisão que supera o entendimento anterior, limitando sua retroatividade ou lhe atribuindo efeitos prospectivos.” 

337 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para 

a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Trad. Gilmar F. Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 

2002. 
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Por sua vez, o §5° do art. 521 do Projeto do novo Código de Processo Civil 

permite a modulação dos efeitos da decisão que supera um precedente judicial, sumulado ou 

não, sendo que para tanto o projeto exige uma necessária e adequada fundamentação. Assim, 

é possível afirmar que o §5° do art. 521 permite tanto a prospectividade seletiva ou limitada 

(prospectivity limited), bem como a prospectividade pura ou ilimitada (pure prospectivity) e 

ainda a revogação prospective-prospective, conforme acentuamos linhas atrás.  

Ademais, é bom que digamos que o projeto não estabelece que a modulação 

dos efeitos no caso de superação do precedente judicial ocorrerá por motivos de segurança 

jurídica ou excepcional interesse social, como comumente fez com a declaração de 

inconstitucionalidade (art. 27 da Lei nº 9.868/99) e com a súmula vinculante (art. 4° da Lei nº 

11.417/2006. Logo, o que percebemos é que o fundamento para a modulação no caso de 

mudança de jurisprudência é diverso daquele utilizado para a modulação da decisão de 

inconstitucionalidade, o que vem de encontro ao que defendemos neste trabalho.  

Por conseguinte, tendo em vista que o fundamento para a modulação no caso 

de superação do precedente é diverso do art. 27 da Lei nº 9.868/99, tem-se como dispensável 

o quórum de 2/3, pois este se aplica somente nos casos de declaração de 

inconstitucionalidade. Todavia, seria prudente que o projeto previsse o quórum exigido para a 

atribuição de efeitos prospectivos a fim de estancar qualquer discussão a respeito desta 

matéria. 

Em suma, o que percebemos é que o Projeto do Novo CPC tem uma 

preocupação muito clara com o papel da jurisprudência e também com o princípio da 

segurança jurídica, e, como tal, havendo modificação, permite-se a sua modulação, o que 

coaduna-se com o Estado Democrático de Direito. 
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5 CONCLUSÃO 

 

1. Estudar o princípio da segurança jurídica leva, indubitavelmente, ao estudo do seu oposto, 

ou seja, ao estudo da insegurança jurídica, sendo três as causas que levam a este estado de 

insegurança: social, legislativa e jurídica.  

 

2. As causas de ordem social se confundem com o atual momento em que vivemos, ou seja, 

em uma sociedade na qual tudo que é sólido se desmancha no ar, plagiando o título da obra de 

Marshall Berman.
 338

 

 

3. Assim, considerando o excesso de informação, a pluralidade de valores e a rápida 

transformação social, podemos afirmar que vivemos em uma sociedade de “alta velocidade” 

(high speed society”) e, por conseguinte, em uma sociedade líquida (liquid society), na qual 

são exaltados os valores mudança, flexibilidade e mobilidade. 

 

4. Estes fatores, por sua vez, implicam numa atuação por partes dos atores jurídicos, 

resultando no seguinte paradoxo, conforme asseverado por Humberto Ávila: “O legislador, 

para assegurar os interesses dos cidadãos e para orientar a sua ação, age com rapidez; mas, 

exatamente porque o faz desse modo, termina legislando de maneira equivocada, o que exige 

a edição de novas normas destinadas a retificar as anteriores. O paradoxo é este: se o 

legislador age rápido, age mal e tem que rever os seus atos, o que provoca insegurança; se 

demora, não assegura os direitos reclamados pelos cidadãos, nem os orienta, criando um 

estado de insegurança. Em busca de garantir segurança, o legislador termina criando 

insegurança.” 
339

 

 

5. Dessa forma, o que se vê é que em decorrência de uma sociedade pluralista, de informação, 

global e de risco, o indivíduo cada vez mais tem acesso à informação, e este excesso de 

normas editadas, muitas das quais em decorrência do próprio pluralismo e da rápida 

transformação social (liquid society), acaba por gerar uma insegurança. Em suma, é a 

informação gerando desinformação; é o combate a insegurança gerando insegurança. 

 

                                                 
338 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido se desmancha no ar: a aventura da modernidade. Trad. Carlos Felipe Moisés e 

Ana Maria Lioriatt. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

339 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 50-51. 



  143 

 

 

 

6. Do ponto de vista legislativo, há um excesso de leis que, em sua maioria, não apresentam a 

qualidade que dela se espera. De cada dez leis questionadas no STF, oito são declaradas 

inconstitucionais.  

 

7. Além deste “caos legislativo”, vimos ainda que o legislador costuma utilizar artifícios para 

alterar o ordenamento jurídico, tais como as “leis ônibus”, assim como as “caudas 

legislativas”. Ademais, tem-se ainda a edição das “leis propagandas” ou “leis descafeinadas”, 

que, por sua vez, em nada contribuem para a solução dos problemas. São editadas somente 

para responder aos anseios pontuais da população. 

 

8. Do ponto de vista jurídico, as causas que acabam gerando insegurança jurídica são, 

primeiramente, a falta de uniformidade dos nossos tribunais, já que cada um decide ao bel 

prazer, como se fosse um aglomerado de sobrejuízes com competências individuais 

autônomas.   

 

9. Além desta falta de uniformidade, também gera muita insegurança jurídica a mudança de 

jurisprudência, o que ficou conhecido como jurisprudência ziguezague ou direito gasoso, um 

fenômeno muito comum no direito brasileiro.  

 

10. Ademais, vimos ainda que não existe, no Brasil, uma cultura de respeito aos precedentes 

judiciais, o que compromete a credibilidade do Poder Judiciário, que acaba se tornando um 

sistema de “loteria”, comprometendo o princípio da segurança jurídica e causando graves 

prejuízos ao país. 

 

11. Ainda do ponto de vista jurídico, observamos que no Brasil não existe uma teoria 

consolidada sobre decisão judicial, sendo ainda ignorado, por muito de nossos aplicadores, o 

papel da hermenêutica e da doutrina, ambasrelegadas a um segundo plano.  

 

12. Da mesma forma não podemos admitir decisionismos e discrionariedades na atividade 

jurisdicional, ou, como diz o Professor Lenio Streck, o “solipsismo judicial” ou as “decisões 

proferidas de acordo com a consciência do julgador”, já que tais fatores acabam 

comprometendo a credibilidade do Poder Judiciário.  
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13. Todos estes fatores contribuem para um estado de insegurança jurídica que, por sua vez, 

traz prejuízos de ordem econômica, compromete investimentos e a celebração de negócios 

jurídicos, além de acarretar um aumento do custo com despesas judiciais.  

 

14. Mas não é só. Além de prejuízos de ordem econômica, a falta de segurança jurídica acaba 

resultando em um aumento da litigiosidade, pois quando a mesma situação fática é decidida 

de maneira diametralmente oposta, a mensagem transmitidas ao jurisdicionado é que de 

ambas as partes podem ter razão, consistindo assim em um incentivo a litigiosidade. Logo, 

um “judiciário de loteria” implica no aumento considerável da litigiosidade. 

 

15. Por fim, a falta de segurança jurídica, notadamente a questão da jurisprudência 

“ziguezague”, compromete a moral e a credibilidade social do Poder Judiciário, que fica toda 

arranhada com decisões que ora são em um sentido, ora em sentido oposto. 

 

16. Assim, a falta de segurança jurídica compromete a credibilidade do Poder Judiciário, 

diminui consideravelmente a confiança dos jurisdicionados, e, por conseguinte, a própria 

viabilidade do Estado Democrático de Direito, além de causar danos econômicos e atravancar 

o desenvolvimento do país. 

 

17. Após analisar as causas de insegurança jurídica e suas consequências, passamos ao estudo 

do princípio da segurança jurídica, que no campo da filosofia do direito, consiste em elemento 

de definição do próprio conceito de direito; é uma condição estrutural de qualquer 

ordenamento jurídico, pois um ordenamento jurídico privado de segurança não pode ser 

considerado ordenamento “jurídico”.   

 

18.  No âmbito constitucional, o princípio da segurança jurídica é visto como um dos pilares 

de sustentação do Estado Democrático de Direito, consagrado já no art.1° da Constituição 

Federal como um princípio fundamental, de modo a proteger o cidadão contra o arbítrio 

estatal. Em outras palavras, um Estado de pretenda ser de Direito deve ter como um de seus 

componentes essenciais a segurança jurídica.  

 

19. Além de ser um elemento essencial do Estado de Direito, vimos que dois conceitos estão 

atrelados ao princípio da segurança jurídica. O primeiro, de ordem objetiva, consiste na 

estabilidade; o segundo, de ordem subjetiva, consiste na previsibilidade. 
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20. Dessa forma, para que se tenha um mínimo de segurança jurídica é necessário que a 

ordem jurídica seja estável, ou seja, deve haver um mínimo de estabilidade para que não 

possamos viver em um Estado provisório. 

 

21.  Já quando falamos em previsibilidade o que pretendemos afirmar é que o cidadão deve, 

de antemão, saber as regras do jogo e confiar que serão respeitadas por todos, inclusive pelo 

Poder Público.  

 

22. Do ponto de vista objetivo do princípio da segurança jurídica (estabilidade) é possível 

extrairmos da ordem jurídica dois princípios que representam exatamente este valor: (1) 

proibição de ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e a coisa julgada e (2) o 

princípio da irretroatividade das leis. 

 

23. Notemos que o objetivo destes dois princípios, aplicável tanto ao Legislativo, Executivo e 

Judiciário, consiste em resguardar as situações jurídicas já consolidadas e estabelecidas, de 

modo a impedir atos atentatórios a situações sedimentadas na ordem jurídica, pois do 

contrário a ordem jurídica estaria subvertida. 

 

24. Já a previsibilidade representa a vertente subjetiva do princípio da segurança jurídica, pois 

sua análise é feita do ponto de vista do sujeito de direito. É ele quem deve conhecer as regras 

do jogo antes mesmo de jogar (legalidade e anterioridade), bem como confiar nestas regras 

(proteção da confiança e boa-fé objetiva).  

 

25. No que tange aos princípios da legalidade e anterioridade, a sua finalidade é justamente 

assegurar que não haverá imposição de qualquer restrição, seja pessoal ou patrimonial, sem 

previsão legal. Garante-se, com isso, segurança jurídica, justamente porque o Estado não 

poderá apenar o cidadão ou invadir o seu patrimônio senão por meio de lei (legalidade), que, 

por sinal, deverá ser prévia (anterioridade). 

 

26. Ademais, a vertente subjetiva do princípio da segurança jurídica passa ainda pela 

compreensão dos princípios da proteção à confiança e da boa-fé objetiva; apesar de ambos os 

princípios buscarem preservar certas condutas estatais que, mesmo quando ilícitas, produzem 

uma expectativa no cidadão, a proteção à confiança surge como uma garantia do indivíduo 



  146 

 

 

 

ligada aos ideais de segurança e Estado de Direito, enquanto a boa-fé objetiva atua mais como 

um meio de controle da atividade estatal ao funcionar como um standard jurídico, uma pauta 

de conduta.  

 

27. Assim, a proteção da confiança consiste no direito que tem o indivíduo de que suas 

expectativas legitimamente criadas não venham a ser frustradas, enquanto a boa-fé objetiva 

implica no dever do Estado de não frustrar as expectativas que legitimamente criou nos seus 

administrados (pauta de conduta). 

 

28.  Na órbita constitucional, o princípio da segurança jurídica está previsto já no preâmbulo 

da Constituição Federal que, apesar de não ter força normativa e não ser norma de reprodução 

obrigatória, atua como um vetor interpretativo, como um dos valores consagrados pelo Poder 

Constituinte Originário.  

 

29. Ademais, o princípio da segurança jurídica encontra fundamento legal no caput do art. 1º 

da Constituição Federal de 1988, sendo um dos pilares de sustentação do Estado Democrático 

de Direito, além de constar expressamente no caput do art. 5°. 

 

30. Também é possível encontrar este princípio em outros dispositivos do Texto 

Constitucional que, embora não o mencionem expressamente, consagram-no axiologicamente, 

como é o caso, por exemplo, dos incisos II (princípio da legalidade), XXXVI (inviolabilidade 

do direito adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito), XXXIX (princípio da 

legalidade e anterioridade em matéria penal) e XL (irretroatividade da lei penal desfavorável) 

do artigo 5º, bem como o art. 37, caput, da Constituição Federal, que consagra o princípio da 

legalidade e moralidade (boa-fé objetiva) no âmbito administrativo. 

 

31. Ademais, citemos o art. 150, incisos I (princípio da legalidade tributária) e III, sendo que 

este último consagra na alínea „a‟ o princípio da irretroatividade, e nas alíneas „b‟ e „c‟ o 

princípio da anterioridade da lei tributária. Todos conferem segurança jurídica ao cidadão. 

 

32. No âmbito infraconstitucional, o princípio da segurança jurídica ganhou destaque com as 

leis que trataram do controle abstrato de constitucionalidade, dos quais destacamos o art. 27 

da Lei n.º 9.868/99 e o art. 11 da Lei n.º 9.882/99.   
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33. Outro diploma que tratou do tema foi a Lei do Processo Administrativo Federal (Lei n.º 

9.784/99), uma vez que o seu art. 2° consagrou, dentre os princípios que regem a 

Administração Pública, a moralidade e a segurança jurídica. Há ainda a menção ao princípio 

da boa-fé e a vedação de aplicação retroativa de nova interpretação, frisando ainda que o art. 

54 trata do prazo decadencial para a anulação dos atos administrativos.
  

 

34. Outro dispositivo que consagra o princípio da segurança jurídica no âmbito 

infraconstitucional consiste no art. 146 do Código Tributário Nacional, que impede a  

aplicação retroativa de uma nova interpretação.  

 

35. No plano internacional, os principais documentos em matéria de reconhecimento e 

proteção dos Direitos Humanos Fundamentais não fazem referência expressa a um direito à 

segurança jurídica como tal, mas apenas à segurança pessoal do indivíduo, como é o caso da 

Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1948 (artigo 3º), do Pacto Internacional da 

ONU de Direitos Civis e Políticos de 1966 (artigo 9º) e da Convenção Americana de São José 

da Costa Rica, de 1969 (artigo 7º, nº 1).  

 

36. Todavia, é possível afirmar que a segurança jurídica está contemplada no âmbito de 

algumas garantias previstas nestes Diplomas Internacionais, como, por exemplo, no 

reconhecimento do princípio de que ninguém poderá ser condenado por delito que não tenha 

sido previamente tipificado em lei (art. 9º, da Convenção Americana, art. 15 do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, bem como o art. 11, da Declaração da ONU). Este 

consiste em um dos princípios que dão concretude a segurança jurídica.  

 

37. No direito comparado, constatamos que para além da menção genérica a um direito à 

segurança, algumas de suas dimensões mais concretas (irretroatividade, anterioridade, etc.) 

acabaram sendo objeto de previsão expressa em algumas Constituições, como é o caso da 

Constituição da República Portuguesa (1976) e da Constituição Espanhola (1978), que 

asseguram a todos um direito à liberdade pessoal e segurança (respectivamente, artigo 27/1 e 

17.1); a Constituição da Espanha ainda garantiu expressamente a irretroatividade das 

disposições sancionadoras desfavoráveis ou restritivas de direitos individuais (artigo 9.3). Por 

fim, destacamos ainda a Constituição da Suíça, que dispôs em seu art. 9° o princípio da boa-fé 

objetiva, um dos aspectos subjetivos da segurança jurídica.  
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38. Ao ingressarmos no precedente judicial, vimos a distinção entre precedente judicial e 

jurisprudência; a doutrina identifica dois critérios para distingui-los, sendo um quantitativo (a 

jurisprudência é o substantivo coletivo do precedente) e outro no seu modo de aplicação. 

 

39. No tocante a esta diferenciação, vimos que a jurisprudência, muitas vezes sedimentada em 

enunciados sumulares, é aplicada, no civil law, na maioria das vezes, mediante simples 

subsunção, ou seja, não ocorre uma análise fática comparativa. O que existe é uma mera 

subsunção do fato a uma regra geral extraída da jurisprudência. Frisa-se que esta forma de 

aplicação pode levar a situações equivocadas, com a utilização de decisões que em nada se 

assemelham ao caso julgado, justamente porque o aplicador simplesmente se vale do 

enunciado sem se preocupar com a situação fática que lhe deu origem. 

  

40. Portanto, concluímos que a verdadeira diferença entre jurisprudência e o precedente 

judicial diz respeito ao seu aspecto quantitativo, pois no que diz respeito à forma de aplicação, 

em que pese ser possível identificar esta diferença, especialmente no direito brasileiro, ela não 

merece prosperar, razão pela qual não podemos considerá-la um elemento diferencial.  

 

41. Ademais, ao adotarmos uma concepção pós-positivista, vimos que a jurisprudência deve 

ser considerada fonte imediata do direito, ainda mais se considerarmos as decisões com efeito 

vinculante e a própria súmula vinculante. No nosso entender, possui natureza de ato 

normativo, já que se desvincula dos julgados que a formaram, ostentando uma autonomia 

formal e um conteúdo abstrato, sendo aplicada aos casos futuros, podendo, inclusive, ser 

objeto de controle de constitucionalidade.
 
 

 

42.  Percebemos que a jurisprudência tem um papel de suma importância no atual estágio do 

direito, não podendo ser mais vista como fonte mediata do direito. Isto porque, 

primeiramente, seu efeito vinculante (súmula vinculante e decisões proferidas em controle 

abstrato de constitucionalidade) lhe impõe uma aproximação com a própria lei e, segundo, a 

jurisprudência (não vinculante) reiterada sobre uma mesma matéria passa a ser vista como se 

direito positivo fosse, servindo como uma verdadeira pauta de conduta. 

 

43. Analisando o precedente no sistema do common law, vimos que a sua observância decorre 

de um processo histórico e cultural do próprio povo inglês e norte-americano, sendo ínsita na 

cultura jurídica destes países que as pautas de conduta estão reguladas nos precedentes 
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judiciais, assim como as decisões judicias são proferidas com base na cadeia de precedentes 

sobre o tema. 

 

44. Já no civil law, vimos que não há obrigatoriedade de respeitar as decisões já proferidas, 

pois a pauta de conduta desta família do direito é, basicamente, o texto de lei. O precedente 

judicial, quando utilizado, não tem, em regra, força vinculante, ou seja, não se mostra de 

observância obrigatória, embora o aspecto da repetição das decisões funcione como um 

critério legitimador. Assim, o precedente no civil law atua mais como um argumento de 

persuasão, pois o que é vinculante nestes sistemas são os textos legais. 

 

45. De todo modo, podemos concluir que hoje a teoria do precedente judicial ganhou força e 

notoriedade nos sistemas romano-germânicos, sendo que o precedente, em uma concepção 

pós-positivista, passou a ser visto inclusive como uma fonte imediata do direito, ao lado da 

lei, um elemento fundamental para gerar previsibilidade ao sistema e, por conseguinte, 

segurança jurídica, tanto que no direito brasileiro a sua importância é vista em diversos 

dispositivos, com destaque para o art. 285-A, o art. 475, §3°, art. 518, §1°, os arts. 543-B e 

543-C, além do art. 557 e §1°, todos do CPC. Frisamos ainda que no Projeto do Novo Código 

de Processo Civil trata-se de uma questão recorrente e central.  

 

46. Para compreender o sistema dos precedentes judiciais, é fundamental ter noção sobre o 

que consiste a regra do stare decisis, bem como os conceitos fundamentais da ratio decidendi 

e do obiter dictum. 

  

47. Primeiramente, o precedente judicial expressa a ideia de uma decisão que tem potencial 

para influenciar na solução de casos futuros.
 
Se irá ou não fazê-lo, se esta decisão servirá ou 

não de precedente, somente saberemos se, historicamente, ela for utilizada na argumentação 

das partes e na fundamentação de novas decisões judiciais. 

 

48. Já a técnica do stare decisis, proveniente da expressão stare decisis et quieta non movere, 

cujo sentido é continuar com as coisas decididas e não mover as „coisas quietas‟, consiste em 

uma técnica de conservar as decisões de casos passados, de respeitar as precedentes e aplicá-

las aos casos futuros.  

 



  150 

 

 

 

49. Por sua vez, a ratio decidendi (holding para os norte-americanos) consiste na razão da 

decidir, ou seja, no fundamento utilizado pelo julgador para prolatar sua decisão. Em outras 

palavras, trata-se da regra de direito (rule of law) que foi posta como fundamento direto da 

decisão sobre os fatos específicos do caso. 

 

50. Cumpre asseverar que a ratio decidendi, em regra, não é pontuada pelo julgador que 

profere a decisão, em que pese a possibilidade de constar expressamente na decisão. 

Usualmente, a identificação da ratio decidendi se dá em momento posterior, pelos juízes do 

caso futuro. 

  

51. Já o obiter dictum significa, literalmente, aquilo que foi dito para morrer, sendo, portanto, 

irrelevante para a solução final da demanda. Trata-se daquilo que foi dito na decisão, mas que 

não constitui fundamento jurídico para a solução do caso, ou seja, são os chamados 

argumentos laterais.  

 

52. Ressaltemos que a correta compreensão da ratio decidendi e do obiter dictum é 

fundamental para a compreensão do sistema de precedentes, pois somente a ratio decidendi 

tem força vinculante, sendo a rule of law.  

 

53. Feita esta distinção conceitual, temos o problema sobre como identificar a ratio decidendi 

e o obiter dictum, pois no direito inglês não existem os acórdãos; no direito norte-americano 

existe apenas o single majority judgement, o que dificulta a tarefa de dizer o que é ratio e o 

que é dicta.  

 

54. A doutrina dos precedentes identifica algumas técnicas para identificar da ratio e do obiter 

dictum; uma delas é o teste de Wambaugh´s, que consiste em retirar o que foi dito da decisão 

e verificar se poderia ter sido proferida sem o que foi retirado. Se a resposta for positiva, 

estávamos diante de um dictum.  

 

55. Cumpre salientar que o teste de Wambaugh´s é severamente criticado pela doutrina no 

sentido de que ele não é capaz de produzir bons resultados quando a fundamentação da 

decisão é alternativa; além disso, sua aplicação é capaz de gerar holdings muito abrangentes e 

com muitos elementos irrelevantes.  
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56. Outra técnica para identificar a ratio decidendi consiste no issue preclusion, que muito se 

aproxima da regra no Código de Processo Civil referente à parte da sentença que transita em 

julgado. Logo, da mesma forma que precisamos saber exatamente o que fica acobertado pela 

coisa julgada, eles precisam saber o que é vinculante na decisão (binding); esta parte é 

considerada  holding.
  

 

57. Por fim, tem-se ainda a técnica dos fatos materiais, extraído de Goodhart, que propõe a 

ratio decidendi seja determinada mediante a verificação dos fatos tratados como fundamentais 

pelo juiz para proferir sua decisão, sendo eles utilizados como ratio decidendi. 

 

58. Após a compreensão dos conceitos fundamentais dos precedentes judiciais, analisamos 

como se aplicar um precedente judicial, até porque o modo de aplicar a jurisprudência em 

terrae brasilis é equivocado. 

 

59. No caso do precedente judicial, é o juiz do caso sucessivo quem analisa se existe uma 

proximidade entre o caso objeto de análise e o decidido (precedente) e, somente em caso 

positivo é que se usa o precedente. Notemos, portanto, que é feita uma comparação fática 

entre o caso atual e o precedente, e só em caso de similitude é que se usa a decisão anterior.  

 

60. Por sua vez, a aplicação da jurisprudência, principalmente em terrae brasilis, é feita, na 

maioria das vezes, sem esta comparação fática, valendo-se o aplicador somente dos 

enunciados normativos (prescrições literais) e do método lógico-subsuntivo. Assim, não 

sabemos se a jurisprudência utilizada se refere a um caso fático parecido com o caso ora 

analisado, justamente porque não há esta comparação. Na verdade, o enunciado 

jurisprudencial ganha vida própria, se desvincula do caso fático, e, por conseguinte, passa a 

ser utilizado como um conceito vago. Logo, o que vemos  é uma objetificação metafísica dos 

conceitos jurídicos. 

 

61. Concluímos que quando o juiz invoca um precedente no direito brasileiro para 

fundamentar sua posição, não pode ele simplesmente se valer tão somente do enunciado 

constante da ementa do julgado, pois pode acontecer dos fatos que resultaram naquele 

enunciado não serem semelhantes ao caso ora julgado, impossibilitando sua utilização como 

um precedente judicial. Daí a importância de problematizar e comparar fatos.  
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62. Em síntese, para a correta compreensão e aplicação do precedente no direito brasileiro é 

preciso, primeiro, extrair a ratio decidendi, para só após, depois de interpretar e compreender 

o real significado da norma extraída do precedente, problematizá-lo e compará-lo com o caso 

presente; havendo identidade fática, então, aplicá-lo. Em outras palavras, a similitude fática é 

fundamental para aplicar o precedente, o que consiste no brocardo de que casos iguais devem 

ser tratados do mesmo modo (like cases should be treated alike).  

 

63. Assim, nesta tarefa comparativa, há dois critérios pelos quais é possível identificarmos se 

há similitude entre o caso em julgamento e o precedente judicial, o que se denominou de (i) 

vinculação por identidade absoluta e (ii) vinculação por identidade essencial.
  

 

64. No primeiro caso, há uma identidade integral entre as questões fáticas e jurídicas stricto 

sensu, frisando que o que interessa são somente os fatos considerados relevantes pelo direito 

para a incidência ou não da consequência sobre a qual se discute, e não necessariamente todo 

o quadro fático. Logo, somente os traços essenciais são fundamentais para esta vinculação; o 

que interessa é somente o ponto nuclear, devendo as diferenças como sexo, cor, idade, 

profissão, etc., serem desprezadas, já que irrelevantes para a solução da causa.  

 

65. Este critério da vinculação por identidade absoluta está presente no atual Código de 

Processo Civil, em especial nos arts. 543-B e 543- C, que trata da Repercussão Geral e do 

Recurso Especial sob o rito dos recursos repetitivos, bem como no art. 285-A do CPC; 

citemos como exemplos os casos de cobranças básicas de assinatura por parte das companhias 

telefônicas e os expurgos inflacionários. 

 

66. Já os casos de vinculação por identidade essencial são situações mais delicadas, pois a 

similitude fática não está tão evidente. Dessa forma, para verificarmos a identidade essencial é 

imperioso elevar os fatos ao mais alto grau de abstração, pois do contrário, esta análise resta 

infrutífera. Assim, somente se retirados às especificidades do caso concreto é que podemos 

buscar a identidade essencial para comparar e, por conseguinte, aplicar a ratio decidendi. É o 

que acontece, por exemplo, na aplicação da mesma tese jurídica (caráter indenizatório) para o 

vale-transporte e o vale-refeição. 

 



  153 

 

 

 

67. Ocorre que neste trabalho comparativo muitas vezes se realiza o distinguish, que nada 

mais é o que a constatação de que aquele precedente não se aplica ao caso, justamente em 

face de alguma peculiaridade que afasta a sua incidência.   

 

68. Uma vez verificada a distinção entre o caso em julgamento e o caso precedente, o juiz 

pode interpretar o precedente de maneira restritiva, o que é conhecido como restrictive 

distinguishing, ou então, de maneira ampliativa, chamado ampliative distinguishing. Em 

ambos os casos existe uma peculiaridade entre o caso em julgamento e o precedente que 

implica, por conseguinte, em uma interpretação restritiva ou ampliativa da ratio decidendi 

(rule of law). Logo, não se exige uma submissão cega ao precedente, que pode, a depender da 

situação, ser estendido ou restringido, o que implica na chamada flexibilidade do common 

law, indispensável a progressão e evolução do direito. 

 

69. Ademais, é possível que nesta atividade comparativa o juiz se depare com uma questão 

pela primeira vez (first impression), ou seja, um caso sem precedentes, que muitas vezes surge 

em face da complexidade do direito e da própria evolução da sociedade. Esta situação é 

denominada pela doutrina como um hard case, em contraposição aos clears cases, que são os 

casos amparados por precedentes judiciais. 

 

70.  Cumpre esclarecer que os hard cases surgiram inicialmente nos países do common law, 

mas evidentemente não se trata de um fenômeno exclusivo desta família do direito. No civil 

law também é possível encontrarmos casos difíceis, que decorrem da complexidade e da 

pluralidade de pontos de vistas existentes nas diversas comunidades, além da evolução da 

própria sociedade. 

 

71. A resposta aos hard cases consiste em uma tarefa das mais complicadas; uma das teorias 

que propõe uma solução vem da obra do alemão Robert Alexy, para quem os casos difíceis 

seriam solucionados por meio da ponderação dos princípios em choque, do qual resultaria na 

regra jurídica aplicada ao caso concreto (regra da ponderação). De acordo com a doutrina de 

Alexy, pela regra da ponderação é possível chegarmos a mais de um resultado, não havendo, 

portanto, uma única resposta correta. 

 

72. Outra solução ao tema vem da obra de Ronald Dworkin que, diferentemente de Robert 

Alexy, busca na integridade do direito a solução para os casos difíceis ao esclarecer que não 
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existe um procedimento mecânico capaz de solucionar este problema. Para o autor,  os casos 

difíceis devem ser solucionados através dos princípios extraídos da integridade do sistema, 

frisando que este princípio não é materializável em um texto ou enunciado emanado de um 

precedente, lei ou mesmo a Constituição, mas referente à totalidade de significados destes 

instrumentos jurídicos. Logo, a solução do hard case está nos princípios jurídicos que 

compõem a integridade do sistema, devendo ele ser compreendido pelo juiz (Hércules), que 

tem o dever de construir um esquema que justifique tudo isso do ponto de vista constitucional 

e legal.
  

 

73. Esta questão também foi objeto de estudo de Lenio Streck, que entende que o juiz deve 

buscar a solução de acordo com a Constituição Federal (resposta adequada à Constituição). A 

teoria de Streck é construída a partir de uma imbricação entre Hans George Gadamer e 

Ronald Dworkin, baseando-se na hermenêutica, principalmente na applicatio, libertando-se 

assim da armadilha presente nas teorias tradicionais que separavam o fenômeno interpretativo 

do decisional, além de vislumbrar o direito como uma integridade. Frisa-se que o autor busca, 

através dos princípios, evitar a discricionariedade judicial. 

 

74. Dessa forma, para Streck, as decisões judiciais, mesmo nos hard cases, implica uma 

solução adequada à Constituição. Esta resposta é construída a partir de cinco princípios: a) 

preservar a autonomia do direito; b) estabelecer as condições hermenêuticas para a realização 

de um controle de um controle de interpretação constitucional. c) garantir o respeito à 

integridade e à coerência do direito; d) estabelecer que a fundamentação das decisões é um 

dever fundamental dos juízes e tribunais; e e) garantir que cada cidadão tenha sua causa 

julgada a partir da Constituição e que haja condições para aferir se essa resposta está ou não 

constitucionalmente adequada.
 340 

 

75. Na nossa visão, o juiz deve, diante de um hard case, buscar a solução para o caso 

amparado no sistema jurídico existente, visto em sua integridade. A  decisão deve, portanto, 

ser única e amparada nas regras e princípios do ordenamento jurídico, não podendo 

simplesmente ser um ato discricionário daquele que julga a questão. 

 

                                                 
340 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 584-587. Cfr.  

ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria à filosofia do 

direito. São Paulo: RT, 2013, p. 397-398. 



  155 

 

 

 

76. Analisando o papel dos precedentes judiciais no civil law, concluímos que sua função 

consistem no: a) esclarecimento por completo do texto normativo; b) supressão de 

contradições; e c) adaptação do direito a evolução dos fatos.   

 

77. A primeira das funções é inerente ao próprio precedente judicial, uma vez que seu papel 

consiste em interpretar o texto normativo, extraindo a norma jurídica. 

 

78. Ademais, o precedente também tem o papel de suprir contradições existentes, o que é 

comum, principalmente em países de direito escrito, cujo quantitativo de leis ultrapassa os 

limites da razoabilidade.  

 

79. Por sua vez, também concluímos que o precedente exerce um papel importante na 

adaptação do direito a evolução dos fatos, uma vez que o legislador não é capaz de imaginar 

todas as situações passíveis de serem reguladas no texto legal, como também não tem o 

condão de acompanhar a evolução dos fatos. Assim, muitas vezes é o precedente judicial que 

irá dar a solução adequada a esta evolução fática, como ocorreu, por exemplo, na questão da 

união homoafetiva. 

  

80. Ademais, também vimos que na ânsia de permitir que o direito acompanhe a evolução 

social, o legislador passou a utilizar a técnica das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos 

indeterminados; o precedente passou a exercer um papel explicativo, de maneira a 

complementar e a “aclarar” estes conceitos vazios, gerando, com isso, previsibilidade. Fala-se 

em “aclarar” uma vez que esta atividade deve ser feita amparada nos limites expostos pelo 

legislador e pelo próprio ordenamento, que confere ao aplicador as linhas mestras sobre as 

quais ele deverá se mover. 

 

81. Ademais, vimos que este papel conferido ao precedente judicial ocorre nos chamados 

ambientes decisionais frouxos, como o direito de família, contratual, etc., que é o local em 

que o legislador se vale justamente destas expressões porosas para o direito acompanhar a 

evolução social por meio do seu aplicador.  

 

82. Também observamos que no direito brasileiro os precedentes podem ser classificados em 

precedentes vinculantes e persuasivos, apesar da existência de outras classificações, sendo que 

no nosso ordenamento jurídico, com as especificidades a ele inerentes, podemos considerar 
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precedentes de natureza vinculante/obrigatórios as (1) decisões proferidas em controle 

concentrado de constitucionalidade; (2) as súmulas vinculantes; (3) as decisões proferidas 

pelo STF em sede de repercussão geral (art. 543-A e 543-B do CPC) e; (4) as decisões 

proferidas pelo STJ em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC). 

 

83. Já as demais decisões proferidas pelos Tribunais, desde que tenham potencial de 

solucionar casos futuros serão consideradas precedentes persuasivos, a exemplo das súmulas 

não vinculantes dos tribunais, a decisão que soluciona os embargos de divergência (art. 546 

do CPC) e as proferidas em sede de incidente de uniformização (arts. 476-479 do CPC) e 

incidente de uniformização preventivo (art. 555, §1° do CPC). 

 

84. Verificamos ainda a existência de dois mecanismos de formação do precedente judicial;  o 

primeiro consiste em um sistema dinâmico e, o segundo, em um sistema estático de formação 

do precedente judicial.
 
 

 

85. No primeiro sistema, a formação do precedente passa, necessariamente, por todos os 

níveis do Poder Judiciário, iniciando com o juiz de primeiro grau e chegando aos órgãos de 

cúpula do Poder Judiciário. Assim, um precedente judicial nasceria com a decisão proferida 

pelo juiz de primeiro grau, passando pelo Tribunal de Justiça, e, a depender do caso, pelo STJ 

e STF.   

 

86. De todo modo, o que se tem neste processo de formação dinâmica do precedente judicial 

nada mais é do que o movimento cotidiano do Poder Judiciário que tem como ponto crucial 

para o seu funcionamento o dever de obediência e respeito aos precedentes.  

  

87. Já o sistema de formação estático consiste em um procedimento abreviado, pois não conta 

com o movimento cotidiano do Poder Judiciário. O projeto do Novo CPC flerta com este 

sistema, conforme o incidente de demandas repetitivas, já que por ele é possível a suspensão 

automática de todos os processos em curso envolvendo a mesma questão jurídica, abreviando, 

assim, o processo dinâmico de formação do precedente. No entanto, também pensamos que o 

sistema estático ocorre, por exemplo, nos casos das decisões proferidas em controle abstrato 

de constitucionalidade, assim como os precedentes decorrentes de processos originários, já 

que são julgados diretamente pelos Tribunais Superiores. 
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88.  De todo modo, o fundamental para o respeito e o funcionamento do sistema dos 

precedentes é o seu respeito moral.  Do contrário, sua eficácia será reduzida, o que 

compromete o princípio da segurança jurídica.  

 

89. Tratando especificamente da superação do precedente judicial, vimos que este instituto 

não se confunde com o distinguish, já que na verdade estar-se-á diante de um mesmo caso 

cujo precedente não será mais aplicado, ou seja, aquele precedente será substituído por outro 

(overruled). 

 

90. Assim, temos o overruling  que nada mais é do que uma técnica através do qual um 

precedente perde sua força e é substituído por um outro precedente, fato este que muito se 

assemelha a revogação de uma lei por outra; esta superação pode se dar de maneira expressa 

(express overruling) ou implícita (implied overruling); são quatro as principais causas de 

superação do precedente: a) desponta contraditório; b) torna-se ultrapassado; c) é colhido pela 

obsolescência em virtude de mutações jurídicas; e d) encontra-se equivocado.   

 

91. No tocante aos efeitos desta superação, a doutrina dos precedentes aponta a existência de 

03 técnicas: (1) retrospective overruling; (2i) prospective overruling e; (3) anticipatory 

overruling.  

 

92. No retrospective overruling, a superação do precedente opera efeitos retroativos, ou seja, 

ex tunc, atingindo, portanto, situações pretéritas. Assim, quando a revogação opera efeitos ex 

tunc, não é possível que a anterior decisão, então substituída, seja invocada como paradigma 

em casos pretéritos que aguardam julgamento. 

 

93. Já no tocante ao prospective overruling, o que ocorre é que o precedente superado 

permanece válido e vinculante para os fatos ocorridos sob a sua vigência, ou seja, o 

precedente substituído deve ser utilizado aos fatos ocorridos e processos instaurados antes de 

sua substituição.  

 

94. Oportuno salientar que a abrangência da revogação prospectiva é variável, pois há casos 

em que ele se aplica já ao caso presente, o que é denominado de prospectividade seletiva ou 

prospectividade limitada (prospectivity limited); há outros casos em que a decisão revogadora 

não se aplica sequer ao caso presente, o que ficou conhecido como prospectividade pura ou 
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ilimitada (pure prospectivity).
 341

 Há ainda a hipótese em que o novo entendimento só valerá a 

partir de um determinado momento fixado pelo órgão julgador, o que ficou conhecido como 

revogação prospective-prospective.  

 

95. Temos ainda a técnica do anticipatory overruling, que consiste em uma espécie de 

revogação preventiva do precedente pelas cortes inferiores, ao fundamento de que não mais 

constitui good law, pois já teria sido reconhecido pelos tribunais ad quem. Trata-se de uma 

espécie de delegação tácita de poder para proceder-se ao overruling.
 

 

96. Falamos ainda no overriding, que ocorre quando o tribunal limita o âmbito de incidência 

de um precedente em função da superveniência de uma regra ou princípio legal. Isto significa 

que no overriding não há superação total do precedente, mas somente parcial. 

 

97. Por fim, tem-se ainda a chamada técnica da sinalização, que ocorre quando é percebida a 

superação do precedente como única alternativa, razão pela qual a Corte sinaliza, no caso em 

julgamento, que o precedente ora utilizado não mais o será a partir de então. Uma vez 

sinalizado, torna-se incabível que as partes suscitem a incidência do princípio da proteção à 

confiança, pois já estão cientes de sua superação, não podendo também dizer que houve 

quebra da boa-fé objetiva.  

 

98. Para ocorrer a superação do precedente judicial e, por conseguinte, o abandono da ratio 

decidendi, é necessário que a decisão proferida seja feita com um maior  ônus argumentativo, 

devendo o julgador explicitar tanto os motivos de se adotar um novo entendimento, bem 

como os motivos que levaram a superação do referido precedente, ou seja, exige-se que, além 

da fundamentação de fato e de direito inerente ao caso concreto, que se explique os motivos 

do abandono daquela rule of law. 

 

99. Por sua vez, concluímos que no caso de superação do precedente judicial, a regra deva ser 

o efeito prospectivo, devendo o efeito retroativo ser aplicado somente em situações 

excepcionais e sempre com o intuito de garantir e proteger direitos fundamentais.
  
  

 

                                                 
341 Tiago Asfor Rocha Lima (LIMA, Tiago Asfor Rocha. Precedentes judiciais civis no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p.215-216) ensina que a prospectividade  pura “ocorre quando os julgadores retiram a eficácia retroativa da nova decisão, 

inclusive para não regular o próprio caso concreto.” 
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100. Os argumentos que sustentam o efeito prospectivo no caso de superação do precedente 

judicial consistem basicamente no princípio da segurança jurídica e os seus corolários, com 

destaque para o princípio da proteção à confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade do direito, 

aliado ainda aos dispositivos de natureza infraconstitucional, como no caso do art. 2° da Lei 

9.784/99 e art. 146 do CTN. 

 

101.  Vale frisar que a doutrina criou alguns parâmetros para conferir uma densidade jurídica 

nos casos de superação do precedente e concessão do efeito prospectivo que se escoram 

justamente nos princípios citados, notadamente no princípio da proteção à confiança e boa-fé 

objetiva.   

 

102. Inicialmente será juridicamente legítima e merecerá proteção a expectativa que decorra 

de um comportamento objetivo do Poder Público, isto é, que não seja um comportamento 

apenas inconsequente, sem vínculo com elementos reais e objetivos de atuação estatal. Em 

segundo lugar, a expectativa será digna de proteção se a conduta estatal que a gerou perdurou 

razoavelmente no tempo, de modo a transmitir a ideia de certa estabilidade, levando o 

particular a praticar atos com fundamento nesta conduta estatal. Por fim, é importante saber a 

avaliação da legitimidade da expectativa criada, ou seja, se o particular podia ou não 

razoavelmente prever o risco de futura modificação do ato do Poder Público.  

 

103. Portanto, a partir do momento em que o Tribunal altera um precedente judicial, ou seja, 

muda sua postura sobre determinado tema, em respeito aos princípios e dispositivos acima 

citados, deve este mesmo Tribunal aplicar sua jurisprudência anterior aos casos futuros que 

lhe sejam apresentados, mas respeitantes a fatos ocorridos na vigência da referida 

jurisprudência; assim, o precedente superado continua sendo aplicado aos fatos ocorridos 

durante a sua vigência. 

 

104. Oportuno frisar que a modulação dos efeitos temporais encontra respaldo legal no art. 27 

da Lei Federal n.° 9.868/99 e no art. 11 da Lei n.º 9.882/99. Tais dispositivos tratam das 

decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, não havendo previsão 

para os casos de controle difuso de constitucionalidade.  

 

105. Todavia, vimos que tanto a doutrina como a jurisprudência reconhece a possibilidade de 

modulação dos efeitos temporais em sede de controle difuso de constitucionalidade, sendo 
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que no caso específico da declaração de inconstitucionalidade exige-se o quórum de 2/3 (dois 

terços) e a presença dos requisitos do excepcional interesse social e razões de segurança 

jurídica. 

 

106. Quanto a estes dois requisitos, que, por sinal, são conceitos abertos, a sua compreensão 

deve se dar sob o enfoque de assegurar a preservação de direitos fundamentais. Dessa forma, 

o excepcional interesse social e as razões de segurança jurídica capaz de justificar a 

modulação dos efeitos temporais, no caso de declaração de inconstitucionalidade, deverão 

sempre se fundar na proteção e preservação dos direitos fundamentais. Não se justificando, 

por exemplo, as afirmações consequencialistas de que a modulação é viável nas hipóteses em 

que a declaração de inconstitucionalidade causará prejuízos severos aos cofres públicos, até 

porque o interesse social não se confunde com o interesse público, ainda mais o interesse 

público secundário.  

 

107. Quanto ao quórum de 2/3 (dois terços) no caso de superação do precedente judicial, 

concluímos que a situação em questão não atrai a incidência do art. 27 da Lei nº 9868/99, já 

que o efeito prospectivo não decorre diretamente deste dispositivo, mas do princípio da 

segurança jurídica e de seus corolários, aliado ao fato de que a mudança de precedente não 

consiste em uma declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual o referido quórum só 

deve ser utilizado quando uma norma for declarada inconstitucional, o que se justifica pela 

natureza do vício e em face de sua excepcionalidade.  

 

108. Por sua vez, concluímos que o efeito retrospectivo no caso de superação de um 

precedente judicial deve ser medida excepcional, tendo em vista os seus efeitos nocivos, em 

especial a quebra da confiança depositada e da boa-fé objetiva. 

 

109. Assim, no nosso entender o efeito retroativo só deve incidir sempre que for para 

favorecer e proteger o cidadão e o seu direito fundamental de liberdade e propriedade, tal 

como ocorre, por exemplo, no âmbito do direito penal e tributário, ambos considerados 

ambientes decisionais rígidos. Em outras palavras, uma vez superado um precedente que, por 

exemplo, confirmava a constitucionalidade de uma norma penal severa, a aplicação do novo 

precedente deve se dar de maneira retroativa, assim como um precedente que, por sinal, 

reconheça a inconstitucionalidade de um tributo. 
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110. Por fim, vimos que o projeto do Novo Código de Processo Civil demonstra uma grande 

preocupação com o papel dos precedentes, já que estes são responsáveis por gerar 

previsibilidade. Preocupado com a constante modificação de jurisprudência no direito 

brasileiro e a insegurança que ela gera, o projeto do novo CPC previu, no seu art. 512, a 

possibilidade de modulação dos efeitos temporais no caso de alteração da jurisprudência, 

devendo ainda, no caso de superação do precedente, constar expressamente os motivos desta 

superação, ou seja, exige-se o chamado ônus argumentativo, conforme pontuamos.  

 

111. Em suma, o que percebemos é que o Projeto do Novo CPC tem uma preocupação clara 

com o papel da jurisprudência e também com o princípio da segurança jurídica e, como tal, 

havendo modificação, permite-se a sua modulação, o que, sem dúvida, coaduna-se com o 

Estado Democrático de Direito. 
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