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“Sometimes, pointing to a precedent was clearly 

a way of trying to be fair. But at other times I 

was sure it was the coward’s way out or an 

excuse for inertia.”  

(NEIL DUXBURY) 

 

“Palavra tão feia, portanto – neologismo tão 

maligno e excêntrico quanto a própria crise que 

traduz – a inconstitucionalidade é irmã gêmea 

da ingovernabilidade. Apresenta-se talvez mais 

funesta e sombria do que esta, porquanto fere a 

essência do Estado, da Nação e da Sociedade.”  

(PAULO BONAVIDES) 
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RESUMO 

 

 

O atual momento da jurisdição constitucional demanda que haja uma análise sistêmica da 

atuação do órgão responsável pela realização do controle de constitucionalidade. No caso 

brasileiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão destacado para a análise da 

constitucionalidade das normas, em único ou último grau. Recentes reformas na Constituição 

conferiram às decisões do Tribunal efeito vinculante e eficácia erga omnes em determinadas 

situações. A questão central deste trabalho é definir “o que” vincula nas decisões de controle 

de constitucionalidade e nas súmulas vinculantes. Para tanto analisamos o sistema brasileiro 

de controle de constitucionalidade e sua evolução histórica, bem como as possibilidades 

decisórias do STF, a sistemática de votação e a forma com que tais elementos têm sido 

utilizados pela Corte. Em análise comparada, utilizamos o sistema americano – modelo 

inspirador do controle de constitucionalidade brasileiro – e o sistema alemão, modelo que tem 

sido utilizado como parâmetro para a atuação recente do STF. Os aspectos controvertidos da 

jurisdição constitucional brasileira foram objeto do último capítulo, em que são abordados 

temas como a função do STF no sistema jurídico, a diferença entre decisão e julgamento, a 

transcendência dos motivos determinantes e a inexistência de mutação constitucional no art. 

52, X, CF, a eficácia erga omnes, o efeito vinculante e a modulação temporal dos efeitos das 

decisões do STF numa perspectiva sistêmica, bem como os problemas gerados pela adoção da 

votação seriada. Este último ponto é analisados através de um caso emblemático: a ADPF 

132/RJ.   

 

Palavras-chave: Jurisdição constitucional. Precedentes. Efeito vinculante. Controle de 

constitucionalidade. Súmula vinculante. Transcendência dos motivos determinantes. 
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ABSTRACT 

 

 

Nowadays the constitutional jurisdiction demands a systemic analysis, especially in relation to 

the ones that carry out the constitutional control. In Brazil, the Supreme Federal Court (STF) 

is the body assigned by the Constitution to make the judicial review of the rules, in single or 

last instance. Recent reforms in the Constitution attributed to some decisions of the Court 

binding effect and erga omnes effect in certain situations. The central question of this work is 

to define "what" binds in the decisions of judicial review. The research departed from the 

Brazilian judicial review system and its historical evolution as well as the possibilities of the 

Supreme Federal Court decision making, and the way that these elements have been used by 

the Court. In comparative perspective, we used the American system - once it was the 

inspiring model of Brazilian judicial review in 1891 - and the German system, that has been 

used as a parameter for the recent decisions of the STF. The controversial aspects of Brazilian 

constitutional jurisdiction were the subject of the last chapter, in which are analyzed topics 

such as the role of the Supreme Court in the legal system, the difference between decision and 

judgment, the transcendence of the holding and the meaning of article 52, X, CF. The erga 

omnes and binding effect and temporal modulation of the effects of the Supreme Court 

decisions in a systemic perspective are analyzed as well as the problems created by the 

adoption of the seriatim vote. This last point is analyzed through an emblematic case: ADPF 

132/RJ. 

 

Keywords: Constitutional jurisdiction. Precedents. Binding effect. Constitutional control. 

binding precedent. 
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INTRODUÇÃO 

 

A utilização dos precedentes judiciais no Brasil sempre nos intrigou, desde a 

época de estágio nos escritórios de São Paulo, pois todas as vezes em que se utilizava um 

julgamento anterior como paradigma de posicionamento a ser seguido naquele determinado 

caso concreto, o que se transcrevia (e ainda se transcreve) nas peças eram apenas as ementas 

dos julgados, tentando, de alguma maneira, subsidiar a tese defendida no caso com o disposto 

na “ementa” do caso anterior.  

E muitas vezes, ao analisarmos a íntegra da decisão pretérita, constatávamos a 

ausência de coerência entre os diversos votos declarados pelos magistrados – o que nos 

causava enorme estranheza, em especial por força do v.u. que acompanhava o final da ementa 

- e de estrita correspondência entre as palavras colocadas na ementa e o significado que era 

possível extrair da leitura do inteiro teor do acórdão. 

Da mesma forma, as decisões judiciais que se baseiam em precedentes do próprio 

Tribunal ou de Cortes Superiores, em sua expressiva maioria, utilizam como subsídio para 

respaldar e fundamentar a decisão do caso atual apenas os números das súmulas elaboradas 

pelos próprios Tribunais ou as ementas dos julgados anteriores, e não a íntegra dos 

julgamentos.  

Esta situação é curiosa, pois denota que existe uma preocupação – pelo menos por 

parte de grande parte dos advogados, juízes, procuradores, defensores e promotores – em 

fazer prevalecer o entendimento destacado anteriormente a um determinado tema, em especial 

pelos Tribunais Superiores. Entretanto, o que fica patente na análise da prática jurídica, é que 

os juízes, advogados e demais profissionais da área não o fazem de maneira adequada. 

Enquanto as súmulas e a jurisprudência em geral tinham caráter unicamente 

persuasivo, esta discussão poderia ser colocada em segundo plano. Entretanto, desde 1993 foi 

instituído em nosso sistema o “efeito vinculante” para algumas decisões proferidas pelo STF, 

o que deu novos contornos a esta questão. 

O posicionamento manifestado pelo STF, no sentido de que a vinculatividade das 

decisões que possuem o efeito vinculante está limitada ao dispositivo da decisão - e não à sua 

fundamentação - não se coaduna com a sistemática dos precedentes judiciais e pode gerar 

ausência de unidade no sistema jurídico. 

Em 2004 o problema ganhou novos elementos que redefiniram a problemática e 

tornaram premente uma análise sistêmica da questão e a elaboração do presente trabalho: a 

criação das chamadas “súmulas vinculantes” com a EC 45/2004. 
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O objeto do trabalho é analisar o significado do “efeito vinculante” destas 

decisões do STF, em especial no que tange ao seu aspecto objetivo, ou seja, delimitar qual a 

parte da decisão do STF que possui efeito vinculante, bem como apontar soluções para 

que o nosso sistema possa alcançar maior coerência na aplicação das normas 

constitucionais.  

O aspecto subjetivo e temporal da aplicação destas decisões também será 

abordado, de modo a sustentar a ideia de coerência interna do sistema jurídico. 

Para tanto, analisaremos o controle de constitucionalidade brasileiro, já que 

somente as decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade - aqui 

compreendido em sentido amplo, englobando também as súmulas vinculantes, dados os seus 

requisitos constitucionais - possuem força vinculante em nosso sistema, abordando 

posteriormente o funcionamento do sistema de controle na Alemanha e nos Estados Unidos, 

já que este último se utiliza da sistemática dos precedentes judiciais com força vinculante, 

para posteriormente analisar como deveria funcionar o efeito vinculante no Brasil e quais os 

meios e mecanismos que poderiam tornar sua utilização mais efetiva, o que será realizado 

com base na análise de algumas decisões do STF. 

Analisaremos o posicionamento do STF a respeito de temas como a 

transcendência dos motivos determinantes, a aplicação do art. 52, X da Constituição Federal e 

a súmula vinculante a partir do referencial teórico colocado e de análise de algumas decisões 

do STF, que em nosso entender são representativas a respeito dos temas enfocados. Por esta 

razão não serão elaboradas fichas de análises e tampouco serão juntados em anexo os 

julgamentos analisados.  

A análise quantitativa não será realizada neste trabalho, pois fugiria da proposta 

do trabalho, mas serão utilizadas análises quantitativas levada a cabo em outros trabalhos, 

principalmente em monografias da Sociedade Brasileira de Direito Público. 

A metodologia a ser utilizada parte da pesquisa teórica e prática do sistema 

processual-constitucional de controle de constitucionalidade, ocasião em que será abordado o 

controle de constitucionalidade em seus aspectos gerais e o sistema brasileiro de controle. 

Na sequência, serão objeto de estudo os tipos de decisões que podem ser adotadas 

pelo STF em sede de controle de constitucionalidade, bem como a forma estrutural de sua 

adoção, estabelecendo-se os parâmetros formais das manifestações dos Ministros e da Corte. 

Não analisaremos os fatores que influenciam na tomada de decisão (análise que 

renderia um trabalho específico), tampouco os critérios subjetivos de adoção de uma ou outra 

postura pela Corte.  
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Não abordaremos a “Teoria da Decisão” em seu aspecto material, tampouco a 

questão linguístico-discursiva, que será abordada apenas de maneira pontual para fundamentar 

uma postura acerca de determinados pontos. 

Analisaremos apenas o aspecto formal das decisões, como elas podem ser 

organizadas e proferidas, ou seja, quais os instrumentos formais para a elaboração das normas 

jurídicas produzidas pelo STF, em especial aquelas que podem adquirir, de acordo com a 

atual disposição de nosso sistema jurídico, força vinculante e eficácia erga omnes. 

A análise comparada do controle de constitucionalidade tomará por base os 

sistemas americano e alemão. Não se pretende esgotar cada um destes sistemas - mesmo 

porque o estudo de cada um deles daria, por si só, uma tese -, mas tão-somente incluir 

elementos externos relacionados ao tema, para que a reflexão pretendida neste trabalho seja 

confrontada com os modelos de controle de constitucionalidade e vinculatividade de decisões 

existente em outros países.  

Estes modelos foram escolhidos por representarem as duas espécies de controle de 

constitucionalidade judicial existentes em nosso sistema: difuso e concentrado, além de 

serem, em nossa visão, os sistemas que mais influenciaram o sistema brasileiro atual.  

A abordagem do sistema americano terá como base a teoria do precedente 

judicial, seu surgimento e relação com o common law, o nascimento de sua força vinculante, 

os aspectos desta vinculação, as formas de superação dos precedentes que se tornaram 

inadequados e suas características fundamentais, de modo a estabelecer as bases da análise 

proposta neste trabalho. O sistema alemão será enfocado basicamente no que toca às decisões 

do Tribunal Constitucional Federal (que será também referenciado como TCF ou BVG). 

Conforme será demonstrado ao longo deste trabalho, o sistema precedentalista em 

nada se compara ao nosso sistema, tampouco seus recursos são utilizados pelos nossos 

tribunais ou estão seus órgãos (juízes) conscientes da sistemática diferenciada dos precedentes 

judiciais. 

Estabelecidos os parâmetros teóricos do controle de constitucionalidade, do 

sistema precedentalista e das possibilidades decisórias do STF, analisaremos a atuação do 

Tribunal através da abordagem de temas conflituosos e casos concretos, avaliando 

principalmente o aspecto objetivo das decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de 

controle de constitucionalidade e nas súmulas vinculantes. 

Veremos que mesmo as decisões adotadas em sede de controle de 

constitucionalidade dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes por força de previsão 

constitucional padecem de relação com o sistema precedentalista. O único momento que 
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encontramos de convergência entre as decisões adotadas pelo STF e o sistema precedentalista 

foi a abandonada teoria da “transcendência dos motivos determinantes”. 

Com esta análise demonstramos a tese proposta, no sentido de que o sistema de 

controle de constitucionalidade no Brasil e nossos métodos de vinculação das decisões 

judiciais não representam a adoção de institutos do sistema precedentalista em nosso “super-

positivado” sistema processual-constitucional, além de não colaborarem para a manutenção da 

unidade do sistema jurídico.  

Pela nossa análise, para se manter a integridade do sistema jurídico haveria 

necessidade de vinculação aos princípios jurídicos extraídos dos julgamentos efetivados pelo 

STF (a chamada “transcendência dos motivos determinantes”), bem como a uniformização 

nas análises efetivadas pela Corte, evitando-se o voto seriado e os recursos internos no STF.  

O sistema precedentalista atua em permanente contato com os aspectos temporais 

das decisões: uma decisão adotada no presente, tomada com base no passado, vinculará 

decisões futuras. O presente, o passado e o futuro devem ser considerados pelo Juiz no 

momento da tomada de decisão. 

Este aspecto temporal sempre nos foi muito caro (tanto o é que nossa dissertação 

de mestrado tratou do direito intertemporal no processo civil). Talvez por isso a inquietação 

com o sistema precedentalista e sua suposta “importação” para o nosso sistema. 

A análise comprovará também a assertiva de que o STF não tem um 

posicionamento enquanto Corte, sendo as decisões um conjunto de partes ao invés de um todo 

coeso. Nesta linha, desenvolvemos raciocínio no sentido de existir diferença entre julgamento 

e decisão, o que nos levou a entender que o STF decide, mas não julga. 

Utilizaremos indistintamente as expressões “Suprema Corte” e “Corte 

Constitucional” quando nos referirmos ao STF, mesmo sabendo de divergência existente na 

doutrina acerca de ser ou não o STF verdadeira Corte Constitucional ou Suprema Corte – 

tema este que daria, sozinho, uma tese de doutorado. Não entraremos no mérito desta 

discussão. 

Muito embora a pesquisa tenha consistido na análise de muitos títulos, nem todos 

foram referenciados, pois tratavam do tema de maneira diversa da pretendida neste trabalho, 

ou davam enfoque que consideramos transversais no momento da pesquisa. Outros trabalhos, 

por sua vez, não traziam novos aspectos acerca dos temas abordados.  

Em face da objetividade do método de redação, optamos por dividir o tema em 

capítulos e estes, em tópicos internos. Esta forma de trabalho permite uma maior clareza na 

exposição do tema, auxiliando também na manutenção da coerência da pesquisa e do texto. 
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Um dos problemas que enfrentamos foi a ordem dos capítulos e títulos, pois a 

matéria é toda interligada e a alocação de um tópico antes ou depois de outros em alguns 

momentos foi bastante difícil. A escolha que fizemos foi seguir a ordem de apresentação dos 

temas no trabalho, em detrimento da ordem cronológica de aparecimento dos institutos e de 

suas discussões no cenário jurídico. 

Não se trata de uma pesquisa homogênea: não é somente teórica e nem somente 

empírica, nem somente quantitativa ou qualitativa. Muitos dados foram retirados de pesquisas 

já realizadas, e outros foram coletados diretamente na fonte no decorrer deste trabalho. 

Para iniciar a análise do tema proposto, faremos uma breve exposição sobre o 

direito na sociedade atual, as suas novas nuances e os desafios que se apresentam diante da 

complexidade das relações sociais nos dias de hoje. Analisaremos a atual situação do sistema 

jurídico, o chamado “neoconstitucionalismo” e o seu equivalente processual, o 

“neoprocessualismo”. 

No primeiro capítulo faremos uma análise da evolução do direito nos séculos XX 

e XXI, de modo a contextualizar o estudo que se propõe.  
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CAPÍTULO I: A EVOLUÇÃO DO DIREITO NOS SÉCULOS XX E XXI 

 

As normas jurídicas devem guardar relação de instrumentalidade com o ambiente 

atual em que são aplicadas, de sorte a assegurar que o direito atinja sua finalidade.  

O direito constitucional, com afirma Zagrebelsky, não pode se contentar em ser 

um subproduto da história e da política, propondo soluções voltadas ao passado; ao contrário, 

deve voltar-se ao futuro, convertendo-se em força autonomamente constitutiva tanto da 

história quanto da política (2011, p. 27-28). 

O direito não surge do nada1, devendo inspirar-se na realidade (DANTAS, 2010a, 

p. 43). Assim, as normas jurídicas, todas elas, devem ser consideradas no contexto histórico 

em que são aplicadas, pelo que se mostra necessária uma breve digressão histórica da 

evolução do Direito nos séculos XX e XXI. 

 O século XX foi palco para inúmeras transformações no mundo: duas guerras 

mundiais, holocausto, fascismo, nazismo, guerra fria, ditaduras, crescimento populacional2, 

guerras santas, ditaduras, guerras econômicas, desenvolvimento científico e industrial3, o que 

resultou em uma acentuada mudança nas relações sociais e, consequentemente, nos sistemas 

jurídicos.  

Nas palavras de Cappelletti, “(E)ste nosso século, embora tenha testemunhado o 

mais impressionante crescimento de riqueza material e de genuína possibilidade de criar 

novas riquezas e bem-estar, foi e vem sendo flagelado pela miséria nascente e pela fome 

maciça” (2001, p. 16). 

A participação ativa das mulheres no mercado de trabalho e na educação superior 

(HOBSBAWM, 1995, p. 304 e 305) também trouxe severas mudanças na sociedade e no 

Direito, demandando uma maior participação política (direito a votar e ser votada) e a 

regulação de sua nova situação de igualdade jurídica, colocando novas variantes e novos 

                                                           
1 No mesmo sentido, Raul Machado Horta afirma, fazendo referência a Carré de Malberg, que “as Constituições 

não criam sobre o nada, vinculam-se ao passado e ao presente, às crenças, tradições históricas ou acontecimentos 

atuais do povo.” (HORTA, 2010: 103)  
2 De 1940 a 1996, a população brasileira saltou de 41.236.315 milhões para 157.070.163 milhões, sendo que a 

população rural praticamente se manteve a mesma (de 28.356.133 milhões para 33.993.332 milhões), tendo a 

urbana crescido aproximadamente 10 vezes nestes 50 anos (de 12.880.182 milhões para 123.076.831 milhões). 

Em 1900, a população era de 17.438.434 milhões de habitantes. A população projetada pelo IBGE para o ano de 

2012 beira os 194 milhões de habitantes. Fonte IBGE: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censohistorico/1940_1996.shtm; 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censohistorico/1872_1920.shtm; 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_Projecoes_Populacao/Estimativas_2012/serie_2001_2012_TCU.pdf, 

consultado em 21/02/2013. 
3 Para uma visão mais profunda das inúmeras mudanças ocorridas no século XX, v. HOBSBAWM, Eric J., A era 

dos extremos: o breve século XX, trad. Macos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censohistorico/1940_1996.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censohistorico/1872_1920.shtm
ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_Projecoes_Populacao/Estimativas_2012/serie_2001_2012_TCU.pdf
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pontos de vista no direito legalista dos séculos XVIII e XIX, que tinha como foco o 

individualismo e o homem rico ou nobre.  

A afirmação de direitos em Constituições meramente formais não se mostrava 

instrumento suficiente de efetividade de tais direitos (DALLARI, 2010, p. 162).  

A 1ª. Guerra Mundial fez desmoronar a sociedade liberal, burguesa e capitalista 

do século XIX (HOBSBAWM, 1995, p. 16). De 1914 até o final da 2ª. Guerra Mundial a 

humanidade viveu o período que Hobsbawm define como “A era da catástrofe”, com o 

nazismo, o fascismo e a união – por este autor chamada de “aliança temporária e bizarra” 

(1995, p. 17) - do capitalismo liberal e do comunismo, sucedida pela “Era de ouro” – marcada 

pela “guerra fria” entre as potências da época, Estados Unidos e União Soviética - e pelo 

“Desmoronamento”, considerado o período que se inicia em 1973 e que é marcado pela perda 

das referências, instabilidade e crise mundial (HOBSBAWM, 1995, p. 393).    

A evolução das relações sociais nos séculos XX e XXI teve reflexo marcante no 

Direito contemporâneo. O processo, tal qual o direito material, é um produto cultural que se 

submete às contingências históricas, devendo administrar a insegurança peculiar à vida 

humana como sua condição essencial (SILVA, 2006, p. 324).  

Do final do século XVIII até a metade do século XX pensava-se que o respeito à 

lei por governantes e governados seria suficiente para evitar abusos e arbitrariedades por parte 

dos responsáveis pelo exercício das funções estatais, o que deu ensejo ao surgimento da 

Escola da Exegese, que pregava a aplicação literal dos dispositivos legais.  

A lei produzida no Estado Liberal, por seu turno, não representava 

necessariamente a vontade geral, mas sim a vontade da burguesia (que dominava o poder 

legislativo). A Constituição, no modelo liberal-francês do século XVIII, “não é a base do 

sistema jurídico nem é norma jurídica superior, ficando adstrita à organização do setor 

público, sem qualquer interferência na esfera jurídica privada, governada por princípios e 

normas que lhe são próprios” (DALLARI, 2010, p. 219).  

A lei, ao contrário do que pregavam as filosofias europeias dos séculos XVII e 

XVIII, não é a garantia das liberdades e nem o remédio contra as incertezas, o que ficou 

demonstrado durante o século XX (SILVA, 2006, p. 325).  

A conclusão de que a lei formalmente correta, elaborada pelas autoridades 

competentes e de acordo com os trâmites previstos não era suficiente para garantir a 

estabilidade das relações sociais veio à tona na metade do século XX.  
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Com a utilização perversa da lei para fundamentar atos de barbárie durante a 

segunda guerra mundial, a pessoa humana passou a ser vista como núcleo axiológico da tutela 

jurídica (MONTORO, 1999).  

Após a segunda guerra mundial, com a percepção de que a separação total entre 

direito e moral gerou consequências nefastas para a humanidade, restou superado o apego à 

letra da lei, reinante desde o final do século XVIII como resposta à insatisfação popular com o 

absolutismo até então vigente (DALLARI, 2010, p. 309).  

O poder político ilimitado, que não possui controle, pode se perverter numa 

grande máquina corruptora, como ocorreu na Alemanha com o nazismo, na Itália com o 

fascismo e na Rússia com o stalinismo (CAPPELLETTI, 2001, p. 18)4. 

A Constituição, sua função e a forma de interpretação dos seus termos foi objeto 

de significativas alterações a partir da segunda metade do século XX. Esse movimento ficou 

conhecido como neoconstitucionalismo5. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 marca a 

transição para o Estado Democrático de Direito e para essa nova visão sobre o Direito. 

E assim, atribuindo-se à Constituição – e não mais à lei ordinária – o atributo de 

ordenação máxima do Estado6, resta reconhecida a “supremacia de seu conteúdo sobre as 

demais normas e atos e a imutabilidade relativa deste mesmo conteúdo, significando, em 

última análise, que consequência da primeira será o controle de constitucionalidade, enquanto 

que da segunda temos a conclusão de que seu conteúdo só poderá ser modificado através de 

procedimentos especiais” (DANTAS, 2010, p. 40).  

Nesta perspectiva a Constituição passa a ser vista não apenas em seu sentido 

formal – como norma superior -, mas também em seu aspecto material, fixado pela ideologia 

política e valores sociais do momento histórico-social em que desenvolvido o texto 

constitucional (DANTAS, 2010, p. 32). 

                                                           
4 Interessante afirmação do autor, quando se refere a uma das leis do Reich alemão (que permitia a condenação 

de um homem à pena de morte se fosse denunciado pelo “crime” de criticar Hitler), de que “a corrupção das 

mentes é obtida através da desinformação maciça e da proibição de toda crítica”. (CAPPELLETTI, 2001, p. 18-

19). 
5 “O rótulo “neoconstitucionalismo” gera controvérsias. Há adeptos incondicionais dessa corrente, críticos que 

reconhecem certas vantagens cognitivas ao neoconstitucionalismo e autores que consideram a proposta 

neoconstitucionalista como “desastrosamente errada”. De todas as formas, parece haver consenso doutrinário em 

torno do fato que a atual conjuntura da teoria do direito poderia ser descrita como “neoconstitucionalista”. 

(DIMOULIS, 2008, p. 43). 
6 Interessante destacar a relação jurídica circular existente entre Estado, na sua concepção moderna, e 

Constituição: o Estado é juridicamente criado e delimitado pela Constituição, sendo que a cada nova 

Constituição, juridicamente, está se criando um novo Estado; por sua vez a Constituição, obra do poder 

constituinte originário, é o resultado do exercício da soberania de um povo, no seu território, para atingir as suas 

finalidades; estes, nada mais são, do que os quatro elementos fundamentais necessários ao conceito de Estado: 

povo, território, soberania e finalidade (DALLARI, 1995, p. 61). Estado e Constituição possuem, portanto, uma 

daquelas relações tautológicas. 
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Surge, então, um novo pensamento no campo jurídico, através do qual se atribui 

força maior às normas constitucionais, capaz não apenas de fazer prevalecer no ordenamento 

jurídico somente as normas que estejam em conformidade formal e material com o seu 

conteúdo, mas também com força suficiente para conformar a sociedade em que estão insertas 

tais normas: é a chamada “força normativa da Constituição” (HESSE, 1991, p. 15-16). 

Afirmar que a Constituição possui força normativa significa dizer que a 

Constituição tem o poder de conformar a sociedade, possuindo as normas constitucionais um 

status diferenciado das demais normas do ordenamento jurídico. Essa percepção tornou 

premente a modificação de diversos institutos e instrumentos jurídicos, como a expansão da 

jurisdição constitucional, a ampliação do acesso à justiça, a criação de novos institutos 

jurídicos, e a instituição de novos instrumentos de controle de constitucionalidade. 

 Para Barroso (2005), há três marcos fundamentais para o neoconstitucionalismo: 

o marco histórico, do período pós II Guerra, com a proclamação de Constituições fortes e a 

previsão de Tribunais Constitucionais; o marco filosófico, com o surgimento do pós-

positivismo, contemplando uma leitura moral da lei escrita, fundindo, de certa forma, o 

jusnaturalismo e o positivismo jurídico; e o marco teórico, em que houve: a) o 

reconhecimento de força normativa à Constituição; b) a expansão da jurisdição constitucional; 

c) o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional7. 

A mudança de paradigmas impulsionada pelo neoconstitucionalismo trouxe novos 

elementos para se pensar e, principalmente, aplicar o Direito. A Constituição passou a ter um 

papel central e irradiante para o Direito, o que tornou as Cortes Constitucionais órgãos 

fundamentais ao funcionamento do Estado.  

Nas palavras de Cappelletti (2001, p. 20-21): 

 

Constituições e direitos fundamentais, é claro, existiram na França, na Alemanha e 

em outros lugares, por muitos anos. Até a época que se seguiu à II Guerra Mundial, 

todavia, seus significados tendiam a ser compreendidos mais como meras 

declarações político-filosóficas do que como atos legalmente obrigatórios. (...) A 

revolução constitucional – e eu realmente entendo o que estas palavras siginificam – 

somente ocorreu na Europa com o doloroso entendimento de que a Constituição e os 

direitos fundamentais constitucionais necessitam de uma máquina judiciária para se 

tornarem efetivos.  

 

                                                           
7 Para Cambi (2007), o neoconstitucionalismo é um movimento que surge na metade do século XX e que tem 

características bem marcantes: a) a constitucionalização dos direitos fundamentais, tendo a dignidade da pessoa 

humana como centro do sistema jurídico; b) a distinção entre normas e princípios, atribuindo-se força normativa 

a estes, bem como a utilização de técnicas legislativas diferenciadas, com conceitos abertos; c) a expansão da 

jurisdição constitucional, a força normativa da constituição e a nova hermenêutica constitucional; e d) a distinção 

entre texto e norma. 
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Embora haja controvérsias no que toca ao rótulo “neoconstitucionalismo”8, é certo 

que o período que se seguiu à segunda Guerra Mundial representou um marco constitucional 

na Europa, com o estabelecimento de Constituições democráticas e a efetiva difusão da justiça 

constitucional (ZAGREBELSKI, 2012, p. 59). 

 

1. A nova feição da atividade jurisdicional e o Direito processual 

 

Neste contexto de efetividade e de preservação das normas constitucionais, o 

direito processual – instrumento de realização do direito material violado – e a própria 

atividade jurisdicional precisaram se conformar e se transformar, de modo a adequadamente 

atender às novas demandas que passaram a tomar corpo. 

Isto porque a sociedade que se desenvolve a partir da segunda metade do século 

XX tem características marcantes que alteram significativamente o palco jurídico em que as 

relações processuais se desenvolvem. Nesta época são adotados os mecanismos da assistência 

judiciária gratuita (Lei 1060/50).  

O desenvolvimento do direito do consumidor, impulsionado principalmente pelo 

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aliado ao desenvolvimento econômico do 

país, que levou à inclusão de muitas pessoas ao universo do consumo, aumentou 

significativamente o número de sujeitos que adentram às relações jurídicas de consumo. 

Ainda no final do século XX, em 1995, o Brasil adota a política dos juizados 

especiais, dando continuação à efetivação das “ondas renovatórias” de Cappelletti9 (1988), 

sob a nítida influência das cortes de pequenas causas americanas (small claim courts10). Ainda 

no final do século passado vimos surgir a tutela de direitos sociais, difusos, coletivos. 

                                                           
8 Neste sentido, v. crítica de Dimitri Dimoulis em artigo intitulado Crítica do Neoconstitucionalismo (Revista do 

Programa de Pós-Graduação em direito da UFBA n. 22, ano 2011.1, pp. 179-203) – afirmando, em síntese, que o 

termo “neoconstitucionalismo”, tal qual cunhado por Susanna Pozzolo, consiste em uma corrente jusfilosófica 

que atribui um valor moral na identificação e interpretação do direito positivo, reconhecendo, “como todos os 

demais, a supremacia constitucional e a necessidade de criar mecanismos para sua preservação.” Assevera ainda 

que “neoconstitucionalismo” seria um novo rótulo atribuído ao “moralismo jurídico”, o qual, como toda corrente 

jusfilosófica, possui seus adeptos e seus críticos. Para o autor, o reconhecimento da superioridade hierárquica da 

Constituição não é obra recente, tampouco o são os esforços para a sua concretização, sendo certo que estas 

características, por si só, não são suficientes para justificar a mudança de paradigmas relatada principalmente por 

Luís Roberto Barroso. 
9 As “ondas renovatórias” podem ser assim resumidas: 1ª. assistência judiciária – obstáculo econômico; 2ª. tutela 

coletiva – obstáculo organizacional; e 3ª. efetividade e adequação do procedimento – obstáculo processual. Sob 

esta perspectiva, estamos passando pela terceira onda. 
10 Sobre os resultados dos Juizados Especiais, sua influência e a relação com as Small Claim Courts, v. 

FERRAZ, Leslie Shérida. Acesso à Justiça: uma análise dos juizados especiais cíveis no Brasil. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2010.  
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Em suma, a partir da segunda metade do século XX, houve significativo aumento 

populacional no Brasil, estas pessoas passaram a ter mais acesso ao consumo e aos serviços, o 

consumidor passou a ter uma proteção jurídica mais ampla, os direitos sociais se difundiram, 

os direitos fundamentais ganharam relevância constitucional com força normativa e o 

judiciário aderiu a uma política inclusiva, rompendo com barreiras que até então impediam o 

acesso de pessoas econômica e socialmente menos favorecidas ao mundo dos litígios 

jurídicos, fazendo surgir novas pretensões e aumentando significativamente o número de 

processos em trâmite no Brasil11. 

Nesta linha, o direito processual do século XXI precisou se adaptar à nova 

realidade nacional e processual. Aquele processo individualista, elitista, patrimonialista e 

repressivo do século passado não está mais adequado às soluções das demandas sociais 

presentes. 

Como forma de resolver os problemas decorrentes dessa nova circunstância social 

–como a excessiva demanda processual nos Tribunais - foram realizadas diversas reformas no 

nosso sistema judicial com a implementação de alterações, dentre elas a atribuição de força 

vinculante às decisões de controle abstrato de constitucionalidade proferidas pelo STF (EC 

03/93) e a criação de súmulas com efeito vinculante (EC 45/04), de sorte a viabilizar – ao 

menos em tese – a oferta de respostas rápidas, efetivas, seguras, consistentes, adequadas e 

coerentes com todo o sistema, em especial com as normas constitucionais. 

As primeiras reformas, entretanto, não se mostraram efetivas. Analisando a 

construção do judiciário e da democracia na américa latina, William Prillaman afirma que um 

judiciário saudável deve ser independente, acessível e eficiente (2000, p. 15).  

O autor faz severas críticas às primeiras reformas no Brasil, chegando a afirmar 

que se não existe uma receita para o sucesso, certamente existe uma para a falha, destacando 

que em uma década os processos aumentaram em cerca de 10 vezes, o que fez os julgamentos 

retardarem, resultando no fato de que o acesso a todos, paradoxalmente, resultou no acesso a 

nenhum. (PRILLAMAN, 2000, p. 75) 

Nesta perspectiva de encontrar soluções efetivas aos conflitos sociais e 

vislumbrando uma atividade judicial mais adequada, começa a se desenvolver o chamado 

“neoprocessualismo”, o qual se preocupa com questões como o aumento do objeto da tutela 

                                                           
11 Para se ter uma ideia deste crescimento, segundo as estatísticas do STF em 1990 foram distribuídos 16.226 

processos no Tribunal, ao passo que em 2006 o número de processos distribuídos chegou à marca dos 116.216, o 

que representa um aumento de mais de 700% no número de processos distribuídos em 16 anos. Fonte: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=REAIProcessoDistribuido, 

consultado em 09 de maio de 2013. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=REAIProcessoDistribuido
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jurídica - incluindo-se neste rol os direitos sociais e econômicos - além do aumento dos 

sujeitos de direitos, uma vez que a família, as minorias, a coletividade e até toda a 

humanidade passaram a ter interesses a serem protegidos (CAMBI, 2007).  

A implementação de novos instrumentos processuais, como a tutela antecipada e 

as novas modalidades de efetivação das tutelas de obrigação de fazer (arts. 273 e 461, CPC, 

em especial o §6º. do art. 273 e o §5º. do 461), as ações coletivas e as tutelas inibitórias são 

exemplos dessas mudanças no processo civil. 

A atividade jurisdicional, da mesma forma, demandou atualização, não se 

limitando mais o Juiz a reproduzir a prescrição legal (Escola da Exegese12), atuando de 

maneira a criar e efetivar a norma jurídica no caso concreto. Esta mudança de paradigma na 

atividade jurisdicional foi impulsionada pelo neoconstitucionalismo (em especial o fato de se 

atribuir força normativa aos princípios e a utilização de técnicas legislativas diferenciadas 

com conceitos abertos e conceitos jurídicos indeterminados), que tornou premente a 

necessidade de se fazer do processo um instrumento efetivo de pacificação social.  

Esta possibilidade de atuação judicial mais criativa encontra limites, de modo a 

não se tornar arbitrária. Ovídio Silva (2006, p. 326) afirma que a “questão fundamental está, 

portanto, em estabelecer, através de critérios confiáveis, o limite entre o exercício da 

discricionariedade, essencial ao ato jurisdicional, e o arbítrio.13”  

O processo tem como missão administrar conflitos, representado pela lide. Assim, 

o juiz atua interpretando um passado – lide – para construir uma solução adequada segundo os 

padrões do Direito e conforme os valores vigentes naquela comunidade social. (SILVA, 

OVÍDIO, 2006, p. 326) 

Em outras palavras, a concepção dos direitos fundamentais assegurados 

constitucionalmente, com força normativa, levaram à necessidade de desenvolvimento 

instrumentos jurisdicionais adequados a garantir sua efetividade, conferindo-se maiores 

poderes ao Juiz, que passa a ter o “dever de utilizar o procedimento e a técnica idônea à 

efetiva tutela do direito material” (MARINONI, 2008, p. 137)14, passando a ser um sujeito de 

concretização da norma jurídica, tendo como uma de suas fontes a lei (CAMBI, 2007).  

                                                           
12 Importante lembrar o dispositivo contido na Lei Revolucionária francesa de 16-24 de agosto de 1790, referida 

por Cappelletti (2001, p. 29/30), cujo Título II, art. 11 determina que os Tribunais Judiciários deverão reportar-se 

ao corpo legislativo sempre que considerarem necessária a interpretação de uma lei.  
13 A discricionariedade judicial não será objeto de análise neste trabalho. Trataremos, entretanto, de situações 

que entendemos arbitrárias com relação às decisões do STF, no sentido de haverem ultrapassado os limites 

traçados pelo constituinte originário à sua atuação. 
14 Na íntegra o trecho escrito por Marinoni: “Note-se que os direitos fundamentais materiais, além de servirem 

para iluminar a compreensão do juiz sobre o direito material, conferem à jurisdição o dever de protegê-los (ainda 

que o legislador tenha se omitido), ao passo que o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva incide sobre a 
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Ovídio Batista da Silva chega a asseverar, com um tom bastante pessimista, que é 

como se estivéssemos em uma nova fase da “ilusão da segurança por meio de preceitos 

abstratos”. Nos séculos XVII e XVIII, a ilusão se dava com base na lei, e hoje, a mesma 

ilusão se pauta nos enunciados normativos dos Tribunais. In verbis:  

 

A lei, sonhada como o porto seguro de chegada, tornou-se um obrigatório ponto 

inicial de dúvidas e incertezas. Esquecer esta verdade – que o direito dos tribunais, 

na experiência contemporânea, nos ensina a cada dia -, será o caminho que nos 

sujeitará à condição de vítimas das mais variadas formas de arbitrariedade, 

cometidas em nome do que se imagina ser a imparcial aplicação da ‘vontade da lei’, 

em sentenças que, antes de alicerçarem-se em fundamentos válidos, ocultam as 

verdadeiras razões de decidir. (SILVA; OVÍDIO, 2006, p. 326-327) 

 

Neste contexto, a percepção de que as decisões judiciais passaram a ocupar um 

espaço antes reservado à lei e à doutrina fez surgir a necessidade de um novo olhar sobre elas, 

em especial às proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dada a sua função 

institucional de uniformização da interpretação constitucional e sua atuação como órgão que 

tem a última palavra no controle de constitucionalidade. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
atuação do juiz como “diretor do processo”, outorgando-lhe o dever de extrair das regras processuais a 

potencialidade necessária para dar efetividade a qualquer direito material (e não apenas aos direitos 

fundamentais materiais) e, ainda, a obrigação de suprir as lacunas que impedem que a tutela jurisdicional seja 

prestada de modo efetivo a qualquer espécie de direito. O juiz tem o dever de utilizar o procedimento e a técnica 

idônea à efetiva tutela do direito material. Por isso deve interpretar a regra processual de acordo, tratá-la com 

base nas técnicas da interpretação conforme e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto, ou suprir a 

omissão legal que, ao inviabilizar a tutela das necessidades concretas, impede a realização do direito 

fundamental à tutela jurisdicional.” (2008: 137) 
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CAPÍTULO II: O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE  

 

 

O Estado de Direito na atualidade se centra na Constituição, podendo-se falar em 

Estado Constitucional de Direito, que tem por orientação o reconhecimento da Constituição 

como norma fundamental vinculadora da atuação dos poderes públicos e a primazia de seus 

dispositivos. 

Edilson Nobre, fazendo referência a Manuel Garcia-Pelayo, destaca que esta 

configuração permite o questionamento das decisões e atos dos demais poderes perante órgão 

distinto, o que garante o Estado Constitucional de Direito, assim: 

 

Prova disso é encontradiça na pena de Manuel Garcia-Pelayo (1981, p.15-20), o 

qual, após salientar a variabilidade do conceito de Estado de direito, salienta que, na 

atualidade, este se centra no Estado constitucional de direito e se conforma orientado 

pela ideias: 

a) do reconhecimento da Constituição como norma fundamental, cujos 

comandos vinculam todos os poderes públicos, inclusive o Parlamento, de modo que 

a lei não pode ser contrária aos preceitos constitucionais, ou princípios que destes se 

extraem; 

b) de a primazia da Constituição depender da possibilidade do questionamento 

das decisões dos atos dos demais poderes públicos, legislativos ou não, perante 

órgão distinto, qual seja o tribunal constitucional, essencial para a garantia do Estado 

constitucional de direito. (NOBRE, 2010, p. 290) 

 

 

A aceitação da Constituição como norma superior do ordenamento jurídico teve 

como consequência direta a necessidade de realização do controle da constitucionalidade das 

demais normas do ordenamento15, de modo a aferir sua adequação aos ditames da Carta 

Magna. Assim, como decorrência da supremacia da Constituição, todos os atos normativos 

infraconstitucionais devem estar de acordo com as determinações constitucionais. 

Para que esta análise de adequabilidade pudesse ser realizada de maneira eficiente 

e eficaz, tornou-se necessário estabelecer qual órgão teria a competência para tal tarefa. A 

ideia de se criar um órgão com competência para julgar questões atinentes às eventuais 

ofensas à Constituição tem por escopo claro e evidente garantir que a Constituição seja 

respeitada em todos os seus termos.  

É uma necessidade do constitucionalismo contemporâneo, que centraliza o 

sistema na Constituição, sendo competência deste órgão (normalmente uma Corte com 

poderes jurisdicionais) resolver as questões de constitucionalidade na qualidade de Corte de 

                                                           
15 “Constitucionalidade e inconstitucionalidade designam conceitos de relação: a relação que se estabelece entre 

uma coisa – a Constituição – e outra coisa – um comportamento – que lhe está conforme, que cabe ou não no seu 

sentido, que tem nela ou não a sua base.” (MIRANDA, 2011: 435) 
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Cassação - realizando simples anulação da decisão cassada e determinando que uma nova 

seja proferida - ou de Corte de Apelação, em que a Corte julga novamente a causa, atribuindo 

um novo resultado concreto ao litígio. 

No mesmo sentido, afirma Ivo Dantas: 

 

O Controle de Constitucionalidade, como foi dito acima, representa um dos pilares 

fundamentais na defesa do Valor da Constituição e, em consequência, do 

denominado Estado de Direito (...) 

(...) o Controle de Constitucionalidade, entretanto, não é mera opção doutrinária, 

mas encontra-se assentado, pelo menos, em dois pressupostos teóricos, a saber: 

a) ao fato de que, sendo a Constituição oriunda de um superpoder – o Poder Constituinte 

-, nela estão inseridos os valores supremos consagrados pela sociedade para a qual 

seu texto foi elaborado. Disto decorre a consequência de que seu conteúdo só possa 

ser modificado por procedimentos especiais, constitucionalmente previstos. É o 

caráter de rigidez que, em geral, marca aquela espécie legislativa; 

b) à característica da Supralegalidade que identifica a norma constitucional, 

distinguindo-a, em consequência, das demais normas jurídicas que compõem o 

ordenamento jurídico-positivo do Estado, soma-se a obrigação inarredável de que 

todas as normas e atos do sistema devem estar, onticamente, de acordo com os 

ditames-preceitos inseridos na Constituição. Como, na prática, tal não ocorre nem 

sempre de forma espontânea, necessário se faz que a própria Constituição estabeleça 

a existência de órgãos, processos e procedimentos que garantam esta adequação 

formal e material da Lei e Atos à vontade expressa pelo Poder Constituinte.” 

(Dantas, 2010a, p. 118-119) 

 

São diversos os sistemas de “Corte Constitucional”, variando desde a alocação do 

controle de constitucionalidade em um dos poderes constituídos (judiciário, executivo ou 

legislativo), à criação de um órgão específico, com competência exclusiva para a realização 

do controle de constitucionalidade.  

Sintetizando os sistemas de controle de constitucionalidade existentes atualmente, 

podemos utilizar a classificação feita por Miranda16 (2011: 495) que destaca três modelos: 1) 

o modelo de fiscalização política, cujo maior exemplo é o sistema francês de controle de 

constitucionalidade, ligado aos dogmas do constitucionalismo francês desenvolvido nos 

séculos XVIII e XIX; 2) o modelo de fiscalização judicial, também chamado de judicial 

review e que foi desenvolvido nos Estados Unidos desde 1803; e 3) o modelo de fiscalização 

por Tribunal Constitucional, que tem por paradigma o tribunal instituído pela Constituição 

austríaca de 1920, que hoje se estende por toda a Europa. 

                                                           
16 Adotamos a classificação trinária de MIRANDA, por entendermos que o Tribunal Constitucional não se 

adequa perfeitamente à posição de órgão jurisdicional. Em sentido contrário, Canotilho utiliza classificação 

binária, dividindo o controle de constitucionalidade em duas espécies: jurisdicional e político, colocando a Corte 

Constitucional como subespécie do controle jurisdicional. (2003, p. 897-898) 
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O controle político tem origem francesa, considerando-se que seu surgimento se 

deu com a determinação constante no art. 21 da Constituição francesa do ano VIII17, que 

prevê a competência do Sénat Conservateur para examinar todos os atos tidos como 

inconstitucionais (HORTA, 2010, p. 104).  

Sobre o modelo francês de controle, já escrevemos anteriormente sobre as razões 

histórico-sociais que levaram a França a adotar o modelo não-judicial de controle de 

constitucionalidade18, as quais se assentam na ausência de confiança na atividade 

jurisdicional, que até então era realizada por pessoas vinculadas ao antigo regime, o que 

causou repulsa popular ao judiciário. Neste sentido é a lição de Cappelletti, que afirma: 

  

Na França, é mister voltar-se ao passado para nele encontrar um profundo 

sentimento de repulsa popular contra o abuso da função jurisdicional exercido pelas 

altas Cortes de Justiça no tempo do ancien régime. (...) Os cargos eram hereditários, 

podendo ser comprados e vendidos. O trabalho dos juízes devia ser pago pelos 

litigantes, como se a administração da justiça fosse um privilégio dos magistrados e 

não uma obrigação. Status, educação, família e interesses pessoais de classe se 

combinavam para motivar comportamentos extremamente conservadores, fato que, 

eventualmente, contribuiu para a deflagração da explosão revolucionária. 

(CAPPELLETTI, 2001, p. 25-26) 

 

A consequência da Revolução Francesa foi o apego excessivo à lei, exaltada como 

a forma justa de governo, já que, sob o império da lei, governantes e governados seriam 

igualmente a ela subordinados. E o judiciário não poderia interpretar a lei de maneira diversa. 

A ideia de que o judiciário não pode se imiscuir no poder legislativo e 

administrativo remonta à primeira constituição francesa. A lei revolucionária de 16-24 de 

outubro de 1790 dispunha que “as funções judiciárias são distintas e serão sempre separadas 

das funções administrativas; os juízes não poderão, sob pena de abuso de autoridade perturbar 

de qualquer maneira as operações do corpo administrativo19” (DUQUESNEL, 1912, p. 3). 

A Constituição de 1791 (t. III, ch. V, art. 3) repete a formula: “Os Tribunais não 

poderão se imiscuir no exercício do poder legislativo ou suspender a execução de leis, nem se 

                                                           
17 “Article 21. - Il maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le 

Tribunat ou par le gouvernement : les listes d'éligibles sont comprises parmi ces actes.” - Constituição de 1799. 

Fonte: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-

la-france/constitution-du-22-frimaire-an-viii.5087.html, consultado em 15 de maio de 2013. 
18 v. PRESGRAVE, 2012. Neste artigo trabalhamos a relação de confiança – ou falta dela – existente entre a 

população e os membros do Poder Judiciário, considerando-se o contexto histórico da Revolução Francesa, a 

forma de indicação dos membros do Poder Judiciário durante o antigo regime e a separação de poderes proposta 

por Montesquieu, em que o judiciário é unicamente a boca da lei, não podendo sequer interpretá-la. 
19 Tradução nossa. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-du-22-frimaire-an-viii.5087.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-du-22-frimaire-an-viii.5087.html
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empreender nas funções administrativas20” (DUQUESNEL, 1912, p. 3). O sistema consagrava 

a independência absoluta da administração com relação ao judiciário21. 

Zagrebelsky (2012, p. 38) explicita que o não acolhimento pela Assembleia 

Constituinte de 1795 da proposta Sieyès de criação de um Jury Constitutionnaire, e a 

posterior disseminação da doutrina de Marshall – que será tratada a seguir – deve-se 

justamente à origem histórica do constitucionalismo americano e do constitucionalismo 

francês. 

Assim, a atuação do juiz francês também é diversa. Dadas as razões históricas já 

mencionadas de apego à lei e desconfiança do judiciário, o juiz francês é proibido de 

fundamentar sua decisão somente nos precedentes, de acordo com a interpretação que se faz 

do art. 455 do Código de Processo Civil que estabelece que a decisão descreverá 

suscintamente as pretensões das partes e suas razões; e deve ser motivada22. E esta norma é 

geral, valendo para todas as áreas do Direito, e não apenas para o direito e processo civil, 

como poderia parecer (TROPER; GRZEGORCZYK, 1997, p. 118).  

O controle de constitucionalidade na França hoje é realizado pelo Conselho 

Constitucional francês, composto por 9 membros, sendo 3 indicados pelo Presidente, 3 pelo 

Parlamento e 3 pelo Senado, além dos membros natos - os ex-presidentes da república23.  

Este controle é exclusivamente político, ou seja, o órgão responsável pelo controle 

de constitucionalidade é um órgão com características bastante diferenciadas dos modelos 

jurisdicionais de controle, ou até mesmo do modelo de Corte Constitucional, pois os critérios 

de análise da constitucionalidade são eminentemente políticos. 

A peculiaridade do controle de constitucionalidade francês não se refere 

unicamente ao órgão, mas também ao momento do controle. Até 2010 o controle era 

exclusivamente preventivo, ou seja, além de nenhum juiz poder declarar a 

                                                           
20 Tradução nossa. 
21 “On a dit que notre système consacrait “l’independance absolue de l’administration par rapport à la justice.” 

(DUQUESNEL, 1912, p. 3) 
22 Tradução nossa. 
23 ARTICLE 56. Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas 

renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont 

nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président 

du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les 

nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission 

permanente compétente de l'assemblée concernée. En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit 

partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République. Le président est nommé par le 

Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage. (http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-

integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#titre7 – consultado em 18 de junho de 

2013) 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#titre7
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#titre7
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#titre7
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inconstitucionalidade de uma norma, ou mesmo deixar de aplicá-la por considerá-la contrária 

à Constituição, não havia o controle repressivo das normas infraconstitucionais. 

Somente em 04 de fevereiro de 2010, quando a emenda constitucional de 23 de 

julho de 200824, que introduziu o artigo 61-1 ao Texto Constitucional francês, entrou em 

vigor, permitindo o controle concreto repressivo de constitucionalidade pelo Conselho, é que 

normas puderam ser questionadas após a sua vigência.  

Ou seja, o Código Civil francês, em vigor desde 1804 (o chamado “Código de 

Napoleão”), não obstante preceder à vigência da atual Constituição francesa, de 1958, e haver 

passado ileso por outras nove Constituições25, não podia ser alvo de controle de 

constitucionalidade até fevereiro de 2010, quando entrou em vigor o dispositivo da emenda 

Constitucional que permitiu a efetivação da questão prioritária para análise repressiva da 

constitucionalidade das normas pelo Conselho Constitucional, que continua com a 

competência exclusiva para a análise de constitucionalidade, seja preventiva ou repressiva. 

A declaração de inconstitucionalidade efetivada por meio da questão prioritária 

decorrerá sempre da análise de um caso concreto e terá efeitos prospectivos, nos termos do 

art. 62 da Constituição, tendo eficácia, em regra, a partir da publicação da decisão, ou em 

momento posterior quando assim for fixado na decisão. 

Esta atuação repressiva do Conselho Constitucional, conforme afirma Marinoni 

com base em Dominique Rousseau, torna sua atividade semelhante ao incidente de 

inconstitucionalidade resolvido pelo Tribunal Constitucional (2012, p. 764).  

Abordando as subespécies possíveis do modelo político, Miranda sugere duas 

possibilidades: 1) controle realizado pelo próprio parlamento - como o caso da Holanda, cuja 

Constituição, em seu art. 120, proíbe expressamente os juízes de apreciar a 

constitucionalidade das leis - ou 2) por órgão político constituído especialmente para esta 

finalidade - como o Conselho Constitucional francês instituído pela Constituição francesa de 

1958 (2011, p. 495). 

                                                           
24 No original, o artigo 29 da referida emenda assim dispõe: Article 29. Après l'article 61 de la Constitution, il 

est inséré un article 61-1 ainsi rédigé: « Art. 61-1.-Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une 

juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution 

garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de 

cassation qui se prononce dans un délai déterminé. « Une loi organique détermine les conditions d'application 

du présent article. ». fonte: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-

constitution/les-revisions-constitutionnelles/revision-constitutionnelle-du-23-juillet-2008.16312.html, consultado 

em 08 de maio de 2013. 
25 O constitucionalismo francês, ao contrário do que se pode imaginar numa primeira impressão, não nasceu 

consolidado. A sucessão de constituições na França desde 1791, ano da primeira Carta, supera a marca brasileira. 

Ao todo foram 15 (1791, 1793, 1795, 1799, 1802, 1804, 1814, 1815, 1830, 1848, 1872, 1875, 1945, 1946 e a 

atual, de 1958). Fonte: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-

constitutions-de-la-france/les-constitutions-de-la-france.5080.html, consultado em 08 de maio de 2013. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/revision-constitutionnelle-du-23-juillet-2008.16312.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/revision-constitutionnelle-du-23-juillet-2008.16312.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/les-constitutions-de-la-france.5080.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/les-constitutions-de-la-france.5080.html
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Bélgica, Holanda e Luxemburgo não admitem controle de constitucionalidade, 

mas de convencionalidade em face da Convenção Europeia de Direitos Humanos, da mesma 

forma que ocorre no Reino Unido, já que os tribunais britânicos devem aferir a legitimidade 

das leis em face da convenção europeia de Direitos Humanos de 2008, declarando-se a 

incompatibilidade e assegurando-se à parte indenização (MENDES, 2010, p. 1163).  

Em 2009 foi criada a Suprema Corte do Reino Unido, obra da Reforma 

constitucional ocorrida em 2005 e que teve por escopo tornar a atividade judiciária 

independente do parlamento. Até então, a House of Lords era responsável pelo julgamento, 

em última instância, dos processos judiciais26. 

É de se notar que a proposta de Schimitt (2007, p. 229), no sentido de que 

competiria ao presidente do Reich a guarda da Constituição – o que provocou a famosa 

controvérsia com Kelsen no início do século XX, por este defender a Corte Constitucional -, 

também implica a adoção de um sistema político de controle de constitucionalidade27.  

O modelo judicialista, cuja origem histórica é apontada pela doutrina como o 

julgamento do célebre caso “Marbury x Madison”, relatado pelo presidente da Suprema Corte 

Norte-Americana John Marshall em 180328 (TRIBE, 2000, p. 207), confere ao judiciário o 

poder de exercer o controle da constitucionalidade das normas.  

Neste julgamento, o Chief Justice Marshall apontou três características 

fundamentais que viabilizariam a realização daquela forma de controle: 1) a Constituição é 

norma superior, pelo que as normas infraconstitucionais devem guardar relação de coerência 

com ela; 2) o Poder Judiciário é o órgão competente para interpretar e aplicar a lei, e se a 

Constituição é superior a qualquer outra norma, em havendo conflito, deve prevalecer a 

Constituição; e 3) o judiciário não pode fechar os olhos e manter uma norma inconstitucional, 

pois a Constituição é a norma fundamental (TRIBE, 2000, p. 209-210). 

Virgílio Afonso da Silva (2009a: 201) aponta as premissas e a conclusão da 

chamada “lógica de Kelsen”, com fundamento nas lições de Carlos Santiago Nino (no livro 

The Constitution of Deliberative Democracy), assim:  

Premissa 1: O dever do judiciário é aplicar a lei. Premissa 2: Se há duas leis 

contraditórias, a aplicação de uma delas excluía a aplicação da outra. Premissa 3: A 

constituição é a lei suprema e define quais outras normas são jurídicas. Premissa 4: 

A supremacia da constituição implica que, nos casos de conflito entre a constituição 

                                                           
26 www.supremecourt.gov.uk.  
27 Interessante destacar a crítica feita por Virgílio Afonso da Silva (2009a: 206), citando Zagrebelsky, no sentido 

de que o embate entre Kelsen e Schimitt é mais simbólico do que real, pois tratam de conceitos distintos e de 

ameaças completamente diferentes (Kelsen trata do controle de constitucionalidade do dia-a-dia e Schimitt da 

guarda da constituição contra ameaças ao regime político). 
28 Tribe relata as controvérsias políticas e institucionais que envolvem este julgamento. A respeito, v. Tribe: 

2000: 207-213. 

http://www.supremecourt.gov.uk/
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e uma lei ordinária, esta última deixa de ser válida. Premissa 5: Se a premissa 4 não 

fosse verdadeira, o legislador ordinário poderia modificar a constituição por meio de 

lei ordinária, o que significaria que a constituição deixaria de servir como limitadora 

da ação do legislador ordinário. Premissa 6: O legislador ordinário é limitado pela 

constituição. Premissa 7: Se uma norma não é válida, ela não tem força vinculante. 

Conclusão: se uma lei ordinária é contrária à constituição, ela não vincula o Poder 

Judiciário”. Logo depois, o autor afirma que o raciocínio de Marshall, ao invés de 

lógico, é tautológico, pois a síntese de seu pensamento é a seguinte: “(1) Uma 

constituição é suprema (ou vinculante) se as leis inconstitucionais podem ser 

invalidadas; (2) Portanto, as leis inconstitucionais estão sujeitas à invalidação”. 

 

 

É verdade, entretanto, que o sistema americano de controle de constitucionalidade 

foi previsto antes desta decisão, logo depois da constituição dos Estados Unidos da América, 

quando ainda se via a necessidade de esclarecer e convencer os governantes e governados do 

novo Estado que acabara de ser criado, da adequação e da necessidade de se utilizar o sistema 

federalista de Estado para a situação das antigas colônias inglesas da América.  

Para tanto, Alexander Hamilton, James Madison e John Jay começaram a publicar 

artigos em defesa desta causa, contendo esclarecimentos sobre a forma e o sistema de governo 

que estava a ser implantado nos Estados Unidos – estes artigos foram denominados “O 

Federalista”. No Federalista n. 7829, redigido em 28 de maio de 1788 (HAMILTON; 

MADISON; JAY, 2005), foi esclarecida a função judiciária, abordando-se inclusive a função 

de realizar o controle de constitucionalidade das leis elaboradas pelo legislativo.  

Entretanto, antes do julgamento de 180330 e do Federalista 78, a ideia de controle 

judicial de regularidade das normas jurídicas - tendo como parâmetro não a Constituição 

como modernamente concebida, mas o sistema jurídico como um todo – já existia.  

Na Grécia antiga já se falava em leis com superioridade formal (as chamadas 

nómoi, que possuíam um procedimento especial para alteração, resguardando-as dos 

“caprichos da assembleia popular”, como afirma Cappelletti (1984, p. 49), ao contrário das 

psefísmata, que possuíam o valor de decretos), cujo conteúdo limitava a elaboração dos 

                                                           
29 “It is not otherwise to be supposed, that the Constitution could intend to enable the representatives of the 

people to substitute their will to that of their constituents. It is far more rational to suppose, that the courts were 

designed to be an intermediate body between the people and the legislature, in order, among other things, to 

keep the latter within the limits assigned to their authority. The interpretation of the laws is the proper and 

peculiar province of the courts. A constitution is, in fact, and must be regarded by the judges, as a 

fundamental law. It therefore belongs to them to ascertain its meaning, as well as the meaning of any 

particular act proceeding from the legislative body. If there should happen to be an irreconcilable variance 

between the two, that which has the superior obligation and validity ought, of course, to be preferred; or, in 

other words, the Constitution ought to be preferred to the statute, the intention of the people to the intention of 

their agents.” (HAMILTON, MADISON e JAY, 2005: 414-415) – grifos nossos. 
30 Interessante a explicação de Zagrebelsky (2012: 38) a respeito da disseminação da doutrina de Marshall e do 

não acolhimento pela Assembleia Constituinte de 1795 da proposta Sieyès de criação de um Jury 

Constitutionnaire, reportando tal fato à origem histórica do constitucionalismo americano e do 

constitucionalismo francês. 
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decretos (leis inferiores). Os decretos emanados da Ecclesía, que fossem considerados ilegais 

resultavam na responsabilização penal de quem o havia proposto, além da invalidade do 

decreto (CAPPELLETTI, 1984, p. 50-51). 

Em 1610, na Inglaterra, no julgamento do caso Bonham, Sir Edward Coke 

inaugurou uma teoria, posteriormente conhecida como “doutrina Coke”, que afirmava, em 

apertadíssima síntese, que “as leis estão submetidas ao common law”. A doutrina, embora de 

cunho jusnaturalista, confere a ideia de que existem direitos individuais que estão acima das 

leis elaboradas pelo Parlamento. A ideia principal era de que a common law poderia ser 

completada pelo legislador, mas nunca por ele violada (CAPPELLETTI, 1984, p. 58). 

Helmholz faz oportuna síntese do caso, assim no original31:  

 

Dr. Bonham, a Cambridge University graduate in medicine, was forbidden to 

practice his profession in London by the Royal College of Physicians unless he first 

secured its licence. He rejected the demand. In response, the College first fined him, 

then ordered his imprisonment, in both instances acting  under a royal grant, one 

expressly confirmed by an Act of Parliament, and which confined the practice of the 

medicine in London to men who had first been admitted to practice by the College. 

Dr. Bonham had not been so admitted. He did not have a licence from the College 

and he refused to seek one. He disputed the validity of the action taken against a 

graduate of his ancient university. In due course, he sued the College for false 

imprisonment an the case came on before the Court of Common Pleas, in which Sir 

Edward Coke then served as Chief Justice. The Court held in Dr. Bonham´s favor. 

Several arguments were raised by the case, but the most challenging of them 

concerned the effect os the Parliamentary statute which, the College maintained, 

gave it the unquestioned right to take the action it had taken against Dr. Bonham. 

The statutory language did give the College the right to administer fines; there was 

little doubt about that. However, said Coke, because the College received one-half 

of all the fines the collected, they were in effect acting as judges in their own cause 

by putting Dr. Bonham on trial and imposing a fine upon him. The College was 

pocketing the proceeds. As for the statute, Coke wrote: ‘the common law will control 

Act of Parliament, and sometimes adjudge them to be utterly void; for when an Act 

of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to 

be performed, the common law will control it and adjudge such act to be void.´ 

(2009, p. 326-327) 

 

                                                           
31 Em tradução livre nossa: o caso foi proposto por Dr. Bonham, médico graduado pela Universidade de 

Cambridge, que foi proibido de exercer a sua profissão em Londres pelo Royal College of Physicians, por não ter 

tirado sua licença naquele órgão. Primeiro ele foi multado, e depois preso pelo órgão, que agiu sob uma 

concessão real expressamente confirmada por uma lei do Parlamento, que limitava a prática da medicina em 

Londres apenas aos que fossem por ele admitidos. Dr. Bonham não tinha sido admitido, não tinha uma licença 

do órgão e se recusou a buscar uma. Ele contestou a validade das medidas tomadas e processou o órgão. O caso 

foi parar no Tribunal em que Sir Edward Coke servia como Chief Justice. O Tribunal decidiu em favor do Dr. 

Bonham. Vários argumentos foram levantados, mas o maior deles dizia respeito à lei elaborada pelo Parlamento 

e pelo Colégio mantida, que lhe conferia o direito inquestionável de tomar as medidas que tinha tomado contra o 

Dr. Bonham. Que a lei deu ao Colégio o direito de administrar as multas, não havia dúvida. No entanto, disse 

Coke, que porque o Colégio recebeu a metade de todas as multas coletadas, eles estavam de fato agindo como 

juízes em causa própria, colocando Dr. Bonham em julgamento e aplicando sobre ele uma multa. O Colégio foi 

embolsando os lucros. Quanto à lei, Coke escreveu: "o common law irá controlar as lei do Parlamento, e às vezes 

julgar que elas sejam totalmente anuladas, pois quando uma lei do Parlamento é contra o common law e à razão, 

ou repugnante, ou impossível de ser realizada, o common law irá controlá-la e julgá-la nula. 
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E a razão do exercício deste poder ser incumbência do judiciário, colocando o juiz 

como “árbitro entre o Rei e a nação”, nos termos colocados por Coke, é que somente os juízes 

eram instruídos na difícil Ciência do Direito, tarefa que requer muito estudo e experiência. 

Assim, somente os juízes poderiam controlar os atos do parlamento quando estes fossem 

repugnantes ou não razoáveis32 (CAPPELLETTI, 1984, p. 58/59). 

É certo que o caso Bonham gera certas controvérsias, em especial por colocar o 

controle dos atos parlamentares em confronto direto com um princípio quase que absoluto do 

direito britânico: a supremacia do parlamento (HELMHOLZ, 2009, p. 328). Mas grande parte 

dos doutrinadores o coloca como o primeiro exemplo do judicial review (HELMHOLZ, 2009, 

p. 327). 

Em 1688, com a Revolução gloriosa, a primazia do princípio da supremacia do 

parlamento pôs um ponto final à “doutrina Coke” na Inglaterra, a qual, todavia, deixou seus 

frutos na América, onde anos mais tarde foi desencadeado o judicial review que hoje 

conhecemos, assim: 

 

Mas da doutrina de Coke ficaram os frutos, pelo menos na América, e pretendo, 

obviamente, aludir àqueles frutos que se chamam hoje judicial review e supremacia 

do poder judiciário, “supremacy of the judiciary”. 

Antes – e exatamente aqui está o paradoxo, pelo menos aparentemente – para 

produzir estes frutos não só não foi obstáculo, mas, ao contrário, contribuiu a nova 

doutrina, afirmada com a “glorious revolution” de 1688. (CAPPELLETTI, 1984, p. 

60). 

 

A curiosidade histórica destacada por Cappelletti de que o judicial review 

americano, aparentemente oposto ao supremacy of the English Parliament, teve neste último 

o favorecimento para o seu nascimento resulta do fato de que muitas das colônias inglesas 

nasceram como “companhias comerciais”, as quais eram regidas por “cartas ou estatutos de la 

Corona”, cartas estas que Cappelletti entende poderem ser chamadas de “primeiras 

Constituições das Colônias”, pois vinculavam as leis e regulavam a estrutura jurídica das 

Colônias (1984: 60).  

As leis da Colônia, continua Cappelletti, podiam ser aprovadas desde que fossem 

razoáveis e “não contrárias às leis do Reino da Inglaterra”, leis estas elaboradas pelo 

Parlamento Inglês.  

Os juízes das Colônias somente poderiam aplicar as leis coloniais que não 

estivessem em confronto com as leis inglesas (CAPPELLETTI, 1984, p. 61), o que levou os 

                                                           
32 No original os termos utilizados são “repugnancy or unreasonableness” (CAPPELLETTI, 1984, p. 59). 
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juízes americanos a desenvolver, de certa forma o costume de efetivar o “controle de 

adequabilidade” das leis antes de efetivar sua aplicação no caso concreto. 

A última das formas de controle que trataremos também foi, historicamente, a 

última a ser concebida: o controle por meio de Cortes Constitucionais. Desenvolvido por 

Hans Kelsen, inspirado na obra de Jellinek intitulada “Um Tribunal Constitucional para a 

Áustria”, de 1885 (SILVA, 2009a, p. 200), o controle de constitucionalidade por Cortes 

Constitucionais foi implantado pela primeira vez pela Constituição da Tchecoslováquia 

(SILVA, Virgílio, 2009a, p. 200), muito embora a fama tenha recaído sobre a Constituição 

austríaca de 192033, cujos parâmetros no que toca à Corte Constitucional foram elaborados 

por Kelsen. 

Com formação diversificada34, o Tribunal Constitucional, tal qual idealizado por 

Kelsen, é um órgão estabelecido exclusivamente para analisar a constitucionalidade das 

normas e atos normativos, não tendo como objeto soluções de lides, mas unicamente a 

solução de controvérsias constitucionais.  

Trata-se de instituição diversa dos poderes estabelecidos na tripartição tradicional 

das funções estatais, pois “tal controle não deve ser confiado a um dos órgãos cujos atos 

devem ser controlados. A função política da Constituição é estabelecer limites jurídicos ao 

exercício do poder.” (KELSEN, 2007, p. 240) 

Esta função, diferenciada das três tradicionais funções estatais de legislar, 

solucionar lides e executar, apesar de causar controvérsia na doutrina35, parece tornar a 

realização do controle de constitucionalidade, de certa forma, imune às maiorias 

                                                           
33 Article 89 [Judicial Review of Laws]. (1) Save as otherwise provided by this Article, the courts are not entitled 

to examine the validity of duly published laws, ordinances, and treaties. (2) Should a court have scruples against 

the application of an ordinance on the ground of it being contrary to law, it shall file an application with the 

Constitutional Court for rescission of this ordinance.  Should the Supreme Court or a court of second instance 

competent to give judgment have scruples against the application of a law on the ground of its being 

unconstitutional, it shall file an application with the Constitutional Court for rescission of this law. (3) If the 

legal regulation to be applied has already ceased to be in force, the Court's application to the Constitutional 

Court must request a decision that the legal regulation was contrary to law or unconstitutional. (4) 

Paragraphs (2) and (3) apply analogously to treaties as provided in Article 140a. (5) Federal law shall 

determine what effects an application pursuant to Paragraphs (2), (3), or (4) has on the pending legal 

proceedings. Fonte: http://www.servat.unibe.ch/icl/au00000_.html, consultado em 13 de maio de 2013. 
34 O Tribunal Constitucional alemão (Bundesverfassungsgericht), por exemplo, é formado por 16 membros, 

divididos em 02 senados com competências diversas – sinteticamente, o primeiro senado cuida de direitos 

fundamentais e o segundo, da organização do Estado -, cada qual composto por 08 senadores. Podem ser juízes 

do Tribunal pessoas: 1) com mais de 40 anos; 2) que tenham concluído a formação jurídica; 3) que não 

pertençam ao executivo ou ao legislativo federal ou estadual; e 4) que não exerçam qualquer outra profissão, 

salvo uma de professor. Três dos membros de cada Senado são escolhidos dentre os juízes federais, sendo os 

membros indicados na mesma proporção pela Câmara e pelo Conselho (Senado) Federal (8 indicações cada) 

para um mandato de 12 anos, sem possibilidade de recondução (MARTINS, 2011: 09-10)  
35 Para maior aprofundamento no tema, v. DANTAS 2010a: 113-118.  

http://www.servat.unibe.ch/icl/au00000_.html
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momentâneas próprias do legislativo, ao despotismo do executivo e à vitaliciedade do 

judiciário36. 

Neste sentido ensina Ivo Dantas: 

 

Esta realidade nos leva a uma constatação conclusiva, qual seja: a de que, em 

relação ao Legislativo como intérprete final da Constituição, ficamos à mercê de 

uma momentânea maioria parlamentar, o que já ocorre, aliás, no exercício do Poder 

de Reforma, mesmo diante das exigências procedimentais fixadas pelo próprio texto 

constitucional. (...) Neste quadro, não havendo um órgão próprio encarregado do 

Controle e Defesa da Constituição, independente dos demais poderes (Legislativo, 

Executivo e Judiciário), qualquer deles que seja competente para fazê-lo, ocupará 

uma posição de superioridade frente aos demais, o que se torna mais negativo ainda, 

em relação ao próprio Judiciário, que passa a ser o julgador de seus próprios atos 

decisórios. (DANTAS, 2010a, p. 117) 

 

As diferenças nos modelos de controle não param na sua localização. A adoção do 

modelo americano, implica a aceitação do fato de que o judiciário declara uma situação de 

inconstitucionalidade pré-existente, analisada em um caso concreto em que litigam duas 

partes, redundando na aceitação dos efeitos, via de regra, ex tunc e inter partes das suas 

decisões (BINENBOJM, 2010, p. 36).  

De outro lado, o modelo austríaco foi inspirado na premissa de Kelsen, no sentido 

de que a norma é válida até que seja anulada por processo próprio, conduzido perante a Corte 

Constitucional, a qual não decide a lide, resultando em efeitos ex nunc e com eficácia erga 

omnes das decisões destes órgãos. Nas palavras de Gustavo Binenbojm, “efeitos prospectivos 

(ex nunc) e extensíveis a todos os casos a que a lei se refira (erga omnes)” (BINENBOJM, 

2010, p. 37). 

O controle de constitucionalidade, entretanto, não se limita à análise repressiva, 

reparadora da constitucionalidade37. O controle pode ser realizado também de forma 

preventiva (MIRANDA, 2009, p. 467): o controle preventivo evita a lesão à Constituição. No 

Brasil ele é realizado, em regra, pelo Poder Legislativo (Comissão de Constituição e Justiça) e 

pelo Poder Executivo (no momento da sanção). O Poder Judiciário pode realizá-lo 

excepcionalmente, por meio de Mandado de Segurança impetrado por parlamentar por ofensa 

ao processo legislativo38. 

                                                           
36 Esta característica, especificamente com relação ao STF, foi tratada por Dantas (2010a: 117-118), que 

concluiu pela necessidade de mandatos temporários aos membros do órgão responsável por realizar o controle de 

constitucionalidade, como garantia de oxigenação da interpretação constitucional. 
37 O controle repressivo (ou sucessivo, como trata CANOTILHO, 2003: 901), é realizado depois da edição de lei 

ou ato normativo. 
38 v. MS 24.642–STF; MS 24.645-STF. 
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O controle repressivo de constitucionalidade pode ser realizado por diversos 

órgãos (controle difuso de constitucionalidade – ex.: sistema americano do judicial review) ou 

por um órgão único (controle concentrado de constitucionalidade – ex.: sistema alemão do 

Tribunal Constitucional Federal).  

Pode ser realizado abstratamente, colocando-se a declaração de 

constitucionalidade da lei ou ato normativo como pedido da ação (processo objetivo - controle 

abstrato – modelo austríaco) ou incidentalmente, na análise de um caso concreto, em que o 

pedido da ação é outro, mas fundamentado na inconstitucionalidade de uma lei ou ato 

normativo (processo subjetivo - controle concreto – modelo americano)39. 

Quanto às decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade, podem 

ter efeito vinculante ou ser meramente persuasivas (decisões que obrigam os demais órgãos 

do judiciário e/ou de outros poderes, ou que apenas servem como paradigma). Podem ainda 

ter eficácia erga omnes ou apenas entre as partes litigantes (se atingem todos, de maneira 

geral, ou apenas os que funcionaram como partes no processo). 

De toda forma, a adoção de um ou outro modelo de controle – judicial, político ou 

por órgão próprio – permite a realização de controle concentrado ou difuso (análise que leva 

em conta o órgão responsável pela realização do controle, se um único ou se diversos órgãos 

com competência para controlar a constitucionalidade das normas), concreto ou abstrato (se 

realizado em face da solução de um problema colocado em um caso concreto ou se realizado 

abstratamente, focando-se unicamente na norma objeto do controle), principal ou incidental 

(se o objeto da ação é o controle, ou se ele é fundamento do pedido, residindo, portanto, na 

causa de pedir). 

A inconstitucionalidade da norma, constatada pela sua inadequação em face do 

bloco de constitucionalidade40, por sua vez, pode ser originária ou superveniente (análise que 

considera o bloco de constitucionalidade vigente no momento da elaboração da norma ou no 

momento de sua aplicação), por ação ou por omissão (quando a inconstitucionalidade reside 

na ausência de ato que impeça a plena realização de direito constitucionalmente assegurado), 

                                                           
39 Esta divisão entre controle concreto e controle abstrato é questionada por doutrinadores alemães (como 

Schlaich/Korioth, apud SCHWABE, 2005: 48/49), pois em ambos os casos se realiza o “controle da consonância 

de normas com a Constituição”. O que diferencia as duas espécies de controle é a motivação deste controle: a 

resolução de um caso particular, no caso do concreto, e a dúvida sobre a inconstitucionalidade da norma, no caso 

do abstrato (SCHWABE, 2005: 48/49). 
40 O termo faz referência às normas que são utilizadas como referência para a análise de constitucionalidade. Na 

França, por exemplo, fazem parte do “bloco de constitucionalidade” não apenas a Constituição de 1958, mas 

também o preâmbulo da Constituição de 1946, a Carta do Meio Ambiente de 2004 e a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789, consoante consta no preâmbulo da Constituição de 1958. (http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-

integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html, consultado em 17 de maio de 2013) 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html
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formal ou material (inconstitucionalidade na forma de produção da norma, ou no seu 

conteúdo).  

 

1. Declaração de inconstitucionalidade: anulabilidade, nulidade ou 

inexistência? 

 

Questão tormentosa com relação à declaração de inconstitucionalidade se refere à 

sua natureza jurídica: trata-se de decisão constitutiva ou declaratória? A decisão analisa a 

norma no plano da existência ou da validade? 

Em trabalho anterior abordamos o tema sob o enfoque processual, entendendo 

pela inexistência41 da coisa julgada inconstitucional, abordando a questão pelo que 

chamamos, à época, de “teoria da esfera”42 (PRESGRAVE, 2010). 

Analisando a questão novamente, e desta feita sob a ótica da manutenção da 

integridade interna do sistema e considerando principalmente os efeitos da declaração de 

inexistência jurídica para a segurança e previsibilidade do jurisdicionado43, repensamos nosso 

posicionamento44. 

Nosso sistema de controle de constitucionalidade, consoante acima destacado, 

teve como paradigma o modelo americano, importado pela Constituição republicana de 1891. 

No modelo americano, a declaração de inconstitucionalidade significa a declaração de 

“nulidade” da norma, nos termos do quanto colocado pelo Justice Marshall no julgamento 

daquele que ficou conhecido como “primeiro caso de controle judicial de 

constitucionalidade”: Marbury v. Madison45.  

No modelo austríaco, a declaração de inconstitucionalidade da norma se dá, em 

regra, com eficácia ex nunc. Isto porque o legislador também está autorizado a interpretar a 

lei, e até que a Corte Constitucional se manifeste, “deve ser respeitada a opinião do legislador, 

expressa em seu ato legislativo.” (KELSEN, 2007, p. 305) 

                                                           
41 Há críticas no sentido até mesmo de se compreender a “inexistência jurídica” como categoria autônoma 

relevante (v. TALAMINI, 2005: 281-283). 
42 Pela chamada “Teoria da Esfera”, concebemos o ordenamento jurídico como uma esfera, cuja circunferência 

(que pode ser representada pela casca de um ovo) seria composta pela Constituição, e o seus conteúdo, recheado 

por todas as demais normas jurídicas infraconstitucionais. A ideia é que a inconstitucionalidade de qualquer das 

normas internas representaria uma ofensa à integridade da casca do ovo, derramando, por consequência, todo o 

seu conteúdo e esvaziando o direito (PRESGRAVE, 2010: 47-49).  
43 Afinal, o direito é instrumento de pacificação social, e não um fim em si mesmo. 
44 Nossa concepção sobre a modulação dos efeitos da decisão será abordada em tópico próprio. 
45 O caso e o sistema americano serão devidamente analisados no próximo capítulo. 
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Citando René Marcic46, Paulo Bonavides afirma que o Tribunal austríaco somente 

afasta as leis declaradas inconstitucionais de maneira ex nunc, chegando por vezes a permitir a 

manutenção da norma inconstitucional no sistema de sorte a viabilizar a elaboração de outra, 

desta feita constitucional (BONAVIDES, 2009, p. 334).   

A doutrina austríaca privilegia a segurança jurídica, atribuindo a regra da 

declaração constitutiva, ou seja, com eficácia ex nunc, permitindo-se a previsão de efeitos 

prospectivos, evitando o vácuo legislativo decorrente da declaração de nulidade com eficácia 

ex tunc.47 

A Corte alemã, além da declaração de nulidade - que possui, no entender da 

corrente majoritária, eficácia ex tunc e erga omnes (MARTINS, 2005, p. 108) - por seu turno, 

que desenvolveu a técnica da “interpretação conforme”, como forma de preservar a produção 

legislativa quando de alguma forma uma interpretação lhe pudesse atribuir compatibilidade 

com o texto constitucional, tem alterado seu posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor 

da declaração de inconstitucionalidade ex nunc, permitindo os efeitos prospectivos em nome 

da segurança jurídica. 

Paulo Bonavides se refere a este episódio tratando da declaração de 

incompatibilidade sem nulidade da seguinte maneira: 

 

Em rigor, tais tendências se acentuam de tal maneira, a esta altura, que o exame da 

jurisprudência constitucional daquela Corte fez com que alguns juristas alemães 

principiassem a falar de um novo tipo ou figura oriunda das fórmulas decisórias do 

Tribunal, a saber, a variante declaratória da “incompatibilidade” da lei com a 

Constituição (Unvereinbarkeit), distinta da tradicional e severa declaração de 

“nulidade” ou “invalidade” (Nichtigkeiterklärung). (BONAVIDES, 2009, p. 340). 

 

 

Zagrebelski alerta para o risco de confusão conceitual com relação ao tema: 

 

Occorre non cadere in confusioni conceittuali. Uma cosa è distinguere leggi 

esistenti (valide o invalide) da leggi inesistenti. Altra cosa è determinare i caratteri 

dell’invalidità. Quando si parla di nullità-inesistenza, come endiadi o come 

progressione d’invalidità, si mescolano i piani: l’esistenza-inesistenza riguarda la 

riconducibilità all’ordinamento; la nullità (o l’annullabilità, o qualunque altro 

“tratamento” giuridico di atti invalidi), particolari configurazioni del vizio (e delle 

conseguenze del vizio) di atti giuridicamente esistenti. Onde l’espressione nullità-

inesistenza è contraddittoria: l’atto inesistente non può dirsi nullo e l’atto nullo non 

può dirsi inesistente.48 (ZAGREBELSKI; MARCENÓ, 2012, p. 258)  

                                                           
46 Na obra Vom Gesetzestaat zum Richterstaat. 
47 A esse respeito, Paulo Bonavides traz a posição de diversos autores austríacos e alemães, ressalvando que 

todos eles remetem à teoria elaborada por Kelsen (BONAVIDES, 2009: 337) 
48 Tradução nossa: “Não se deve incorrer em confusão conceitual. Uma coisa é distinguir as leis existentes 

(válidas ou inválidas) de leis inexistentes. Outra coisa é determinar as características da invalidade. Quando se 

trata de nulidade-inexistência, como reforço ou como progressão da invalidade, se misturam planos: a existência-
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Paulo Roberto Lyrio Pimenta, em monografia que tratou da decisão de 

inconstitucionalidade em direito tributário, destaca que “no direito brasileiro, por influência 

da jurisprudência da Suprema Corte americana, tem-se defendido que a pronúncia de 

inconstitucionalidade em sede de controle abstrato importa na declaração de nulidade da 

norma inconstitucional”. (PIMENTA, 2002, p. 90) 

Mais adiante o autor conclui que a decisão de inconstitucionalidade, seja no 

controle difuso ou concentrado, possui tanto eficácia declaratória quanto constitutiva, 

atingindo tanto a validade quanto a eficácia da norma (PIMENTA, 2002, p. 91-93). 

É certo, entretanto, que não há previsão normativa a respeito do tema, 

prevalecendo no STF e na doutrina nacional o entendimento no sentido de ser nula a norma 

declarada inconstitucional49. 

Em tópicos próprios abordaremos a situação atual da questão no sistema 

americano, no sistema alemão e a eficácia temporal das decisões de controle de 

constitucionalidade em nosso sistema. 

 

                                                                                                                                                                                     
inexistência guarda relação de recondução ao ordenamento; a nulidade (ou anulabilidade, ou qualquer outro 

"tratamento" jurídico ao ato inválido), é configuração particular de vício (e das consequências do vício) de atos 

juridicamente existentes. Assim, a expressão nulidade-inexistência é contraditória: o ato inexistente não pode ser 

considerado nulo e o ato nulo não pode ser considerado inexistente". 
49 E a análise do art. 27 da Lei 9868/99, muito embora se trate de norma infraconstitucional, sem competência, 

portanto, para determinar a eficácia da declaração de inconstitucionalidade, assim o determina e o STF ainda não 

se manifestou a respeito da sua inconstitucionalidade; ao contrário, utiliza o dispositivo como fundamento de 

diversas de suas decisões em que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade são modulados. 
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CAPÍTULO III - O SISTEMA BRASILEIRO DE CONTROLE  

 

O sistema jurídico brasileiro é bastante interessante, pois resulta de uma mistura 

de influências externas, muitas vezes antagônicas. Sofremos severa influência do direito 

americano no que tange ao controle de constitucionalidade - consoante será melhor 

esclarecido abaixo - e ao mesmo tempo tivemos a recepção tardia do direito napoleônico com 

o Código Civil de 1916 (ZANETI JR., 2007, p. 50), além da inspiração italiana no que toca ao 

direito processual civil, o que gerou, nas palavras de Zaneti Jr. (2007, p. 50), um paradoxo 

metodológico  decorrente da cultura processualista constitucional do common law (controle de 

constitucionalidade difuso, writs constitucionais, pleito civil e atipicidade das ações) e a 

tradição romano-germânica processual e civil (vinculação da ação ao direito subjetivo, cisão 

das doutrinas do direito civil e direito administrativo e a vinculação do juiz à lei escrita).  

Mais recentemente, fomos – e ainda somos - fortemente influenciados pela 

sistemática alemã de controle concentrado de constitucionalidade. 

Nesta perspectiva de sincretismo, o Supremo Tribunal Federal (STF) foi o órgão 

destacado pela Constituição Federal de 1988 para ser o “guardião da Constituição”, decidindo 

originariamente as Ações Diretas de Inconstitucionalidade, as Declaratórias de 

Constitucionalidade e as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, além de 

decidir, em sede de recurso extraordinário, qualquer inconstitucionalidade apurada em casos 

concretos, competindo-lhe, ainda, analisar Reclamação para assegurar a efetividade de suas 

decisões50 e elaborar súmulas vinculantes. 

Não se pode esquecer, entretanto, que a própria Constituição também consigna, 

em seu artigo 23, I, a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

                                                           
50 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - 

processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (...) l) a reclamação para a 

preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; (...) III - julgar, mediante recurso 

extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar 

dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou 

ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei local contestada em face de lei 

federal. § 1.º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será 

apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 

constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do 

Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. § 3º No 

recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo 

pela manifestação de dois terços de seus membros.  
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para realizar a “guarda da Constituição” em seu art. 2351. Esta previsão enseja a possibilidade 

de o chefe do executivo negar execução a lei que repute inconstitucional (BINENBOJM, 

2010, p. 276) 

A análise do sistema brasileiro atual de controle de constitucionalidade, dada a 

sua complexidade e construção histórica, demanda a sua contextualização e percepção de 

como se deu a evolução histórica do controle em nosso país desde a independência.  

A abordagem histórica e também a análise comparada – que será objeto do 

próximo capítulo – viabilizam a compreensão do sistema em seu contexto e da sua 

funcionalidade. Neste sentido, destaca com propriedade Ivo Dantas: 

 

(...) as idéias políticas, a estrutura econômico-social e os modelos constitucionais 

antecedentes exercem forte influência e inspiração no preparo de uma nova 

Constituição, ou de sua reforma, justificando, por si só, a importância dos estudos de 

História Constitucional e de Direito Constitucional Estrangeiro, este último, não 

como simples referência, mas sim como instrumento indispensável para que se 

procedam análises de direito comparado. (DANTAS, 2010B, p. 86) 

 

A história constitucional brasileira é recheada de altos e baixos no que toca à 

abertura democrática, e essa circunstância teve reflexos também na forma de controle de 

constitucionalidade adotada. Para melhor compreender a situação atual e os instrumentos que 

hoje existem para a realização do controle de constitucionalidade, seus efeitos e eficácia, é de 

mister uma análise52 do panorama constitucional brasileiro no que toca ao tema do controle de 

constitucionalidade.  

A nossa história constitucional tem início em um período de forte inspiração 

iluminista, consequência dos movimentos revolucionário ocorridos na Europa no século 

XVIII.  

Com a independência de Portugal em 1822, o ainda “Império do Brazil” foi 

constituída em 25 de março de 1824, com a outorga da primeira carta por Dom Pedro I. A 

Constituição de 1824, por influência da revolução francesa, nada previu a respeito da 

possibilidade de controle judicial de constitucionalidade; ao contrário, outorgou ao poder 

legislativo a incumbência de fazer, interpretar, revogar e suspender as leis, além de velar pela 

guarda da Constituição53, atribuindo-se a função uniformizadora da interpretação da lei à 

                                                           
51 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: I - zelar pela 

guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 
52 Sobre o histórico da estrutura judiciária brasileira, v. MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Evolução 

histórica da estrutura judiciária brasileira. Revista Jurídica Virtual n. 5, vol. 01, Brasília, setembro de 1999, 

disponível em www.planalto.gov.br, consultado em 14 de fevereiro de 2013.  
53 Art. 15. É da attribuição da Assembléa Geral: (...) IX. Velar na guarda da Constituição, e promover o bem 

geral do Nação. (sic) 

http://www.planalto.gov.br/
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Assembleia Legislativa54 e, posteriormente, dada a sua inércia55, ao Conselho de Estado 

instituído pela lei de 23 de novembro de 1841, limitando-se o Supremo Tribunal de Justiça a 

apreciar os recursos de revista com base em nulidade manifesta ou injustiça notória 

(MARTINS FILHO, 1999). 

A Carta de 1824 foi severamente influenciada pelo constitucionalismo do final do 

século XVIII e início do século XIX. Ivo Dantas coloca os fatores que marcaram o 

constitucionalismo do século XIX assim: 

 

a)- o conceito material de Constituição, expresso no art. 178 da Carta de 1824, 

segundo o qual, “é só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições 

respectivas dos Poderes Políticos, e aos Direitos Políticos e individuais dos 

cidadãos; tudo o que não é constitucional pode ser alterado, sem as formalidades 

referidas, pelas Legislaturas ordinárias”; 

b)- as idéias oriundas da Revolução Francesa, sobretudo no tocante à denominada 

Repartição do Poder, não poderiam admitir a intromissão de uma das funções sobre 

a outra, anulando-lhe seus atos; 

c)- a existência, entre nós, de um Quarto Poder, o Moderador, definido pelo texto 

de 1824, em seu art. 98, como “a chave de toda a organização política”, sendo 

“delegado privativamente ao Imperador, como chefe Supremo da Nação e seu 

primeiro representante, para que, incessantemente, vele sobre a manutenção da 

independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos”. (DANTAS, 

2010B: 91-92) 

 

A necessidade de um órgão responsável pela solução de questões relevantes à 

nação, entretanto, já se tornava premente. Oscar Vilhena Vieira destaca, com fundamento em 

Leda Boechat Rodrigues, que “o próprio Pedro II, no final de seu reinado, indagava se a 

solução para os impasses institucionais do Império não estaria na substituição do Poder 

Moderador por uma corte suprema como a de Washington.” (VIEIRA, 2008, p. 445) 

Foi a Constituição de 1891- a primeira após a proclamação da República - que 

previu a possibilidade de controle de constitucionalidade, com clara inspiração no modelo 

americano. Até então, vigia em nosso sistema a supremacia do Parlamento56, e não da 

Constituição (BINENBOJM, 2010, p. 122). 

                                                           
54 Art. 15 (...) VIII. Fazer Leis, interpretá-las, suspende-las, e revogá-las. 
55 Em consulta ao site do Senado Federal encontramos um único decreto neste sentido (Decreto 230 de 9 de 

novembro de 1841, que revoga leis da província da Parahyba por contrárias à Constituição) 
56 Destacando-se, ainda, o art. 98 da Carta Imperial, que conferia ao Imperador a incumbência de resolver 

conflitos entre os Poderes, o que era feito com base em decisões políticas, e não jurídicas (BINENBOJM, 2010: 

122) 
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É de se notar, entretanto, que a chamada Constituição Provisória de 1890 – que 

previa a Justiça Federal - e o posterior Decreto 848/9057 - que organizou a Justiça Federal - já 

asseguravam a possibilidade do judicial control. 

Rui Barbosa, o grande articulador da importação do modelo americano para o 

Brasil, chegou a escrever um livro sobre a questão da inconstitucionalidade das leis, intitulado 

Os Actos Inconstitucionaes do Congresso e do Executivo ante a Justiça Federal58, em que ele 

afirma que os atos inconstitucionais são nulos e a Justiça Federal é competente para negar 

execução a eles (BARBOSA, 1893, p. 6-9), em total sincronia com os postulados colocados 

pelo Chief Justice Marshall no julgamento de 1803. 

Nesta época, a cultura jurídica brasileira se mostra bastante familiarizada com a 

cultura europeia, sendo nosso direito administrativo inspirado na França, o direito civil de 

inspiração alemã, a organização judiciária de estilo francês e continental, o processo nos 

moldes romano-canônico e o tribunal do júri, de inspiração inglesa (LOPES, 2000: 368). Com 

a Proclamação da República, adotamos o modelo político americano de federação, 

importando também dos Estados Unidos a ideia do judicial review59, pelo qual o judiciário, na 

análise de um caso concreto, pode aferir a compatibilidade de leis ou atos de governo com as 

disposições da Constituição Federal. Edilson Nobre (2010: 290) destaca, citando Pontes de 

Miranda, que tais dispositivos viabilizaram ao STF o controle da “inteireza positiva e 

uniformidade interpretativa da Constituição”. 

É de se destacar que em 1891 o constituinte previu a necessidade de observância 

da jurisprudência dos tribunais superiores como meio de se manter a integridade interna ao 

sistema jurídico, nos termos dos arts. 59, §2º.60 e 6061 da primeira Carta Republicana62. 

                                                           
57 O Decreto 848 de 11 de outubro de 1890 já previa, em seu artigo 3º., que “Na guarda e applicação 

da Constituição e das leis nacionaes a magistratura federal só intervirá em especie e por provocação de parte.” 

(sic). Este Decreto somente foi revogado em 1991, pelo também já revogado Decreto 11 de 18 de janeiro de 

1991. 
58 Rio de Janeiro: Companhia Impressora, 1893. 
59 O modelo difuso já havia sido consagrado, também por influência americana, na Constituição Provisória de 

1890, em seu art. 58, §1º, a e b (MARTINS FILHO, 1999). 
60 Art. 59. (...) § 2º - Nos casos em que houver de aplicar leis dos Estados, a Justiça Federal consultará a 

jurisprudência dos Tribunais locais, e vice-versa, as Justiças dos Estados consultarão a jurisprudência dos 

Tribunais Federais, quando houverem de interpretar leis da União. 
61 Art 59 - Ao Supremo Tribunal Federal compete: (...) II - julgar, em grau de recurso, as questões resolvidas 

pelos Juízes e Tribunais Federais, assim como as de que tratam o presente artigo, § 1º, e o art. 60; III - rever os 

processos, findos, nos termos do art. 81. (...) a) quando se questionar sobre a validade, ou a aplicação de tratados 

e leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado for contra ela;b) quando se contestar a validade de leis ou de 

atos dos Governos dos Estados em face da Constituição, ou das leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado 

considerar válidos esses atos, ou essas leis impugnadas. Art. 60 - Compete aos Juízes ou Tribunais Federais, 

processar e julgar:a) as causas em que alguma das partes fundar a ação, ou a defesa, em disposição da 

Constituição federal; (...). 
62 A função uniformizadora da jurisprudência em matéria de direito constitucional e federal foi atribuída ao STF 

através da emenda constitucional n. 3 de setembro de 1926 (MARTINS FILHO, 1999). 
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Por outro lado, deixamos de “importar” do modelo americano a sistemática dos 

precedentes judiciais, a qual, consoante será explanado no capítulo IV, prevê a necessidade de 

respeito às decisões adotadas anteriormente sobre o tema. O sistema precedentalista torna 

lógico o controle difuso de constitucionalidade, haja vista a possibilidade de uniformização da 

interpretação da Constituição, não obstante a competência atribuída a diversos órgãos para 

realizar o controle de constitucionalidade. 

O judicial review espelhado no modelo americano normalmente é realizado de 

maneira difusa, gerando sérios problemas quando o sistema que o importou não segue a 

doutrina do stare decisis, como relata Cappelletti, citando como exemplo desta problemática o 

modelo japonês (1984, p. 78). 

Para tentar resolver esta “falha” do sistema, gerado pela importação incompleta 

por Rui Barbosa do sistema americano, a Constituição de 1934 previu a competência do 

Senado Federal para suspender a execução de lei ou ato declarado inconstitucional pelo Poder 

Judiciário, conferindo eficácia erga omnes à decisão do STF, bem como a cláusula de reserva 

de plenário para a deliberação sobre inconstitucionalidade nos Tribunais63. De resto, manteve 

o controle difuso previsto na Constituição anterior. 

A competência do Senado para a suspensão da eficácia da lei declarada 

inconstitucional64, entretanto, não gerou a estabilidade necessária ao bom funcionamento do 

sistema de controle de constitucionalidade. 

Em 1937, de sorte a se manter no poder, Getúlio Vargas outorga uma nova 

Constituição, com o fechamento do Congresso e a instituição do “Estado Novo”, a qual 

representou grande retrocesso no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro 

(MARTINS FILHO, 1999).  

Sobre este momento histórico, Dantas destaca que  

a Carta Política do Estado Novo, após substituir o Senado por um Conselho 

Federal, de um lado, não incluiu na competência deste a suspensão da execução de 

lei ou ato inconstitucional pelo Poder Judiciário, enquanto que de outro, introduziu 

uma esdrúxula restrição ao controle da constitucionalidade, fazendo com esta, ao 

final coubesse ao próprio Poder Legislativo. (2010B, p. 100) 

 

                                                           
63 Respectivamente, os artigos que tratam dos temas: Art. 91 - Compete ao Senado Federal: (...) IV - suspender a 

execução, no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento, quando hajam sido 

declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário; (...) Art. 179 - Só por maioria absoluta de votos da totalidade 

dos seus Juízes, poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público.  
64 Em consulta realizada na legislação do Senado Federal (www.senado.leg.br), constatamos que a primeira 

suspensão de lei declarada inconstitucional por meio de Resolução do Senado Federal ocorreu através da RSF n. 

13 de 07 de julho de 1958.  

http://www.senado.leg.br/


47 

 

 

Foi extinta a Justiça Federal, e o art. 96 da Carta, além de manter a cláusula de 

reserva de plenário, em seu parágrafo único65 previa a possibilidade do Presidente da 

República submeter novamente ao parlamento lei declarada inconstitucional. Se a validade da 

lei fosse confirmada por 2/3 de votos de cada uma das Câmaras, a decisão do Tribunal seria 

insubsistente. 

Para piorar a situação, em 1939 um Decreto-Lei autorizou o Presidente a 

desrespeitar a decisão do STF, caso considerasse que a mesma contrariava o interesse 

nacional (Decreto-Lei 1564 de 5 de setembro de 193966), tornando a atividade do STF, em 

matéria de controle de constitucionalidade, basicamente uma previsão esvaziada de eficácia 

prática.   

A restauração do regime democrático com o final da II Guerra Mundial fez surgir 

a Constituição de 1946, que basicamente restabeleceu a sistemática anterior de controle difuso 

de constitucionalidade, com o retorno da Justiça Federal. A Constituição de 1946 também 

criou o Tribunal Federal de Recursos, com competência de rever as decisões dos juízes 

federais.  

Os acontecimentos políticos ocorridos a partir da do início da década de 1960, 

entretanto, levaram o Brasil a um novo período de exceção. Com a renúncia de Jânio Quadros 

em agosto de 1961, assumiu a presidência temporariamente Ranieri Mazilli, já que o vice, 

João Goulart, encontrava-se em viagem à China. Os militares, receosos com a possibilidade 

de João Goulart instaurar o regime comunista no Brasil, tentaram impedir seu retorno ao 

Brasil. 

Com o apoio de políticos na chamada “Campanha da Legalidade”, liderada por 

Leonel Brizola, Jango assume a Presidência, mas no regime parlamentarista de governo, 

aprovado arbitrariamente pelo Congresso Nacional. O parlamentarismo se mostra 

insatisfatório, retornando o sistema presidencialista em 1963. 

                                                           
65  Art 96 - Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus Juízes poderão os Tribunais declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou de ato do Presidente da República. Parágrafo único - No caso de ser declarada a 

inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, à 

promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, poderá o Presidente da República submetê-la 

novamente ao exame do Parlamento: se este a confirmar por dois terços de votos em cada uma das Câmaras, 

ficará sem efeito a decisão do Tribunal. 
66 Segue a íntegra do documento: “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o 

artigo 180 da Constituição, e para os efeitos do artigo 96, parágrafo, CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal 

Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda, decretado pela União no uso de sua 

competência privativa, sobre os vencimentos pagos pelos cofres públicos estaduais e municipais; 

CONSIDERANDO que essa decisão judiciária não consulta o interesse nacional e o princípio da divisão 

equitativa do onus do imposto, DECRETA: Artigo único. São confirmados os textos de lei, decretados pela 

União, que sujeitaram ao imposto de renda os vencimentos pagos pelos cofres públicos estaduais e municipais; 

ficando sem efeito as decisões do Supremo Tribunal Federal e de quaisquer outros tribunais e juizes que tenham 

declarado a inconstitucionalidade desses mesmos textos.” 
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As propostas de cunho socialista de João Goulart desagradavam as elites. A 

divergência de interesses entre os grandes proprietários e os projetos do Presidente levaram ao 

apoio daqueles ao golpe que seria levado a cabo pelos militares ainda em 1964. 

Episódio interessante - e pouco noticiado - ocorrido neste período foi a prisão, 

pelos militares, do Ministro do STF Victor Nunes Leal em 12 de setembro de 1963. O fato foi 

noticiado pelo Diário da Justiça da sexta-feira, 13 de setembro de 1963, em que foi publicada 

a ata da trigésima sétima sessão extraordinária do STF, realizada no dia anterior. Na ata 

consta a fala do Ministro Ribeiro da Costa que afirma, in verbis:  

 

segundo consta, os sargentos daquelas unidades sediadas em Brasília se teriam 

revoltado em protesto à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão 

de ontem, em que, julgando recurso interposto de decisão do Tribunal Superior 

Eleitoral, deixara de conhecer do mesmo recurso, preliminarmente, na conformidade 

de sua tradicional jurisprudência.
67 

 

Em 1965, após o novo golpe contra a democracia ocorrido em 1964, a 

Constituição foi alterada pela Emenda Constitucional n. 1668 que previu, pela primeira vez, a 

possibilidade de controle abstrato de constitucionalidade, através de ação direta, com 

legitimidade ativa restrita ao Procurador Geral da República. 

A “representação de inconstitucionalidade” gerou controvérsias: não pelo controle 

abstrato em si, mas pela legitimação exclusiva conferida ao Procurador Geral da República. 

Consoante ensina Ivo Dantas, “(A) a titularidade conferida ao Procurador Geral da República 

fez surgir, à época, a seguinte questão: poderia ele deixar de encaminhar representação que 

lhe fosse “noticiada”, ou seria obrigado a fazê-lo?” O mesmo autor defendeu, linhas à frente, 

a obrigatoriedade da atuação ministerial neste caso (2010B: 105). 

As constituições de 1967 e 196969 mantiveram a mesma sistemática anterior, 

tendo o Ato Institucional n. 6 diminuído o número de membros do STF – de 16, para 11 

Ministros. Após o fechamento do Congresso em 1977, foi elaborada a Emenda Constitucional 

n. 07, que criou o Conselho Nacional da Magistratura e a avocatória, instrumento que permitia 

ao STF, por meio de solicitação do Procurador Geral da República, avocar toda e qualquer 

                                                           
67 Diário da Justiça, sexta-feira, 13 de setembro de 1963, p. 3009-3010. 
68 Alterou a redação do art. 101, I, ‘k’, CF/46, que passou a ter a seguinte redação: “a representação contra 

inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-

Geral da República;" Incluiu também o inciso XIII ao art. 124, com a seguinte redação: “XIII - a lei poderá 

estabelecer processo, de competência originária do Tribunal de Justiça, para declaração de inconstitucionalidade 

de lei ou ato de Município, em conflito com a Constituição do Estado.” 
69 A rigor, Emenda Constitucional n. 1 de 1969, a qual pode ser considerada uma nova Constituição, dado o seu 

conteúdo, que alterou substancialmente o Estado brasileiro. No mesmo sentido, Paulo Bonavides trata como “a 

“Constituição” da Junta Militar, de 17 de outubro de 1969.” (2009: 367). Ivo Dantas fala em “Textos de 1967 e 

1969”, em atenção aos fatos que marcaram este período (2010:107).   
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causa em curso perante qualquer órgão judicial (MARTINS FILHO, 1999). Esta emenda 

viabilizou, ainda, a Emenda Regimental RISTF 7/78, que atribuiu efeito vinculante à 

interpretação dada pelo STF. 

Neste sentido, destaca-se trecho de artigo publicado por Mendes (1999), que 

aborda a alteração imposta pelas referidas emendas da seguinte forma:  

 

I - O efeito vinculante não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro. A Emenda 

Constitucional nº 7, de 1977, previa que "a partir da data da publicação da ementa do 

acórdão no Diário Oficial da União, a interpretação nele fixada terá força vinculante, 

implicando sua não-observância negativa de vigência do texto interpretado." O 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar a representação 

interpretativa, no seu art. 187, estabelecia que "a partir da publicação do acórdão, 

por suas conclusões e ementa, no Diário de Justiça da União, a interpretação nele 

fixada terá força vinculante para todos os efeitos." Mais recentemente, com a 

Emenda Constitucional nº 3/93, o próprio texto constitucional estabeleceu que as 

decisões proferidas em Ação declaratória de constitucionalidade seriam dotadas de 

efeito vinculante (art. 102, § 2º da CF/88). 

 

 

Com o retorno da democracia, em 1988 foi promulgada a atual Constituição 

Federal, que prevê um sistema bastante complexo de controle de constitucionalidade. O 

sistema brasileiro de hoje é misto, permitindo o controle difuso por qualquer juiz ou tribunal70 

para a declaração incidental de inconstitucionalidade - declaração esta que significa 

unicamente a não aplicação daquela determinada norma naquele caso concreto por considerá-

la o julgador contrária às normas constitucionais – e o controle concentrado no STF71 para o 

controle abstrato de normas, ou seja, para a declaração de que uma determinada norma 

abstratamente considerada seja declarada conforme ou desconforme a Constituição Federal72. 

A Constituição de 1988 adotou como regra o sistema jurisdicional de controle 

repressivo, de modo que o controle de constitucionalidade das normas vigentes é realizado 

somente pelo Poder Judiciário. O controle preventivo ficou, via de regra, a cargo do 

legislativo, através das Comissões de Constituição e Justiça, e do executivo, com o poder de 

veto, que se manteve desde a Constituição de 1934. 

                                                           
70É de se destacar que a Constituição atual prevê que no caso dos Tribunais a competência é reservada ao pleno 

ou órgão especial do Tribunal, nos termos do art. 97, assim: Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de 

seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 
71Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - 

processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (...)§ 1.º A argüição de 

descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal 

Federal, na forma da lei. 
72 Em verdade, o parâmetro de controle não é apenas a Constituição, mas todo o bloco de constitucionalidade, 

como tratado no capítulo anterior. 
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Cabe destacar, entretanto, exceção colocada pela própria Constituição com relação 

ao controle repressivo realizado pelo Congresso Nacional sobre as Medidas Provisórias73 e o 

entendimento do STF no sentido do controle preventivo realizado pelo judiciário no que toca 

aos aspectos formais do processo legislativo74. 

 

1. O controle de constitucionalidade atual: sistema híbrido 

 

O controle de constitucionalidade brasileiro é híbrido, tendo sido adotado pela 

Constituição Federal de 1988 tanto o controle difuso – de origem norte-americana – quanto o 

controle concentrado – da tradição austríaco-germânica. No controle difuso, qualquer juiz ou 

tribunal é competente para afastar a aplicação de uma norma ou ato que considere contrário à 

Constituição Federal, o que sempre acontece em um processo subjetivo, ou seja, em um 

processo que tem como objetivo resolver uma lide entre duas partes interessadas.  

A questão sobre a constitucionalidade da norma somente chega ao STF em grau 

de recurso extraordinário75, interposto por uma das partes interessadas na resolução da lide, 

caso comprovada a repercussão geral76 e cumpridos os demais requisitos formais e 

materiais77. 

Já no controle concentrado, realizado por meio de processo objetivo, nosso 

sistema prevê várias formas de provocação do STF, como a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ambas no art. 102, I, ‘a’78), 

                                                           
73Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 

força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.(...) § 5º A deliberação de cada uma das 

Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o 

atendimento de seus pressupostos constitucionais. 
74 MS 24642. Questão interessante surgiu recentemente com a decisão monocrática proferida pelo Ministro 

Gilmar Mendes na ADI 4430, concedendo liminar no sentido de declarar a inconstitucionalidade de projeto de 

lei em que se analisou o conteúdo material do projeto. 
75 Art. 102, CF – Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

(...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a 

decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou 

lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei 

local contestada em face de lei federal. 
76 § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais 

discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo 

recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 
77 Como o prazo de 15 dias, o preparo, a conformação a uma das hipóteses previstas pelo art. 102, III da CF e o 

prequestionamento. 
78 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - 

processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 
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Ação de Inconstitucionalidade por Omissão (art. 103, § 2º.79), Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (art. 102, § 2º.80) e a Súmula Vinculante (art. 103-A81).  

Analisaremos cada uma das formas de controle judicial de constitucionalidade em 

nosso sistema atual, optando, por questões metodológicas, por dividir a análise em dois 

grandes grupos: controle difuso e controle concentrado. As súmulas vinculantes, também por 

força do método de abordagem, muito embora sejam consideradas instrumento de controle de 

constitucionalidade, serão trabalhdas no próximo capítulo, que trata das possibilidades 

decisórias do STF, após a delimitação das súmulas sem efeito vinculante. 

 

2. Controle Difuso 

 

O controle difuso de constitucionalidade no Brasil permite que qualquer juiz, seja 

ele estadual ou federal – deixe de aplicar uma norma a um caso concreto, por reputá-la 

contrária ao bloco de constitucionalidade. Nos Tribunais, o entendimento sobre a 

inconstitucionalidade de uma norma não pode ser realizado por um único julgador, aplicando-

se a chamada “cláusula de reserva de plenário” nestes casos, em que somente o pleno do 

Tribunal, ou seu órgão especial, poderá decidir neste sentido82. 

                                                           
79 § 2º - Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será 

dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão 

administrativo, para fazê-lo em trinta dias. 
80 § 1.º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada 

pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 
81 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços 

dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 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 estabelecida em lei. § 1º A súmula terá por objetivo a validade, a 

interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos 

judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante 

multiplicação de processos sobre questão idêntica. § 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. § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 

indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o 

ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a 

aplicação da súmula, conforme o caso." 
82 Constituição Federal de 1988: Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 

membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público. Art. 480. Argüida a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder 

público, o relator, ouvido o Ministério Público, submeterá a questão à turma ou câmara, a que tocar o 

conhecimento do processo.” Código de Processo Civil: “Art. 481. Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o 

julgamento; se for acolhida, será lavrado o acórdão, a fim de ser submetida a questão ao tribunal pleno. 

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a 

argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal 

Federal sobre a questão. 
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Percebe-se, portanto, que o controle difuso no Brasil somente ocorrerá com a 

análise de um caso concreto, sendo o controle de constitucionalidade resolvido no âmbito da 

fundamentação da decisão, uma vez que o dispositivo da mesma resolverá a lide levada a 

juízo.  

Nesta perspectiva, os limites objetivos e subjetivos da decisão seguirão a regra 

estabelecida pelo Código de Processo Civil, restringindo-se às partes do processo e ao 

dispositivo da decisão83, nos exatos termos fixados, respectivamente, pelos arts. 469 e 472, 

que tratam dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. 

A questão ganha relevo quando o processo chega ao STF para julgamento, o que 

ocorre por meio da interposição de Recurso Extraordinário84. O termo “recurso 

extraordinário” foi previsto pela primeira vez no Regimento Interno do STF de 26 de 

fevereiro de 1891, tendo sido elevado ao texto constitucional apenas na Constituição Federal 

de 1934, em seu art. 76, n. 2, III (NOBRE, 2010, p. 292). 

Este recurso, como o nome já diz, não deve ser utilizado de maneira ordinária, 

para simples rejulgamento da causa85. Sua utilização tem por objetivo evitar ofensa à 

Constituição, resguardando a inteireza do sistema jurídico constitucional, atribuindo-se 

uniformidade de entendimento (DIDIER JR.; CUNHA, 2013, p. 349) e não rever as provas, 

analisar a correção da decisão judicial de acordo com critérios de justiça.  

Trata-se de recurso excepcional, com devolutividade restrita à questão 

constitucional e com o objetivo único de permitir uniformidade interpretativa da Constituição. 

As hipóteses de cabimento previstas expressamente na Constituição não deixam dúvidas a 

respeito desta qualidade, haja vista seu cabimento apenas quando houver ofensa da 

Constituição pela decisão recorrida86; declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei 

federal87; validação88 de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição; ou lei 

                                                           
83 A eficácia erga omnes e o eventual efeito vinculante da decisão serão objeto de tópico próprio, denominado 

“A transcendência dos motivos determinantes”. 
84 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão 

recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei 

federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei 

local contestada em face de lei federal.  
85 O vocábulo “extraordinário” do recurso já define sua natureza excepcional (NOBRE, 2010: 291) 
86 A ofensa, neste caso, deve ser frontal e direta, não cabendo o extraordinário quando há entre a Constituição e a 

decisão uma lei federal (DIDIER; CUNHA, 2013: 351). 
87 Na verdade, o termo mais adequado seria “inaplicabilidade”, uma vez que o judiciário, neste caso, não julga a 

norma, mas sim a sua aplicação ao caso concreto levado a julgamento. O controle de constitucionalidade 

realizado de maneira difusa não produz qualquer efeito com relação à norma abstratamente considerada, ele 

enseja, unicamente, a sua não aplicação naquele caso levado a julgamento.  
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local contestada em face da lei federal89. Todas as hipóteses remetem à interpretação da 

Constituição, seja em face da própria decisão, ou em face de lei reputada inconstitucional ou 

validada pelo Tribunal a quo. 

Para a primeira hipótese – ofensa direta à Constituição pela decisão recorrida -, 

deve haver o prequestionamento da matéria objeto da discussão90. Em todos estes casos, deve-

se demonstrar a “repercussão geral91” da questão constitucional. 

 

3. Repercussão geral  

 

Criada pela EC 45/200492, que alterou o art. 101 da CF, acrescentando-lhe um 

§3º., a repercussão geral é requisito de admissibilidade de Recurso Extraordinário, 

regulamentada pelo regimento interno do STF93. Através dela o Recorrente demonstra que a 

questão jurídica discutida naquele recurso (e não o seu pedido) possui relevância social, 

política, econômica ou jurídica que ultrapassa os limites da causa. 

                                                                                                                                                                                     
88 Interessante destacar que a aplicação pelo Tribunal a quo da norma afirmada inconstitucional por uma das 

partes não enseja a reserva de plenário, haja vista sua previsão exclusivamente para a hipótese do tribunal 

“declarar a inconstitucionalidade”, consoante afirmado anteriormente. 
89 Esta hipótese, incluída pela EC 45/04, ao contrário do que pode parecer num primeiro momento, também 

guarda coerência com a análise de constitucionalidade, haja vista representar ofensa à repartição de 

competências entre os entes federados, prevista expressamente na Constituição. 
90 O requisito do “prequestionamento” enseja divergência pela doutrina, o que foi objeto de análise apurada por 

José Miguel Garcia Medina na obra O prequestionamento nos recursos extraordinário e especial. São Paulo: 

RT, 2002. Adotamos o posicionamento no sentido de que “prequestionar”, pela própria natureza do instituto e 

pelo significado da palavra, é o ato da parte de levar ao judiciário anteriormente a controvérsia sobre o tema, 

viabilizando assim uma resposta judicial adequada sem se utilizar de instrumentos extraordinários. Entendemos 

como equivocado o entendimento atribuído pelos Tribunais no sentido de “prequestionar” significar o fato de 

estar expressamente consignado na decisão recorrida o dispositivo questionado e/ou tido como parâmetro para o 

questionamento, o que enseja a utilização da esdrúxula figura dos “embargos de declaração prequestionadores”. 

No mesmo sentido afirma Ivo Dantas: “uma realidade nos parece incontestável, ou seja, se a Inicial da Ação está 

fundada em matéria constitucional, ou a contestação (ou informações no Mandado de Segurança) a traz ao 

cenário do debate, não entendemos como afirmar-se que o prequestionamento não exista. Nestes casos, em nosso 

entender, desde que a fundamentação das partes tem uma natureza constitucional, a matéria constitucional fica 

prequestionada, o que dispensaria os Embargos de Declaração como forma de prequestionamento, sobretudo 

porque, nestes casos (e a prática nos demonstra) a decisão nos embargos é sempre a mesma, ou seja, afirma-se 

que “a matéria já foi objeto de análise”.” (DANTAS, 2010B: 277) 
91 § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais 

discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo 

recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.  
92 A criação deste filtro teve por motivação clara o excesso de recursos extraordinários levados ao STF. Marina 

Freitas afirma que entre 2000 e 2007 foram distribuídos 106.617 recursos ao STF, sendo certo que os RE e AI 

constituem 96,2% dos processos distribuídos ao STF anualmente. (FREITAS, 2012: 228) 
93 Emenda Regimental 31 de 29 de maio de 2009.” "Art. 324. Recebida a manifestação do(a) Relator(a), os 

demais ministros encaminhar-lhe-ão, também por meio eletrônico, no prazo comum de 20 (vinte) dias, 

manifestação sobre a questão de repercussão geral. §1º Decorrido o prazo sem manifestações suficientes para a 

recusa do recurso, reputar-se-á existente a repercussão geral. §2º Não incide o disposto no parágrafo anterior 

quando o Relator declare que a matéria é infraconstitucional, caso em que a ausência de pronunciamento no 

prazo será considerada como manifestação de inexistência de repercussão geral, autorizando a aplicação do art . 

543-A, § 5º, do código de Processo Civil." 
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O Recorrente deve demonstrar que aquela questão jurídica (repita-se: aqui não se 

fala em pedido, mas em questões relevantes, o que remete à conclusão de que a análise destas 

questões será feita pelo STF na fundamentação do acórdão, e não em seu dispositivo) possui 

relevância e transcendência aos limites subjetivos da causa.  

Isto porque o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário, não é uma 3ª. instância, 

que se abre após o esgotamento das vias ordinárias; é Corte que tem por objetivo zelar pelo 

sistema jurídico como tal (DANTAS, 2009).  

É certo que a repercussão geral, tal qual prevista atualmente, possui bastante 

similaridade tanto com a arguição de relevância94 existente em nosso sistema antes de 198895, 

quanto com o writ of certiorari do direito americano, criado pelo Judiciary Act de 1891 e 

alterado pelas leis de 1925 e 198896 - o instituto filtra os recursos que serão conhecidos pela 

Suprema Corte97.  

A ideia da criação destes institutos tem por objetivo limitar o número de recursos 

que são levados a julgamento pelas Cortes. Consoante pesquisa elaborada por Torquato 

Lorena Jardim, entre 1961 e 1970, o STF julgou 78.752 processos, sendo destes 25.501 

recursos extraordinários (JARDIM, 1980, p. 66).98 A Suprema Corte americana, por sua vez, 

no mesmo período, recebeu 27.867 novos processos99. 

A situação de excesso de demandas no STF também foi a causa deflagradora da 

criação, por obra de Victor Nunes Leal na década de 60, das “súmulas”, que até hoje orientam 

as decisões do STF e dos demais órgãos do judiciário100. 

Dantas (2009) define como “relevante a questão federal todas as vezes que a tese 

da controvérsia transcender o interesse de qualquer das partes para se situar no âmbito do 

interesse público.” Em outras palavras, a relevância se configura quando a questão federal 

extrapola os limites subjetivos da lide. 

                                                           
94 Sobre a arguição de relevância da questão federal, v. NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6ª. 

ed. são Paulo: RT, 2004, pp 98  
95 Inserta em nosso sistema por força da Emenda Constitucional 7/77, a qual conferiu competência ao STF para, 

em seu Regimento Interno, tratar do processo e procedimento da arguição de relevância (art. 119, §3º., ‘c’).  
96 Fonte: http://www.supremecourt.gov/ctrules/2010RulesoftheCourt.pdf, consultado em 29 de maio de 2013. 
97 O direito alemão também possui instituto similar, a Zulassungsrevision, que filtra os recursos aos Tribunais 

Superiores Federais (NERY JUNIOR, 2004: 100/101). 
98 No mesmo sentido, afirmando que o STF que não possuía condições de julgar de maneira satisfatória a 

demanda que chegava (PAIXÃO CÔRTES, 9999: 238 – conferir ano e página da tese). 
99 Valor obtido através dos somatórios dos valores colocados originalmente na pesquisa realizada por Jardim 

(1980: 67). 
100 As súmulas serão objeto de análise mais apurada em capítulo que trata das decisões do STF. 

http://www.supremecourt.gov/ctrules/2010RulesoftheCourt.pdf
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Denota-se, portanto, que a antiga “arguição de relevância” representava requisito 

formal para conhecimento do recurso extraordinário101, cujo objetivo é filtrar os recursos 

extraordinários que deverão ser conhecidos pelo STF102 (DANTAS, 2009). 

A Constituição de 1988 deixou de fazer referência à arguição de relevância em 

seu texto original. A Emenda Constitucional 45/2004, que trouxe a reforma do judiciário, por 

sua vez, instituiu a exigência de comprovação de “repercussão geral das questões 

constitucionais discutidas” para o conhecimento do recurso extraordinário, a qual será 

analisada pelo STF, somente podendo ser recusada pelo voto de dois terços de seus 

membros103. Possui, assim, a característica de “filtro” para o recurso extraordinário. 

Edilson Nobre Jr. afirma que a especial qualidade das decisões tomadas pelo STF 

–que modelam o alcance e o conteúdo dos valores estruturantes do Estado e da Sociedade -, 

por si só, justifica “a necessidade de se considerar dotada de excepcionalidade a via de acesso 

àquele, o qual somente deverá se pronunciar quando se cuidar de questões onde o interesse da 

coletividade como um todo for patente.” (2010, p. 291). 

Uma vez reconhecida a “repercussão geral” da questão, o extraordinário é 

conhecido pelo STF, que julgá-lo-á. E então vem nova questão: este julgamento terá qual 

eficácia e efeito? Existe algum dispositivo normativo que confira a esta decisão eficácia erga 

omnes ou efeito vinculante? A resposta depende da averiguação do tipo de causa a que se 

refere: se for uma ação coletiva que trate de interesses difusos, haverá sim eficácia erga 

omnes mas não o efeito vinculante, pois a própria natureza da causa já determina tal eficácia 

ao dispositivo da decisão judicial – e somente ao dispositivo, limitando-se objetivamente a 

decisão.  

De outro lado, se a ação for ação individual104, a eficácia da decisão não terá outra 

sorte senão se restringir às partes do processo e ao dispositivo da decisão, nos exatos termos 

fixados pelo Código de Processo Civil nos arts. 469 e 472, que fixam respectivamente os 

limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. 

A norma, cuja constitucionalidade foi incidentalmente analisada e constatada, não 

obstante haver influenciado de maneira decisiva o dispositivo da decisão num ou noutro 

                                                           
101 Dantas afirma que a arguição de relevância instituída pela Emenda 7/77 possui, em essência, o mesmo 

conteúdo da repercussão geral trazida pela Emenda 45/04 e da transcendência do art. 896-A, CLT (2009). 
102 Edilson Nobre lembra que a ideia de filtragem de causas para julgamento pelos órgãos mais importantes 

remonta o antigo testamento, em que Moisés, como patriarca dos hebreus, apenas julgava os negócios mais 

graves, nomeando homens capazes para julgar as questões mais simples, aliviando assim seu encargo (2010: 

292, nota de rodapé n. 12). 
103 Art. 102, §3º., CF. 
104 Tratamos das ações em que não atuem legitimados extraordinários, de modo a não suscitar dúvidas ou 

interpretações diversas. 
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sentido, permanecerá intacta perante o ordenamento jurídico. O controle incidental não anula 

a norma jurídica 

Assim, em nenhum dos casos as razões de decidir, os motivos determinantes do 

julgado ou o fundamento da decisão terão qualquer força obrigatória – nem mesmo sobre as 

partes do processo, o que nos parece contraditório à própria natureza do instituto, que 

conforme afirmado anteriormente, demanda análise da fundamentação, das razões invocadas 

na causa de pedir, para a sua aferição – e não da análise do pedido. 

Em outras palavras, a fundamentação do pedido é relevante para a averiguação da 

existência ou não da repercussão geral, mas uma vez reconhecida, ela não terá necessária 

aplicação às causas similares. Interessante destacar sobre este ponto, que o art. 543-B, §4º. 

não garante a uniformidade de tratamento a todos os “recursos repetitivos” que forem 

sobrestados. 

O próprio STF, ao regulamentar o julgamento dos recursos repetitivos e a 

repercussão, explicita, em link denominado “questões práticas”, um tópico destinado ao 

“processamento quanto aos recursos múltiplos no Supremo Tribunal Federal”, em que se 

afirma:  

 

b) reconhecida a repercussão geral, os agravos ficam sobrestados, assim como os 

REs, até o julgamento do mérito do recurso paradigma, surgindo, então as seguintes 

hipóteses: 

b.1) se a decisão do STF, no julgamento do mérito do recurso paradigma, seguir a 

mesma orientação dos acórdãos recorridos, ficam prejudicados os agravos e os REs 

(§3º do art. 543-B do CPC); b.2) se a decisão do STF, no julgamento do mérito do 

recurso paradigma, seguir em sentido diverso dos acórdãos recorridos, abrem-se 

duas possibilidades: b.2.1) se não se verificar hipótese de retratação da decisão de 

mérito objeto do RE, realiza-se nova análise de admissibilidade ou reitera-se a 

decisão de admissibilidade previamente proferida (art. 328-A, § 1º do RISTF), 

remetendo-se os autos ao STF, com a indicação de que se trata de hipótese de não 

retratação de mérito. b.2.2) abre-se a possibilidade de juízo de retratação no RE, 

independentemente do juízo de admissibilidade previamente realizado (§3º do art. 

543-B do CPC).105  

 

Percebe-se, assim, que o próprio Tribunal reconhece que nem todos os recursos 

sobrestados terão a sorte do recurso paradigma, eis que em não havendo a retratação pelo 

tribunal a quo, o extraordinário somente será conhecido se ultrapassar a barreira da 

admissibilidade. 

De outro lado, pela análise das recentes decisões do STF, percebe-se que o 

Tribunal atribui maior valor às decisões que não aferem a repercussão geral, atribuindo a estas 

                                                           
105Fonte:http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=proces

samentoMultiplo, consultado em 13 de maio de 2013. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=processamentoMultiplo
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=processamentoMultiplo


57 

 

 

o efeito vinculante, e não conferindo mesmo efeito às que efetivamente aferem a repercussão 

geral no caso. 

Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 543-A, § 5o que “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.” (grifos nossos).  

Neste sentido, destaque-se recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes 

na Reclamação 15495, em que afirmou que:  

 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segue no sentido do não cabimento 

de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada 

de efeito vinculante. (...) No que concerne à hipótese dos autos, registro quer esta 

Corte firmou orientação no sentido de que não é cabível reclamação ao 

fundamento de descumprimento da autoridade da decisão proferida em 

processo-paradigma da repercussão geral, haja vista a possibilidade de 

impugnação pela via recursal ordinária. (Rcl 15495, Relator Min. Gilmar Mendes, 

julgado em 13/05/2013, publicado DJe-093 em 17/05/2013). 

 

 

Afirmando que a lei, ao delimitar o conceito de “repercussão geral” utilizou-se de 

um conceito jurídico indeterminado, Marina Freitas analisou o posicionamento do STF com 

relação ao conteúdo da repercussão geral, em que constatou que processos envolvendo direito 

tributário, muito embora constituam cerca de 11% dos processos distribuídos no STF, 

representam cerca de 35% dos casos em que foi reconhecida a repercussão geral. Os casos 

envolvendo questões previdenciárias, por sua vez, representam cerca de 11% das repercussões 

gerais reconhecidas (FREITAS, 2012, p. 237-238). 

Pode-se constatar, assim, que grande parte das questões que possuem 

“repercussão geral”, na visão dos Ministros do STF envolvem a cobrança de tributos e 

questões previdenciárias, fazendo do extraordinário um instrumento de solução de 

controvérsias específicas. 

De outro lado, denota-se também a deficiência no método de avaliação da 

repercussão geral, havendo casos em que o STF ao invés de analisar a tese jurídica apontada 

pelo recorrente em suas razões – tese esta que deverá demonstrar a transcendência dos limites 

subjetivos da causa à questão jurídica levantada – cinge-se a analisar o objeto do pedido 

recursal, em franca desobediência à previsão legal do instituto e à sua própria natureza106. 

                                                           
106 Neste sentido, ressalte-se o posicionamento do STF no julgamento do AgReg no RE 597.100/SP, em que se 

negou conhecimento ao RE por força da ausência de repercussão geral aferida em outro extraordinário (RE 

562.581/SP), sem que fosse analisada a repercussão geral afirmada naquele caso específico, que tratava 

exatamente de afirmação da tese oposta àquela já afirmada pelo STF no julgamento anterior. É certo que o STF 

poderia reconhecer a inexistência de repercussão geral neste caso, mas não em face do efeito vinculante gerado 
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4. Controle concentrado107 

 

O controle concentrado no Brasil, realizado exclusivamente pelo STF108, será na 

maioria dos casos abstrato e pode ser realizado através de diversos instrumentos previstos 

atualmente em nosso sistema. 

As ações de controle abstrato previstas em nosso sistema são: Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, que pode ser proposta tanto quando a inconstitucionalidade se der por 

ação ou por omissão (ADIN e ADIN-om), Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Cada uma destas ações 

possui um procedimento próprio109, previsto em lei específica110.  

Além delas, podemos colocar como instrumento de controle de 

constitucionalidade concentrado o mandado de injunção por omissão de lei federal, de 

competência exclusiva do STF, nos termos do art. 102, I, ‘q’ da Constituição111, o qual pode 

ser classificado como instrumento de controle concreto (pois impetrado em face de uma 

situação concreta subjetiva), principal (uma vez que o pedido do mandado de injunção é a 

própria resolução da omissão obstativa do exercício de direitos assegurados pela 

Constituição), por processo subjetivo (existem interesses contrapostos e há efetivamente 

partes litigantes) e concentrado no STF (nenhum outro órgão pode declarar a 

inconstitucionalidade por omissão, seja em processo objetivo ou subjetivo). 

O Mandado de Injunção, assim, diferencia-se das demais formas de controle 

concentrado de constitucionalidade, pois todos os outros instrumentos tratam do controle 

abstrato de normas, o que enseja a nomenclatura de “controle por meio de processo objetivo”, 

já que realizado sem que haja uma relação subjetiva adjacente. 

                                                                                                                                                                                     
pelo julgamento anterior, já que estava frente a uma nova tese jurídica, o que remete, ao menos em tese, à 

aplicação da parte final do dispositivo processual, que trata de verdadeira hipótese de distinguishing. 
107 Para uma análise mais detalhada do sistema de controle concentrado, v. BINENBOJM, Gustavo. A nova 

jurisdição constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2010; DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. 

Curso de processo constitucional: controle de constitucionalidade e remédios constitucionais. São Paulo: Atlas, 

2011; MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional, 5ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
108 Trata-se do controle realizado com relação à Constituição Federal, pois quando o parâmetro do controle for a 

Constituição estadual, o controle é realizado de maneira concentrada pelos Tribunais de Justiça respectivos, em 

atenção ao disposto no art. 125, § 2º, CF e ao princípio da simetria. (“art. 125, (...) §2º. Cabe aos Estados a 

instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face 

da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”)  
109 O que não será objeto de análise neste trabalho, haja vista a ausência de relação entre as diferenças 

procedimentais e o aspecto objetivo do resultado do controle realizado. 
110 A Lei 9868/99 regulamenta a ADIN e a ADC; Lei 9882/99 regulamenta a ADPF. 
111 Art. 102, I, (...) q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do 

Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de 

uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio 

Supremo Tribunal Federal; 
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O controle abstrato das normas, feito em um processo objetivo, tem por escopo 

resguardar o ordenamento jurídico e sua integridade, evitando contradições internas 

resultantes da incompatibilidade de normas infraconstitucionais com a Carta Maior. Não há 

lide e tampouco interesses pessoais em conflito. Trata-se de processo com características 

especiais, pois tem por objeto o interesse público. 

O Ministro Moreira Alves, relator no julgamento da ADC 1-1/DF, assim se 

manifestou em seu voto sobre o processo objetivo: 

 

Esta Corte já firmou o entendimento, em vários julgados, de que a ação direta de 

inconstitucionalidade se apresenta como processo objetivo, por ser processo de 

controle de normas em abstrato, em que não há prestação de jurisdição em conflitos 

de interesses que pressupõesm necessariamente partes antagônicas,  

mas em que há, sim, a prática, por fundamentos jurídicos, do ato político de 

fiscalização dos Poderes constituídos decorrente da aferição da observância, ou não, 

da Constituição pelos atos normativos deles emanados. (p. 20) 

 

Citando posição do Tribunal Constitucional Federal alemão de 1952, Dimoulis e 

Lunardi destacam que no processo objetivo não há interesses particulares em jogo, pelo que 

este tipo de processo visa a tutela da Constituição, e não a posição jurídica do postulante 

(DIMOULIS; LUNARDI, 2011, p. 219).  

Os autores fazem interessante paralelo entre as características do controle abstrato 

de constitucionalidade com o controle de legalidade dos atos administrativos, referindo que 

ambos têm a mesma estrutura de fiscalização judicial (2011, p. 221). 

Kelsen ensina que 

 

A maior diferença entre as Constituições americana e austríaca diz respeito ao 

processo pelo qual uma lei é declarada inconstitucional pelo órgão competente. De 

acordo com a Constituição dos Estados Unidos, a revisão judicial da legislação só é 

possível dentro de um processo cujo objetivo principal não seja estabelecer se uma 

lei é ou não constitucional. Essa questão pode surgir apenas incidentalmente, quando 

uma das partes sustentar que a aplicação de uma lei num caso concreto viola de 

modo ilegal os seus interesses porque a lei é inconstitucional. Assim, em princípio, 

apenas a violação do interesse de uma parte pode colocar em movimento o 

procedimento de revisão judicial da legislação. O interesse na constitucionalidade da 

legislação, contudo, é um interesse público que não necessariamente coincide com o 

interesse privado das partes envolvidas. Trata-se de um interesse público que merece 

ser protegido por um processo correspondente à sua condição especial. (2007: 311-

312). 

 

O STF manifestou-se a respeito do tema, tratando da “representação de 

inconstitucionalidade”, em voto do Ministro Néri da Silveira proferido na Reclamação 235-

7/MA, no seguinte sentido: 
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Na representação de inconstitucionalidade de lei em tese, não se consideram, em 

concreto, interesses subjetivos de eventuais destinatários da norma impugnada. Em 

virtude disso, em representação, não há a assistência de terceiros interessados na 

decisão. Está no art. 169, §2º., RISTF, na redação introduzida pela Emenda 

Regimental 02/1985, que não se admitirá, em representação, assistência a qualquer 

das partes.112 

 

Gustavo Binenbojm chega a afirmar, com base em julgamentos feitos pelo STF, 

que “A Corte Constitucional não está vinculada aos fundamentos jurídicos apontados na 

petição inicial da ação direta” (BINENBOJM, 2010, p. 155), o que se justifica em face das 

características especiais do processo objetivo e do interesse público por ele perseguido. 

A redação original da Constituição de 1988 nada trouxe a respeito da eficácia ou 

dos efeitos113 das decisões adotadas pelo STF em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade.  

Ponto interessante a respeito do controle de constitucionalidade abstrato, por meio 

de ação direta diz respeito à eficácia ex tunc que as decisões finais desta espécie de controle 

possuem em regra114. A declaração de inconstitucionalidade de uma determinada norma não 

se confunde com a “revogação” desta norma por uma razão bastante simples: a revogação da 

norma possui eficácia ex nunc e a declaração de inconstitucionalidade, em regra, possui 

eficácia ex tunc115.  

Assim, o fato de uma determinada norma, cuja constitucionalidade esteja sendo 

contestada perante o STF em sede de controle abstrato haver sido revogada, não impede a 

declaração de sua inconstitucionalidade, haja vista a maior amplitude de incidência desta 

declaração116. 

                                                           
112 É de se destacar que o voto se deu no sentido de reconhecer legitimidade para a Reclamação somente ao 

legitimado para atuar na representação, que nela tivesse “interesse jurídico” ou nela estivesse representado. 
113 A diferença entre eficácia geral e efeito vinculante será abordada em tópico próprio na sequência deste 

trabalho. 
114 O efeito vinculante e a eficácia erga omnes serão tratados posteriormente. 
115 Na verdade, esta afirmação decorre da conclusão sobre a interpretação empregada pelo STF sobre a atividade 

de controle, haja vista a inexistência de consignação expressa sobre a eficácia ex tunc das decisões de controle 

abstrato. Esta é uma decorrência lógica do sistema americano de controle de constitucionalidade, que trabalha 

com análise de constitucionalidade em concreto, ou seja, em situações em que a declaração de 

inconstitucionalidade somente se presta a resolver o conflito levado a julgamento se for realizada com eficácia ex 

tunc (pois a norma levada a julgamento já foi aplicada). No controle abstrato, a teoria de Kelsen prevê a 

anulabilidade da norma, o que evita problemas intertemporais. Este ponto será melhor explorado em tópico 

próprio sobre os aspectos temporais das decisões de controle abstrato. 
116 O posicionamento do STF, entretanto, está em sentido oposto, considerando a Corte a “perda ulterior do 

objeto da própria ação direta” com a posterior revogação da lei declarada inconstitucional, senão vejamos: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO ATO 

ESTATAL IMPUGNADO. - A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de 

prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis 

que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito 

positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da 
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A análise mais aprofundada do tema demanda conclusão no sentido de que não há 

perda do objeto da ação, em especial pelo fato da revogação compreender apenas efeitos 

futuros - mantendo-se a validade dos atos pretéritos praticados durante a vigência da lei 

revogada – enquanto a declaração de inconstitucionalidade, em regra, possuir eficácia ex tunc, 

o que implica a possibilidade revisão dos atos anteriores praticados sob a vigência da lei 

revogada. 

Em 1993, por força da Emenda Constitucional n. 03, foi incluído um §2º. ao art. 

102, CF117, conferindo eficácia erga omnes e efeito vinculante com relação ao judiciário e ao 

executivo às decisões proferidas em ADC pelo STF.  

Em 2004, nova emenda, desta vez a de n. 45, trouxe alteração na redação do 

dispositivo118, conferindo eficácia erga omnes e força vinculante às decisões proferidas em 

ADIN e ADC pelo STF aos demais órgãos do judiciário e à administração pública direta e 

indireta federal, estadual e municipal. 

Trataremos a seguir de cada uma destas formas de controle concentrado abstrato 

de normas.  

 

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN 

 

A ideia de se realizar o controle abstrato das normas foi implementada em nosso 

sistema antes da Constituição de 1988. Ainda sob a vigência da Constituição de 1967/1969, 

foi promulgada a Emenda Constitucional 16 de 26 de novembro de 1965, que conferiu ao 

Procurador Geral da República o Brasil a legitimidade para propor representação contra 

inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa119, passou a existir no Brasil a 

possibilidade de controle abstrato das normas, com competência exclusiva para julgamento do 

STF.  

                                                                                                                                                                                     
ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes.” (ADI 1442/DF, Relator Ministro Celso de 

Mello, julgamento 03/11/2004 pelo Tribunal Pleno – DJ 29/04/2005) 
117 Redação dada pela EC 03/93: “art. 102. (...) § 2.º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão 

eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder 

Executivo.” 
118 “art. 102. (...) § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 

diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos 

e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 

indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”  
119 “Art. 101, I, (...) k) a representação contra inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa, federal 

ou estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral da República” 
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Como alerta Marcelo Alves Souza (2011, 205), a Constituição de 1946 já previa a 

representação interventiva120, que apesar de tratar, de certa maneira, de mecanismo de 

proteção dos dispositivos constitucionais - e, consequentemente, de jurisdição constitucional - 

dada a sua especificidade não pode ser considerada como verdadeira ação de controle abstrato 

de constitucionalidade de normas. 

A Constituição de 1967 manteve a alteração introduzida pela Emenda 16/65, 

excluindo apenas a permissão antes existente de criação de processo de competência 

exclusiva dos Tribunais de Justiça estaduais para o controle dos atos municipais que 

contrariassem as Constituições estaduais (MENDES, 2010, p. 1204). 

Com a emenda 07/77, criou-se a chamada “representação interpretativa”, ou seja, 

um instrumento com legitimidade ativa também restrita ao Procurador-Geral da República 

cujo objeto seria aferir a fixação imediata da correta interpretação da lei, evitando-se, assim, a 

proliferação de demandas (MENDES, 2010, p. 1205). 

A ADIN foi prevista pelo legislador originário de 1988 no art. 102, I, ‘a’, em que 

se conferiu ao STF a competência para julgar originariamente a ação direta de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.  

O rol dos legitimados para sua propositura foi amplamente expandido pelo Texto 

de 1988, que em seu art. 103121 conferiu a diversas autoridades e entidades a legitimação para 

a propositura da ADIN122, os quais podem ser divididos em dois grandes grupos: legitimados 

universais e especiais, devendo estes últimos comprovar a pertinência temática123 da questão 

levada à discussão e o âmbito de sua atuação. 

                                                           
120 hoje chamada de Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva, tratando da possibilidade de intervenção 

federal da União em Estado que pratique uma das hipóteses previstas constitucionalmente 
121 A redação original do caput fazia referência unicamente à ADIN. Com a redação atual, o dispositivo ficou 

assim: Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 

constitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos 

Deputados; IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;  V - o 

Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - 

confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
122 A relação do art. 103, CF foi reproduzida no art. 2º. da Lei 9868/99. 
123 Pode-se falar em uma relação entre a pertinência temática e o interesse de agir do processo comum. Neste 

sentido, ADIn 138-MC, em que restou decidido que “Tem a associação dos magistrados brasileiros, entidade de 

classe de âmbito nacional, legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei que vincule 

vencimentos de membros de certas carreiras, aos tetos dos integrantes dos três poderes do estado, dentre os quais 

o judiciário, integrados por seus filiados, pois há pertinência entre seu objetivo estatutário e a preocupação 

politica de defesa do tratamento que, em matéria de vencimentos, lhe pareça adequado a magistratura, em face 

do ordenamento constitucional.” Para Marinoni, trata-se de aprofundamento da exigência para a legitimidade, e 

não falta de interesse processual (2012: 911)  
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A regulamentação legal, trazida por meio da Lei 9868/99, reproduziu a previsão 

constitucional de eficácia geral e efeitos vinculantes da decisão124, que deverá ser adotada 

com quórum mínimo de 8 ministros125, prevendo a possibilidade de modulação de efeitos 

temporais da decisão126 por voto de dois terços dos Ministros127. 

O objeto do controle por meio de ADIN é a lei ou ato normativo federal ou 

estadual128, admitindo o nosso sistema, de maneira singular129 o controle de 

constitucionalidade de emenda constitucional. Ou seja, o próprio “bloco de 

constitucionalidade”, composto também pelas emendas constitucionais, pode ser objeto de 

controle – as emendas são ao mesmo tempo referência e objeto de controle de 

constitucionalidade, o que pode ensejar situações bastante desconfortáveis em nosso sistema. 

As leis municipais e as normas editadas antes da entrada em vigor da constituição 

Federal não podem ser objeto de controle de constitucionalidade por meio de ADIN que tenha 

como parâmetro a Constituição atual.  

As normas municipais, por não estarem previstas na hipótese constitucional de 

cabimento da ADIN; e as normas anteriores à Constituição, pois o parâmetro de conformação 

constitucional que deve ser avaliado é o da Constituição vigente no momento de sua 

elaboração – seja com relação ao aspecto formal quanto ao material.  

Assim, as normas anteriores à constituição de 1988 podem ser objeto de ADIN 

desde que a inconstitucionalidade afirmada seja formal ou material, e com relação 

exclusivamente aos critérios estabelecidos no momento de sua criação, ou seja, a Constituição 

anterior. Não poderá ser objeto de ADIN para aferição de adequabilidade com relação à atual 

Constituição, pois às normas já vigentes quando da promulgação da Constituição aplica-se a 

teoria da recepção (DIMOULIS; LUNARDI, 2011: 113). 

                                                           
124 “Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará 

publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. 

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação 

conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia 

contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, 

estadual e municipal.” 
125 “Art. 22. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente 

será tomada se presentes na sessão pelo menos oito Ministros.” 
126 Este ponto será abordado em tópico próprio denominado “modulação temporal das decisões do STF”. 
127 “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.” 
128 Art. 102, I, ‘a’, CF. 
129 Dimoulis e Lunardi relatam que o único exemplo encontrado no Direito estrangeiro de controle de 

constitucionalidade de emenda constitucional foi uma única decisão na Argentina, em 1999, após recurso de um 

membro da própria corte (2011: 110). 
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Apesar de não se admitir a intervenção de terceiros nos processos objetivos130, é 

permitida a participação de amicus curiae131 e a realização de audiências públicas132, o que 

revela a preocupação do legislador com a abertura das decisões neste tipo de ação à 

participação ativa da sociedade. A lei previu também a possibilidade de medida cautelar133 

com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc e a possibilidade de julgamento simplificado134. 

 

5.1. A coisa julgada na ADIN 

 

Questão instigante que se coloca é acerca da formação da coisa julgada em ADIN. 

Em outras palavras, se determinada norma objeto de controle de constitucionalidade é 

declarada constitucional por meio de ADIN, está o STF proibido de analisar novamente a 

questão, por força da coisa julgada material? E se a declaração for de inconstitucionalidade, 

existe algum impedimento para a nova análise? A questão é intrigante e, ao contrário do que 

pode parecer numa análise mais superficial, não indica respostas idênticas às duas situações 

colocadas. 

Isto porque a declaração de inconstitucionalidade retira a norma jurídica do 

ordenamento, enquanto a declaração de constitucionalidade permite que a norma permaneça 

no sistema, de sorte que novas circunstâncias possam levar a uma rediscussão sobre a 

adequação da norma aos preceitos constitucionais. Para esta concepção, é essencial a 

                                                           
130 “Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.” 
131 “Art. 7º., § 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, 

por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros 

órgãos ou entidades.” 
132 “Art. 9o (...) § 1o Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória 

insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar 

perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, 

ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.” 
133 “Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário 

Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo 

solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento 

estabelecido na Seção I deste Capítulo. § 1o A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida 

com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. § 2o A concessão da 

medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido 

contrário.” 
134 Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial 

significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez 

dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no 

prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente 

a ação. 
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compreensão da diferença entre norma e texto, entre suporte físico, significação e 

significado135. 

Neste contexto, temos que a declaração de constitucionalidade da norma não só 

pode, como deve ser eventualmente revista pelo STF136, já que novas circunstâncias podem 

levar a eventual e posterior inconstitucionalidade da norma137 (overruling).138  

De outro lado, a declaração de inconstitucionalidade, por ter como consequência a 

retirada da norma do sistema, impede nova análise da questão, por representar hipótese de 

“impossibilidade jurídica do pedido” (DIMOULIS e LUNARDI, 2011: 196), já que a norma 

não mais subsiste no ordenamento jurídico. 

Esta seja, talvez, uma hipótese de “coisa julgada secundum eventum litis”, já que a 

declaração de inconstitucionalidade ficará protegida pela coisa julgada, e a declaração de 

constitucionalidade, muito embora possua força vinculante (vertical e horizontal), não139. 

 

6. Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 

 

Obra da emenda Constitucional n. 03/93140, a ADC não foi prevista pelo 

constituinte originário. A bem da verdade, a ADC foi criada para declarar a 

constitucionalidade da COFINS, instituída pela LC 70/93 e cuja discussão judicial nas 

                                                           
135 Em sendo o direito um “fato comunicacional”, como afirmado por Paulo de Barros Carvalho (2009: 167), o 

contexto em que está inserto é de fundamental importância para sua interpretação. Nas palavras do autor, “o 

texto se restringe ao plano dos enunciados enquanto suporte de significação, de caráter eminentemente físico, 

expresso na sequência material do eixo sintagmático. Mas não há texto sem contexto, pois a compreensão da 

mensagem pressupões necessariamente uma série de associações que poderíamos referir como linguísticas e 

extralinguísticas” (CARVALHO, 2009: 187). 
136 Esta discussão é recolocada na análise da vinculação dos Tribunais aos seus próprios precedentes, no Capítulo 

II. 
137 Na Rcl 4374, Gilmar Mendes defende até mesmo a possibilidade de revisão incidental de declaração de 

constitucionalidade abstrata. Até o dia 12 de julho de 2013 o acórdão não estava disponível, encontrando-se no 

site do STF apenas a decisão, in verbis: “Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da reclamação, vencidos os 

Ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa (Presidente), que dela não conheciam. No 

mérito, por maioria, julgou improcedente a reclamação, vencido o Ministro Teori Zavascki, que a julgava 

procedente. Plenário, 18.04.2013.”   
138 Neste sentido, deve ser citado o voto do Ministro Moreira Alves na Questão de Ordem suscitada na ADC 01, 

em que afirma que o STF é alcançado pela eficácia erga omnes das decisões proferidas em ADIN e ADC, o que 

o impede de “voltar atrás na declaração que nela fez anteriormente.” (ADC 1-1/DF, p. 19) 
139 Na verdade, pode-se enquadrar a situação também como hipótese de sentença determinativa, em que a 

alteração da situação fático-jurídica em que foi proferida enseja a possibilidade de revisão de seu conteúdo em 

novo processo. 
140 Referida emenda alterou a alínea ‘a’ do art. 102 e do §4º. do art. 103, CF, posteriormente revogado pela EC 

45/04, assim: “Art. 102. (...) I (...) a. a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (...) Art. 103. (...) §4º. A 

ação declaratória de constitucionalidade poderá ser proposta pelo Presidente da República, pela Mesa do Senado 

Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo Procurador-Geral da República.” 



66 

 

 

instâncias ordinárias estava causando extrema insegurança dada a concessão de liminares em 

face do entendimento de alguns juízes no sentido da inconstitucionalidade da norma. 

A afirmação da criação casuística da ADC é respaldada pelos dados estatísticos do 

próprio STF141, em que se nota que no ano de sua criação, somente a ADC n. 1 foi distribuída. 

Nos três anos subsequentes à sua criação, nenhuma ADC foi distribuída, e até hoje142 somente 

foram distribuídas 30143 ações declaratórias de constitucionalidade. 

A ação declaratória de constitucionalidade, cuja função em nosso sistema pode ser 

questionada, haja vista a existência do princípio da presunção da constitucionalidade das 

leis144, é bastante similar à ADIN, possuindo tais ações caráter dúplice145 (BINENBOJM, 

2010: 199) em face dos objetos perseguidos por cada uma delas – a procedência da ADIN 

possui exatamente o mesmo resultado prático da improcedência da ADC. 

A diferença entre as ações reside no requisito especial para a propositura da ADC, 

previsto no art. 14, III da Lei 9868/99146, no sentido do autor dever demonstrar o estado de 

incerteza judicial, a dúvida e controvérsia sobre a legitimidade da lei. Este requisito se mostra 

razoável para evitar da a ADC seja utilizada como instrumento de consulta jurídica. 

 

7. ADIN por omissão147 

 

A ideia de plena liberdade do legislador com relação aos assuntos que deveriam 

ser objeto de produção legislativa, vigente até a metade do século XX, sofreu significativa 

mudança no período do pós-guerra, tendo a Constituição alemã de 1949 expressamente 

reconhecido a vinculação do legislador à Constituição e aos Direitos Fundamentais 

(MENDES, 2010: 1346).  

Em estando o legislador vinculado à Constituição, a produção legislativa passa a 

ter mais um norte de atuação, qual seja, a concretização de valores, direitos e garantias 

assegurados no Texto Maior.  

                                                           
141 Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisaClasse, consultado 

em 02 de abril de 2013. 
142 Dados coletados em 02 de abril de 2013. 
143 Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=adc. 
144 A doutrina destaca que o princípio confere às leis presunção relativa de constitucionalidade, enquanto a ADC 

assegura a presunção absoluta – V. BINENBOJM, 2010: 190. 
145 Art. 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual 

ação declaratória; e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente 

eventual ação declaratória. 
146 Art. 14. A petição inicial indicará: (...) III - a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da 

disposição objeto da ação declaratória. 
147 Para uma análise profunda das omissões inconstitucionais, v.  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisaClasse
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=adc
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E o Tribunal Constitucional alemão abordou a questão da omissão legislativa pela 

primeira vez em 1951, negando a possibilidade de omissão legislativa inconstitucional, 

posição que começou a mudar em decisões proferidas em 1957 e 1958 (MENDES, 2010, p. 

1347), em que o Tribunal constatou, respectivamente, o cabimento de medida judicial contra 

omissão parcial do legislador, e a “ofensa a direito constitucional dos impetrantes, em virtude 

da omissão legislativa”, concebendo desde então a ideia de “inconstitucionalidade por 

omissão” seja por omissão parcial – constatada pela execução imperfeita ou incompleta do 

dever legislativo – ou pela omissão total (MENDES, 2010, p. 1347). 

  Esta análise, entretanto, demanda prévia e necessária delimitação da diferença 

existente entre as normas constitucionais de acordo com a sua eficácia, haja vista a relevância 

que esta classificação tem para a análise das omissões inconstitucionais148.  

José Afonso da Silva, ao tratar dos diferentes níveis de eficácia que possuem as 

normas constitucionais, assim se pronuncia: 

 

Se todas têm eficácia, sua distinção, sob esse aspecto, deve ressaltar essa 

característica básica e ater-se à circunstância de que se diferenciam tão-só quanto ao 

grau de seus efeitos jurídicos. (...) 

Em vez, pois, de dividir as normas constitucionais, quanto à eficácia e 

aplicabilidade, em dois grupos, achamos mais adequado considera-las sob tríplice 

característica, discriminando-as em três categorias: 

I – normas constitucionais de eficácia plena; 

II – normas constitucionais de eficácia contida; 

III – normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida. 

Na primeira categoria incluem-se todas as normas que, desde a entrada em vigor da 

constituição, produzem todos os seus efeitos essenciais (ou têm a possibilidade de 

produzi-los), todos os objetivos visados pelo legislador constituinte, porque este 

criou, desde logo, uma normatividade para isso suficiente, incidindo direta e 

imediatamente sobre a matéria que lhes constitui objeto. O segundo grupo também 

se constitui de normas que incidem imediatamente e produzem (ou podem produzir) 

todos os efeitos queridos, mas preveem meios ou conceitos que permitem manter 

sua eficácia contida em certos limites, dadas certas circunstâncias. Ao contrário, as 

normas do terceiro grupo são todas as que não produzem, com a simples entrada em 

vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer 

motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso bastante, 

deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão do Estado. (SILVA, 

2009: 82-83) 

 

Percebe-se, assim, que existem normas regularmente previstas na Constituição 

mas que padecem de eficácia jurídica, ou seja, que ainda não possuem aptidão para produzir 

efeitos jurídicos, carecendo de complementação infraconstitucional para tal. E a omissão do 

legislador com relação à elaboração desta norma, necessária à implementação do mandamento 

contido na Constituição reveste-se de inconstitucionalidade. 

                                                           
148 Sobre as diferentes formas de omissão: vertical/horizontal; parcial/total, v. ADIN 1442-1/DF (fls. 141 dos 

autos). 
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André Vicente Pires Rosa afirma que os países em desenvolvimento são exemplo 

típico desta situação, assim: 

Allí las constituciones son extremamente pródigas em el anuncio, normalmente 

bienintencionado, de um sinnúmero de derechos ineficaces exatamente por causa, 

principalmente, de la falta de movimento y actuación de sus respectivos parlamentos 

(ROSA, 2006, p. 10).   

 

A Constituição de 1988, seguindo a característica marcante das Constituições 

modernas concebidas após a II guerra mundial, assegurou um rol bastante extenso de direitos 

e garantias individuais e sociais, além de prever normas programáticas.  

A inconstitucionalidade decorrente da omissão legislativa enfoca a força 

normativa da Constituição, afirmando a necessidade de implementação do plano traçado pelo 

constituinte, no sentido de “realização do próprio Estado de Direito democrático, fundado na 

soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, da 

iniciativa priva e no pluralismo político” (MENDES, 2010, p. 1345)  

O STF, no julgamento da ADIN 1442-1/DF assim se manifestou sobre a omissão 

inconstitucional: 

A violação negativa do texto constitucional, resultante da situação de inatividade do 

Poder Público - que deixa de cumprir ou se abstém de prestar o que lhe ordena a Lei 

Fundamental - representa, notadamente em tema de direitos e liberdades de segunda 

geração (direitos econômicos, sociais e culturais), um inaceitável processo de 

desrespeito à Constituição, o que deforma a vontade soberana do poder constituinte 

e que traduz conduta estatal incompatível com o valor ético-jurídico do sentimento 

constitucional, cuja prevalência, no âmbito da coletividade, revela-se fator capaz de 

atribuir, ao Estatuto Político, o necessário e indispensável coeficiente de 

legitimidade social. (ADI 1442/DF, Relator Ministro Celso de Mello, julgamento 

03/11/2004 pelo Tribunal Pleno – DJ 29/04/2005) 

 

A ADIN por omissão tem por objeto sanar esta ausência normativa (do legislativo 

ou executivo) que impossibilite a eficácia jurídica do dispositivo constitucionalmente 

previsto. Neste sentido afirma Ivo Dantas: 

enquanto no controle de inconstitucionalidade por ação objetiva-se a eliminação de 

uma norma que se encontra em confronto com a Lex Magna, aqui, em última 

análise, busca-se o inverso, ou seja, que o legislador ou o administrador, até então 

inerte, elabore a norma que, por imperativo constitucional c aber-lhe-ia fazer e não o 

fez, sendo, portanto, omisso ou ausente quanto à determinação contida na 

Constituição. (DANTAS, 2010b, p. 137-138).  

A regulamentação da ADIN por omissão está na mesma norma da ADIN, a Lei 

9868/99149. Os legitimados são os mesmos da ADIN150, proposta ação não pode haver 

                                                           
149 O Capítulo II-A da lei 9868/99, que trata da ADIN por omissão, foi incluído pela lei 12.063 de 2009. 
150 art. 12-A.  Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da 

ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. 
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desistência151 e a decisão de procedência da ação será no sentido de dar ciência ao Poder 

competente para que adote as providências necessárias e, em sendo órgão administrativo, para 

que o faça em trinta dias152. 

Esta ação difere do Mandado de Injunção153 referido anteriormente, pois a 

previsão constitucional de cabimento deste é a ausência de norma regulamentadora que torne 

inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania154.  

Trata-se de ação subjetiva e demanda, além da omissão legislativa, o impedimento 

do exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas previstos no art. 5º., LXXI, CF155. Por ser 

ação subjetiva, produz coisa julgada apenas para as partes litigantes156. 

 

8. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 

 

A arguição de descumprimento de preceito fundamental, prevista no texto 

originário de 1988, somente foi regulamentada mais de uma década depois da promulgação da 

Constituição Federal, através da Lei 9882 de 03 de dezembro de 1999. 

A referida lei prevê, em seu art. 1º.157, que a ADPF tem por objeto “evitar ou 

reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público” ou “quando for 

                                                           
151 Art. 12-D.  Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá desistência. (incluído 

em 2009 pela lei 12.063) 
152 Art. 12-H.  Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no art. 22, será dada 

ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias. § 1o  Em caso de omissão imputável a 

órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 (trinta) dias, ou em prazo razoável a 

ser estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse 

público envolvido. 
153 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - 

processar e julgar, originariamente: (...) q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma 

regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, 

do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos 

Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; 
154 CF, Art. 5º. (...) LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 

torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 

à soberania e à cidadania; 
155 A análise da evolução da jurisprudência do STF no que tange à concretização de direitos por meio do MI é 

interessante, mas demandaria um trabalho próprio, exclusivamente para avaliar a relação entre os efeitos e a 

eficácia das decisões neste tipo de ação subjetiva e o controle de inconstitucionalidade por omissão, o que não 

será objeto deste estudo. 
156 É de se destacar que já há autores defendendo o efeito vinculante (MARINONI et al, 2012: 1090), o que pode 

ser respaldado pela atual posição do STF.  
157 Art. 1o A argüição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo 

Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder 

Público. Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental: I - quando for 

relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, 

incluídos os anteriores à Constituição; II – VETADO. 
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relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, 

estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição”. Não definiu a lei, entretanto, 

qual o conceito de “preceito fundamental158”, o que gera controvérsias na doutrina sobre sua 

amplitude159. 

Na previsão legal foi prevista a figura da arguição incidental, como mecanismo de 

controle bastante similar ao controle concreto alemão (MENDES, 1216). No entanto, tal 

dispositivo encontra-se suspenso por força de liminar160 concedida na ADIN 2231-8, proposta 

pelo Conselho Federal da OAB questionando a íntegra da lei.  

Os legitimados para a propositura da ADPF são os mesmos da ADIN161, sendo 

possível a concessão de liminar mediante voto da maioria do Tribunal, podendo o Relator 

concedê-la, ad referendum do plenário, em casos de extrema urgência, risco de grave lesão ou 

durante o recesso162.  

                                                           
158 v. MENDES, 2010: 1219, no sentido de que o STF precisa definir o que é preceito fundamental. No mesmo 

sentido, ADPF 1, em que o Relator, Ministro Néri da Silveira afirma, in verbis: “Guarda da Constituição e seu 

intérprete último, ao Supremo Tribunal Federal compete o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema 

constitucional brasileiro, como preceito fundamental, cujo desrespeito pode ensejar a arguição prevista na Lei 

9882, de 3.12.1999.” (fls. 10 dos autos) 
159 Como exemplo, citamos: “preceitos fundamentais são aqueles que conformam a essência de um conjunto 

normativo constitucional. São aqueles que conferem identidade à Constituição. Diferenciam-se dos demais 

preceitos constitucionais por sua importância, o que se dá em virtude dos valores que encampam e de sua 

relevância para o desenvolvimento ulterior de todo o Direito.” (SILVA, 2007: 554). Na ADPF 1 o Relator, 

Ministro Nery da Silveira destaca diversas posições a respeito do tema, colocando o posicionamento no Ministro 

Oscar Dias Corrêa, no sentido de que o STF deve atribuir o conteúdo de “preceito fundamental”, podendo desde 

logo ser indicados aqueles temas que não podem sequer ser objeto de emenda como preceitos fundamentais, 

incluindo também no conceito os princípios do art. 1º, CF, os direitos fundamentais individuais e coletivos, os 

direitos sociais, os direitos políticos, normas relativa à organização político-administrativa, a distribuição de 

competências entre os entes federados e as funções estatais, a discriminação de rendas, as garantias da ordem 

econômica e financeira. O Relator cita também o posicionamento de Celso Bastos, que acrescenta àqueles a 

proteção à criança, à velhice e aos menos afortunados. No mesmo relatório consta o posicionamento de 

Clèmerson Merlin Clève, que faz referência a José Afonso da Silva, relacionando a ADPF ao recurso 

constitucional alemão. (fls. 10 e 11 dos autos)  
160 A liminar foi concedida pelo Relator, Ministro Néri da Silveira, em 05 de dezembro de 2001, nos seguintes 

termos: “com relação ao inciso I do parágrafo único do artigo 1º da lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999, 

para excluir, de sua aplicação, controvérsia constitucional concretamente já posta em juízo, bem como deferindo, 

na totalidade, a liminar, para suspender o § 3º do artigo 5º da mesma lei, sendo em ambos os casos o deferimento 

com eficácia ex nunc e até final julgamento da ação direta.”  
161 Lei 9882/99 - Art. 2o. Podem propor argüição de descumprimento de preceito fundamental: I - os legitimados 

para a ação direta de inconstitucionalidade; 
162 Lei 9882/99 - Art. 5o O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá 

deferir pedido de medida liminar na argüição de descumprimento de preceito fundamental. § 1o Em caso de 

extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a 

liminar, ad referendum do Tribunal Pleno. § 2o O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis 

pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da República, no prazo 

comum de cinco dias. § 3o A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o 

andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação 

com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa 

julgada. (suspenso pela ADI 2231-8). 
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A ADPF possui, expressamente, caráter subsidiário163 e possui rito bastante 

similar ao da ADIN, o que viabiliza até mesmo a conversão de uma em outra164. Do mesmo 

modo que a ADIN e a ADC, permite a realização de audiência pública165 e a intervenção de 

amicus curiae166. 

Quanto à decisão proferida na ADIN, terá os mesmos efeitos e eficácia da decisão 

proferida em ADIN, aplicando-se a ela exatamente o mesmo tratamento dispensado àquela.  

Pela descrição legal da ADPF, denota-se que sua inserção no sistema de controle 

direto de constitucionalidade se deu para sanar as limitações da ADIN com relação às leis 

municipais e anteriores à Constituição vigente. 

 

9. Reclamação167 

 

A Reclamação, prevista no art. 102, I, ‘l’, CF168 e regulamentada pela Lei 

8038/90169, está prevista nos artigos 156 a 162 do RISTF170, e tem por objetivo preservar a 

competência do STF e a autoridade de suas decisões. 

                                                           
163 Lei 9882/99 – Art. 4º. (...) § 1o Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental 

quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. 
164 Exemplo desta conversão foi a ADPF 132 
165 Lei 9882/99 - art. 6º., §1º. 
166 Lei 9882/99 - art. 6º., §2º. 
167 Sobre o tema, v. DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação Constitucional no direito brasileiro. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2000. 
168 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - 

processar e julgar, originariamente: (...) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 

autoridade de suas decisões; 
169 CAPÍTULO II – Reclamação - Art. 13 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade 

das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público. Parágrafo único - A 

reclamação, dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao 

relator da causa principal, sempre que possível. Art. 14 - Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará 

informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de dez 

dias; II - ordenará, se necessário, para evitar dano irreparável, a suspensão do processo ou do ato impugnado. 

Art. 15 - Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 16 - O Ministério Público, nas 

reclamações que não houver formulado, terá vista do processo, por cinco dias, após o decurso do prazo para 

informações. Art. 17 - Julgando procedente a reclamação, o Tribunal cassará a decisão exorbitante de seu 

julgado ou determinará medida adequada à preservação de sua competência. Art. 18 - O Presidente determinará 

o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. 
170 Art. 156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a 

competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. Parágrafo único. A reclamação será 

instruída com prova documental. Art. 157. O Relator requisitará informações da autoridade, a quem for imputada 

a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de cinco dias. Art. 158. O Relator poderá determinar a 

suspensão do curso do processo em que se tenha verificado o ato reclamado, ou a remessa dos respectivos autos 

ao Tribunal. Art. 159. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 160. Decorrido o 

prazo para informações, dar-se-á vista ao Procurador-Geral, quando a reclamação não tenha sido por ele 

formulada. Art. 161. Julgando procedente a reclamação, o Plenário ou a Turma poderá: I – avocar o 

conhecimento do processo em que se verifique usurpação de sua competência; II – ordenar que lhe sejam 

remetidos, com urgência, os autos do recurso para ele interposto; III –cassar decisão exorbitante de seu julgado, 

ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição. Parágrafo único. O Relator poderá julgar a 
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Em monografia sobre o tema, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas (2000: 46-47) 

aborda cinco diferentes fases da Reclamação constitucional, assim: 

a1) dos primórdios do STF até 1957, quando foi introduzida a reclamação em seu 

regimento interno – que se chamará de fase de formulação do instituto; 

a2) a partir da incorporação da medida ao RISTF até a promulgação da CF/67 – que, 

na história da medida, será tida como sua fase de discussão; 

a3) do advento da CF/67, passando pela EC 1/69, até a edição da EC 7/77 – que vai 

se denominar fase de consolidação; 

a4) desde as modificações trazidas pela EC 7/77 ao final do regime constitucional 

imediatamente pretérito – a fase de definição do instituto; 

a5) da CF 88 até o presente – em que se tem a fase da plenificação constitucional da 

reclamação.  

 

A Emenda Constitucional 45/2004 acrescentou mais uma hipótese de cabimento 

da Reclamação, qual seja assegurar o respeito às súmulas vinculantes, nos termos do §3º. do 

art. 103-A a emenda constitucional171. 

A Reclamação, portanto, é instrumento de que se vale a parte interessada ou o 

Ministério Público172 para a manutenção da integridade do sistema, à medida que seu 

julgamento permite a cassação da decisão exorbitante do julgado do STF ou a preservação de 

sua competência173. 

Deve ser ressaltada a independência existente entre a Reclamação e o efeito 

vinculante das decisões do STF, sendo certo que aquela possui existência e funcionalidade no 

sistema mesmo sem este174.   

E neste sentido afirma Luiz Guilherme Marinoni que “(P)para existir enquanto 

instrumento processual, a reclamação não depende da eficácia vinculante. A reclamação 

constitui forma de cassar decisão que usurpou a competência ou desrespeitou autoridade de 

decisão do Tribunal.” (MARINONI et al, 2012: 995) 

Antes, entretanto, de ser afirmada a força vinculante das decisões do STF, a 

Reclamação era instrumento passível de utilização apenas pelas partes do processo originário 

em que proferida a decisão desobedecida.175  

                                                                                                                                                                                     
reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. Art. 162. O Presidente do 

Tribunal ou da Turma determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. 
171 Art. 103-A, (...) §3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 

indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o 

ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a 

aplicação da súmula, conforme o caso. 
172 Art. 13, Lei 8038/90. 
173  Lei 8038/90 - Art. 17 - Julgando procedente a reclamação, o Tribunal cassará a decisão exorbitante de seu 

julgado ou determinará medida adequada à preservação de sua competência. 
174 Basta dizer que a Reclamação foi inserida em nosso sistema bem antes do efeito vinculante. Este, entretanto, 

aumentou o espectro de abrangência da Reclamação.  
175 Neste sentido, Rcl 224-1 e Rcl 235-7. 
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Assim, com relação à desobediência às decisões proferidas em sede de controle 

difuso, somente as partes litigantes no processo originário poderiam se utilizar da 

Reclamação; no caso do controle concentrado, somente o Procurador Geral da República 

poderia dela fazer uso.176 

Após a afirmação do efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF no 

controle concentrado177, a Reclamação passou a ser instrumento passível de utilização por 

todos os jurisdicionados. Neste sentido, merece destaque trecho do voto proferido pelo 

Ministro Dias Toffoli no julgamento de ED-AgReg-Rcl 707/SP178, assim: 

É verdade que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, durante algum tempo, 

entendeu não ser cabível o manejo da reclamação constitucional com o objetivo de 

preservar a autoridade de decisão proferida em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade por quem não haja participado da relação processual da ação 

paradigma. Posteriormente o entendimento foi flexibilizado, assentando-se a 

possibilidade de a reclamação constitucional ser proposta por qualquer dos 

legitimados para instaurar o controle concentrado, independentemente de terem 

participado da relação jurídica original. Em outras palavras, passou-se a admitir a 

ação reclamatória quando ajuizada por qualquer das partes que compõem o rol 

taxativo do art. 103 da Constituição Federal. Em 1999, foi publicada a Lei nº 9.868, 

a qual dispôs sobre o julgamento das ações de controle concentrado de 

constitucionalidade. No parágrafo único do art. 28 da referida lei, assentou-se a 

eficácia erga omnes e o efeito vinculante das decisões proferidas na ação direta de 

inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade, em consonância 

com o que previsto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 

3/93. Assim, no julgamento de questão de ordem da Rcl nº 1.880/SP, da relatoria do 

Ministro Maurício Corrêa, esta Corte declarou constitucional o parágrafo único do 

art. 28 da Lei nº 9.868/99, evoluindo a jurisprudência no sentido de que todos 

aqueles que forem atingidos por decisões contrárias ao entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal em julgamento de mérito proferido em controle 

concentrado de constitucionalidade estarão legitimados para a propositura de 

reclamação constitucional. 

 

A Reclamação, assim, é hoje instrumento importantíssimo de manutenção da 

integridade do sistema jurídico, uma vez que viabiliza o controle de atos ou decisões 

conflitantes com o quanto decidido pela mais alta Corte do país.  

A análise realizada pelo STF na Reclamação, portanto, está restrita à competência 

e ao respeito das suas decisões. E neste ponto a definição do aspecto objetivo do que se 

considera “decisão” torna-se absolutamente relevante. Esta análise será realizada em tópico 

próprio deste trabalho. 

 

10. Controle de Constitucionalidade e as emendas constitucionais 

 

                                                           
176 V. redação anterior do art. 156, RISTF. 
177 Obra das emendas constitucionais 03/93 e 45/04, consoante acima afirmado. 
178 Julgamento em 06 de fevereiro de 2013, fls.  
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Um ponto que não é muito explorado no Brasil com relação ao controle de 

constitucionalidade é a força que as emendas constitucionais possuem. A reforma do texto 

constitucional, por ser obra de poder constituído – e não verdadeiramente constituinte (poder 

de reforma é constituído, ou não, pelo constituinte originário), pode ser limitado e 

condicionado pelo seu criador, ou seja, pelo poder constituinte originário.  

Dentre as limitações constitucionais ao poder de reforma, interessa a este estudo a 

limitação material, que reside, atualmente, no art. 60, §4º. da Constituição Federal de 1988179. 

A primeira constituição republicana trouxe o a possibilidade de controle difuso 

para o Brasil (art. 59, §1º, CF/1891). A possibilidade efetiva de realização do controle difuso 

por todos os juízes (estaduais e federais), foi regulamentada pelo art. 13, §10 da Lei 221 de 20 

de novembro de 1894.  

A emenda Constitucional 3 de 1926 atribuiu a função uniformizadora de 

jurisprudência em matéria de direito constitucional e federal ao STF180. Na CF de 1934 foi 

prevista a possibilidade de suspensão pelo Senado da norma declarada inconstitucional pelo 

STF. Até então, o controle de constitucionalidade brasileiro era unicamente difuso e concreto. 

Em 1965, a Emenda 16 previu a possibilidade da realização do controle abstrato. 

Ou seja, o controle abstrato foi introduzido no Brasil por meio de emenda constitucional.  

E mais, em 1977 foi emendada a Constituição de 1967/1969, com a Emenda 

Constitucional n. 07 de 13 de abril de 1977, a qual introduziu a arguição de relevância com 

disciplina pelo Regimento Interno do STF181 e a representação interpretativa182, viabilizando 

assim a possibilidade de efeito vinculante, que veio a ser regulamentado pela emenda 

regimental 07/78 do RISTF. 

                                                           
179 “Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...) § 4º - Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e 

periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais.” 
180 Redação dada pela EC 03/1926 aos parágrafos 1º e 2º. do art. 60: “§ 1º Das sentenças das justiças dos Estados 

em ultima instancia haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal: a) quando se questionar sobre a vigencia 

ou a validade das leis federaes em face da Constituição e a decisão do Tribunal do Estado lhes negar applicação; 

b) quando se contestar a validade de leis ou actos dos governos dos Estados em face da Constituição, ou das leis 

federaes, e a decisão do tribunal do Estado considerar válidos esses actos, ou essas leis impugnadas; c) quando 

dous ou mais tribunaes locaes interpretarem de modo differente a mesma lei federal, podendo o recurso ser 

tambem interposto por qualquer dos tribunaes referidos ou pelo procurador geral da Republica; quando se tratar 

de questões de direito criminal ou civil internacional. § 2º Nos casos em que houver de applicar leis dos Estados, 

a justiça federal consultará a jurisprudencia dos tribunaes locaes, e, vice-versa, as justiças dos Estados 

consultarão a jurisprudencia dos tribunaes federaes, quando houverem de interpretar leis da União. 
181 § 3º O regimento interno estabelecerá: a) a competência do plenário, além dos casos previstos nas alíneas a, b, 

c, d, i, j, l e o do item I dêste artigo, que lhe são privativos; b) a composição e a competência das turmas; c) o 

processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal e da argüição de relevância da 

questão federal; e d) a competência de seu Presidente para conceder o exequatur a cargas rogatórias e para 

homologar sentenças estrangeiras. 
182Art. 119: (...)  l) a representação do Procurador-Geral da República, por inconstitucionalidade ou para 

interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm#art119il
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Em 1988 foi criado um sistema complexo e misto de controle de 

constitucionalidade, englobando o controle político prévio183, o controle político repressivo184, 

o controle judicial repressivo concreto (atribuído a todos os juízes e tribunais, por meio de 

seus órgãos especiais ou plenários185, além do controle judicial repressivo abstrato186. Ou seja, 

as três funções estatais foram contempladas com a possibilidade de realização do controle de 

constitucionalidade (executivo: veto; legislativo: comissões de Constituição; e judiciário: 

controle concreto e abstrato). 

Entretanto, o constituinte originário mais uma vez deixou de tratar do efeito 

vinculante e da eficácia contra todos das decisões judiciais relativas ao controle de 

constitucionalidade. Então em 1993 o constituinte reformador promulgou a Emenda 

constitucional n. 03, que trouxe a previsão da Ação Declaratória de Constitucionalidade, bem 

como a eficácia erga omnes e o efeito vinculante das decisões proferidas em controle abstrato 

pelo STF187.  

Em 2004, nova emenda, desta vez a EC 45/2004, trouxe novos arranjos 

institucionais em sede de controle de constitucionalidade. Através da chamada “Reforma do 

Judiciário188”, foi instituída a “súmula vinculante”, estudada acima, que representou 

significativa alteração na atividade desempenhada pela Corte até então.  

Percebe-se, assim, que as emendas de reforma da Constituição possuem, no 

Brasil, um considerável papel na estrutura do controle de constitucionalidade. 

 

 

                                                           
183 Comissões de Constituição do Senado e da Câmara dos Deputados e o veto presidencial, previsto no art. 66, 

§1º. CF. 
184 Não aprovação de Medida Provisória por não atendimento dos pressupostos constitucionais - art. 62, §5º., CF 
185 art. 97, CF. 
186 Art. 102, I, ‘a’ e parágrafo único, na redação original: “a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal ou estadual; (...) Parágrafo único. A argüição de descumprimento de preceito fundamental, 

decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.” 
187 Art. 102, I, ‘a’ com a redação dada pela EC 03/93, ainda vigente, e §2º., com a redação dada pela EC 03/93, 

que foi posteriormente alterada pela EC 45/04: “a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 

federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (...) § 2.º As 

decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de 

constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 

relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo.”   
188 A mesma emenda criou o Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B) e o Conselho Nacional do Ministério 

Público (art. 130-A), além de efetivar diversas modificações de menor impacto no cenário jurídico. 
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CAPÍTULO IV: AS POSSIBILIDADES DECISÓRIAS DO STF 

 

O STF, como órgão colegiado de exercício da jurisdição, possui diversos 

instrumentos decisórios passíveis de serem utilizados quando do posicionamento dos 

ministros sobre um determinado processo. 

Não se pode olvidar também que a própria função do STF em nosso sistema deve 

ser colocada sob análise, haja vista a complexidade do nosso sistema de controle de 

constitucionalidade, consoante acima exposto, e as consequências ao sistema jurídico que suas 

decisões causam, em especial com relação à segurança e previsibilidade que se espera deste 

sistema.  

Por opção metodológica, não entraremos na seara do discurso e da argumentação 

jurídica189. A teoria da decisão, a utilização da teoria dos jogos e a teoria da linguagem 

demandariam, cada uma delas, uma tese inteira para se debater. Neste trabalho nos 

limitaremos a abordar o aspecto formal das decisões, sendo as referências ao discurso 

pontuais e restritas ao necessário para fundamentar um posicionamento. 

Considerando a imensa gama de competências atribuídas constitucionalmente ao 

STF, o que já foi objeto de análise neste trabalho, bem como o reduzido número de membros 

da corte, que conta atualmente com apenas 11 Ministros190, vamos delimitar este trabalho às 

análises das competências relacionadas às decisões de mérito não liminares em sede de 

controle de constitucionalidade. 

O arcabouço normativo que subsidia as decisões do STF que podem possuir 

caráter vinculante é imenso, tendo como fundamento primeiro a Constituição Federal - em 

especial seus artigos 102, 103 e 103-A -, seguida pelo Código de Processo Civil, Leis 

específicas (Lei 8.038/90, Lei 9.868/99, Lei 9.882/99) e pelo Regimento Interno do STF191.  

                                                           
189 “toda teoria da argumentação jurídica pressupõe também a crença num uso prático da teoria da razão” 

(BUSTAMANTE, 2008: 358).  A teoria da argumentação jurídica se volta para a justificação das decisões 

jurídicas, e não para a estrutura de interpretação e compreensão do jurista, tarefa da hermenêutica 

(BUSTAMANTE, 2008: 361). 
190 Art. 101, CF: O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com 

mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
191 O RISTF, muito embora tenha sido elaborado antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, tendo 

sido estabelecido por decisão de 15 de outubro de 1980, publicado no Diário da Justiça de 27 de outubro do 

mesmo ano, foi por ela recepcionado, nos termos da Ação Originária 32-7/DF, em que foi destacada a recepção 

das normas processuais previstas no RISTF, não obstante a ausência de competência do Tribunal para a edição 

de novas regras processuais em face do disposto no art. 22. I, CF,  
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É certo que tais dispositivos sofreram inúmeras mudanças ao longo do tempo, de 

modo que a abordagem neste momento levará em conta as disposições atuais, fazendo-se 

referência às alterações históricas quando necessário para fundamentar um determinado 

argumento, de modo a viabilizar a compreensão de quais são os instrumentos normativos de 

que pode se valer o STF para a efetivação de suas decisões. 

Com relação ao aspecto institucional, ao contrário da Suprema Corte americana – 

que somente decide em plenário -, o Supremo Tribunal Federal decide questões em 

plenário192, em primeira turma, em segunda turma193 e até mesmo monocraticamente.  

Todas as sessões são públicas194 e todas as decisões fundamentadas, por força de 

imperativo constitucional195 (o que torna bastante diferenciada a tomada de decisão do STF e 

das Corte estudadas anteriormente – americana e alemã – que tomam a decisão em sessão 

secreta). Não apenas são públicos os julgamentos, como as sessões são filmadas e 

transmitidas em tempo real em rede nacional, situação aparentemente única no mundo196. 

 

1. Acórdão 

 

O acórdão é o instrumento-padrão de decisão por órgãos colegiados197, resultando 

do “acordo entre os juízes, desembargadores ou ministros que compõem o órgão fracionário 

ou especial de determinado tribunal” (MARINONI; MITIDIERO, 2008: 196). 

Na definição de De Plácido e Silva (1997: 77), “acórdão, presente do plural do 

verbo acordar, substantivado, quer dizer a resolução ou decisão tomada coletivamente pelos 

tribunais de justiça.198” 

                                                           
192 Competência destacada pelas regras processuais e também em casos específicos, nos termos do CPC, assim: 

Art. 555. No julgamento de apelação ou de agravo, a decisão será tomada, na câmara ou turma, pelo voto de 3 

(três) juízes.  § 1o Ocorrendo relevante questão de direito, que faça conveniente prevenir ou compor divergência 

entre câmaras ou turmas do tribunal, poderá o relator propor seja o recurso julgado pelo órgão colegiado que o 

regimento indicar; reconhecendo o interesse público na assunção de competência, esse órgão colegiado julgará o 

recurso. 
193 Num formato similar ao do Tribunal Constitucional Federal alemão. 
194 RISTF: Art. 124. As sessões serão públicas, salvo quando este Regimento determinar  

que sejam secretas7a, ou assim o deliberar o Plenário ou a Turma. 
195 Art. 5º., LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o 

interesse social o exigirem; e 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, 

às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à 

intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; 
196 Já há posicionamentos contrários na doutrina, como o manifestado pela Dra. Helena Regina Lobo da Costa, 

disponível em http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/81677/, consultado em 08 de julho de 2013. 
197 Nos termos do CPC, Art. 163. Recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais. 

http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/81677/
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Quanto aos requisitos essenciais, o acórdão deverá conter os mesmo elementos 

fundamentais das sentenças, ou seja 1) o relatório, em que são colocados os nomes das partes, 

os argumentos do autor e os do réu, além dos atos processuais praticados até então199; 2) o 

fundamento, em que as teses jurídicas são analisadas, procedendo-se o cotejo entre o direito 

invocado e os fatos demonstrados nos autos200; e 3) o dispositivo201, em que o juiz resolve a 

controvérsia instaurada, nos termos dos artigos 165 e 458 do Código de Processo Civil202. 

Com relação à chamada “estrutura diplomática”203, o acórdão deverá conter 1) 

elementos descritivos, que permitem sua identificação enquanto suporte de informação (o 

protocolo inicial deverá conter dados como o nome do tribunal, órgão julgador, relator, partes, 

natureza e número do processo, número do acórdão; o protocolo final consistirá na assinatura, 

data tópica, data cronológica e precação) e 2) elementos temáticos, devendo seguir as normas 

estabelecidas para a elaboração de uma sentença (GUIMARÃES, 2004: 35). 

 De acordo com as determinações contidas no Regimento Interno do STF, o 

acórdão será subscrito pelo Relator204, indicando o nome do Presidente do STF205 e será 

publicado, por suas conclusões e ementa, no Diário da Justiça206 no prazo de sessenta dias, 

salvo motivo justificado, contados da sessão que proclamou o julgamento207. 

A transcrição do áudio dos julgamentos registrará o relatório, a discussão, e os 

votos fundamentados, que serão liberados pelos Ministros à secretaria no prazo de 20 dias 

contados da sessão de julgamento208, além das perguntas e respostas feitas aos advogados209. 

                                                                                                                                                                                     
198 É certo que o autor pretendeu se referir a todos os tribunais do sistema judiciário, pois logo à frente faz 

referência ao “acórdãos do Supremo Tribunal Federal”, para tratar dos recursos cabíveis contra os mesmos 

(SILVA, 1997: 77). 
199 “Resumo de tudo que precedeu à sentença.” (GUIMARÃES, 2004: 38) 
200 “A fundamentação das decisões judiciais é ponto central em que se apoia o Estado Constitucional, 

constituindo elemento inarredável de nosso processo justo.” (MARINONI; MITIDIERO, 2008: 420) 
201 “(...) momento em que o juiz isola a sua decisão e afirma se acolhe ou rejeita, no todo ou em parte, o pedido 

do autor (...). Apenas o dispositivo logra autoridade de coisa julgada.” (MARINONI; MITIDIERO, 2008: 421) 
202 Art. 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458; as demais 

decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso. 

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido 

e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os 

fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá 

as questões, que as partes Ihe submeterem. 
203 Locução utilizada por Guimarães (2004: 35). 
204 O Código de Processo Civil também regula a matéria assim: Art. 556, CPC: Proferidos os votos, o presidente 

anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator, ou, se este for vencido, o autor 

do primeiro voto vencedor. Parágrafo único.  Os votos, acórdãos e demais atos processuais podem ser registrados 

em arquivo eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para 

juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico. 
205 art. 94, RISTF. 
206 art. 95, RISTF. 
207 art. 96, RISTF. 
208 art. 96, §2º., RISTF. 
209 art. 96, RISTF. 
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Os autos então são encaminhados ao Relator para a elaboração do acórdão e da ementa no 

prazo de dez dias210.  

Faz parte do acórdão também o extrato da ata, que contém a decisão proclamada 

pelo Presidente, os nomes do Presidente, do Relator sorteado ou designado, dos Ministros 

participantes do julgamento, do Procurador-Geral ou Subprocurador-Geral quando presente, 

dos Ministros impedidos e ausentes e dos advogados que tiverem feito sustentação oral211. 

As inexatidões materiais, erros de escrita ou cálculo podem ser corrigidos pelo 

Relator mediante Reclamação quando referentes à ata ou por Embargos de Declaração212. As 

nulidades, por sua vez, devem ser objeto de recurso interno no próprio STF213 ou, caso haja o 

trânsito em julgado, podem ser alvo de Ação Rescisória, nos termos do art. 485, CPC. 

Interessante destacar que no sistema americano, após a votação, o Chief Justice 

escolhe um Justice para elaborar a opinion (BRASIL Jr., 2010: 178). No Brasil, nos termos do 

art. 556, CPC, o presidente, após anunciar o resultado do julgamento, designa o relator ou o 

autor do primeiro voto vencedor, na hipótese de restar o relator vencido, para elaborar o 

acórdão. 

Entretanto, conforme apontado por Samuel Meira Brasil Jr. (2010: 180), a 

designação utilizada pelo CPC está equivocada, pois “o acórdão é formado pela integralidade 

dos votos, com a identificação nominal de cada votante”. Para o autor, a designação correta 

seria para a redação da “ementa”, e não do acórdão. 

Uma questão que desde logo se torna imperiosa – e que será abordada no decorrer 

deste trabalho – é a seguinte: se o acórdão é formado pelo somatório dos votos dos julgadores, 

em que parte da decisão se encontra a “opinião da Corte”? 

Abordaremos as demais formas decisórias do STF antes de adentrarmos 

efetivamente nesta questão. 

 

2. Voto  

 

O voto é o instrumento que se utiliza o Ministro para manifestar seu 

posicionamento acerca do processo que está sendo julgado pelo órgão colegiado. 

                                                           
210 art. 96, §4º., RISTF. 
211 Art. 97, RISTF. 
212 art. 96, §6º., RISTF. 
213 Agravo regimental ou agravo interno, como será melhor explanado na sequência. 
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Os votos dos Ministros são colhidos de acordo com o disposto no art. 135 do 

RISTF214. Além do voto do Relator – e do revisor, nos casos em que houver -, cada um dos 

Ministros deve declarar seu voto, podendo fazê-lo no sentido de acompanhar o Relator ou 

dele divergir215. 

Em ambos os casos, entretanto, os Ministros podem apresentar por escrito seu 

voto, fazendo sua própria fundamentação216. A definição de voto “vencedor” ou “vencido” é 

aferida unicamente pela conclusão do voto, exposta no dispositivo do mesmo, o que permite 

um resultado “v.u.”217 ainda que haja divergência explícita na fundamentação utilizada para 

atingir a conclusão sobre o resultado adotado naquela determinada ação218. 

Dimoulis e Lunardi destacam a consequência mais indesejada desta votação 

individual realizada pelo STF, no sentido de que “cada Ministro possa apresentar 

fundamentações diferentes para a mesma decisão. Isto torna, em muitos casos, mais difícil 

identificar o que exatamente foi decidido e por que foi decidido” (2011: 108). 

Na Inglaterra a forma de decisão é a mesma do STF, seriatim, ou seja, cada juiz 

expressa separadamente o voto de como irá julgar um determinado caso. Esta forma de 

julgamento dificulta extremamente a definição do posicionamento da Corte (LAFFRANQUE, 

2003: 164). 

Um dos maiores problemas na extração da ratio decidendi na Inglaterra é 

justamente a existência de diversas razões determinantes, o que pode acontecer pelo fato de 

vários juízes apresentarem votos no mesmo sentido mas com fundamentos diversos, e ainda 

não há uma definição na doutrina inglesa sobre o que deve vincular neste caso (SOUZA, 

2012: 75). 

Nos Estados Unidos esta forma de decisão (seriatim) foi abandonada pela 

Suprema Corte no final do século XVIII, sob a chefia do Chief Justice Marshall, formando-se 

a posição da Corte com todos os votos vencedores e permitindo-se que os juízes que 

                                                           
214 Art. 135, RISTF: concluído o debate oral, o Presidente tomará os votos do Relator, do Revisor, se houver, e 

dos outros Ministros, na ordem inversa de antigüidade. § 1º Os Ministros poderão antecipar o voto se o 

Presidente autorizar. § 2º Encerrada a votação, o Presidente proclamará a decisão. § 3º Se o Relator for vencido, 

ficará designado o Revisor para redigir o acórdão. § 4º Se não houver Revisor, ou se este também tiver sido 

vencido, será designado para redigir o acórdão o Ministro que houver proferido o primeiro voto prevalecente. 
215 Art. 133, RISTF: cada Ministro poderá falar duas vezes sobre o assunto em discussão e mais uma vez, se for o 

caso, para explicar a modificação do voto. Nenhum falará sem autorização do Presidente, nem interromperá a 

quem estiver usando a palavra, salvo para apartes, quando solicitados e concedidos. 
216 A declaração de voto fundamentada também é reconhecida em outros procedimentos, como no procedimento 

de uniformização de jurisprudência realizado nos Tribunais, nos termos do Art. 478, CPC “O tribunal, 

reconhecendo a divergência, dará a interpretação a ser observada, cabendo a cada juiz emitir o seu voto em 

exposição fundamentada.” 
217 Termo utilizado para referenciar as votações unânimes. 
218 Neste ponto é necessário esclarecer que a locução “resultado adotado naquela determinada ação” faz 

referência unicamente ao dispositivo, ou seja, à norma jurídica individual. 
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divergissem publicassem sua dissenting opinion ou concurring opinion (LAFFRANQUE, 

2003: 164). 

 

3. Voto-vista 

 

O voto-vista é um instrumento previsto na legislação ordinária para quando o 

julgador não se sentir confortável para manifestar sua opinião acerca de um determinado 

assunto discutido no processo em julgamento. 

Está disciplinado em lei (no art. 555, §2o., CPC219) e também no Regimento 

Interno do STF (arts. 134220 e 111221), que faz referência ao prazo para apresentação do 

processo na sessão seguinte para o prosseguimento do julgamento. 

Consoante afirmado por Caio Gentil Ribeiro, em monografia apresentada à SBDP, 

o voto-vista deveria ser utilizado como instrumento de deliberação, para os Ministros que não 

estivessem em condições de proferir imediatamente seu voto. Entretanto, tem sido utilizado 

como instrumento de definição da agenda do STF, dificultando a deliberação. (2011: 11) 

Em outra monografia desenvolvida junto à SBDP, Guilherme Forma Klafke 

concluiu que o voto-vista, ao invés de ajudar na deliberação, acaba por prejudica-la, pois o 

tempo que normalmente decorre entre o pedido de vista e a nova sessão de julgamento 

daquele processo é excessivamente longo (2010: 110). 

Este tempo, de acordo a pesquisa de Ribeiro, é em média 2,29 anos, sendo que em 

48% dos casos os votos-vista demoram mais do que dois anos para serem apresentados (2011: 

26). 

Um caso em que esse problema é identificado é a ADI 2154, que trata do 

questionamento de artigos da Lei 9868/99, que está em vista com a Ministra Carmen Lúcia 

desde 16 de agosto de 2007222.  

                                                           
219 Art. 555. (...) § 2o Não se considerando habilitado a proferir imediatamente seu voto, a qualquer juiz é 

facultado pedir vista do processo, devendo devolvê-lo no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que o 

recebeu; o julgamento prosseguirá na 1a (primeira) sessão ordinária subseqüente à devolução, dispensada nova 

publicação em pauta. § 3o No caso do § 2o deste artigo, não devolvidos os autos no prazo, nem solicitada 

expressamente sua prorrogação pelo juiz, o presidente do órgão julgador requisitará o processo e reabrirá o 

julgamento na sessão ordinária subseqüente, com publicação em pauta. 
220 Art. 134, RISTF: Se algum dos Ministros pedir vista dos autos, deverá apresentá-los, para prosseguimento da 

votação, até a segunda sessão ordinária subseqüente. 
221 Art. 111, RISTF: Os prazos para os Ministros, salvo acúmulo de serviço, são os seguintes: I – dez dias para 

atos administrativos e despachos em geral; II – vinte dias para o visto do Revisor; III – trinta dias para o visto do 

Relator. 
222 http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1807999, consultado em 15 de 

julho de 2013. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1807999
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Ou seja, o julgamento de um tema da mais elevada importância – a 

constitucionalidade de dispositivos da lei que regulamenta a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e a Ação 

Declaratória de Constitucionalidade – está parado por força de um “voto-vista”. 

Assim, percebe-se que o voto-vista, ao invés de instrumento de fomento da 

deliberação colegiada, tem sido verdadeiro instrumento de manipulação da agenda do STF. 

 

4. Voto vencido 

 

O voto vencido – ou “voto dissidente”, ou ainda de “posição minoritária”223 – 

pode ser definido por exclusão, como aquele que diverge do posicionamento majoritário da 

Corte. Esta divergência pode estar na conclusão ou na fundamentação da decisão proferida 

pelo Tribunal, ou ainda em ambos (LAFFRANQUE, 2003: 163). 

No direito americano há diferenciação entre o dissent, que representa uma 

discordância direta de um ou vários membros “of the bench with the majority opinion”, e o 

dissent de um julgador, que pode ensejar uma dissenting opinion (LAFFRANQUE, 2003: 

163). 

Na Alemanha, o Tribunal Federal Constitucional faz distinção entre a substância 

da posição divergente (abweichende Meinung) e a sua apresentação em um voto dissidente 

(Sondervotum), havendo também a possibilidade de concordância com o resultado mas com 

fundamentação diversa (the concuring opinion americana, chamada em alemão de 

abweichende Meinung nur in der Begründung, e em francês de opinion discordante) 

(LAFFRANQUE, 2003: 163). 

Afirma-se que a origem do voto divergente tenha sido o common law inglês224, em 

que se permitia a existência de voto divergente, em oposição ao Privy Council, que não 

permitia divergência sob o argumento de que o posicionamento de Sua Majestade o Rei não 

poderia ser apresentado com opiniões divergentes (NADELMANN, 1959: 417).  

                                                           
223 Em inglês, dissenting opinion, dissenting vote ou minority opinion; em alemão, abweichende Meinung, 

Sondervotum; em francês, opinion dissidente (LAFFRANQUE, 2003: 163). 
224 Peter Häberle, por outro lado, assevera que a origem do voto divergente é americana, assim: “A instituição do 

voto especial, que muitas vezes é o voto vencido, deve ser mencionada nesse contexto. Esse instituto foi 

inventado pelos americanos. O voto vencido hoje é admitido pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão. Isso 

aparece no artigo 164, parágrafo 1, da Constituição. A instituição do voto especial ou do voto vencido é um caso 

feliz, é um caso afortunado.” (Entrevista de Peter Häberle ao Conjur: http://www.conjur.com.br/2011-mai-

29/entrevista-peter-haberle-constitucionalista-alemao consultado em 27 de março de 2013). 

 

http://www.conjur.com.br/2011-mai-29/entrevista-peter-haberle-constitucionalista-alemao
http://www.conjur.com.br/2011-mai-29/entrevista-peter-haberle-constitucionalista-alemao
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Em 1966, entretanto, uma nova regulamentação claramente permitiu aos membros 

do Privy Council o direito de expressar voto divergente (LAFFRANQUE, 2003: 163 – nota 

de rodapé 9). 

Na Europa Continental, normalmente o voto dissidente é raramente utilizado e sua 

função é sustentar o debate jurídico e indiretamente proporcionar o desenvolvimento do 

direito ao invés de proporcionar alguma alteração particular nos julgamentos da Corte. De 

outro lado, nos países de common law, pode-se notar inúmeros exemplos em que o voto 

divergente afetou os julgamentos subsequentes da Corte, tornando-se posição majoritária 

(LAFFRANQUE, 2003: 165). 

De acordo com pesquisa elaborada por Julia Laffranque (2003: 165), o voto 

divergente é permitido e publicado principalmente em países que seguem o sistema legal 

anglo-americano, como a Inglaterra (com país de Gales e Irlanda do Norte), Irlanda, Estados 

Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Paquistão, Israel e alguns países africanos.  

A mesma pesquisa aponta que somente alguns países da Europa continental 

permitem e publicam o voto divergente, como a Alemanha, Espanha, Portuga e Grécia. 

Outros países, como França, Itália, Holanda, Bélgica e Áustria desconhecem a figura do voto 

dissidente225.  

Em conclusão, Laffranque afirma que o voto divergente é visto como 

manifestação da independência judicial e é essencial para a manutenção desta independência, 

podendo se tornar a base para uma mudança no posicionamento da Corte sobre um 

determinado assunto (LAFFRANQUE, 2003: 172). 

No Brasil é realizada distinção pelo STF de acordo com o ponto onde reside a 

divergência, encontrando-se as seguintes categorias: voto divergente, fundamentação diversa 

e fundamentação complementar226. 

Desta maneira, podemos ter acórdãos unânimes em que haja a declaração de voto 

de todos – ou quase todos – os Ministros, cada qual com a sua fundamentação, 

impossibilitando-se a extração da ratio decidendi e, consequentemente, da posição do 

Tribunal. Exemplo deste tipo de julgamento é o proferido na ADPF 132, que será abordado na 

sequência deste trabalho. 

                                                           
225 No mesmo sentido: “Na Alemanha, temos o voto da maioria e os votos dissidentes conhecidos como 

“Sondervotum” (voto separado). Cf., por exemplo, Sachs, 2004, p. 40. Em alguns países, como na França, não é 

nem mesmo permitido que a minoria apresente seu voto para não enfraquecer a autoridade da decisão do 

Tribunal; cf. Drago, 2006, p. 383-384.” (DIMOULIS; LUNARDI, 2011: 108) 
226 Para fins de utilização da jurisprudência em nosso sistema, a relevância reside apenas no voto divergente, já 

que não utilizamos a sistemática dos precedentes judiciais. 
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Consultando no site do STF os termos “fundamentação diversa” e “voto vencido”, 

constatamos que nem todos os votos em que o Ministro declara uma fundamentação diversa 

são considerados vencidos, dada a divergência entre os números. 

A consulta227 trouxe como resultados que existem 366 acórdãos com 

“fundamentação diversa”, além de 7 repercussões gerais em que existe fundamentação 

diversa. Já quando a consulta é realizada para a busca de acórdãos em que existe “voto 

vencido”, os números são muito maiores: 6090 acórdãos e 128 repercussões gerais com voto 

vencido. 

De modo a enfocar o objeto da pesquisa, ou seja, as decisões que são passíveis de 

possuir efeito vinculante, restringimos a busca às decisões tomadas pelo plenário, tendo 

resultado 239 acórdãos e 7 repercussões gerais228 com “fundamentação diversa” e 2889 

acórdãos e 128 repercussões com “voto vencido”. 

Curiosidade o que já era constatado por todos, mas que foi analisada por Pretzel 

(2004) e referenciada por Mattiuzzo (2011) - ambas em monografias apresentadas à SBDP -, é 

que a maioria dos votos vencidos é proferida pelo Ministro Marco Aurélio Mello. 

O Ministro Marco Aurélio é o responsável por mais de 50% dos votos vencidos 

no STF (MATTIUZZO, 2011: 65), e não obstante estes votos não apresentarem teses 

vencidas fortes, “o fato do ministro apresentar um contraponto força os demais a se 

debruçarem sobre o tema e tentarem fornecer melhores argumentos para sustentarem suas 

posições” (MATTIUZZO, 2011: 65-66). 

A atuação do Ministro como prolator de “votos vencidos” rendeu um trabalho 

monográfico desenvolvido por Bruna Romano Pretzel intitulado “O Ministro Marco Aurélio e 

a liberdade de expressão: uma análise de argumentação” (2007). 

José Rogério Cruz e Tucci aponta que o voto vencido, muito embora não vincule 

e nem represente a posição da Corte, em algumas situações destaca a quebra de um paradigma 

de prevalência de um entendimento e indica uma possibilidade de reversão do posicionamento 

adotado (apud SOUZA, 2012: 70). 

 

4.1. Um parêntesis: O voto vencido e os Embargos Infringentes (o problema da 

fundamentação dos votos) 

 

                                                           
227 http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp, consultado em 04 de abril de 2013. 
228 Por ser a “repercussão geral” de competência do pleno, os números são mantidos em ambas as buscas. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp
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Se até 2004 a fundamentação dos votos era irrelevante sob o ponto de vista 

jurídico, a partir da aceitação da existência da súmula vinculante (que, como veremos, 

representa um índice para a aplicação vinculante de precedentes judiciais, vinculados por 

meio da sua fundamentação) e de precedentes que possuem efetiva função no ordenamento 

processual através de seus fundamentos, a preocupação com o estabelecimento de uma 

fundamentação única para as decisões (ainda que tomadas em votação unânime com relação 

ao decisum) passa a ser relevante.  

Os embargos infringentes, nos termos da atual disposição do Código de Processo 

Civil229, é recurso que tem cabimento quando o acórdão não unânime reformar decisão de 

mérito.  

A doutrina é pacífica no sentido de que somente o voto vencido pode ser utilizado 

como paradigma para a interposição dos infringentes, bem como para o fato de que a 

divergência deve residir no dispositivo da decisão, e não em seu fundamento. 

É certo, entretanto, que os infringentes foram pensados numa conjuntura em que 

somente o dispositivo da decisão interessava (à parte e também ao sistema), de modo que a 

alteração da fundamentação não faria qualquer sentido. 

Ocorre que o sistema processual atual confere aos precedentes230 uma importância 

inédita no Brasil, de modo que se faz premente um novo olhar para os infringentes também. 

Num sistema em que existem súmulas vinculantes, preliminar de repercussão 

geral, súmula impeditiva de recurso, julgamento monocrático de provimento ou improvimento 

de recurso de acordo com sua compatibilidade com a jurisprudência dos Tribunais superiores, 

o fundamento de uma decisão passa a ter novos contornos, tanto para a parte quanto para o 

sistema. 

Assim, o repensar nos infringentes deve considerar a possibilidade de interposição 

do recurso para alterar a fundamentação do julgado, de sorte a fazer prevalecer um dos 

fundamentos utilizado num dos votos, seja ele vencido ou vencedor. 

Imagine-se a seguinte situação: no julgamento de um recurso de apelação, todos 

os votos são dados no sentido de se reformar a sentença de mérito, mas dois deles o fazem 

com base em um fundamento “A” e o terceiro, o faz com suporte no fundamento “B”, assunto 

este que já teve repercussão geral reconhecida pelo STF. Nesta situação, ainda que os três 

                                                           
229 Art. 530. Cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de 

apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória. Se o desacordo for parcial, os 

embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. 
230 Assim consideradas as decisões anteriores ao caso que está sendo objeto de julgamento, incluindo 

jurisprudência pacífica, jurisprudência dominante, súmula, súmula vinculante, sentença paradigmática do 285-A. 
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votos sejam “unânimes” com relação ao resultado, o caminho percorrido por cada julgador 

para chegar até lá foi completamente diverso. 

Nestas circunstâncias, resta patente o interesse recursal para que prevaleça a 

fundamentação que foi vencida, pois se garante à parte o julgamento de seu extraordinário231.  

Para se viabilizar esta hipótese, é necessária uma interpretação mais ampla da 

parte final do artigo 530, CPC, compreendendo-se a possibilidade de “desacordo for parcial” 

como o desacordo no fundamento da decisão (ainda que o dispositivo seja unânime). 

 

5. Decisões monocráticas permanentes - julgamento unipessoal232  

 

A decisão monocrática pode ser proferida tanto pelo Relator do processo no 

Tribunal quanto pelo Presidente ou vice-Presidente da Corte, nos termos das regras de 

competência estabelecidas na lei processual e no regimento interno.  

Neste sentido, esclarecem Didier, Braga e Oliveira: 

Essa competência para decidir sozinho pode ser atribuída (a) ao Presidente ou vice-

Presidente do tribunal, como acontece nos casos do juízo de admissibilidade dos 

recursos especial e extraordinário (arts. 541 a 544, CPC) e da competência para 

analisar o pedido de suspensão da segurança (art. 4º. da Lei 8437/92); (b) ou ao 

relator de um recurso, da remessa necessária, de um incidente ou de uma ação de 

competência originária do tribunal. (DIDIER Jr.; BRAGA; OLIVEIRA, 2013: 316) 

 

A competência de decisão monocrática pode abordar tanto a admissibilidade ou 

não do recurso, bem como o mérito do mesmo, ocasião em que a decisão unipessoal poderá 

substituir a decisão colegiada233. 

Esta situação é possível, na maioria das vezes234, nos termos das disposições 

contidas no art. 557235 do CPC, que permite ao Relator não conhecer ou negar provimento 

                                                           
231 Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha possuem entendimento no sentido de não caber infringentes 

nesta situação, cabendo Embargos Declaratórios caso a fundamentação vencida não conste no acórdão (2013: 

258) 
232 Destaque-se, neste ponto, o posicionamento de Gustavo Zagrebelsky e Valeria Marcenò: “L´attività dela 

Corte è, e deve essere, imperniata sulla personalità individuale dei giudici. Al tempo stesso, però, è e deve 

essere rigorosamente collegiale. (...) da noi e giudici costituzionali, cui è riconosciuta la soggettività più piena 

all’interno del collegio, fuori di esso non sono nulla. Esistono solo come parti della Corte” (ZAGREBELSKY; 

MARCENÒ, 2012: 147). Tradução livre nossa: “A atividade dela Tribunal é, e deve ser, baseada na 

personalidade individual dos juízes. Ao mesmo tempo, no entanto, é e deve ser estritamente colegial. (...) para 

nós os juízes constitucionais são reconhecidos subjetivamente dentro do colegiado, eles não são nada fora dele. 

Eles existem apenas como parte da Corte.” 
233 “Haverá, por outro lado, decisão unipessoal final do relator quando o pronunciamento tiver aptidão para, se 

não for atacado por recurso no momento próprio, pôr fim ao procedimento naquela instância.” (DIDIER Jr.; 

BRAGA; OLIVEIRA, 2013: 316) 
234 As exceções tratam da atuação do relator quando indefere a inicial em ações de competência originária, ou 

ainda quando se trata do agravo contra despacho denegatório de seguimento de RE e RESP, que seguem a 

regulamentação do art. 544, CPC, com redação bastante similar à do art. 557, CPC. 
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liminarmente ao recurso (regra do caput), ou ainda, dar provimento liminar ao recurso, 

quando a decisão recorrida estiver em confronto manifesto com súmula ou jurisprudência 

dominante dos tribunais superiores (regra do §1º.-A). 

Ou seja, são situações em que o recurso a um órgão colegiado não será objeto de 

julgamento plural, mas de análise e julgamento – em sede de cognição exauriente – por juízo 

singular. 

O aspecto mais curioso desta forma decisória do STF, é que este é o mais comum 

instrumento utilizado pelos Ministros. Em pesquisa realizada do site do STF, constatamos que 

o Tribunal profere em média quase dez vezes mais decisões monocráticas do que acórdãos, 

muito embora se trate de órgão colegiado.  

A título exemplificativo, citemos o ano de 2010, em que foram proferidas 11.334 

decisões colegiadas pelo STF contra 57.881 decisões monocráticas de Ministros e outras 

40.467 decisões monocráticas da Presidência236. 

 

6. Ementas 

 

Finalizada a votação, o Relator elaborará o acórdão, que será remetido à 

publicação por sua conclusão e ementa. Assim, a “ementa” é parte integrante do acórdão e, 

juntamente com a conclusão (dispositivo da decisão) é publicada no diário oficial.  

Nos termos do art. 563 do CPC, “todo acórdão conterá ementa”237. A redação 

atual do dispositivo, conferindo tal obrigatoriedade, foi obra de alteração legislativa efetivada 

pela lei 8.950/94. Até então, havia tribunais que, em seus regimentos internos, dispensavam a 

sua obrigatoriedade nos julgados (CUNHA, 2004). 

                                                                                                                                                                                     
235 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. 
236 Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica, consultado em 08 de maio de 2013.  
237 Há quem entenda que não há nulidade do acórdão que não contenha ementa, assim: “Não contendo ementa o 

acórdão, poderá, como visto, haver alguma dúvida quanto à sua lavratura, no momento da intimação da parte, 

mediante publicação no Diário Oficial. Nesse caso, nula será a intimação, e não o acórdão.” (CUNHA, 2004) 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica
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A ementa do acórdão nada mais é do que um resumo bastante sintético do 

conteúdo do acórdão. De Plácido e Silva (1997a: 150) assim define o termo ‘ementa’: 

Derivado do latim ementum (pensamento, ideia), de e e mens (juízo, razão, mente), é 

aplicado de modo geral, para indicar toda espécie de apontamento ou anotação 

tomada pela lembrança, a fim de que por aí se produza depois o documento escrito, 

que se quer fazer, ou se execute o ato nela lembrado. (...) Em sentido próprio do 

Direito, quer ementa significar o resumo que se faz dos princípios expostos em uma 

sentença ou em um acórdão, ou o resumo do que contém uma lei, provisão, alvará, 

decreto, levado à assinatura da autoridade a quem compete referendá-la ou decretá-

la.  

 

“Em uma palavra, pode-se dizer que a ementa é o resumo do julgamento” 

(CUNHA, 2004). Para Nelson e Rosa Nery é “o título do acórdão do qual devem constar, de 

forma sintética, menção às principais matérias decididas no julgamento e a descrição das teses 

adotadas pelo órgão julgador” (NERY; NERY, 2006: 822). 

Há quem entenda, de outro lado, que a ementa é uma “norma jurídica 

judicializada, criada para o caso objeto do julgamento”238 (AGUIAR JUNIOR, 2008). Não 

concordamos com esta posição, pois a ementa, ao nosso ver, não pode substituir o inteiro teor 

do acórdão239, devendo ser utilizada unicamente como forma de auxílio para a pesquisa de 

decisões judiciais anteriores. “À evidência, a ementa não é o acórdão nem com ele se 

confunde. Trata-se, apenas de resumo do que ficou decidido no julgamento pelo tribunal” 

(CUNHA, 2004). 

É elaborada pelo Relator240, mas ao nosso ver deveria ser elaborada pelo órgão 

julgador na sua composição completa, de sorte a permitir que os termos da ementa fossem 

também objeto de deliberação241 e que, consequentemente, pudessem representar o 

“entendimento da Corte”.  

                                                           
238 “Costuma-se dizer que a ementa é um resumo, uma síntese, um sumário do julgado. Acredito que não. Quem 

elabora a ementa não tem obrigação de fazer um resumo do que foi julgado nem um sumário do seu voto; deve, 

isto sim, expressar na ementa a norma jurídica aceita no julgamento de que se trata. A ementa é a norma jurídica 

judicializada, criada para o caso objeto do julgamento.” (AGUIAR JUNIOR, 2008) 
239 Em sentido contrário, afirma Guimarães (2004: 66) que “Na condição de resumo, deve o dispositivo ser 

informativo (e não indicativo), substituto do documento original no processo inicial de pesquisa. Deve ser 

inteligível por si só, sem depender do cabeçalho ou do acórdão, mormente pelo fato de que, dado o prestígio que 

a ementa jurisprudencial goza no meio jurídico, será ela, via de regra, transcrita em peças processuais e pareceres 

para representar um determinado acórdão, seguida de referência bibliográfica do mesmo.” 
240 “A ementa é elaborada de um modo geral pelo relator, mas seria conveniente que fosse também submetida ao 

colegiado. Muitas vezes, nos julgamentos, ouve-se o vogal perguntar: “E como ficará a ementa?” Porque ele 

sabe da importância da ementa, porquanto é o que vai ser objeto de divulgação. Daí a conveniência de que a 

própria ementa, nos casos mais relevantes, seja também submetida ao conhecimento dos demais integrantes da 

turma ou da câmara.” (AGUIAR JUNIOR, 2008) 
241 “Como a ementa sempre implicará certa filtragem, porque o seu autor terá que extrair a essência do 

julgamento, corre-se o risco de aproveitar o que é acidental e abandonar a essência. Há também o perigo de 

empregarmos as nossas palavras, ou – o que é pior – de inserir as nossas idéias, em lugar de aproveitar as 

palavras do acórdão ou os fundamentos dos julgadores. O equívoco na informação ou a inserção do que 
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Pequenas alterações podem representar ganhos substanciais para a manutenção da 

unidade sistêmica na interpretação do direito. Nas palavras de Marcela Mattiuzzo, “(A)a 

mudança no método de elaboração de ementas, por exemplo, é algo que depende 

exclusivamente dos próprios ministros e que penso contribuiria para um processo deliberativo 

mais organizado” (2011: 67). 

De qualquer forma, a ementa deve sempre ser vista como método de auxílio para 

encontrar os julgamentos elaborados pelo Tribunal, e nunca serem elas os instrumentos de 

vinculação e/ou de referência para os julgamentos anteriores. 

A ideia de entender que a vinculação das decisões do Tribunal Constitucional 

Federal alemão se dava pelas ementas foi duramente criticada pela doutrina (MARTINS, 

2005: 119), já que estas têm o objetivo de sintetizar a decisão tomada e, portanto, um escopo 

não vinculante por excelência, e quanto a isso a opinião é unânime (MARTINS, 2005: 119). 

A utilidade da ementa, portanto, em nosso sentir, é a de referenciar o acórdão, ou 

seja, de facilitar a pesquisa sobre o conteúdo de uma decisão pretérita, e não de substituí-lo ou 

de ser compreendida como a própria norma jurídica concreta, constante no dispositivo do 

acórdão. 

 

7. Súmulas 

 

Criada pela emenda regimental publicada no dia 30 de agosto de 1963, redigida 

por Victor Nunes Leal, a súmula é considerada como a grande contribuição do Ministro à 

sistematização dos trabalhos do STF. 

A súmula, por ele mesmo definida como “método de trabalho” do STF (LEAL, 

1981: 1), a bem da verdade foi idealizada por força de dois fatores que determinavam a 

atuação do Ministro Nunes Leal no STF em 1963. 

O método foi desenvolvido pelo então recente Ministro do STF, que não tinha a 

experiência dos Ministros mais antigos e nem boa memória para registrar todos os casos que 

já haviam sido devidamente discutidos no Tribunal. Para superar estas dificuldades, resolveu 

sistematizar as notas realizadas nos julgamentos para consulta-los durante as sessões de 

julgamento (LEAL, 1981: 24). 

                                                                                                                                                                                     
gostaríamos que tivesse sido julgado levam à deformação da ementa. Quanto maior a extensão da ementa, maior 

o risco de equívocos na sua redação.” (AGUIAR JUNIOR, 2008) 
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Ou seja, a súmula foi idealizada para resolver um problema de falta de memória e 

de experiência no STF, o que tornava impossível ao Ministro recém-chegado fazer referência 

aos assuntos já abordados no Tribunal.  

A ideia, assumida por Victor Nunes Leal (1981: 26), era alcançar os mesmos 

resultados da Suprema Corte americana, escolhendo-se os casos que mereceriam ser 

efetivamente julgados pela Corte – aqui, entretanto, a escolha seria inversa, julgando-se com a 

súmula os assuntos que pela repetição já estivessem destituídos de relevância jurídica.  

Percebe-se, portanto, que a súmula não foi elaborada com a pretensão de 

normatizar nada, mas pura e simplesmente, facilitar a remissão aos julgamentos anteriores 

realizados pela Corte. E é exatamente por isso que o próprio Ministro afirma que “(N)não se 

recomenda a interpretação das súmulas” (LEAL, 1981: 4).  

Para Leal, como método de trabalho, a súmula representa o resultado da 

interpretação da lei, não devendo ela mesma ser objeto de interpretação.  

Afirma o criador das súmulas que o enunciado deve ser claro o suficiente para que 

manifeste a inteligência dada pelo Tribunal, e que se houver necessidade de algum 

esclarecimento sobre o enunciado, deve o mesmo ser cancelado (LEAL, 1981: 19). “Se a 

súmula, por sua vez, for passível de várias interpretações, ela falhará, como método de 

trabalho, à sua finalidade.” (LEAL, 1981: 22) 

De Plácido e Silva (1997c: 297) assim conceitua o termo “súmula”: 

Do latim summula (resumo, epítome breve), tem o sentido de sumário, ou de índice 

de alguma coisa. É o que de modo abreviadíssimo explica o teor, ou o conteúdo 

integral de alguma coisa. 

Assim, a súmula de uma sentença, de um acórdão, é o resumo, ou a própria ementa 

da sentença ou do acórdão.  

 

Hugo Mósca (1986: 134-135) evidencia a “explicação necessária” feita pela 

comissão242 que elaborou e publicou a primeira “Súmula”, assim: 

O Supremo Tribunal Federal tem por predominante e firme a Jurisprudência aqui 

resumida, embora nem sempre tenha sido unânime a decisão dos precedentes 

relacionados na Súmula. Não está, porém, excluída a possibilidade de alteração do 

entendimento da maioria, nem pretenderia o Tribunal, com a reforma do Regimento, 

abdicar da prerrogativa de modificar sua própria Jurisprudência. 

A finalidade da Súmula não é somente proporcionar maior estabilidade à 

Jurisprudência, mas, também, facilitar o trabalho dos advogados e do Tribunal, 

simplificando o julgamento das questões mais frequentes.  

 

Para Victor Nunes Leal a súmula não pode ser aplicada com interpretação a 

contrario sensu, haja vista constituir instituto diverso de lei, sendo “mera descrição do fato de 

                                                           
242 Composta pelos Ministros Gonçalves de Oliveira, Victor Nunes Leal – relator - e Pedro Chaves 
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que o Tribunal tem entendimento consolidado sobre certo aspecto da matéria” (ALMEIDA, 

2006: 34), impedindo qualquer outra conclusão acerca do tema. 

Para o autor, nos termos do Código de Processo Civil, “as súmulas não são 

elaboradas autonomamente: (...) a Súmula resulta de se alcançar maioria absoluta no 

julgamento do incidente de uniformização da jurisprudência, que tomou o lugar do 

prejulgado. (LEAL, 1981: 5-6)”  

Assim, nos Tribunais a uniformização de jurisprudência243 tem por consequência 

o estabelecimento de súmula, nos termos do art. 479 do CPC. Esta súmula, elaborada por 

ocasião da resolução de divergência sobre o tema dentro do próprio Tribunal, não possui força 

vinculante. 

Importante advertência é feita por Luiz Guilherme Marinoni, no sentido de que 

“as súmulas simplesmente neutralizam as circunstâncias do caso ou dos casos que levaram à 

sua edição”, e no Brasil não há método e nem cultura para que se procure nas decisões que lhe 

deram origem alguma particularidade (2011: 217-218). 

Há quem veja, entretanto, uma “evolução” de precedente, jurisprudência e 

súmula, no sentido de que um precedente reiteradamente aplicado vira “jurisprudência”, a 

qual, por sua vez, se predominar naquele Tribunal pode dar ensejo a uma súmula, de modo 

que “o enunciado da súmula deve reproduzir a ratio decidendi que está sendo reiteradamente 

aplicada (...) é, por assim dizer, o texto que cristaliza a norma geral extraída, à luz de casos 

concretos, de outro texto” (DIDIER Jr.; BRAGA; OLIVEIRA, 2013: 450).  

Interessante é o posicionamento de Alfredo Augusto Becker, que afirma que a 

súmula do STF substituiu as fundamentações doutrinárias e as referências aos textos legais 

aplicáveis ao caso, tendo sido a própria súmula substituída por um signo: a sifra aritmética, o 

que impede que sejam conhecidos e obedecidos os particulares efeitos jurídicos das leis 

(1999: 90-91), já que é indispensável que a regra jurídica continue a ser enunciada por 

linguagem e em texto escrito, e não por afirmações dogmáticas ou números, sob pena de se 

eliminar a fase de reflexão, partindo direto para a ligação direta “sensação-ação”, o que leva à 

perda da oportunidade de aperfeiçoamento do instrumental jurídico e da substituição do que 

se tornou obseleto ou prejudicial por novas regras jurídicas, pelo que “perde a humanidade. 

Coisifica-se” (BECKER, 1999: 94). 

“Portanto, pode-se afirmar que, por virtude própria, a jurisprudência judicial não 

gera efeitos normativos”, é a conclusão de Bottallo e Mello (2007: 15), tratando da situação 

                                                           
243 Disciplinada pelos artigos 476 a 479 do CPC. 
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do sistema nacional anterior às súmulas vinculantes, em que a jurisprudência sequer era 

considerada como fonte do direito, nos termos do art. 4º. da LICC, ou “norma complementar” 

do direito tributário, nos termos dos arts. 96 a 100 do CTN,  

Fazendo referência ao instituto das súmulas antes da reforma de 2005, e 

considerando o ponto de vista de Kelsen sobre o “caráter de norma geral”, Lênio Streck 

(1998: 120), por sua vez, conclui que as súmulas somente podem vincular seu órgão emissor, 

e ainda assim em contrariedade à Constituição Federal, tendo sua obrigatoriedade o mesmo 

nível hierárquico que o Regimento Interno da Corte.244  

Nosso posicionamento é no sentido de que a “súmula”, ou melhor, o “enunciado 

da súmula” deve servir unicamente de referencial para facilitar a pesquisa da jurisprudência, 

não podendo conter qualquer conteúdo normativo por si só. 

 

7.1. A impropriedade na utilização das súmulas 

 

De início, destaque-se que no site do STF as súmulas – tanto as vinculantes como 

as súmulas persuasivas - são colocadas como espécie de “legislação”. Para analisar como a 

utilização das súmulas é prejudicial à correta aplicação dos precedentes judiciais, analisemos 

a aplicação da súmula n. 279 do STF245, que prescreve:  

Súmula 279 
PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO CABE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. 

Data de Aprovação: 
Sessão Plenária de 13/12/1963 

Fonte de Publicação: 
Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal – Anexo ao 

Regimento Interno. Edição: Imprensa Nacional, 1964, p. 127. 

Referência Legislativa: 
Constituição Federal de 1946, art. 101, III. 

Lei 3396/1958, art. 7º. 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal de 1940, art. 190, § 1º, "a"; art. 

193. 

Precedentes: 
AI 29710: PUBLICAÇÃO: DJ DE 17/12/1963 

CT 3713: PUBLICAÇÕES: DJ DE 9/4/1924 

RSTF 71/77 

Indexação: 

DESCABIMENTO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REEXAME, PROVA 

JUDICIAL. 

                                                           
244 “Formalmente, as súmulas vinculam apenas o seu órgão emissor, ainda que tal vinculação seja feito ao 

arrepio da Constituição Federal. Porém, para o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, para 

ficar nas mais importantes instâncias jurídicas do país, o conteúdo de suas próprias súmulas passa a ter aquilo 

que Kelsen chama de “caráter de norma geral”. (STRECK, 1998: 120) 
245 A qual, a rigor, já deveria estar em desuso, haja vista as inúmeras alterações legislativas ocorridas após a sua 

edição. 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=15312&idDocumento=&codigoClasse=46&numero=29710&siglaRecurso=&classe=AI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=25303&idDocumento=&codigoClasse=175&numero=3713&siglaRecurso=&classe=CT
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Em pesquisa realizada no site do STF246, constatamos que esta súmula foi 

utilizada como fundamento de 8550 acórdãos, 27726 decisões monocráticas, 15 decisões da 

Presidência e em 29 documentos de repercussão geral. 

Os precedentes invocados para a elaboração da súmula (um AI de 1963 e uma 

Carta Testemunhável de 1924) tratam da impossibilidade de interposição de extraordinário 

quando o objeto do recurso for unicamente o reexame de provas. A utilização desta súmula, 

entretanto247, tem sido realizada no sentido de impedir o conhecimento de todo e qualquer 

recurso que mencione questões fáticas. 

Com relação a este ponto, alguns comentários:  

1. a súmula foi elaborada em 1963 (na época da vigência da CF/1946), tomando 

por base um precedente de 1924 (decidido durante a vigência da CF/1891 e antes até do 

CPC de 1939, que já foi substituído pelo CPC de 1973, o qual está em vias de ser 

substituído por um novo CPC) e outro de 1963, ambos tratando de ofensa à lei federal (e 

não à Constituição). Depois desta súmula, passamos por um momento de exceção, 

passamos a utilizar o controle abstrato de normas, tivemos a CF 1967/69 e, depois da 

redemocratização, a CF/1988 trouxe novas competências ao STF, inclusive no que toca 

ao controle de constitucionalidade. 

2. A súmula tem sido utilizada para obstar o conhecimento de Recursos 

Extraordinários, mesmo em situações em que normas constitucionais são 

flagrantemente ofendidas, impedindo o acesso ao controle de constitucionalidade das 

normas, sob a alegação de que o exame da matéria resultaria em “análise das provas dos 

autos”, o que estaria vedado pela súmula 279, STF. 

3. O STF não é corte de cassação, mas sim corte de rejulgamento. Assim, a 

análise das provas é essencial ao novo julgamento dos casos levados ao STF por meio 

do extraordinário: uma coisa é a existência da ofensa à Constituição, autorizadora da 

abertura da jurisdição; outra, bastante diferente, é a necessidade ou não de reexame de 

provas para o novo julgamento. O que não se admite, de acordo com os precedentes que 

ensejaram a malfadada súmula, é a interposição do extraordinário para unicamente rever 

a análise das provas dos autos!  

                                                           
246 www.stf.jus.br, consultado em 29 de abril de 2013. 
247 Pesquisa no site do STF realizada em 29 de abril de 2013 constata que foram proferidos, com base nesta 

súmula 8550 acórdãos, 27.726 decisões monocráticas, 15 decisões da Presidência e 23 Repercussões Gerais.   

http://www.stf.jus.br/
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A utilização dos enunciados, fora do contexto em que foram pensados, gera 

conflitos e desrespeito aos próprios enunciados. E a utilização das ementas para se referenciar 

a um julgado anterior, da mesma forma, por descontextualizar a solução da controvérsia que 

estabeleceu o precedente, termina por ensejar a má utilização das decisões anteriores. 

No Brasil, institucionalizamos uma prática que não é adequada à utilização da 

sistemática dos precedentes, que é a transformação de tudo em enunciado ou ementa, em se 

“resumir” a decisão. Esta prática é útil como forma de facilitar o acesso às decisões, ou seja, 

como forma de índice – como o é na Alemanha, por exemplo, em que as decisões são 

“resumidas” em ementas apenas para facilitar a consulta248. 

Esta “institucionalização dos resumos”, transformando todas as circunstâncias que 

levaram a uma determinada conclusão em súmulas, enunciados ou ementas, causa a 

institucionalização também da descontextualização dos princípios obtidos de maneira indutiva 

nos julgamentos anteriores, prejudicando sobremaneira a adequada utilização dos precedentes, 

de sorte a manter a coerência, previsibilidade e segurança jurídica – valores estes tão caros 

nos dias de hoje. 

 

8. Súmula Vinculante249 

 

As súmulas vinculantes foram introduzidas no sistema nacional pela Emenda 

Constitucional 45/04, que acrescentou o art. 103-A250 ao texto constitucional. A lei 11.417 de 

19 dezembro de 2006 regulamentou o art. 103-A, disciplinando a edição, o cancelamento e a 

revisão dos enunciados vinculantes. 

                                                           
248 E mesmo lá, a utilização das ementas sem a consulta do índice gera problemas, conforme referenciado por 

Lundmark (2003: 583-584). 
249 “súmula vinculante serve para impedir os abusos da advocacia” – palavras da Ministra Carmen Lúcia, 

proferidas durante seminário promovido pelo Instituto Victor Nunes Leal sobre Súmula Vinculante e Segurança 

Jurídica em 2010. Disponível em www.ivnl.com.br. Consultado em 28 de janeiro de 2013. 
250 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 

terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 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 estabelecida em lei. § 1º A súmula terá por objetivo a validade, a 

interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos 

judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante 

multiplicação de processos sobre questão idêntica. § 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. § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 

indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o 

ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a 

aplicação da súmula, conforme o caso." 

http://www.ivnl.com.br/
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Ainda não há consenso sobre a natureza jurídica da súmula vinculante, afirmando 

alguns se tratar de “Espécie normativa nova, com particularidades que a singularizam diante 

das demais fontes admitidas em nosso sistema” (NOBRE JR., 2008, p.27), norma com 

“função paralegislativa (...) força de verdadeiras leis de interpretação” (FERREIRA 

FILHO, 2009, p. 268), “meio de vinculação de decisão de controle difuso de 

constitucionalidade, com o objetivo de superar as discrepâncias interpretativas” (LEITE, 

2007, p. 106).  

Ou ainda que “as súmulas vinculante, como se viu, enquadram-se no âmbito da 

jurisdição constitucional brasileira, estabelecendo uma ponte entre o modelo difuso-

concreto e o concentrado-abstrato, razão pela qual estão em sintonia com a função que o 

Supremo Tribunal Federal desempenha como intérprete último do texto constitucional.” 

(LEITE, 2007, p. 127)251. 

André Ramos Tavares, por sua vez, destaca que “A súmula vinculante do STF, na 

medida em que constitui um enunciado geral, abstrato, impessoal e obrigatório, participa da 

mesma natureza jurídica da norma legal, ficando a esta praticamente equiparada, e, como 

tal, em princípio, sujeita à ‘interpretação’, mas observadas as limitações a seguir expostas.” 

(TAVARES, 2007, p. 263).  

José de Albuquerque Rocha diz que “As súmulas vinculantes são metanormas em 

relação às normas legislativas (leis), pois diz em que sentido as últimas devem ser 

entendidas, o que lhes confere hierarquia superior às leis, vez que quem atribui significado 

aos textos legislativos tem mais poder do que quem formula referidos texto.” (ROCHA, 2009, 

p. 60). Gilberto Schäfer (2012: 30) limita-se a dizer que “as Súmulas Vinculantes são Texto, e 

que a interpretação a transforma em Norma.”  

Para Estêvão Mallet, a súmula vinculante representou o ressuscitar dos assentos 

da Casa de Suplicação do direito português, previsto no Livro III, Título LVIII, §1º. das 

Ordenações Manuelinas (MALLET, 2005, p. 134). 

Patrícia Perrone Campos Mello compreende a súmula vinculante como 

“instrumento de consolidação do teor dos precedentes, dotado de eficácia normativa” 

(MELLO, 2008: 104). Para Didier Jr., Braga e Oliveira (2013, v.II: 443), a súmula vinculante 

vincula pela ratio decidendi dos precedentes que a geraram. Luiz Guilherme Marinoni, por 

seu turno, entende que a súmula somente terá lugar quando a ratio decidendi dos precedentes 

                                                           
251 É de se ressaltar que esta tese não é corroborada pela edição da súmula vinculante n. 02, a qual foi lastreada 

em precedentes decorrentes do controle abstrato. 
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não for facilmente decifrável, configurando-se forma de aclaramento da ratio dos precedentes 

do STF (MARINONI, 2011: 491). 

Na comparação com outros institutos, a primeira relação que se faz necessária é 

com o “stare decisis” do sistema do common law. A doutrina do stare decisis determina a 

vinculação das cortes inferiores às razões determinantes do julgamento (ratio 

decidendi/holding), sendo a vinculação decorrência imediata e direta do próprio julgamento, 

não se fazendo necessária qualquer manifestação expressa neste sentido. 

O enunciado da súmula vinculante, entretanto, é desvinculado dos casos que lhe 

deram origem, de maneira que sua aplicação futura não se realiza através do método de 

análise própria do sistema precedentalista (análise de identidade de situação fática para fins de 

tratamento jurídico isonômico), mas sim na aplicação dedutiva do sistema legalista, 

procedendo-se à subsunção de um enunciado abstrato a uma situação concreta. 

De qualquer forma, a doutrina aponta que não há autonomia normativa do STF, de 

modo que o enunciado possui um papel dependente a um texto de lei (SCHÄFER, 2012: 35). 

Isto porque a inovação no direito é exclusividade da lei, sendo ao judiciário vedado inovar 

(WAMBIER, 2012: 13).  

Esta questão da proibição da inovação judicial já foi objeto de críticas na 

Alemanha, por aqueles que veem na técnica da interpretação conforme uma considerada 

atividade criativa, configurando “uma forma dissimulada de legislação judicial” (MARTINS, 

2005: 113). 

Enquadrando as súmulas vinculantes em espécie normativa diferenciada, há quem 

veja na elaboração das súmulas vinculantes atividade criativa limitada às controvérsias 

subjacentes à sua edição, sendo qualquer extrapolação destes limites “indevida ingerência no 

espaço da reserva legal própria da atividade exercida pelo Poder Legislativo” (CARVALHO, 

2010: 139). 

 

8.1. Súmula vinculante e stare decisis do sistema precedentalista 

 

As súmulas vinculantes, ao que parece, vinculam pelo enunciado descritivo 

elaborado pelos Ministros do STF, e não pela fundamentação, pelas razões jurídicas 

consideradas por eles no momento da análise de um caso concreto. 

Percebe-se, assim, uma diferença bastante significativa entre as súmulas 

vinculantes e o stare decisis, pois aquela permite uma nova interpretação sobre o texto 
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elaborado pelos Ministros, sendo que neste, ao contrário, da decisão paradigma extrai-se uma 

norma jurídica a partir das razões de julgar. 

Leite (2007), também não enxerga muita similaridade entre os institutos, senão 

vejamos: 

as súmulas se aproximam do stare decisis apenas no que tange ao caráter obrigatório 

e geral de uma orientação interpretativa proveniente de uma corte superior. No 

entanto, as súmulas vinculantes se inserem no quadro geral da jurisdição 

constitucional exercida pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão que decide 

em caráter definitivo sobre a interpretação jurídico-constitucional.  

 

A diferença entre a súmula vinculante e o sistema precedentalista já foi observada 

por Ilana Bertagnolli (2012), que afirma que as críticas à súmula vinculante decorrem 

justamente porque  

seu enunciado é imposto pelo julgador antecedente, o qual elabora um verbete 

desvinculado dos casos que o originaram, não sendo possível ao julgador 

subsequente, ao contrário do que ocorre no Common Law, verificar a semelhança 

fática entre os casos e decidir se a nova demanda está vinculada ou não ao 

precedente paradigma. (BERTAGNOLLI, 2012: 9-10) 

 

É necessário destacar que o efeito vinculante, como tem sido utilizado hoje, é 

reservado ao “enunciado” elaborado pelos Ministros do STF, e não exatamente pelos 

precedentes utilizados, o que sugere alguns problemas de ordem objetiva. 

Apenas a título de esclarecimento, diga-se que o termo súmula é utilizado de 

maneira equivocada (inclusive no art. 103-A, CF). A súmula designa o conjunto de teses 

jurídicas consagradas em uma determinada Corte, é o resumo da sua jurisprudência.252 O 

enunciado, por sua vez, trata de prescrição geral e abstrata, que tem por fundamento reiteradas 

decisões anteriores no mesmo sentido, produzida por um determinado órgão público (judicial 

ou administrativo).  

O enunciado muitas vezes é confundido com a “súmula” (a “súmula” vinculante, 

na verdade, é um “enunciado” vinculante). Súmula, enunciado e jurisprudência são termos 

diferentes, sendo este último um termo plurívoco, que em sua utilização mais comum, é 

definido como a “tendência exegética predominante de um determinado Tribunal acerca de 

um determinado tema” (MANCUSO, 2007, p. 21). 

                                                           
252 “a palavra "súmula", inclusive em documentos oficiais (como o Regimento Interno do STF, arts. 102 e 103), 

não é empregada com referência a cada uma das proposições ou teses jurídicas consagradas pela Corte (ou, 

ajunte-se, por qualquer tribunal), senão para designar o respectivo conjunto, que lhe resume a jurisprudência: 

essa, aliás, a acepção abonada pela etimologia e acolhida pelos dicionários: vide, por exemplo, o verbete 

pertinente do Novo Aurélio, que define "súmula" como "pequena suma; breve resumo; epítome, sinopse".”  

(MOREIRA, 2005). 
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Percebe-se que a “súmula vinculante” não se equipara ao stare decisis, em 

especial pelo fato de que o precedente surge de maneira natural (julgamento de um caso 

concreto) e a vinculação se dá pelos fundamentos da decisão (motivos determinantes), 

enquanto a súmula surge de uma atividade criativa do STF, que elabora seu enunciado.  

Ademais, o enunciado da súmula vinculante pode ser criando antes que os 

processos que o geraram (“precedentes”) sejam finalizados, com o trânsito em julgado da 

decisão colegiada. Este fato nos permite afirmar que a súmula vinculante do direito brasileiro 

pode surgir antes mesmo da questão estar decidida pelo STF (stare decisis). 

 

8.2. Súmula vinculante e os assentos lusitanos 

 

Outro instituto interessante a se fazer referência é o dos Assentos lusitanos. 

Declarados inconstitucionais em 1993 (Acórdão n. 810), por incompatibilidade com a 

Constituição de 02 de abril de 1976, eram elaborados pelo Supremo Tribunal de Justiça para 

gerar segurança jurídica; bastava um caso que gerasse controvérsia sobre a lei para que o 

assento fosse elaborado e não podia ser revisto pelo próprio Tribunal. Os assentos não eram 

elaborados pela Corte Constitucional e eram considerados fonte formal do Direito. Canotilho 

(2006, p. 938) assim trata do tema: 

Os assentos eram normas materiais ‘recompostas’ através de uma decisão 

jurisdicional ditada pelo Supremo Tribunal de Justiça sempre que houvesse 

contradição de julgados sobre as mesmas questões de direito no domínio da mesma 

legislação. Hoje, o problema deixou de ter interesse, pois o DL 329-A/95, de 12-12 

(Reformas do Processo Civil), revogou os arts. 763º. a 770º. do Código de Processo 

Civil reguladores do recurso para o Tribunal Pleno eventualmente conducente ao 

assento, e o art. 4º./2 do mesmo diploma revogou o art. 2º. do Código Civil onde se 

considerava o assento como “fonte de direito”. O TC também já se havia 

pronunciado pela inconstitucionalidade dos assentos (cf. Ac. TC 743/96, 18-9-96). 

 

A história dos assentos é interessante e merece referência. Conforme assevera 

Júlia Raquel de Quiroz Dinamarco (2001), a interpretação autêntica era um privilégio do 

próprio monarca, que o fazia por meio de leis interpretativas, de maneira direta (como fez D 

Afonso V em dispositivos reproduzidos posteriormente nas Ordenações Manuelinas e nas 

Filipinas) ou durante sessões dos tribunais superiores presididas pelo próprio monarca. 

Entretanto, face às ausências do monarca aos julgamentos, criou-se o mecanismo 

das manifestações em relação, transferindo-se a interpretação para o tribunal supremo do 

Reino (Casa de Suplicação). Estes mecanismos de interpretação do direito tiveram mais 
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relação com a vaidade do soberano do que com a obsolescências das leis (DINAMARCO, 

2011: 71). 

Os poderes do monarca acerca da interpretação do direito foram aumentados pelas 

Ordenações Manuelinas “possibilitando, contudo, que fossem exercidos em delegação, 

através dos efeitos normativos dos Assentos da Casa de Suplicação.” (DINAMARCO, 2001: 

70-71). 

Com a criação de novos tribunais do reino, dentre eles o do Rio de Janeiro, esta 

função interpretativa foi também foi eles exercida, sem que houvesse, entretanto, autorização 

legislativa para tal, tendo esta proliferação de pronunciamento simultâneos gerado situação de 

indefinição com relação às fontes do direito subsidiário (DINAMARCO, 2001: 72). 

A chamada Lei da Boa Razão de 1798 resolveu o problema, conferindo aos 

Assentos da Casa de Suplicação autoridade exclusiva no sentido de terem o poder de 

vinculação. “Esses assentos, uma vez registrados no livrinho, eram dotados e passavam a 

gerar efeito normativo, imediato e geral.” (DINAMARCO, 2001: 73-75). 

Curiosidade sobre este instituto histórico – e que eventualmente pode guardar 

similitude com o que vemos hoje ocorrer com a súmula vinculante, em especial com relação 

ao enunciado n. 11 – é relatada por Júlia Dinamarco (2001: 76), ao tratar da função precípua 

dos assentos, de dar a interpretação legítima aos textos legais, assim: 

Paralelamente, eram esses assentos, também, sede de determinações de cunho 

legislativo inovadoras, não pautadas em disposições preexistentes, contando ou não 

com a participação do monarca na elaboração dessas novas regras (como por 

exemplo, é colacionado ao final desta parte histórica um assento sobre a criação de 

um sistema de censura a escritos estrangeiros). 

 

Com as reformas da estrutura judiciária de Portugal após a Constituição de 1822, 

a elaboração dos assentos passou para a competência do Supremo Tribunal de Justiça, criado 

em 1832, tendo sido a denominação de assentos dada aos acórdãos definitivos do órgão pelo 

art. 2º. do Código de Processo Civil de 1939 e a força de doutrina obrigatória foi a eles 

conferida expressamente em 1967 (DINAMARCO, 2011: 81-82). 

A ideia de promover unidade e uniformidade na jurisprudência lusitana já havia 

levado o sistema português a uma reforma anterior aos assentos, em junho de 1918, conforme 

afirma Castanheira Neves (1983: 191-192), que reproduz trechos do relatório do Decreto 4620 

para concluir que o sistema anterior aos assentos era mais sábio, pois que bastante similar 

com o regime de precedente obrigatório, mas incompreendido por parte do pensamento 

jurídico, o que resultou na sua revogação no ano seguinte (1983: 192-193), tendo sido 

substituído em 1926 pelos assentos (1983: 194). 
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Os assentos surgem, assim, como uma solução conciliatória entre a imobilização e 

a instabilidade da jurisprudência nacional portuguesa (1983: 194). Para Castanheira Neves, 

entretanto, 

O resultado foi a imposição dos esquemas do legalismo ao nível da própria 

jurisprudência, prescrevendo que ela fizesse também seus esses esquemas, de um 

legalismo geral-abstracto, num momento fundamental da sua atividade – com é o 

controle jurídico que compete aos supremos tribunais. (...)  

Os assentos significam, pois, um legalismo de segundo grau ou elevado à segunda 

potência, um legalismo resistente e à outrance que, não se conformando com a 

superação que dele impões as exigências normativas da histórica realização jurídica 

e não aceitando a verdadeira função prático-normativa da jurisprudência, força a sua 

própria recuperação a esse mesmo nível da realização histórico-jurisprudencial do 

direito em que se vê superado. (1983: 270-271) 

 

E fazendo referência à proposta de Zeiler, afirma que “a uma instituição 

jurisdicional não caberá impor (prescrever) soluções normativas geralmente obrigatórias”, 

destacando que este autor, pensando na necessidade de se atribuir uniformidade ao direito, 

pensou numa instituição especial “unicamente destinada a enunciar interpretações de lei 

vinculantes” (1983: 673). 

No Acórdão n. 810/93, o Tribunal Constitucional português declarou a 

inconstitucionalidade de tais assentos, haja vista eles objetivarem “uma prescrição destinada a 

valer, geral e abstratamente para o futuro, sendo equiparados a fontes do direito, violando, por 

isso, o art. 115º., n. 5, da Constituição” (NOBRE JR., 2008: 36).  

Com relação à inconstitucionalidade dos assentos, Castanheira Neves escreveu 

monografia sobre o tema, intitulada “O problema da constitucionalidade dos assentos”, em 

que comenta o acórdão 810/93 do Tribunal Constitucional e analisa as diversas posições 

doutrinárias a respeito do tema. 

Nesta obra, o autor afirma que a natureza dos assentos seria de “fontes do direito 

de tipo justamente normativo-prescritivo”, razão pela qual253 “ao emitir assentos o Supremo 

Tribunal de Justiça exerce uma função, formal e materialmente, de índole legislativa.” 

(NEVES, 1994: 92-93). 

Após analisar as correntes doutrinárias e os fundamentos lançados no acórdão, 

Castanheira Neves conclui que o Tribunal Constitucional decidiu parcialmente bem, quando 

considera a inconstitucionalidade dos assentos nos termos do art. 2º. do Código Civil, e 

parcialmente mal, pois deveria ter entendido pela inconstitucionalidade “dos assentos na 

totalidade do seu regime legal”, nos termos do voto vencido (1994: 123-124). 

                                                           
253 Na verdade, o autor enumera quatro notas capitais para emitir sua conclusão acerca da índole legislativa dos 

assentos, “a saber: 1) a natureza de prescrição-norma própria do assento (...); 2) as carcaterísticas normativo-

juridicamente constitutivas que se lhe terão de reconhecer (...); 3) a teleologia da prescrição-norma dos assentos 

(...); 4) e a vinculação universal.” (NEVES, 1994: 92-93)  
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E finaliza seu texto com uma conclusão pessoal, ressaltando “mas agora, 

definitivamente, basta de assentos – sejam eles sacrossantos, sejam eles uma heresia, sejam 

eles uma “bandeira” no pálio de Siena... para nós caso julgado!” (1994: 124) 

Tratando especificamente da comparação da súmula vinculante com os assentos, 

Leite (2007, 126) destaca duas grandes semelhanças e diferenças entre os institutos. As 

semelhanças estariam na finalidade dos institutos (“tanto as súmulas quanto os assentos 

buscam conferir um tratamento uniforme a determinada questão jurídica”) e na estrutura 

jurídico-normativa, configurando ambos prescrições jurídicas gerais e abstratas (expressões 

do poder normativo de tribunais superiores). 

As diferenças residiriam nos requisitos de criação (as súmulas exigem reiteradas 

decisões, enquanto para os assentos bastava uma decisão), na possibilidade de revisão (as 

súmulas podem ser revistas pelo próprio tribunal que a criou, enquanto os assentos somente 

poderiam ser alterados por atuação do legislativo) e no conteúdo, já que as súmulas estão 

restritas à matéria constitucional (LEITE, 2007: 126). 

Percebe-se, portanto, que o ponto de convergência entre os institutos está no fato 

de configurarem enunciados abstratos elaborados a partir da atuação de órgãos jurisdicionais, 

mas na dinâmica de elaboração, revisão e cancelamento, pouca similaridade desponta na 

comparação das súmulas vinculantes com os assentos lusitanos.  

Concluímos, entretanto, da mesma forma que Castanheira Neves (1994: 124), no 

sentido da inconstitucionalidade de enunciados normativos gerais e abstratos provenientes de 

órgão jurisdicionais, haja vista tal função ser constitucionalmente conferida ao Poder 

Legislativo. 

 

8.3. Requisitos Constitucionais e procedimento de elaboração, revisão e cancelamento das 

súmulas vinculantes 

 

O artigo 103-A exige como requisitos para a edição da súmula vinculante a 

existência de reiteradas decisões sobre matéria constitucional que trate de controvérsia atual 

entre órgãos do judiciário ou entre estes e a administração pública e que seja capaz de 

acarretar insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos com questão idêntica.  

A aprovação deve se dar por voto favorável de 2/3 dos ministros do STF. A partir 

de sua publicação, a súmula passa a ter efeito vinculante em relação aos demais órgãos do 

Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal. 
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Parece, pelos termos utilizados pelo constituinte reformador, que os requisitos são 

cumulativos, devendo concorrer todos no caso concreto para que seja viável, sob o ponto de 

vista constitucional, a elaboração da súmula com efeito vinculante.  

No §3º. do art. 103-A a emenda constitucional previu ainda que o instrumento 

adequado para a insurreição contra a não aplicação da súmula vinculante ou a inadequação de 

sua aplicação é a Reclamação ao STF, que atuará, neste caso, como Corte de Cassação, 

anulando ou cassando a decisão e determinando que outra seja proferida, de acordo com a 

determinação emanada da súmula. 

Com relação aos requisitos constitucionais de exigência de reiteradas decisões, 

destaca Rubens Glezer que “os ministros do Supremo Tribunal Federal não se conformaram a 

essa exigência do novo instituto, mantendo o modelo tradicional de fundamentação judicial”, 

tendo então subvertido a própria natureza do instituto, “extrapolando os limites impostos pelo 

Poder Legislativo” (2011: 64). 

O autor fundamenta sua conclusão de que o STF recaiu em arbítrio quando passou 

a aprovar as súmulas vinculantes com base no modelo tradicional de fundamentação das 

decisões afirmando que:  

o redesenho institucional provocou uma mudança muito sutil sobre o status do 

modelo tradicional de fundamentação das decisões judiciais. Se antes do redesenho 

os debates a respeito de lógica de precedentes estavam restritos ao âmbito do que 

seria “mais adequado” ou “mais desejável”, quando se trata da criação de súmulas 

vinculantes, a mesma questão passa a ser tratada no âmbito do que é ‘lícito’ e 

‘válido’ (GLEZER, 2011: 64). 

 

A locução “reiteradas decisões” pressupõe, em nosso sentir, que o Tribunal tenha 

se deparado com a questão jurídica por mais de uma vez, em julgamentos diversos, e tenha 

dado a ela o mesmo tratamento jurídico, permitindo-se concluir que o “posicionamento da 

corte” tenha sido delimitado acerca daquele determinado ponto254. 

O certo é que a análise das súmulas vinculantes editadas pelo STF255 demonstram 

que efetivamente o Tribunal não observou todos os requisitos determinados pelo Texto 

Constitucional para a elaboração dos enunciados. 

Como exemplo do descumprimento dos mandamentos constitucionais podemos 

citar a súmula vinculante n. 11, que em nada se relaciona com os precedentes referenciados, 

além dos mesmos não representarem qualquer “controvérsia atual”, e a súmula vinculante n. 

12, que trouxe como “reiteradas decisões” diversos recursos extraordinários, todos eles com 

                                                           
254 No mesmo sentido, “entendemos afigurar-se imperioso que essa Corte de Justiça Constitucional tenha 

apreciado a questão em um número razoável de oportunidades.” (CARVALHO, 2010: 171) 
255 Até hoje foram editadas 31 súmulas vinculantes. 
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relatório e voto idênticos (inclusive constando o mesmo erro de digitação nas ementas), 

elaborados pelo mesmo ministro Relator e julgados num mesmo dia, numa mesma sessão, 

num único procedimento. 

A Lei 11.417, de 19 de dezembro de 2006256, regulamentou o art. 103-A da 

Constituição, definindo o procedimento para a elaboração, revisão e cancelamento das 

súmulas vinculantes. 

Pelo regramento legal, que basicamente reproduz o contido no art. 103-A, CF, o 

STF poderá, de ofício257 ou por provocação,258 259 editar, revisar ou cancelar enunciado de 

súmula, que terá efeito vinculante a partir da sua publicação260. A manifestação do 

Procurador-Geral da República é obrigatória, quando a proposta analisada não for sua261, e a 

deliberação de ser feita por 2/3 dos Ministros em sessão plenária262, que pode admitir a 

participação de terceiros263 e também modular os efeitos da decisão264. 

                                                           
256 Art. 1o, Lei 11.417/06: Esta Lei disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula 

vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e dá outras providências. 
257 Art. 2o, Lei 11.417/06: 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. 
258 Art. 3o, Lei 11.417/06:  São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de 

súmula vinculante: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III – a Mesa da Câmara dos 

Deputados; IV – o Procurador-Geral da República; V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VI - o Defensor Público-Geral da União; VII – partido político com representação no Congresso Nacional; VIII 

– confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; IX – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal; X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; XI - 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. 
259 Art. 3º., § 1o, Lei 11.417/06: O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja 

parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão 

do processo. 
260 Art. 2º., § 4o, Lei 11.417/06: No prazo de 10 (dez) dias após a sessão em que editar, rever ou cancelar 

enunciado de súmula com efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, em seção especial do 

Diário da Justiça e do Diário Oficial da União, o enunciado respectivo. 
261 Art. 2º., § 2o, Lei 11.417/06: O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, 

manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. 
262 Art. 2º., § 3o, Lei 11.417/06: A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula com efeito 

vinculante dependerão de decisão tomada por 2/3 (dois terços) dos membros do Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária. 
263 Art. 3º., § 2o, Lei 11.417/06: No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula 

vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
264 Art. 4o, Lei 11.417/06: 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. 
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A proposta de revisão ou cancelamento pode ser realizada por força de revogação 

ou modificação da lei em que se fundou o enunciado265 e não autoriza a suspensão do 

processo em que se discuta a questão266. 

Da decisão judicial ou ato administrativo que contrariar ou aplicar 

equivocadamente a súmula, após o esgotamento das vias administrativas, caberá reclamação 

ao STF, que poderá cassar a decisão267 e dará ciência à autoridade para que as futuras decisões 

estejam adequadas à súmula vinculante, sob pena de responsabilização civil, penal e 

administrativa268.  

Prevê a lei, em seu art. 10, que o procedimento de edição, revisão ou 

cancelamento deverá observar, subsidiariamente ao disposto no Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal. 

Na normatização interna do STF, entretanto, a única referência expressa sobre as 

súmulas vinculantes está na resolução 417/09, que trata do e-STF, e que destaca, em seu art. 

20, a necessidade de serem referenciados os precedentes utilizados para a elaboração das 

súmulas vinculantes269. Concluímos, assim, que o procedimento deverá seguir a 

regulamentação do julgamento dos processos judiciais em geral. 

É de se notar que a edição de súmula vinculante não pressupõe a existência de um 

processo subjetivo e nem de processo objetivo, já que não há efetivamente interação do 

                                                           
265 Art. 5o  Revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante, o 

Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, procederá à sua revisão ou cancelamento, conforme o 

caso. 
266 Art. 6o  A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a 

suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. 
267 Art. 7o  Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe 

vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos 

ou outros meios admissíveis de impugnação. § 1o  Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da 

reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. § 2o  Ao julgar procedente a reclamação, 

o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando 

que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. 
268 Art. 9o  A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 64-A e 64-B: 

(...) “Art. 64-B.  Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da 

súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, 

que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização 

pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.” 
269 Art. 18. As classes processuais Reclamação (Rcl), Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação 

Declaratória de constitucionalidade (ADc), Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) e Proposta de Súmula Vinculante (PSV) passam a ser 

processadas, exclusivamente, no sistema eletrônico do STF (e-STF). (...) Art. 20. No caso da PSV, cabe ao 

proponente preencher campo específico do sistema com a descrição da proposta de verbete, bem como indicar se 

é edição, revisão ou cancelamento de súmula. Parágrafo único. é obrigatória a indicação dos precedentes. 

(Resolução 417 de 20 de outubro de 2009) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm#art64b
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Tribunal com outros atores270, não necessitando sequer da provocação externa para a sua 

implementação. 

Há quem compreenda que se trata “de processo, de natureza objetiva, visando à 

resolução de questão constitucional sob o prisma abstrato, embora com reflexos no campo de 

conflitos concretos de interesses, qualificados por pretensão resistida (lide)” (NOBRE JR., 

2008: 59). 

Sem adentrar ao mérito da discussão da diferença entre processo e procedimento, 

adotaremos a definição utilizada por Cândido Dinamarco (2002: 26), amparado em Liebman, 

no sentido de que o conceito de processo “não se exaure no procedimento nem coincide com 

o de relação processual. Processo é, ao mesmo tempo, uma relação entre atos e uma relação 

entre sujeitos (Liebman)”. 

Nesta perspectiva, pode-se classificar como procedimento, assim considerado 

como “método para que se faça ou execute alguma coisa” (SILVA, 1997b: 455), e não 

processo, em sentido estrito, a forma prevista para a elaboração dos enunciados da súmula 

vinculante. 

 

8.4. Aspecto objetivo da súmula vinculante  

 

No que tange ao aspecto objetivo das súmulas vinculantes, a pergunta que fica no 

ar é a seguinte: o que vincula nas súmulas vinculantes: o enunciado – passível de 

interpretação para extração da norma jurídica; os debates discorridos para a sua elaboração; 

ou as teses jurídicas julgadas nos precedentes utilizados?  

Em princípio, a análise da questão remonta à problemática da natureza jurídica 

das súmulas vinculantes. Acaso se entenda as súmulas como espécie normativa diversa 

(NOBRE JR., 2005), a vinculação deve se dar unicamente pelo enunciado, cabendo ao 

intérprete nova fase hermenêutica para concretizar a previsão abstrata. 

De outro lado, se a natureza das súmulas vinculantes for a de precedente judicial, 

as razões determinantes dos julgados utilizados como paradigma também terão que vincular.  

A definição do aspecto objetivo das súmulas vinculantes é fundamental para que 

aqueles que estão vinculados (demais órgãos jurisdicionais e administração pública) tenham 

algum tipo de respeito pelo seu conteúdo. É primordial também para se aferir a hipótese de 

cabimento da Reclamação prevista no art. 103-A, §2º., CF. 

                                                           
270 A participação de terceiros é eventual e desnecessária. 
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A questão é mais complexa do que parece, em especial se as súmulas já editadas 

são colocadas no foco da análise. Isto porque se constata que muitos enunciados ou 1) não 

refletem as teses julgadas nos precedentes, ou 2) não retratam as situações consideradas nos 

precedentes no seu enunciado. 

Como exemplo da primeira situação271, é de se notar que a súmula vinculante n. 

11 - além de não haver sido editada após reiteradas decisões que gerasse controvérsia atual -, 

em sua redação final, não representa os precedentes em cuja discussão foi pautada. Denota-se 

que em nenhum dos casos ali apontados (RHC 56465; HC 71195; HC 89429 e HC 91952) 

falou-se em “sob pena de responsabilidade disciplinar, civil ou penal do agente ou da 

autoridade”. Ora, neste caso resta patente a ausência de razões determinantes capazes de 

ensejar a força vinculante da súmula em questão. 

Quanto à segunda situação, um exemplo é a súmula vinculante n. 12, editada com 

os seguintes termos: “A cobrança da taxa de matrícula nas universidades públicas viola o 

disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal”.  

Ocorre que o enunciado faz referência exclusivamente às taxas de matrícula para 

os cursos de graduação, e não para os de pós-graduação lato sensu. E tal diferenciação foi 

devidamente tratada no voto dos Ministros em sede de Embargos de Declaração interposto em 

um dos precedentes utilizados como paradigma.  

Acaso a vinculação se dê unicamente pelo enunciado da súmula, todos os alunos 

que pagaram taxa de matrícula para os cursos de pós-graduação lato sensu em universidades 

públicas deverão ser ressarcidos mediante simples apresentação de requerimento 

administrativo. E outros casos similares, como os cursos de extensão.  

Há três processos em que não se soube acertadamente aplicar a súmula (cobrança 

de taxa para inscrição no vestibular – Rcl 7831-MC, taxa de matrícula para cursos de extensão 

– Rcl 8596 e taxa para expedição de diploma – RE 593.733), além de outro com repercussão 

geral reconhecida acerca do assunto (RE 593.733 – sobre a cobrança de taxa de matrícula em 

cursos de pós-graduação lato sensu, acima referido), sendo certo que a íntegra dos votos dos 

Ministros nos julgamentos dos precedentes que geraram a tal súmula já esclarecem a questão 

de maneira satisfatória. 

Ou seja, a utilização da súmula vinculante causou mais problemas do que 

soluções (inegável que algumas súmulas geraram o efeito desejado, como a SV 02, mas tal 

                                                           
271 A súmula vinculante n. 02 também extrapola os limites da discussão havida nos precedentes. 
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efeito poderia ter decorrido da mesma maneira, da aplicação da Teoria da Transcendência dos 

Motivos Determinantes de maneira mais ampla e racional).  

O texto constitucional não explicita o que deve vincular quando se trata de 

súmulas vinculantes (NUNES, 2010, p. 138), sendo que a deficiência na fundamentação nas 

decisões colegiadas dificulta a aferição da ratio decidendi. 

Compreendemos que as “súmulas vinculantes” devem vincular pelas razões 

determinantes dos julgados utilizados como paradigma, pois assim o sistema ganharia maior 

coerência. A enumeração das “súmulas vinculantes” por meio de enunciados genéricos e 

abstratos, assim, teria a função exclusiva de facilitar a pesquisa temática, constituindo 

verdadeiro índice para o acesso aos precedentes – estes sim, vinculantes. 

 

8.5. Aspecto temporal da súmula vinculante  

 

O último aspecto que merece relevo é o que trata da vinculatividade da súmula no 

tempo. E neste ponto duas questões vêm logo à tona: 1) súmula vinculante gera direito 

adquirido? 2) Há necessidade de trânsito em julgado das decisões consideradas para a 

elaboração do enunciado? 

Estas questões ganham contornos interessantes à medida que o propósito principal 

da súmula vinculante é gerar segurança jurídica e previsibilidade aos jurisdicionados a 

respeito de questões jurídicas relevantes. 

Neste ponto, e considerando que a obediência aos ditames da súmula vinculante 

não é opcional – dado seu caráter vinculante e não meramente persuasivo – não seria razoável 

admitir que nenhuma espécie de direito subjetivo adviesse do seu enunciado. 

Deve-se admitir, portanto, ação rescisória fundamentada na súmula vinculante, 

quando a decisão transitada em julgado ofender o enunciado da súmula vinculante, o que se 

faz com base na interpretação extensiva do art. 485, V, CPC.272 273 

A tendência é se admitir que a súmula vinculante possa ofender a coisa julgada 

com base na Ação Rescisória, ou seja, em havendo súmula vinculante em sentido contrário ao 

quanto decidido na decisão transitada, poderia a parte, não havendo decorrido o prazo 

                                                           
272 Em tal situação não se aplica a súmula 343, STF, pois a situação tratada enuncia situação de interpretação 

constitucional (v. AR 1409, relatado pela Ministra Ellen Gracie no Pleno e julgado em 26/03/2009) 
273 Está em tramitação no STF o RE 590809, que trata exatamente da possibilidade de propositura de Ação 

Rescisória rescindir decisão transitada em julgado cujo teor contraria o atual entendimento jurisprudencial da 

Corte – recentemente alterado - sobre a creditação de IPI sobre insumos isentos ou com alíquota zero. Foi 

reconhecida a repercussão geral no caso. 
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decadencial, propor ação rescisória para desconstituir a decisão. Da mesma forma, acaso em 

sede de execução, pode ser utilizado o disposto no artigo art. 475-L, § 1º., CPC274.  

Com relação à segunda questão, embora fosse extremamente recomendável, é 

certo que não há qualquer exigência constitucional ou legal no sentido de haver necessidade 

de haver o trânsito em julgado da decisão que será utilizada como precedente para a 

elaboração da súmula vinculante. Ao contrário, o STF tem elaborado os enunciados no 

plenário logo após o julgamento dos casos que são utilizados como precedentes, sem aguardar 

sequer a eventual interposição de recurso. 

Este hábito gerou sérios problemas com relação à súmula vinculante n. 12, que foi 

editada após o julgamento de diversos Recursos Extraordinários que tratavam sobre a 

cobrança da taxa de matrícula para cursos de graduação em universidades públicas, todos 

julgados na mesma sessão. 

O teor do enunciado, além de não retratar exatamente a discussão havida – 

conforme abordado acima, já que somente a taxa de matrícula para cursos de graduação é 

considerada violadora do art. 206, IV, CF, e o enunciado não traz esta especificação, o que 

pode gerar ainda mais insegurança ao jurisdicionado -, não se observou, no momento da sua 

elaboração, a necessidade de modulação dos efeitos da súmula vinculante – muito embora a 

Ministra Carmen Lúcia houvesse se manifestado neste sentido naquele momento275. 

Diga-se desde logo, muito embora o tema da modulação seja alvo de 

detalhamento em capítulo seguinte deste trabalho, que a modulação neste caso é necessária, 

pois sem ela a partir da publicação do enunciado, dado o seu caráter vinculante, bastava 

qualquer estudante que tivesse pago tal taxa fazer mero pedido administrativo para obter de 

volta o valor desembolsado, sob pena de Reclamação ao STF. 

                                                           
274 Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: (...) § 1o Para efeito do disposto no inciso II do caput 

deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato 

normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal.  
275 Nos termos dos debates transcritos às fls. 19 e 20 do STF-DJe n. 214/2008, foram estas as palavras dos 

Ministros: “A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, só para 

deixar claro, por causa do número de problemas que podem surgir a partir de agora, com pessoas entrando em 

juízo, pedindo a restituição, pessoas que saíram, que cobraram durante a vigência desta Constituição. Então, nós 

podemos ter as universidades com problemas gravíssimos, a partir do julgamento. O EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO - A resposta está aqui na Constituição, artigo 103-A. O 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Mas os que pagaram, pagaram tão pouco que 

nem se aventuram a pedir restituição de débito, pois vão receber daqui a trinta anos. O EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Se surgir essa questão, certamente teremos 

habilidade para produzirmos uma decisão com modulação de efeitos.” Esta transcrição demonstra certa 

arrogância dos membros do STF. 
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Pois bem. A súmula foi editada na sessão que julgou o RE 500171, um dos 

precedentes utilizados para a sua elaboração. Entretanto, o processo continuou tramitando, 

com a interposição de recursos. 

Eis que, três anos depois, em sede de julgamento de Embargos de Declaração276, o 

plenário da Corte resolveu enfrentar a questão da modulação dos efeitos da súmula 12. A 

primeira discussão que se colocou no julgamento dos declaratórios foi sobre a possibilidade 

de se realizar a modulação dos efeitos em sede de embargos de declaração, já que naquele 

caso, a rigor, não havia obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, tampouco houvesse 

pedido naquele sentido. 

Considerou-se possível o conhecimento dos declaratórios (muito embora somente 

para este caso, e não para outros em que não houvesse reconhecida repercussão geral) e da 

atribuição da modulação de efeitos após três anos da edição da súmula, considerando-se que a 

modulação de efeitos seria questão de ordem pública277. 

Através desta decisão, considerou-se que a decisão do STF somente teria efeitos 

futuros, com relação às cobranças efetivadas após a publicação do enunciado, ressalvando-se, 

para fins de aplicação do entendimento sumular retroativamente, aqueles que já haviam 

intentado ação judicial antes do julgamento.  

Ou seja, o plenário entendeu por dar tratamento diverso a situações idênticas por 

duas vezes em um só julgamento: 1) possibilidade de analisar a modificação dos efeitos 

temporais da decisões em sede de Embargos de Declaração; e 2) resguardar o direito 

adquirido da situação jurídica consolidada com a súmula vinculante somente daqueles que 

entraram com ação judicial – preservou-se, em verdade, somente o direito daqueles que 

buscaram o judiciário, e não de todos os que estavam em situação idêntica na análise do 

direito adquirido: apenas os que entraram com ação judicial até a data da decisão tiveram 

resguardados seu legítimos direitos ao ressarcimento da taxa de matrícula. 

Denota-se, pela análise deste julgamento, o despreparo do próprio STF para lidar 

com a súmula vinculante, em especial no que toca às consequências jurídicas decorrentes da 

elaboração de um enunciado vinculante não apenas a todo o judiciário, mas também à 

administração pública. 

                                                           
276 Destaque-se que o Relator, Ministro Lewandoski, apresentou um primeiro voto no sentido de rejeitar os 

declaratórios (v. fls. 224 do RE 500.171 ED/GO), alterando seu posicionamento após os debates ocorridos na 

Corte. 
277 É de se ressaltar que os Ministros fizeram da repercussão geral um requisito necessário ao conhecimento dos 

declaratórios e da possibilidade de se atribuir modulação aos efeitos de uma súmula vinculante, sem que 

houvesse qualquer disposição legal ou regimental neste sentido, tampouco tivesse sido instaurado o incidente 

para a revisão da súmula.  
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A questão que fica no ar, mesmo após o julgamento dos declaratórios, é a situação 

jurídica das pessoas que ingressaram com ações judiciais entre a elaboração do enunciado 

sumular vinculante a o julgamento dos declaratório, já que decorridos 03 (três) anos entre um 

evento e outro. 

Percebe-se que no aspecto temporal a SV n. 12 foi um verdadeiro desastre, que 

resultou no encerramento da utilização das súmulas vinculantes pelo STF. Desde o 

julgamento dos Embargos Declaratórios que resultaram na modulação temporal dos efeitos da 

SV 12, ocorrido em março de 2011, nenhuma outra súmula vinculante foi editada por aquela 

Corte. 

Esta inconsistência deixa em situação bastante delicada e complicada o 

jurisdicionado, pois ao invés de obter previsibilidade e segurança com a força vinculante de 

tais súmulas, passa a uma situação de maior de perplexidade com relação à postura da Corte 

Suprema brasileira. 

 

9. O problema do julgamento pelo STF permitir recursos internos 

 

Chamaremos de “recursos internos” 278 os recursos cabíveis das decisões do 

próprio STF. Em, face do corte metodológico, não trataremos dos recursos cabíveis contra as 

decisões liminares. Abordaremos apenas as possibilidades recursais das decisões proferidas 

em cognição exauriente. 

Estão previstos no Regimento Interno do STF diversos recursos com 

processamento interno, como 1) o Agravo Regimental279; 2) Embargos de Divergência280; 3) 

Embargos Infringentes281; e 4) Embargos de Declaração282. 

                                                           
278 Nos termos do quanto afirmado no site do próprio tribunal, “O julgamento do processo é identificado pela 

decisão final, mas cada feito pode ter mais de uma decisão. As decisões podem ser monocráticas ou colegiadas e 

são classificadas, no STF, em decisões liminares, decisões interlocutórias, decisões de sobrestamento, decisões 

finais, decisões de repercussão geral e decisões em recurso interno (agravo regimental, embargos de declaração, 

embargos infringentes e embargos de divergência)”. Fonte: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=explicafases, consultado em 24 de 

julho de 2013. 
279 Art. 317, RISTF: Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de 

cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao 

direito da parte. § 1º A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão 

agravada. § 2º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator 

do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a 

quem caiba a competência, computando-se também o seu voto. § 3º Provido o agravo, o Plenário ou a Turma 

determinará o que for de direito. § 4º O agravo regimental não terá efeito suspensivo. 
280 Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo 

de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
281 Art. 333, RISTF: cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que 

julgar procedente a ação penal II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=explicafases
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Algumas decisões, não comportam recurso, como deliberação da Turma ou do 

Relator que remeter o processo ao julgamento do Plenário, ou que determinar, em agravo de 

instrumento, o processamento de recurso denegado ou procrastinado, nos termos do art. 305, 

RISTF. Nenhuma destas decisões, entretanto, é decisão com cognição exauriente e aptidão 

para ser a “decisão final” do feito. 

Este excesso de recursos após o julgamento da corte enseja situação de 

insegurança e instabilidade jurídica. Para não citar o caso do “mensalão”283, façamos 

referência a um caso escolhido de maneira randômica, em que o número de recursos impede o 

trânsito em julgado e o resultado “final” do processo. 

Selecionamos aleatoriamente o AI 852254 AgR-AgR-EDv-AgR/PE, cuja metade 

da ementa é consumida para descrever o estágio atual do processo no STF, senão vejamos: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE 

DIVERGÊNCIA: ARTS. 330 E 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO. (grifos nossos) 

(AI 852254 AgR-AgR-EDv-AgR / PE – PERNAMBUCO, Relator(a):  Min. 

CÁRMEN LÚCIA; Julgamento:  08/05/2013; DJe 24/05/13) 

  

Com relação às decisões que interessam a este trabalho, ou seja, as que tratam de 

controle de constitucionalidade proferidas pelo STF em sede de cognição exauriente, cabem 

sempre, ao menos, dois recursos diferentes: embargos de declaração e agravo regimental284. 

Ressalte-se que há três maneiras de se chegar ao STF para um julgamento: por via 

direta, através de ações de competência originária, por recurso ordinário ou por recurso 

extraordinário. Em todas estas hipóteses pode haver uma primeira decisão liminar, 

monocrática, e, posteriormente o julgamento colegiado pela turma ou pleno plenário. Existe 

também a possibilidade de julgamento liminar de mérito, pelo Relator, nos termos do art. 557 

do Código de Processo Civil285. 

                                                                                                                                                                                     
IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade (obs.: art. 26, lei 9868/99 torna irrecorríveis as decisões 

em ADIN/ADC/ADIN-Om); V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. 
282 Art. 337, RISTF: cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, 

contradição ou omissão que devam ser sanadas. 
283 Caso de repercussão nacional em que houve a condenação pelo STF, com ampla divulgação da decisão, cujo 

julgamento demorou mais de um mês para ser finalizado, e que se encontra agora em fase recursal, sem que 

qualquer efeito prático decorrente da decisão emblemática para o povo brasileiro tenha sido constatado. 
284 Em se tratando de decisões de mérito monocráticas, compreende-se também o argravo interno previsto no art. 

557, §1º., CPC.  
285 Da decisão liminar cabe recurso (agravo regimental) e da decisão monocrática de mérito cabe o agravo do art. 

557, §1-A (chamado de “agravo interno”). Da decisão colegiada de mérito – seja da turma ou do plenário - 

também cabe recurso (agravo regimental e embargos de declaração). 
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Assim, quando o plenário do STF decide o mérito de um processo – seja por RE, 

RO ou ação originária -, a decisão proferida, muito embora seja de última ou única instância, 

não é necessariamente definitiva ou final, haja vista a possibilidade de ser objeto de recurso 

perante o próprio STF. 

Em outras palavras, o julgamento colegiado realizado pelo STF em um dado 

processo, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da decisão, pode ser alterado pela Corte 

através de recursos que tramitam exclusivamente dentro do próprio Tribunal.   

Os problemas que decorrem deste fato são inúmeros, pois com o julgamento de 

mérito realizado pelo plenário, de certa maneira, o “posicionamento” da Corte é delineado, 

ensejando a possibilidade de: 1) elaboração de Súmula Vinculante, que não exige o trânsito 

em julgado dos processos tidos como “precedentes” (como no caso da súmula vinculante n. 

12); 2) julgamento liminar pelos Ministros quando se tratar do mesmo tema (como ocorreu no 

caso do crédito de IPI286); e 3) tornar-se referência para os demais juízos e tribunais 

brasileiros (como no caso do crédito de IPI). 

A Súmula Vinculante n. 12, acima analisada, foi elaborada após julgamento de 

mérito, mas antes do trânsito em julgado das decisões utilizadas como precedentes. Três anos 

depois do julgamento, em análise de ED, foi alterado o conteúdo, para fins de modulação dos 

efeitos temporais da súmula. 

Assim, a existência de recursos internos possibilita o “julgamento final” muito 

tempo depois do julgamento de mérito com cognição exauriente, o que causa problemas com 

relação ao estabelecimento da “opinião da Corte”. 287 

É certo que não há recursos internos na Suprema Corte ou no Tribunal 

Constitucional Federal, de sorte que quando a Corte decide, a questão jurídica está decidida, 

podendo-se afirmar o stare decisis. 

No STF, por incrível que pareça, o “precedente” se forma antes do trânsito em 

julgado, ou seja, antes de estar a questão definitivamente decidida pela Corte, já que no nosso 

sistema há possibilidades recursais internas (agravo regimental e embargos de declaração). 

                                                           
286 Em breve síntese, em 18 de dezembro de 2002, o STF decidiu pelo direito ao creditamento de IPI para 

insumos que tiveram alíquota zero em etapa anterior (RE 350.446), decisão obtida por 9 votos a 1, vencido 

apenas o Ministro Ilmar Galvão. O Tribunal já havia se manifestado no sentido de conferir direito ao 

creditamento quando fosse o caso de isenção conferida à etapa anterior (RE 212.484 – DJ 27/11/98, vencido 

também o Min. Ilmar Galvão). Após esta decisão, o STF passou a julgar monocraticamente a questão, nos 

termos do art. 557, CPC. Entretanto, no julgamento do RE 353.657-5, realizado dia 25 de junho de 2007, o STF 

alterou o entendimento, desta vez por 6 votos a 5, sem que houvesse sequer a modulação dos efeitos da decisão. 

Consoante proposto pelo Ministro Lewandowski – nesta época o Tribunal ainda não havia firmado 

posicionamento a respeito da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes, que será tratada a seguir..  
287 No caso do crédito de IPI, este problema é patente - v. RE 353.657-5/PR  
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CAPÍTULO V - ANÁLISE COMPARADA DO CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE  

 

O estudo de Direito Comparado, ao contrário do que muitas vezes encontramos na 

literatura nacional, não se limita à comparação legislativa, tampouco à sobreposição de 

direitos estrangeiros ou à análise da história comparada.  

Como assevera Ivo Dantas (2010: 72-73), amparado nas precisas lições de Marc 

Ancel e Ana Lúcia de Lyra Tavares, é certo que a existência de direito estrangeiro vigente é 

condição necessária para o estudo de direito comparado, o qual tem por objetivo analisar os 

sistemas jurídicos, em toda a sua completude (assim compreendida a análise da legislação, da 

jurisprudência, da doutrina e da aplicação do direito), buscando semelhanças, diferenças e 

analisando a circulação de modelos.  

Nas palavras deste jurista, “quando se empreende um estudo de Direito 

Comparado, sua tarefa vai muito além daquele instante refletido na norma posta, já que deve 

analisar ‘o quadro geral em que a norma se encontra’, inclusive a doutrina e a 

jurisprudência.” (DANTAS, 2010: 74) 

Abordando a natureza científica autônoma do Direito Comparado, afirma que 

“Para nós, à medida que se compreendem os conceitos de método e ciência, bem como, do 

que seja autonomia científica, não haverá, em sã consciência, como assumir posição 

diferente, sobretudo, se levarmos em conta os modernos estudos da Epistemologia.” 

(DANTAS, 2010: 96) 

Peter Häberle (2006: 66), fazendo referência à perspectiva histórica do direito 

constitucional comparado e considerando-o como o “quinto método de interpretação”, afirma 

que a Alemanha, um Estado “auto-obcecado”, teria obstruído o florescimento do direito 

comparado, tendo a obra de Jhering lutado para superar as limitações do direito nacional. 

Relata, ainda, que a superação final dos alemães com relação ao direito comparado ocorreu 

em 1989, assim: 

In May 1989, at an international seminar of the Spanish Senate held in Madrid, I 

put forward the hypothesis that comparative law (in the hands of the judge) should 

be the “fifth” method of interpretation completing the classic four methods of 

Savigny (1840). At the time this hypothesis was received with great interest by the 

late L. Favoreu. In my view there is no such thing as a numerous clausus for the 

sources of law (for instance “general principles of law”)! The development of 
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constitutional law (Rechtsfortbildung) is one of the basic tasks of constitutional 

courts, one they perform collectively on the basis of cooperation.288  

 

Seja como método ou como disciplina autônoma, a análise comparada dos 

sistemas de controle de constitucionalidade representa uma forma de compreender melhor o 

instituto, além de permitir a permeabilidade dos sistemas e seu consequente aprimoramento. 

A análise comparada, como leciona Caio Mario da Silva Pereira (1952: 42), pode 

ocorrer de duas maneiras: análise comparada no tempo (comparação vertical), quando se 

analisa um determinado sistema jurídico em sua evolução histórica; e análise comparada no 

espaço (comparação horizontal), in verbis: 

Tendo em vista os dois sentidos de comparação, e inspirado na sua materialização 

geométrica, eu chamo ao primeiro (comparação no tempo) de “comparação 

vertical”, e ao segundo (comparação entre diversos sistemas vigentes) “comparação 

horizontal”. Em ambos atua o método comparativo. No primeiro, faz o jurista uma 

comparação em profundidade, sem se preocupar com a ocorrência do mesmo 

fenômeno jurídico em outros países ou sistemas da atualidade. Desce verticalmente 

até a fonte, ou desta sobe verticalmente até o momento presente. No segundo, abraça 

os sistemas jurídicos vigentes, realiza uma comparação espacial, como que olhando 

pelas janelas do vizinho a ver o que se passa em sua casa, confronta no mesmo plano 

horizontal os sistemas que lhe interessam, para tirar as suas conclusões quanto ao 

bom ou mau tratamento do tema, para se valer da experiência alheia, para melhorar 

o seu direito nacional, e até, excepcionalmente, formular norma que possa 

uniformizar um instituto no plano internacional. 

 

A análise comparada vertical sobre o sistema de controle brasileiro foi realizada 

no capítulo anterior, em que restou destacado que nosso sistema jurídico sofreu diversas 

influências do contexto histórico.  

Em termos de influência externa, no campo do controle de constitucionalidade as 

influências mais significativas foram do sistema americano e, mais recentemente, do sistema 

alemão. 

Assim, faremos agora uma análise comparada horizontal entre estes sistemas, em 

efetivo estudo da ciência do Direito Comparado, sendo as análises históricas realizadas 

incidentalmente em cada um dos sistemas estrangeiros apenas forma de situar a circunstância 

dos institutos jurídicos.  

Considerando que a análise comparada demanda prévia delimitação das variáveis 

que serão comparadas (TAVARES, 2011: 100), a comparação que será realizada neste 

                                                           
288 Tradução nossa: “Em Maio de 1989, no seminário internacional na do Senado espanhol, realizado em Madrid, 

que avançou com a hipótese de que o direito comparado (nas mãos do juiz) deve ser o quinto método de 

interpretação de completar os clássicos quatro métodos de Savigny (1840). No momento esta hipótese foi 

recebida com grande interesse pelo falecido L. Favoreu. Na minha opinião, não existe tal coisa como um 

numerosas clausus para as fontes de direito (por exemplo, "princípios gerais de direito")! O desenvolvimento do 

direito constitucional (Rechtsfortbildung) é uma das tarefas básicas dos tribunais constitucionais, uma que 

realizam coletivamente com base na cooperação.” 
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trabalho abordará: 1) a estrutura e a natureza do órgão responsável pela realização do controle 

de constitucionalidade (em única ou última instância); 2) a forma e a estrutura da decisão 

proferida por este órgão; 3) os aspectos objetivos e subjetivos da decisão vinculante. 

Para que a análise dos sistemas de controle de constitucionalidade seja produtiva, 

é necessária uma prévia abordagem sobre os grandes sistemas jurídicos e sobre a sistemática 

dos precedentes judiciais. 

 

1. Os grandes sistemas289 jurídicos  

 

Os sistemas jurídicos existentes são inúmeros. John Glissen (2011: 19) destaca 

que se distinguem, costumeiramente,  

por um lado, os direitos romanistas e os que lhe são aparentados, o common law e os 

direitos socialistas dos países de tendência comunista; por outro, os numerosos 

sistemas jurídicos que existem ou existiram noutros lugares do mundo, sobretudo os 

direitos muçulmano, hindu, chinês e africanos.  

 

Dentre estes, os mais conhecidos são os sistemas do civil law e do common law, 

que surgem em momentos diferentes da história e também por diferentes razões. Trataremos 

primeiro do common law. 

Nascido na Inglaterra, o common law é “um judge made law, ou seja, um direito 

elaborado pelos juízes; a fonte principal do direito é, aí, a jurisprudência, o precedente 

judiciário.” (GLISSEN, 2011: 20) 

Conforme esclarece René David (2010: 213) até 1066 não se falava em common 

law, pois o povo inglês nesta época, muito embora tivesse um único soberano, estava sob a 

égide do direito anglo-saxão, direito este que era fracionado entre as tribos que dividiam o 

território da ilha (PORTO, 2011: 3). 

A administração da justiça era primordialmente local, de maneira que não havia 

uniformidade do direito aplicado no território da Inglaterra. Com a conquista normanda em 

1066, o direito que até então era local, passou a ser central e comum a todos, desfazendo-se a 

sociedade feudal, que deu lugar à estrutura feudalista, então vigente na Normandia (DAVID, 

2010: 212). Neste momento o termo common law começa a ser empregado. 

                                                           
289 O termo “sistema” para fazer referência ao civil law e ao common law é o mais utilizado pela doutrina. 

Encontramos, entretanto, autores que tratam do mesmo conteúdo sob o rótulo de “famílias” (DANTAS, 

2010:145) e “tradição”. René David também utiliza o termo “famílias” para designar os grupos de direitos de 

acordo com a maneira de enunciar, de classificar as regras e os modos de raciocínio utilizados (DAVID, 2010: 

13-14) 
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Os normandos impõem na Inglaterra um sistema denominado por José Reinaldo 

de Lima Lopes (2000: 78) de “feudalismo centralizante”, o que demanda a resolução de todos 

os problemas pelo Rei (“senhor de todos os senhores”), que o fazia pessoalmente, ouvindo os 

casos na King´s Bench e nas King´s Courts, ou através dos juízes de circuito enviados por ele 

(LOPES, 2000: 78). 

O desenvolvimento de um direito comum a toda a Inglaterra, assim, teve na 

atuação dos Tribunais Reais de Justiça, instalados em Westminster, o seu protagonista 

(DAVID, 2010: 214).  

Sobre o surgimento da Corte de Westminster, afirma SHAPIRO (1986: 74-75) 

que uma das previsões da Magna Carta foi a designação de um lugar permanente para a 

audiências das common pleas (disputas entre pessoas privadas que não afetavam diretamente 

os interesses do Rei).  

Aparentemente, a ideia era tornar permanente algo que antes era esporádico: a 

nomeação de uma comissão para ouvir os casos durante a ausência do Rei em Westminster 

(the bench). Quando ele estivesse presente, ele mesmo ouviria também. A Corte Real 

decidiria casos sem a presença do Rei – a justiça pessoal do Rei havia se tornado a justiça 

institucional da corte real (SHAPIRO, 1986: 75). 

A atuação dos Tribunais Reais, entretanto, era excessivamente formalista e 

apegada às regras processuais, o que gerou o desprestígio da common law e o surgimento de 

uma jurisdição paralela, a equity, que se desenvolve para solucionar as injustiças do common 

law. Tratava-se de tribunal que resolvia os casos através de critérios de equidade. 

Ao contrário do direito desenvolvido na europa continental, o “common law 

escapou em larga medida à influência do direito romano e da ciência jurídica das 

universidades medievais e modernas.” (GLISSEN, 2011: 20) 

O direito não era aprendido nas universidades, mas em corporações profissionais 

(inns of courts) como uma técnica - e não como ciência autônoma -, nas quais somente 

ingressavam aqueles que possuíam capacidades de “aprender a técnica dos julgamentos e dos 

precedentes e iam aprendendo dos mesmos juízes que já estavam na profissão. O direito 

nacional nunca foi objeto de estudo universitário até o século XX” (LOPES, 2000: 79). 

Em tendo a lei um papel secundário na aplicação do direito, a técnica legislativa 

nos países de common law também é diversa. “Os seus conceitos jurídicos e a terminologia 

são muito diferentes dos sistemas jurídicos da família romano-germânica” (GLISSEN, 2011: 

20). 
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Isto porque o sistema de tradição romana tem na lei sua fonte principal de 

orientação, pretendendo que nela sejam encontrados todos os elementos necessários à 

subsunção da prescrição abstratamente considerada a um caso concreto específico.  

Esta pretensão é analisada por Schauer, que afirma que ainda quando um código 

absolutamente completo do tipo imaginado por Bentham seja impossível, naufragando nas 

limitações da linguagem e no fenômeno da textura aberta, certas regras são muito mais 

restritivas que outras (SCHAUER, 2004: p. 237). E regras muito restritivas e específicas 

diminuem a capacidade do sistema de se adaptar a um futuro mutante, como preço da virtude 

da tomada de decisões baseadas em regras. 

É certo que o sistema de common law é tão complexo que acabou por desenvolver 

a independência dos profissionais do direito e do próprio judiciário com relação ao governo. 

Nas palavras de Shapiro (1986: 68): 

Perhaps even more important was the common law´s contribution to the growth of 

an independent legal profession. That profession grew as an essentially private 

guild, and one to which the judges at times were more intimately connected than 

they were to the government. Both the growth of the profession and this intimate 

connection were fostered by the fact that the common lawyers built a body of law so 

complex and illogical that no one but its creators could understand it.290  

 

A unificação das jurisdições ocorre somente com os Judicature Acts de 1873-

1875, que consolidam o término da cisão entre a equity e o common law (PORTO, 2011: 4). 

Ao contrário da Inglaterra, que desde 1215 delimitou os poderes reais através da 

Magna Charta, “uma declaração arrancada ao rei João (...) depois da revolta dos barões em 

1215.” e que corporificava “certos direitos fundamentais, os quais fizeram da Inglaterra um 

Estado obediente à lei e não ao rei.” (WELLS, 1966: 213), na Europa continental, com o 

descontentamento dos camponeses submissos ao senhor feudal, a monarquia ganha novo 

fôlego, desta vez contra os barões feudais do século XII (CAENEGEM, 2009: 87). 

O direito romano pregava a centralização imperial e o absolutismo, fazendo o 

Corpus Iuris “apologia da submissão unilateral ao imperador, de leis promulgadas de acordo 

com sua vontade” (CAENEGEM, 2009: 45).  

O sistema de civil law, que tem origem no direito romano e se desenvolveu 

principalmente na europa continental (DANTAS, 2010: 157), teve nas universidades e na 

igreja o seu principal ponto de disseminação. Com a queda do império romano, o que 

                                                           
290 Tradução nossa: Talvez ainda mais importante foi a contribuição do common law para o crescimento de uma 

profissão jurídica independente. Essa profissão cresceu como uma aliança essencialmente privada, e à qual os 

juízes, por vezes, eram mais intimamente ligados do que eles eram ao governo. Tanto o crescimento da profissão 

e esta ligação íntima foram estimuladas pelo fato de que os advogados atuantes no common law construíram um 

sistema jurídico tão complexo e ilógico que ninguém, além de seus próprios criadores, conseguia entender.” 
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predominou foi a anarquia e a confusão, tendo as sociedades que emergiram naquele período 

buscado de maneira mais incisiva a ordem, e a primeira fonte para tal foi o código civil 

romano, especialmente o código de Justiniano (JAMES, 1997: 27). 

Os países que possuem o direito de tradição romana adotaram, a partir do século 

XIX, a lei como principal fonte do Direito, sendo que nestes países os supremos tribunais 

“não pode(m) revogar uma decisão judicial senão no caso de violar uma lei” (GLISSEN, 

2011: 417).  

Pautado predominantemente na lei, assim considerada a vontade do povo, pois 

elaborada por seus representantes, o sistema é dedutivo, o que significa dizer que da lei, 

deduz-se a solução para o caso concreto apresentado. A lei seria uma forma de se conferir 

igual tratamento a todos, sejam governantes ou governados.  

Assim, com a separação estrita dos poderes, por influência direta da doutrina 

desenvolvida na época da revolução francesa, os juízos são predominantemente 

demonstrativos e a construção do direito é feita pelo legislador (code-based legal system). O 

juiz serviria apenas para declarar a lei (é um simples aplicador da lei por meio da subsunção). 

Como se pode perceber, no common Law os juízos são argumentativos e a 

construção do direito se dá principalmente pela jurisprudência (judge-made law), sendo que 

neste ambiente ninguém, nem mesmo a coroa ou o parlamento, pode se sobrepor aos 

princípios estabelecidos no common law (CAENEGEM, 2009: 47). No civil law, por outro 

lado, os juízos são predominantemente demonstrativos e a construção do direito é feita pelo 

legislador (code-based legal system)291. 

Em ambos os casos, o direito consiste em decidir de acordo com as regras, pois 

são elas que dão o caráter distintivo do direito e do exercício desnudo do poder da prática 

política. Nesta perspectiva, afirma Frederick Schauer que decidir de acordo com o direito é 

sinônimo de decidir de acordo com as regras, o que abrangeria também a locução inglesa rule 

of law (SCHAUER, 2004: 227). 

Para ampara sua afirmação, Schauer cita o voto vencido do Juiz Antonin Scalia no 

Julgamento do caso Morrison v. Olson, 1988, em que ele afirma que o julgamento que se faz 

sem suporte nas regras, não é uma decisão de direito. 

                                                           
291 No mesmo sentido: “One of the most distinctive characteristicso f the common law system is that the 

judiciary is an important "source of law." While judges in the civil law tradition mostly interpret the statutory 

law, common law judges can make the law by creating precedents (stare decisis). Once established, a precedent 

requires judges in subsequent cases to follow the precedent when factual situations are not significantly 

different.” Acrescenta-se a nota de rodapé dos autores: “1. The U.S., England, Ireland, Canada, Australia, and 

New Zealand are in the common law tradition, while most of Western Europe, Central and South America, 

Africa, and Asia are in the civil law tradition”. (CHE; YI, 1993). 
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Em outras palavras, tanto no civil law quanto no common law, o juiz que aprecia 

um caso concreto possui um limite estabelecido: os precedentes judiciais, no caso do common 

law, e a lei, para os juízes de tradição do civil law. A grande diferença que se percebe entre os 

sistemas de civil law e common law reside no estabelecimento da fonte principal do direito. 

A doutrina que se desenvolve após a revolução francesa, difundida principalmente 

pelas lições de Montesquieu, vê na lei a fonte única do direito, sendo o juiz o responsável 

apenas por dizer o que a lei diz. “What we can say for certain is that the classical legal 

positivists, though they had little enthusiasm for judge-made law, did not assume that the 

judge is merely ‘the mouth that pronounces the words of the law’.” (DUXBURY, 2008: 38, 

citando MONTESQUIEU)   

Ao tratar das fontes do direito, Glissen (2011: 25) destaca que há ao menos três 

sentidos diversos para a expressão, a saber: a) fontes históricas do direito (“todos os 

elementos que contribuíram, ao longo dos séculos, para a formação do direito positivo 

actualmente em vigor num país dado.” – GLISSEN, 2011: 25); b) fontes reais do direito (“os 

factores que contribuem para a formação do direito; respondem à pergunta: ‘de onde vem a 

regra de direito?’” – GLISSEN, 2011: 25); e c) fontes formais do direito (“os instrumentos de 

elaboração do direito num grupo sóciopolítico dado numa época dada.” – GLISSEN, 2011: 

26). 

Para efeito de distinção entre os sistemas de civil law e common law, interessa 

apenas a última acepção: fontes formais do direito. Nos países que seguem o primeiro, a fonte 

principal do direito – quando não a única – é a lei; nos países de common law, ao contrário, a 

principal fonte do direito é a jurisprudência (GLISSEN, 2011: 26). 

Nas palavras de Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior (2012: 40), a  

diferença reside unicamente no fato de que, no âmbito da família romano-germânica, 

busca-se a solução de direito partindo-se da lei, enquanto na família da common law 

se pretende o mesmo resultado, só que levando em consideração, prioritariamente, 

as decisões judiciais. 

 

É certo que nos dias de hoje não se pode falar em divisão estrita entre os dois 

sistemas ou em modelos puros, sendo uma fato o aumento da produção legislativa nos países 

de common law e o reconhecimento da criatividade judicial nos países de civil law. (DAVID, 

2010: 110) 

Estes dois sistemas não foram criados por poderes constituídos, tampouco 

impostos pela pena do legislador ou da doutrina: eles são obra de uma construção histórica 

(DANTAS, 2010: 145). 
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Há quem afirme, entretanto, que a análise dos sistemas jurídicos atuais de diversos 

Estados nos leva a perceber que a famosa divisão do universo jurídico em dois grandes 

sistemas centrais - “common law” e “civil law” - cada vez mais perde o sentido, sendo 

perceptível a tendência de homogeneização dos sistemas.292  

Exemplo desta tendência é a quantidade cada vez maior de legislação escrita nos 

países de tradição de common law, bem como a utilização cada vez maior dos precedentes em 

países de tradição de civil law.293  

Ivo Dantas também trata desta aproximação (2010: 147), fazendo referência a 

diversos autores que destacam a aproximação ocorrida no final do século XX, sem deixar de 

pautar, entretanto, as diferenças ainda existentes entre as duas famílias294. 

Nos Estados Unidos, por força da colonização inglesa, o sistema adotado foi o de 

common law, salvo no estado da Luisiana (GLISSEN, 2011: 20), em que vige o sistema de 

civil law. 

De outro lado, deve-se destacar que o sistema precedentalista, através do qual as 

decisões judiciais adotadas anteriormente funcionam como verdadeira fonte principal do 

direito, não se confunde com a tradição do common law. 

Assim, outro ponto que demanda uma prévia análise é o que trata do sistema 

precedentalista, que possui aspectos bastante diferentes do sistema brasileiro com relação à 

utilização das decisões judicias em outros casos. 

 

2. O sistema precedentalista295 

  

Em direito, precedente significa decisões, procedimentos ou uma série de 

procedimentos que servem de regra em casos subsequentes de natureza similar296 (LIEBER, 

                                                           
292 Fala-se em staturification do common law e adoção dos precedentes (comonlawlização) dos sistemas de civil 

law. Neste sentido, Michele Tarufo, afirmando que o precedente não é uma característica peculiar ao sistema de 

common law assevera: “quindi La distinzione tradizionale secondo La quale i primi (common law) sarebbero 

fondati sul precedente, mentre i secondi (civil law) sarebbero fondati sulla legge scritta non há più – ammesso 

Che davvero l´abbia avuto in passato – alcun valore descrittivo.” (TARUFO: 7-8). A respeito do uso do termo 

“staturification”, v. VARANO, Vincenzo. Civil Law e Common Law: tentativi di riflessione su comparazione e 

cultura giuridica, in Rivista Trimestrali di Diritto e Procedura Civili n. 12 – Due iceberg a confronto: le derive di 

Common Law e Civil Law. Milano: Giufrèe Editore, 2009.  
293 Ainda neste sentido, PORTO, 2011 e DAVID, 2010. 
294 O autor opta pelo termo “família” para designar os sistemas de civil law e common law (2010: 145) 
295 A teoria do precedente judicial foi bem detalhada por SOUZA (2011), MARINONI (2011) e BUSTAMANTE 

(2012), estudos para os quais remetemos para uma análise mais profunda sobre as escolas do direito e das 

espécies de precedentes judiciais. 
296 No original: “In law and politics, in particular, precedents signify decisions, proceedings, or a course of 

proceedings which may serve for a rule in subsequent cases of similar nature.” (LIEBER, 1880: 183) 
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1880: 183). Robert Alexy, citando Esser, afirma que “os precedentes controlam a circulação 

entre a teoria e a práxis” (2005: 266). 

Importante destacar desde logo que o surgimento da doutrina dos precedentes, tal 

qual conhecemos hoje, com a autoridade do stare decisis, foi longa e sua concepção moderna 

remonta o final do século XIX. Ou seja, embora haja inegável conexão entre um e outro, o 

common law e a doutrina dos precedentes não são sinônimos e tampouco surgiram no mesmo 

período histórico.  

Duxbury (2008: 34) afirma, após analisar a atuação dos juízes do common law no 

período medieval, que “o common law não precisa da doutrina dos precedentes para 

funcionar.”297 Os juízes do common law no período medieval não viam no precedente a 

autoridade do stare decisis, sendo que a referência às decisões anteriores tinham verdadeiro 

caráter argumentativo; ninguém ainda acreditava que uma corte poderia ser vinculada a um 

precedente298 (DUXBURY, 2008: 32). 

Muitas vezes se confunde o sistema precedentalista com o common law, mas os 

termos não são sinônimos, tampouco possuem relação de interdependência. O common law 

existiu, por muito tempo, sem a sistemática do stare decisis¸ base do sistema precedentalista 

moderno. De outro lado, existe a sistemática dos precedentes judiciais em países que adotam 

o civil law, consoante será explanado adiante. 

O certo é que hoje, nos países que adotam o common law, segue-se a sistemática 

dos precedentes judiciais. Em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, as decisões de 

todos os Tribunais vinculam a si mesmos – horizontalmente – e às instâncias inferiores – 

verticalmente (SCHAUER, 2007). 

Consoante afirmado anteriormente, a vinculação obrigatória aos precedentes não 

nasceu com o common law. Ela foi obra do entendimento consolidado pela House of Lords no 

julgamento do famoso caso London Tramways após longo período de desenvolvimento. 

Curioso é que a doutrina do stare decisis, tal qual conhecida hoje em dia, surgiu 

apenas nos Estados Unidos em 1825, e na Inglaterra quase 25 anos depois. Uma das razões 

para isso somente tenha acontecido nesta época é a influência de Jeremy Bentham e John 

Austin, que fez advogados e legisladores ingleses e americanos começarem a pensar o direito 

                                                           
297 No original: “the common law does not need the doctrine of precedent in order to function.” (DUXBURY, 

2008: 34) 
298 No original: “One of the main insights of this research is that common-law judges have not always resorted to 

earlier judicial decisions as sources of authority. (…) The medieval judicial precedent was, strictly speaking, 

nothing more than the judgment entered on the plea roll; (…) While courts would occasionally follow and ever 

distinguish precedents, nobody yet believed that a court could be bound by a previous decision.” (DUXBURY, 

2008: 32) 
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de uma maneira mais democrática, deixando de lado a ideia de lei como algo que nasce 

naturalmente e está apenas esperando para ser descoberta, considerando a lei 

democraticamente legitimada é aquela elaborada por um parlamento democraticamente eleito, 

e não a elaborada por um juiz (LUNDMARK, 2003: 579-580).  

 No famoso caso London Street Tramways v. London County Council, 1898, a 

Law Lords transpareceu sua nova conformação institucional, no sentido de que os juízes 

deveriam se vincular às suas antigas decisões até que o Parlamento se manifestasse sobre 

aquele assunto. Esta “subordinação” judicial ao Parlamento somente foi abandonada 

pela Law Lords alguns anos depois porque restou claro o desinteresse do Parlamento em 

corrigir ou alterar os pronunciamentos judiciais. (LUNDMARK, 2003: 580 – grifos 

nossos) 

Merece destaque, entretanto, um resgate histórico da doutrina do stare decisis. 

Afirma-se que ela começou a ser delineada após a conquista da normandia, quando o Judge 

Henry de Bratton (1210-1268) selecionou 500 decisões judiciais com autoridade de princípios 

legais em seu De Legibus Et Consuetudinibus Anglice, as quais foram suplementadas por 

outros autores em outras edições, o que ficou conhecido como Bracton e foi distribuído aos 

advogados e juízes para instrução e servir como guia para as decisões judiciais. Estes casos 

eram usados como evidências de como o direito foi aplicado naquele momento em que 

aqueles casos foram decididos, e não vistos como immutable statements of law. 

(LUNDMARK, 2003: 578-579) 

Os juízes, então, passaram a ter uma atividade mais criativa, desenvolvendo o 

direito à medida que a sociedade se desenvolvia, e o Bracton foi cada vez menos utilizado. 

Novos comentários passaram então a ser consultados, em especial o Commentaries on the 

Law of England, escrito por Willian Blackstone, o primeiro professor de common law. 

Blackstone acreditava que a lei, como fenômeno físico, estava ali para ser descoberta pelos 

juízes, e não feita por eles (como a lei da gravidade, as leis da mecânica). Ele criticava 

decisões que considerava ruins e somente tratava das decisões judiciais em nota de rodapé, 

como authorities para as propostas colocadas no texto (LUNDMARK, 2003: 579). 

A situação dos precedentes judiciais começou a mudar na segunda metade do 

século XVI (DUXBURY, 2008: 33). O advogado do século XVI tinha uma tendência maior 

em confiar nas compilações, e a emergência durante este período destas compilações, 
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contendo as questões jurídicas afirmadas por cortes centrais certamente influenciaram a 

ênfase no precedente como fonte de autoridade299 (DUXBURY, 2008: 33-34). 

Sir Edward Coke já afirmava que “our book cases are the best proofs what the 

Law is (…) are principally to be cited for the deciding of cases in question, and not any 

private opinion300” (apud DUXBURY, 2008: 34).  

No século XVII as cortes já davam maior atenção aos precedentes, mas ainda não 

se podia afirmar que estavam vinculadas a eles. Um juiz do período, Vaughan C.J., chegou a 

invocar Hobbes301 para afirmar que um juiz não deverá seguir um precedente que julgue 

equivocado somente para dar tratamento idêntico a todos (DUXBURY, 2008: 34). 

Somente a partir do século XVIII é que a doutrina do stare decisis começa a 

tomar forma302 (DUXBURY, 2008: 35), e a questão que Duxbury faz é a seguinte: por que os 

precedentes saíram da periferia ao centro do sistema de common law justamente naquela 

época? E ele mesmo afirma que a resposta não é fácil. 

Os benefícios da doutrina do stare decisis são facilmente verificados: certeza 

jurídica, isonomia no tratamento dos jurisdicionados e eficiência nas decisões judiciais, mas a 

dificuldade está na definição do momento histórico deste desenvolvimento, já que estes 

benefícios já eram anteriormente percebidos303 (DUXBURY, 2008: 35-37). 

A conclusão a que chega Duxbury (2008: 37) é por ele mesmo qualificada como 

“estranha”304, e reside no fato de que nesta época foi desenvolvido o positivismo jurídico. O 

autor aponta quatro argumentos que ratificam este posicionamento, assim: 

The first and most straightforward of these has it that the analytical 

approach developed by Bentham an Austin helped lawyers to ‘identify 

the materials to be seen as rules’305. (…) This refusal to countenance 

the declaratory theory of the common law is at the heart of the second 

argument linking the emergence of stare decisis with the rise of legal 

positivism. (…) The third argument (…) proceeds from the classical 

positivist idea that the sovereign tacitly commands subjects to avoid 

                                                           
299 No original: “The sixteenth-century lawyer´s tendency to rely ever more on abridgements, and the emergence 

during this period of compilations of cases illustrating points of law settled by the central courts, probably also 

contributed to the increased emphasis on case-law as a source of authority.” (DUXBURY, 2008: 33-34) 
300 The First Part of the Institutes of the Laws of England. Or, a Commentary upon Littleton, 10tn edn, London: 

Harper and Walthoe: 1703. 
301 “nenhuma injustiça pode ser padrão de julgamento para os próximos juízes” – Leviathan II. 26. 24, apud 

DUXBURY, 2008: 34, nota 15 
302 No original: “Not until the eighteenth century does the modern doctrine of stare decisis begin to take shape.” 
303 o autor do Bracton já afirmava explicitamente que casos iguais deveriam ser julgados da mesma maneira 

(DUXBURY, 2008: 36) 
304 “Odd, but not necessarily implausible”, no original. 
305 Austin defende a ideia de decisão judicial como efetiva fonte criativa de direito, chegando a afirmar que a 

ideia de juiz como “boca da lei”, com função meramente declarativa do direito é uma ficção infantil. (citado por 

Duxbury – 2008: 39 - nestes termos: “the notion that they are merely mouthpieces declaring the law he 

memorably dismissed as a ‘childish fiction’, promoted mainly by judges themselves.” 



124 

 

 

behavior to which courts have in the past and attached a punishment. 

(…) For the argument is really an effort to show that, through legal 

positivism, lawyers and judges came to recognize that precedents can 

bind vertically and horizontally – it explains the classification of 

precedents once it had become common to treat individual judicial 

decisions as legal authority, in other words, but does not explain why 

such decisions should have acquired this status in the first place. The 

fourth argument linking the emergence of classical legal positivism 

with the development of the doctrine of precedent offers a clue as to 

what this last explanation might be. (…) So it is that judges exercise 

delegated authority.306 (DUXBURY, 2008: 37; 39; 45; 47) 

 

Austin, citado por Duxbury (2008: 39), afirmava que “The well-made statute is 

incomparably superior to a rule of judiciary law” e observava que a decisão judicial, “when 

made on appeal, after solemn argument and deliberation, … may be made with as much care 

and foresight, perhaps, as any statute law.” 

Assim, ao mesmo tempo que uma lei elaborada pelo parlamento é superior a uma 

decisão judicial, a construção de um precedente por uma corte – e não por um juiz singular – é 

muito mais legítima do que qualquer lei, pois é obra de conclusão após argumentação e 

deliberação solenes. 

Com o impacto do positivismo os juízes das gerações mais antigas, segundo 

MacCormick, reconheceram as limitações da teoria declaratória, mas ainda não conseguiam 

afirmar claramente sua função legislativa, tendo no stare decisis uma doutrina confortável 

para sua atuação307. MacCormick308 (apud DUXBURY, 2008: 39), em face desta situação, 

conclui que os juízes não poderiam mais se esconder por trás da teoria declaratória do direito 

se pretendiam discordar de decisões anteriores. 

O fato é que no século XIX a House of Lords mudou sua posição com relação à 

vinculação aos seus precedentes. Em 1801 o entendimento era no sentido de que ela não 

                                                           
306 Tradução nossa: “A primeira e mais simples delas tem-se que a abordagem analítica desenvolvida por 

Bentham um Austin ajudou advogados para "identificar os materiais a serem vistos como regras". (...) Esta 

recusa em aprovar a teoria declaratória do direito comum está no cerne do segundo argumento que liga o 

surgimento do stare decisis, com a ascensão do positivismo jurídico. (...) O terceiro argumento (...) O produto da 

idéia positivista clássica de que o soberano ordena tacitamente assuntos para evitar comportamentos para que os 

tribunais, no passado, e anexado a punição. (...) Para o argumento é realmente um esforço para mostrar que, por 

meio de positivismo jurídico, advogados e juízes veio a reconhecer que os precedentes podem ligar vertical e 

horizontalmente - explica a classificação dos precedentes, uma vez que se tornou comum para tratar decisões 

judiciais individuais como legal autoridade, em outras palavras, mas não explica por que tais decisões devem ter 

adquirido este status em primeiro lugar. O quarto argumento que liga o surgimento do positivismo jurídico 

clássico, com o desenvolvimento da doutrina do precedente oferece uma idéia do que esta última explicação 

poderia ser. (...) Por isso é que os juízes exercem a autoridade delegada.” 
307 No original: “MacCormick´s argument, in essence, is that stare decisis was a conforting doctrine for an 

earlier generation of judges who, owing to the impact of positivism, recognized the limitations of the declaratory 

theory but could not candidly acknowledge their law-making capacity.”  (DUXBURY, 2008: 45) 
308 Na obra ‘Can stare decisis be abolished?’. 
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estava vinculada aos seus precedentes, e em 1898, no julgamento do caso London Tramways 

v. London County Council ficou estabelecido que a Corte estava sim vinculada aos seus 

próprios precedentes (DUXBURY, 2008: 42). 

Esta posição foi interpretada de maneira estrita até 1966, quando as decisões da 

House of Lords deixaram de ter eficácia absolutamente vinculante (MARINONI, 2011: 113) 

Destaque-se que os termos “precedentes” e “stare decisis”, normalmente 

utilizados como sinônimos, possuem, ao ver de parte da doutrina, diferenças técnicas, sendo 

definido como “stare decisis” a obrigação de uma corte seguir as suas próprias decisões - 

aspecto horizontal -, enquanto o termo mais abrangente “precedente” retrata tanto o stare 

decisis quanto a necessidade das cortes inferiores de seguirem o quanto decidido pelas 

superiores - aspecto vertical (SCHAUER, 2007)309. 

Precedente, nas palavras de Michael Zander, é a matéria-prima de onde os 

advogados e juízes extraem o direito310 (2006: 265). A decisão anterior, assim, não é utilizada 

integralmente, tampouco a solução dos casos deve ser idêntica. 

As decisões judiciais não vinculam no sentido que se atribui ao termo no sistema 

positivista; os precedentes são “precedentes” e sua natureza e autoridade são distintas de 

outros conceitos ou práticas jurídicas: não são leis e nem formas de utilização de analogia 

(DUXBURY, 2008, x) 

Deve-se ressaltar, ainda, que no sistema precedentalista o que vincula não é o 

dispositivo da decisão, mas sim a ratio decidendi, que nada mais é do que os motivos que 

levaram aquela decisão a ser adotada daquela maneira (motivos determinantes), ou seja, 

aquelas razões que, caso não estivessem presentes, ensejariam o julgamento de maneira 

diversa. ‘Ratio decidendi’ ou ‘holding’, é a tese utilizada na sentença para subsidiar a decisão 

proferida naquele determinado sentido. 

Lundmark (2003: 582) afirma que em todas as decisões podemos encontrar os 

princípios, os resultados e as regras da decisão. Os princípios são normas abstratas que 

orientam a resolução do caso concreto. 

São os princípios anunciados e aplicados nos casos concretos que são usados nas 

decisões posteriores (ratio do common law, ou a holding americana). Citando o professor 

                                                           
309 No original: “Technically, the obligation of a court to follow previous decisions of the same court is referred 

to as stare decisis (“stand by what has been decided”), and the more encompassing term precedent is used to 

refer both to stare decisis and the obligation of a lower court to follow decisions of a higher one. What I say 

here applies to both kinds of precedent, although stare decisis is to many non-lawyers more counter-intuitive.” 
310 No original: “Precedents are the raw material from which lawyers and judges distil rules of law.” (ZANDER, 

2006: 265) 
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Kornhauser, Lundmark explica que toda ratio pode ser expandida ou contraída, já que a razão 

é mais ampla do que a regra que foi articulada pelo tribunal.  

Ele se refere no trabalho à ratio como princípio, e afirma que o ‘resultado’ do 

julgamento é, portanto, uma declaração estrita da análise do caso, enquanto que a regra dele 

derivada é mais geral. O princípio, para Lundmark, é o tipo mais abstrato e, portanto, caso 

fosse empregado em decisões futuras, aplicar-se-ia a um número muito maior de padrões 

factuais do que o resultado ou mesmo a regra311 (LUNDMARK, 2003: 582). 

Questões circunstanciais ou secundárias eventualmente discutidas e decididas no 

mesmo ato e que não tenham o condão de alterar a decisão adotada não possuem a força de 

vincular os casos posteriores, pois não foram determinantes para o julgamento realizado no 

caso concreto. Estas questões são chamadas obter dictum.  

Nas palavras de Marcelo Alves Dias de Souza312 (2012: 72),  

 Under the common law tradition, rather than what many people in 

civil law countries believe to be true, the only part of a precedente 

which is binding is its ratio decidendi or reason for deciding. Thus, if 

a proposition that is part of the decision is not parto f its ratio 

decidendi, it is, by definition a dictum or obter dictum, and, 

consequently, not binding.  

 

A extração do princípio jurídico, para utilizar o termo de Zander (2006: 268), é 

tarefa que demanda técnica e experiência, e o primeiro passo consiste em identificar no 

precedente o que é ratio decidendi e aquilo que pode ser qualificado simplesmente como 

dictum (ou obter dictum). 

A ratio decidendi, para Michael Zander (2006: 269) é definida como “uma 

proposição de direito que decide um caso, à luz de ou no contexto de fatos materiais. Se 

parecer haver mais de uma proposição de direito que decide o caso, há mais de uma ratio e 

ambas são vinculantes.313” 

                                                           
311 No original: “A ratio that is broader than the rule that was articulated by the court is referred to here as a 

principle. One that is narrower is referred to as a fact-based holding or result. A result is thus a narrow 

statement of the holding of the case, whereas the rule or ruling are more general. The principles are the most 

abstract, and consequently would, if employed in future decisions, apply to a far greater number of factual 

patterns than the result or even the rule.” (LUNDMARK, 2003: 582) 
312 O autor é brasileiro, mas a tese em questão foi defendida na Inglaterra, razão pela qual o texto original está 

em inglês. 
313 No original: “a proposition of law which decides the case, in the light or in the contexto of the material facts. 

If there appear to be more than one proposition of law which decide the case, it has more than one ratio and 

both are binding.” (ZANDER, 2006: 269) 
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É claro que a utilização dos precedentes e a extração da ratio demanda atividade 

interpretativa, já que “interpretar é a arte de encontrar o verdadeiro sentido de qualquer forma 

de palavra.”314 (LIEBER, 1880: 11). 

Com a interpretação, pretende-se descobrir o real significado dos signos e 

representá-los a outros, fazendo-o em terreno seguro, de acordo com as regras estabelecidas 

pela razão e não por capricho ou arbítrio315 (LIEBER, 1880: 9). 

A vinculação aos precedentes não é algo simples de se explicar ou sistematizar, 

havendo quem negue a existência de uma teoria do precedente capaz de explicar porque os 

precedentes obrigam (DUXBURY, 2008: ix-x316). O maior problema encontrado pelos 

aplicadores do sistema precedentalista é definir a amplitude a ratio317 (ZANDER, 2006: 269) 

LIEBER afirma que os precedentes devem ser considerados com todas as suas 

circunstâncias, sob pena de serem completamente mal compreendidos318 (1880, 207). Assim, 

para que se possa extrair corretamente a ratio, deve-se considerar a íntegra da decisão, de 

sorte a perceber as circunstâncias existentes naquele caso utilizado como paradigma.  

No mesmo sentido, Zander afirma que “The ratio of each case must take into 

account the facts of that particular case and then generalize from those facts as far as the 

statement of the court and the circumstances indicate is desirable.” (2006: 269) É a aplicação 

do método indutivo319 para a solução de controvérsias jurídicas320. 

A ratio, segundo afirma Zander, deveria ser indicada ao final do julgamento, mas 

o próprio autor reconhece que normalmente não há esta explicitação321 (ZANDER, 2006: 

269). 

                                                           
314 Tradução nossa do original: “Interpretation is the art of finding out the true sense of any form of words.” 
315 No original: “The idea, involved in the term Interpretation, that we have to discover the true meaning of 

signs, and represent it to others, implies, likewise, that we proceed in doing so on safe ground, according to 

rules stablished by reason, and not arbitrarily or whimsically.” (LIEBER, 1880: 9) 
316 No original: “Indeed, one of the claims of the book is that no one theory can offer a plausible comprehensive 

or systematic explanation of why precedents constrain.” (pp. ix e x) 
317 No original: “The crucial problem in ascertaining the ratio of a case is usually to determine how widely or 

narrowly the principle of law should be stated.” 
318 No original: “Precedents must be taken with all their adjuncts, or they will be totally misunderstood.” 
319 O método indutivo pode ser caracterizado pelo processo em que o pesquisador realiza uma análise particular e 

chega a conclusões gerais - parte-se do específico para o geral. Indução é um processo mental por intermédio do 

qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não 

contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito 

mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam. (LAKATOS; MARCONI, 1991: 47) Método 

dedutivo é caracterizado quando se parte de uma situação geral e genérica para uma particular. A dedução é o 

processo mental contrário à indução. Através da indução, não produzimos conhecimentos novos, porém 

explicitamos conhecimentos que antes estavam implícitos. (LAKATOS; MARCONI, 1991: 47) 
320 O sistema de civil law, por sua vez, como possui na lei – genérica e abstrata por natureza – sua principal 

fonte, aplica o método dedutivo para a solução dos casos. 
321 No original: “The judge, in the concluding part of his judgement may indicate what he conceives the ratio to 

be – but normally judges do not do this explicitly.” (ZANDER, 2006: 269) 



128 

 

 

O certo é que dizer que uma corte tem a obrigação de seguir os seus precedentes 

significa dizer que o fato de uma decisão anterior deve ser usado como razão para se decidir 

da mesma maneira322 (SCHAUER, 2007: 385).323 

Denota-se, assim, que a utilização da ratio decidendi permite que seja feita a 

analogia com casos similares, bem como a distinção para casos que tenham possuam o mesmo 

substrato fático, mas que demandem o mesmo pedido. 

Adotando-se a teoria criativa do Direito, pela qual o juiz, ao interpretar os textos e 

os casos cria o direito, pode-se classificar o precedente em declarativo, quando “reconhece e 

aplica uma norma jurídica já existente”, ou criativo, que é “aquele que cria e aplica uma nova 

norma jurídica.” (SOUZA, 2011: 52). 

Persuasivo, quando o juiz não está obrigado a segui-lo (SOUZA, 2011: 53), 

relativamente obrigatório “quando a corte tem o poder de se afastar dele, desde que existam 

fundadas razões para tanto.” (SOUZA, 2011: 54) e absolutamente obrigatório, quando a sua 

aplicação é cogente, ainda que o Tribunal o considere incorreto ou irracional (SOUZA, 2011: 

55). 

A função estabilizadora do precedente, que gera certeza jurídica e previsibilidade 

no tratamento de situações jurídicas, de certo modo coincide com o princípio da legalidade 

desenvolvido à luz da revolução francesa324. 

O precedente é uma forma de utilizar analogia, mas a analogia inclui diversas 

outras situações que não envolvem precedentes (DUXBURY, 2008: 2).  

De outro lado, ao mesmo tempo que aplicar um precedente é se guiar por um 

padrão anterior, nem todo padrão afirmado anteriormente faz um precedente – nem todas as 

coisas que são feitas pela primeira vez firmam um precedente a ser seguido (DUXBURY, 

2008: 2). 

 

2.1. Presente, Passado e Futuro 

 

                                                           
322 A rule é extraída pelos ingleses e a holding pelos americanos (WAMBIER, 2012: 23) 
323 “To say that a court has an obligation to follow its own previous decisions is to say that a court have an 

obligation to treat the fact of a previous decision of some question as a reason for deciding it the same way.” 

(SCHAUER, 2007: 385) 
324 Neste sentido: “há considerável grau de coincidência entre os enunciados da dogmática e os enunciados em 

que se baseiam os precedentes, pelo menos no que diz respeito a seu conteúdo. Por isso, muito do que se disse 

sobre a função da dogmática se aplica também à função do uso do precedente. Isso vale especificamente para a 

função de estabilização, de progresso e de descarga. (...) Com a garantia da estabilidade, o uso do precedente traz 

também uma contribuição à segurança jurídica e à confiança na aplicação do Direito.” (ALEXY, 2005: 266) 
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Um dos aspectos mais interessantes da doutrina dos precedentes é o aspecto 

temporal. Isto porque na sistemática precedentalista, uma decisão adotada hoje, para resolver 

um problema surgido no passado, será utilizada futuramente para resolver problemas que 

eventualmente sequer ocorreram. 

É óbvio que a utilização dos precedentes implica um olhar para o passado, mas 

nem tão óbvia é a percepção de que a decisão baseada em precedentes, e a criação dos 

mesmo, pode ser uma atividade que olha para frente: aqueles que hoje decidem, amanhã 

firmam precedentes – eles são responsáveis pelos precedentes que as suas decisões podem 

criar (DUXBURY, 2008: 4). 

É, como afirmado por Schauer325, o poder de vincular o futuro antes que ele 

aconteça. Esta percepção certamente influencia o processo de tomada de decisão no sistema 

precedentalista. 

A relação “presente versus passado versus futuro” está no dia-a-dia dos 

julgadores, que jamais podem se abster de pensar no futuro. Neste sentido, Schauer (1987), ao 

tratar das características dos precedentes (em seção sugestivamente intitulada “the price of 

precedent”), afirma que os precedentes devem ser observados pelos julgadores ainda quando 

não haja um precedente sobre aquela questão que está sendo decidida. 

Isto porque o julgador de hoje cria o precedente para o julgador de amanhã, pelo 

que deve necessariamente refletir sobre a aplicação futura do precedente que está criando326. 

Nas palavras do autor, “where future decisionmakers can be expected to feel the pull of 

precedente, today’s conscientious decisionmakers are obliged to decide not only today’s case, 

but tomorrow’s as well.” (SCHAUER, 1987) 

                                                           
325 Referido por DUXBURY, 2008, p. 4. 
326 O texto, no original: “The most obvious consequence, of course, is that a decision maker constrained by 

precedente will sometimes feel compelled to make a decision contrary to the one she would have made had there 

been no precedent to be followed. Although this obvious consequence is no less important for its obviousness, 

and although I will discuss issues relating to this consequence in the following section, I want to concentrate 

now on the forward-looking aspect of precedent, and consider how this angle on precedent reveals consequences 

not quite so obvious. A rule of precedent tells a current decisionmaker to follow the decision in a previous 

similar case. Using the language I have been employing here, we can say that a current decisionmaker is told to 

follow the decision of a previous case involving assimilable, if somewhat different, facts. But of course the 

current decisionmaker of today is the previous decisionmaker of tomorrow. Although it may seem 

counterintuitive, this fact causes current decisionmaker to be constrained by precedent even if there has been no 

prior decision. Even without an existing precedent, the conscientious decisionmaker must recognize that future 

conscientious decisionmakers will treat her decision as precedent, a realization that will constrain the range of 

possible decisions about the case at hand. If the future must treat what we do now as presumptively binding, then 

our current decision must judge not only what is best for now, but also how the current decision will affect the 

decision of other and future assimilable cases. Thus, the current decisionmaker must also take into account what 

would be best for some different but assimilable events yet to occur.” (SCHAUER, 1987) 
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Neste mesmo sentido lecionam Neil MacCormick e Robert Summers, afirmando 

que os precedentes impositivos327 representam decisões anteriores que, por alguma razão, são 

utilizadas como modelo para governar posteriores decisões, e que isto tem um efeito 

prospectivo, pois os juízes, quando decidem um caso, sabem que a decisão adotada será 

utilizada no futuro e têm consciência de que aquela decisão é uma contribuição para o 

desenvolvimento do direito (1997: 2). 

Devemos olhar para o passado e perceber nas nossas antigas decisões um 

parâmetro para uma futura decisão: podemos concluir que a decisão adotada no passado foi 

errada – e a existência dela serve para que não adotemos novamente a mesma decisão – ou 

que nosso gosto mudou e aquela decisão anterior não se presta mais com a mais adequada 

(DUXBURY, 2008: 2) 

Citando Lord Devlin em nota de rodapé, Duxbury faz referência ao fato de que o 

princípio do stare decisis não se aplica apenas a boas decisões; se fosse assim, ele não teria 

nem valor e nem sentido (DUXBURY, 2008: 3). E às vezes os precedentes – mesmo os bons 

precedentes – são criados sem intenção (DUXBURY, 2008: 5).  

Para Muñoz, a vinculatividade dos precedentes é garantida pelo sistema recursal, 

que permite que a contrariedade ao precedente seja invocada pela parte por meio de recurso e 

resolvida pela Corte superior, já que o precedente vincula tanto o órgão a quo quanto o ad 

quem (2011: 202). 

Assim, de acordo com a sistemática precedentalista, a decisão de primeiro grau 

não faz precedente, muito embora o próprio juiz deva ser coerente em suas decisões futuras. 

Isto porque não haveria qualquer possibilidade de “correção” recursal da decisão que 

eventualmente desrespeitasse o “precedente” monocrático. 

 

2.2. Overruling e Distinguishing 

 

Das técnicas de utilização dos precedentes, as que mais interessam a este trabalho 

são o overruling e o distinguishing, pois permitem a oxigenação e adequação das decisões 

sem haja a quebra do sistema precedentalista. 

Tratando da utilização dos precedentes, Alexy (2005: 265) destaca que a primeira 

dificuldade do uso dos precedentes é o fato de nunca haver dois casos exatamente iguais, pelo 

                                                           
327 Tradução nossa para o termo authoritative utilizado no original. 
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que a definição da relevância das diferenças deve ser o primeiro passo da solução do 

problema.  

O segundo problema, considerando a existência de dois casos com circunstâncias 

relevantes idênticas, resulta da alteração da valoração destas circunstâncias (ALEXY, 2005: 

265). Estas situações demonstram, respectivamente, hipóteses de distinguishing e de 

overruling. 

Assim, o estabelecimento de um precedente, ao contrário do que pode parecer 

num primeiro momento, não resulta no engessamento do sistema. Existem mecanismos que 

têm por objetivo justamente dar maior flexibilidade aos precedentes, sem que a segurança 

jurídica seja veementemente abalada.  

O overruling, instituído na Inglaterra através do Statement de 1966, é a permissão 

de uma Corte rever o seu posicionamento anterior (DUXBURY, 2008: 126). É cediço que 

toda decisão quando proferida, é pretensamente correta. Neste caso, a nova decisão, 

diferenciada do precedente idêntico, deve possuir uma carga de argumentação suficiente para 

se afastar o precedente (ALEXY, 2005: 265). 

Ou seja, quando se pretende afastar um precedente, a fundamentação da decisão 

deve ser suficientemente forte para que sustente a não utilização da decisão anteriormente 

estabelecida.  

E esta é exatamente uma das grandes dificuldades em se lidar com a doutrina dos 

precedentes, pois a tarefa de mudar o rumo de uma decisão anterior é árdua e demanda 

justificativa ainda maior. Interessante alerta neste sentido faz Neil Duxbury (2008: 31) ao 

afirmar que: 

So it is that great jurists and judges have appreciates that adjudication calls for 

valour as well as caution, and that occasionally the decision which is likely to 

command our attention and respect in the future is the one which rejects what we 

did in the past.  

 

Existem também as variantes prospective overruling328 e antecipatory overruling, 

que correspondem, respectivamente: a) a situações em que a própria corte decide que a 

alteração de entendimento firmada em um determinado julgamento não será utilizada naquele 

próprio caso, para que a segurança jurídica seja preservada; e b) a hipóteses em que os 

                                                           
328 Sobre a possibilidade de atribuir efeitos prospectivos às decisões declaratórias de inconstitucionalidade nos 

Estados Unidos, que adotam a teoria da nulidade ipso Iuri das normas inconstitucionais, o que demandaria 

eficácia ex tunc da declaração de sua incompatibilidade com a Constituição, assim afirmou Thomas Bustamante: 

“O rigor da teoria da Suprema Corte sobre a nulidade ipso iure, necessariamente com efeitos ex tunc, foi, porém, 

gradualmente substituído por um pragmatismo que dominou o cenário no Constitucionalismo norte-americano 

do século XX e fundamentou, sobre o edifício do Realismo Jurídico, a tese de que o Judiciário tem amplos 

poderes para determinar o momento a partir do qual devem surtir efeito as decisões ad-rogatórias do case law.” 

(2012 : 416) 
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tribunais inferiores americanos contrariam o precedente das cortes superiores por haver fortes 

indícios de que aquele precedente será superado por esta329 (MARINONI, 2011: 403).  

O distinguishing, nas palavras de Marinoni, “expressa a distinção entre casos para 

o efeito de se subordinar ou não’’ (2011: 327). Significa dizer que a apreciação fática, 

estabelecida no adequado nível de generalidade, deve ser aferida para que seja identificada ou 

não a distinção entre os casos (SOUZA, 2011: 142). 

A importância deste processo de “distinção” é ressaltada por Michael Zander, no 

sentido de que ele pode evitar a aplicação equivocada dos precedents, assim: “The process of 

distinguishing is important, however, not simply as the only means of avoiding a precedent 

that if applicable would be binding, but equally as a means of avoiding one that is merely of 

persuasive authority330.” (2004: 275)  

Em síntese, podemos conceituar os institutos desta maneira: 

Overruling: Reforma ou Invalidação de uma decisão; superação do precedente 

vinculativo por outro, quando o próprio Tribunal entende por bem abandonar o 

precedente. Tais decisões, por significarem a superação de um precedente, devem 

possuir uma fundamentação muito consistente. 

 Distinguishing: Análise da situação fática do caso concreto e do precedente utilizado 

como parâmetro para averiguar sua adequação e a consequente possibilidade de utilizá-

lo naquele caso. Em sendo diversa a situação, o juiz não precisará aplicar o precedente, 

devendo realizar o julgamento de acordo com a situação que lhe foi apresentada. É 

certo, entretanto, que a fundamentação deverá ser robusta, no sentido de deixar clara a 

diferenciação do caso concreto e do precedente afastado. 

Fazendo uma comparação pouco ortodoxa para explicar a sistemática 

precedentalista, seria como a organização de um espaço com móveis modulados, em que um 

projeto é elaborado para que a melhor adequação entre os módulos e o espaço do recinto seja 

realizada (no caso do direito, no julgamento escolhe-se a melhor solução para o problema 

apresentado no caso concreto).  

                                                           
329 A este respeito, e fazendo referência à Suprema Corte americana, esclarece Jaldemiro Rodrigues de Ataíde 

Junior (2012: 97) que “O desgaste do precedente pelas próprias decisões da Suprema Corte configura-se quando 

esta nega expressamente seus fundamentos em casos não similares, ou quando passa a realizar distinções 

inconsistentes, em casos similares. A tendência da Suprema Corte que permita concluir que o precedente será 

revogado pode ser facilmente notada nos casos em que se utilizou da técnica de sinalização (technique of 

sinaling). Em outros casos, a própria Suprema Corte demonstra que está esperando um caso apropriado para 

revogar o precedente”.  
330 Tradução nossa: “O processo de distinção é importante, no entanto, não apenas como o único meio de se 

evitar um precedente que, se aplicável seria vinculante, mas também como um meio de se evitar um que seja 

apenas persuasivo.” 
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Uma vez elaborado o projeto, ele pode ser utilizado em outros espaços similares, 

fazendo-se as adequações necessárias (uma vez estabelecido o precedente, ele é utilizado em 

casos similares). 

O distinguishing, nesta perspectiva, seria a percepção de que o ambiente é 

diverso, ou que o clima daquele determinado local inviabiliza a utilização do projeto 

elaborado. Já o overruling, pode ser representado pela descoberta de um novo material, ou 

pela constatação de que o projeto poderia ser elaborado de maneira a comportar um novo 

equipamento eletrônico que foi desenvolvido depois do projeto original, ou pela atribuição de 

uma nova cor aos módulos, mais adequada aos padrões atuais, dentre inúmeras outras 

possibilidades.  

Mas o projeto inicial deverá sempre ser referenciado e, quando for adequado ao 

ambiente, usado. Se o projeto já estiver inadequado ao ambiente, ele deverá ser citado e o 

arquiteto deverá justificar, fundamentadamente, a inadequação do projeto. Ainda que seja 

hipótese de constatação de ambiente diverso, deverá ser destacada esta característica para 

justificar a utilização de outro projeto. 

Desta forma, estar-se-ia utilizando as duas regras gerais estabelecidas por Alexy 

(2005: 267) para o uso do precedente: “(J.13) Quando se puder citar um precedente a favor ou 

contra uma decisão, deve-se fazê-lo. (J.14) Quem quiser se afastar de um precedente, assume 

a carga da argumentação.” 

Neste ponto deve-se esclarecer um outro conceito muitas vezes utilizado no 

sistema precedentalista: o hard case. O hard case, em síntese, é aquele caso que ainda não 

possui um prévio delineamento, ou seja, aquele que não possui uma lei que o regule – no caso 

do sistema de civl law – ou um precedente que o sustente – no caso do common law 

(WAMBIER, 2012: 29). 

A observância obrigatória dos precedentes, na verdade, permite ao sistema 

previsibilidade e homogeneidade no tratamento de questões e situações idênticas. Neste 

sentido, Marinoni (2009b) faz importante advertência, que merece ser transcrita in verbis: 

O juiz que contraria a sua própria decisão, sem a devida justificativa, está 

muito longe do exercício de qualquer liberdade, estando muito mais perto da 

prática de um ato de insanidade. Enquanto isto, o juiz que contraria a posição 

de tribunal superior, ciente de que a este cabe a última palavra, pratica ato que, 

ao atentar contra a lógica do sistema, significa desprezo ao Poder Judiciário e 

desconsideração para com os usuários do serviço jurisdicional. (grifos nossos)  

 

O precedente judicial, portanto, é estabelecido a partir de uma única decisão, cuja 

ratio decidedi vincula os casos posteriores que se apresentarem com a mesma circunstância 

fática. Ou seja, as razões que determinaram o julgamento num determinado sentido permitem, 
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indutivamente, a extração de um princípio jurídico genérico, que será aplicado posteriormente 

aos casos similares que se apresentarem perante aquela corte ou a inferiores. 

O precedente do sistema precedentalista, assim, diferencia-se da jurisprudência331 

- que é um conjunto de decisões sobre um mesmo tema (SILVA, 1997: 34332) – e também da 

“súmula”, que é um enunciado estabelecido a partir de decisões adotadas num mesmo sentido 

e será objeto de análise no próximo capítulo.  

É certo, entretanto, que os precedentes existem em ambos os sistemas jurídicos, 

tanto nos de tradição de civil law  quanto nos de common law. Exemplo disso é a vinculação 

obrigatória dos precedentes da Corte Constitucional alemã (controle de constitucionalidade 

concreto e concentrado), consoante previsão expressa do §31 da Lei Orgânica do tribunal 

Constitucional Federal. 

 

2.3. Precedentes no Brasil? 

 

Há diferenças incontornáveis entre a sistemática de precedentes e a vinculação 

artificial aos precedentes imposta por lei no Brasil. Esta impossibilidade de se “impor” 

coercitivamente e por meio de lei a sistemática precedentalista pode gerar, ao invés da 

almejada segurança e isonomia, a supressão “verdadeira dos direitos fundamentais do 

cidadão, na medida em que ignoram a flexibilidade ínsita ao sistema de precedente do 

common law” (ABBOUD, 2012: 493). 

Podemos afirmar, entretanto, que no Brasil também existe a utilização de decisões 

anteriores como paradigma para julgamentos futuros – e nesta perspectiva, pode-se falar 

também em “precedentes” -, consoante se denota, por exemplo, da análise dos artigos 285-

A333, 475, §3º.334, 518, §1º.335, 544, §4º., II, ‘b’ e ‘c’336, 557, §1º.-A337, CPC, em que as 

                                                           
331 Há quem afirme, entretanto, que “La vinculatoriedad del precedente puede atribuirse a la ratio decidendi 

contenida em uma única sentencia o resolución, individual y aisladamente considerada (art. 100.7 LJCA), o 

bien puede consicionarse a que exista uma reiteración de dicha ratio decidendi em dos o más sentencias, 

conformando uma doctrina jurisprudencial (art. 477.3 LECiv), o jurisprudence constante (art. 1.6 CC, art. 

1692.4 LECiv 1881 o art. 88.1, d LJCA); el primer modelo impera em el sistema anglo-americano, el segundo 

em el sistema continental.” (MUÑOZ, 2011: 208) 
332 In verbis: “Extensivamente assim se diz para designar o conjunto de decisões acerca de um mesmo assunto ou 

coleção de decisões de um tribunal.” (SILVA, De Plácido e, 1997: 34) 
333 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. 
334 Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo 

tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas 

autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à 

execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI). (...) § 3o Também não se aplica o disposto neste 
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decisões de qualquer juízo e as súmulas e/ou jurisprudência dominante de Tribunais 

Superiores possuem efeitos jurídicos processuais, como a possibilidade de julgamento 

monocrático de recursos, julgamento de improcedência imediato de ações judiciais, 

impedimento de recebimento e/ou seguimento de recursos.  

É certo que a utilização de decisões anteriores no processo de tomada de decisão 

adotado no Brasil tem tido crescente relevância. As alterações ocorridas em 1998 (Lei 9756), 

2001 (Lei 10.352), 2005 (Lei 11.232) e 2006 (Lei 11.418) atribuíram às decisões anteriores e 

à jurisprudência – sumulada ou não – efeitos processuais em casos futuros. 

Patrícia Perrone Campos Mello (2008) faz interessante coletânea sobre a 

utilização dos precedentes no sistema brasileiro, que sintetizamos assim: 

- art. 481, parágrafo único, CPC com a redação da Lei 9756/98, dispensa a reserva de 

plenário para a declaração incidental de inconstitucionalidade (prevista no art. 97, CF) 

na hipótese de existência de prévia decisão do pleno do STF ou do próprio Tribunal 

sobre a questão;  

- art. 557, caput, CPC com a redação da Lei 9756/98 autoriza o Relator a negar 

seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante ou 

sumulada; 

- art. 557, §1º.-A, incluído pela Lei 9756/98 autoriza o Relator a dar provimento 

monocraticamente a recurso, caso a decisão recorrida confronte súmula ou 

jurisprudência consolidada do STF ou Tribunais Superiores; 

- art. 475, §3o., CPC, dispensou a remessa oficial quando a decisão contrária à Fazenda 

estiver em consonância com súmula do STF, dos Tribunais Superiores ou jurisprudência 

do pleno do STF; 

                                                                                                                                                                                     
artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em 

súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. 
335 Art. 518. Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado 

para responder. § 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.  
336 Art. 544.  Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo nos próprios autos, no 

prazo de 10 (dez) dias. (...) § 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:  (...) II - conhecer do 

agravo para: (...) 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.  
337 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. 
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- art. 475-L, II e §1º., CPC, e art. 741, II e parágrafo único – decretou a inexigibilidade 

de título fundado em lei declarada ou considerada inconstitucional pelo STF, inclusive 

em controle difuso338; 

- art. 543-A, incluído pela Lei 11.418/06, implementou o requisito da repercussão geral 

para o RE, sendo que a negativa na análise da repercussão geral para um recurso implica 

que a decisão valerá para todos os recursos sobre aquela matéria (art. 543-A, §5º.); 

- art. 543-B, §§3º. e 4º., CPC, incluído pela Lei 11.418/06 – julgamento de recursos 

repetitivos. Não torna obrigatório o precedente, mas permite que haja julgamento 

liminar no caso de manutenção das decisões em contrariedade ao decidido pelo STF.  

 

Com relação a este último dispositivo, observamos que quando se escolhe um 

recurso representativo, não se analisa a tese jurídica levantada em todos os recursos, 

tampouco se permite perceber diferenças fáticas ou probatórias existentes nos diversos casos 

levados a julgamento.  

Através desta previsão legal, o julgamento de recursos passou a ser tratado como a 

linha de produção de uma fábrica: elabora-se um molde e aplica-se este molde indistintamente 

a todos os casos (mais ou menos como o Prêt-à-porter). A decisão que deveria ser artesanal e 

confeccionada especialmente para aquele caso concreto, passou a ser pré-moldada, pré-

fabricada pelo Tribunal, que aparentemente pré-julga todos os casos antes mesmo deles serem 

admitidos. 

Os Tribunais passaram a ser, assim, linhas de produção de decisões, pouco 

importando as reais situações fáticas de cada caso concreto, as circunstâncias dos envolvidos 

ou a desenvoltura do advogado que elaborou aquelas peças ou a existência de circunstâncias 

fáticas distintas ou ainda não levantadas.  

Nada mais importa, pois a questão está decidida e os demais casos não serão 

sequer apreciados: serão somente decididos (perceba-se que isto em nada se assemelha ao 

stare decisis do sistema anglo-americano). 

Patrícia Perrone Campos Mello (2008: 89) entende que estas normas “atribuem, 

em graus diversos, efeitos impositivos e gerais à jurisprudência estabilizada nas cortes”, e que 

as decisões do STF e dos TJs estaduais em controle abstrato de constitucionalidade e as 

súmulas vinculantes são precedentes brasileiros com eficácia normativa que, caso 

                                                           
338 O que a doutrina convencionou chamar de “embargos rescisórios”, pois permite a desconstituição do julgado 

já transitado em julgado. Na perspectiva do sistema precedentalista, este dispositivo é descabido, pois ao invés 

de conferir segurança jurídica ao sistema, gera insegurança até mesmo quando há coisa julgada material 

devidamente formalizada. 
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descumpridos, estão sujeitas à cassação (MELLO, 2008: 105), já que a Reclamação é 

instrumento de cassação e não de rejulgamento. 

Para sintetizar a doutrina dos precedentes em poucas palavras, o precedente 

judicial significa a análise de um determinado assunto por um Tribunal, de modo que todas as 

vezes que o mesmo assunto for levado para análise daquela Corte ou de juízos a ela inferiores, 

o mesmo direcionamento deve ser adotado.  

Significa dizer que “stare decisis339”, ou seja, aquela determinada questão jurídica 

já está decidida e deverá vincular os casos futuros idênticos ou similares a serem decididos 

por aquela Corte e as inferiores a ela. 

 

3. O sistema americano 

 

O sistema americano é de tradição de common law e segue o sistema 

precedentalista tradicional, havendo vinculação da própria Corte, dos juízos e cortes inferiores 

ao quanto decidido pelas cortes superiores, respeitando-se a hierarquia e a competência dos 

juízos e tribunais. 

É de se destacar, assim, que a cultura jurídica dos Estados Unidos é de obediência 

aos precedentes, não se podendo interpretar e/ou julgar o sistema americano à luz das nossas 

tradições. 

A sistemática de trabalho com o case law é bastante diferenciada. Toni Fine, em 

sua “Introdução ao sistema anglo-americano” faz uma síntese sobre os elementos necessários 

para se trabalhar com o case law (2011: 70-76). 

O autor identifica os aspectos importantes dos casos particulares que devem ser 

observados pelo leito no que chamou de “anatomia de um caso”, assim:  

1- informações básicas sobre o caso (principalmente a hierarquia da corte e a data da 

decisão);  

2- fatos materiais (os fatos considerados para a tomada de decisão no precedente 

permitem a analogia ou a distinção no caso atual);  

3- histórico processual (qual a situação do processo quando aquela decisão foi 

proferida);  

4- questões legais (aquelas apresentadas para a solução da Corte – holding);  

5- Holding (solução dada pela Corte a uma questão jurídica); e  

                                                           
339 Do latim “stare decisis et non quieta movere”, em tradução livre: está decidido e não deve ser alterado, pelo 

que casos iguais deverão ter idêntico tratamento. 
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6- Rationale (explicação da Corte para a holding). 

 

Para que o sistema funcione de maneira adequada, o método de ensino jurídico 

nos Estados Unidos é bastante diferente do ensino jurídico no Brasil. A primeira diferença 

reside no fato do aluno entrar para o curso de Direito somente após uma “graduação genérica” 

no College, ou seja, os alunos já chegam mais velhos para o curso. O ensino utiliza como 

fontes diretas os casos já julgados, de modo que o aluno aprende desde o início a trabalhar 

com os casos práticos (LIMA, 2001: 46-47).  

Outra característica é que em todos os livros jurídicos americanos há um table of 

cases ou um case index, o que demonstra que a doutrina americana é efetivamente apoiada 

nos casos decididos. 

Neste sentido aponta Barbosa Moreira (2004: 96) que nos Estados Unidos, ao 

contrário do que ocorre no Brasil - em que a doutrina é levada em conta pelos Tribunais para 

a fundamentação de suas decisões -, 

a doutrina é que se deixa influenciar, quando não moldar, pelos pronunciamentos 

judiciais. Muitas obras doutrinárias nada mais são que tentativas de sistematizar a 

jurisprudência da Suprema Corte, ainda que às vezes, consoante já se registrou, ela 

seja criticada.  

 

E nesta perspectiva de respeito e contemplação pela atividade jurisdicional é que 

se desenvolve o sistema de controle de constitucionalidade americano. 

A organização judiciária americana é dualista, como a brasileira, em virtude da 

forma federal de Estado adotada pelos Estados Unidos. No âmbito federal, o sistema é 

formado pela Suprema Corte, por treze Tribunais Federal de Apelação340 e, em primeiro grau, 

pelas U.S. Districts Courts (SOUZA, 2011: 94). 

No âmbito estadual, cada um dos cinquenta Estados possui o seu sistema próprio, 

sendo que todos possuem um Tribunal Supremo, responsável pela última palavra com relação 

à interpretação da Constituição e da legislação do Estado (SOUZA, 2011: 94).  

De acordo com Malcelo Alves de Souza, alguns Estados possuem um Tribunal 

intermediário (Intermediate Appellate Courts), e cada Estado possui Trial Courts of General 

Jurisdiction e Trial Courts os Inferior Jurisdiction (2011: 94-95).  

 

                                                           
340 “U.S. (Circuit) Courts of Appeal” (SOUZA, 2011: 93). 
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3.1.  a estrutura e a natureza do órgão responsável para a realização do 

controle de constitucionalidade (em única ou última instância);  

 

O sistema americano de controle de constitucionalidade é difuso, e foi utilizado 

pela primeira vez no famoso caso Marlbury X Madison, com voto do Justice Marshall, em 

1803, em que restou estabelecida a supremacia da Constituição e a competência do Judiciário 

para rever os atos a ela contrários (judicial review). 

Na linha do quanto decidido pela Corte em 1803, uma lei que contraria a 

Constituição é nula, e sua nulidade decorre do fato de que a Constituição é obra do povo e a 

lei, dos representantes do povo; permitir que uma lei contrarie a Constituição seria o mesmo 

que dizer que a lei pode alterar a Constituição, o que não é possível quando se considera a 

superioridade da Constituição em face das leis (ALSTYNE, 1969: 16). E o órgão competente 

para declarar a nulidade desta lei é o judiciário341.  

Não obstante a aceitação do judicial review342, há um aspecto bastante curioso no 

sistema americano que não se repete no sistema brasileiro: por não estarem as competências 

da Justiça Federal descritas na Constituição, existe um certo equilíbrio institucional entre o 

judiciário e o legislativo, pois ao passo que o judiciário pode realizar o controle de 

constitucionalidade dos atos do Congresso, é este quem define o âmbito de competência 

daquele (TRIBE, 2000: 267). 

Assim, qualquer juiz ou Tribunal, ao analisar um caso concreto, pode realizar a 

análise de compatibilidade entre a lei ou ato do Poder Público e a Constituição, o que 

caracteriza o sistema de controle como difuso, subjetivo e concreto, já que não se pode aferir 

em abstrato e por processo objetivo a constitucionalidade de tais atos, não sendo reservada tal 

competência a um único órgão.  

Helmut Simon (in BENDA, MAIHOFER, VOGEL, HESSE, HEYDE, 1996: 829) 

descreve com bastante propriedade que a Suprema Corte americana controla a 

constitucionalidade das normas sempre de maneira incidental, em face de um conflito 

concreto (judicial review), não havendo o controle abstrato.  

De todo modo, a Suprema Corte exerce papel fundamental neste sistema de 

controle, pois é o último grau de jurisdição no que toca à análise de compatibilidade de leis e 

                                                           
341 Interessante destacar que essa construção foi feita por Marshall não como preliminar de mérito, mas após 

analisar o mérito da questão posta em juízo e concluir por assistir razão a Marbury em seu pleito de ser 

empossado no cargo de juiz de paz no Distrito de Columbia. Esta crítica não passou despercebida pela doutrina, 

como demonstra William Alstyne (1969 :7). 
342 Com todos os questionamentos que se faz acerca da sua legitimidade, em face da forma como são escolhidos 

os seus membros. Acerca das teorias modernas e das críticas a elas, v. Laurence Tribe, 2000: 304-307. 
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atos com a Constituição americana, sendo certo que suas decisões seguem o princípio do stare 

decisis, tendo, portanto, efeito vinculante e eficácia erga omnes a partir de então. 

As decisões da Suprema Corte americana devem ser seguidas por todos os 

Tribunais e Juízos, dada a sua competência territorial nacional. Sua decisão com relação ao 

tema é final, podendo ser alterada somente por uma nova decisão da própria Corte, ou por 

emenda Constitucional (HUGES)343. 

A previsão Constitucional da Suprema Corte está disposta no art. 3º. da 

Constituição Americana344, mas a sua competência é delimitada por lei infraconstitucional.  

O título 28 do U.S. Code345 trata do judiciário e dos procedimentos judiciais. No 

§1254346, está prevista a competência recursal da Suprema Corte. Com relação à hipóteses de 

incidência do writ of certiorari, o §1257 assim determina: 

(a) Final judgments or decrees rendered by the highest court of a State in which a 

decision could be had, may be reviewed by the Supreme Court by writ of certiorari 

where the validity of a treaty or statute of the United States is drawn in question or 

where the validity of a statute of any State is drawn in question on the ground of its 

being repugnant to the Constitution, treaties, or laws of the United States, or where 

any title, right, privilege, or immunity is specially set up or claimed under the 

Constitution or the treaties or statutes of, or any commission held or authority 

exercised under, the United States. 

(b) For the purposes of this section, the term “highest court of a State” includes the 

District of Columbia Court of Appeals.347 

 

                                                           
343 “When the Supreme Court rules on a constitutional issue, that judgment is virtually final; its decisions can be 

altered only by the rarely used procedure of constitutional amendment or by a new ruling of the Court. However, 

when the Court interprets a statute, new legislative action can be taken. Chief Justice Marshall expressed the 

challenge which the Supreme Court faces in maintaining free government by noting: "We must never forget that 

it is a constitution we are expounding . . . intended to endure for ages to come, and consequently, to be adapted 

to the various crises of human affairs."” CHIEF JUSTICE CHARLES EVANS HUGHES. The republic endures 

and this is the symbol of its faith, disponível em http://www.supremecourt.gov/about/constitutional.aspx, acesso 

em 13 de julho de 2011. 
344 No original: Article III. Section. 1. The judicial Power of the United States shall be vested in one supreme 

Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The Judges, both 

of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, 

receive for their Services a Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office.  
345 A legislação federal americana é codificada no United States Code, que conta com 51 títulos. Disponível em 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text.  
346 Cases in the courts of appeals may be reviewed by the Supreme Court by the following methods: (1) By writ 

of certiorari granted upon the petition of any party to any civil or criminal case, before or after rendition of 

judgment or decree; (2) By certification at any time by a court of appeals of any question of law in any civil or 

criminal case as to which instructions are desired, and upon such certification the Supreme Court may give 

binding instructions or require the entire record to be sent up for decision of the entire matter in controversy. 
347 Tradução livre nossa: (A) As decisões finais ou decretos do mais alto tribunal de um Estado em que a decisão 

pode ter sido adotada, pode ser revista pela Suprema Corte por writ of certiorari, onde a validade de um tratado 

ou lei dos Estados Unidos é colocada em discussão ou em que a validade de uma lei de qualquer Estado é 

discutida por seu fundamento ou por ser contrária à Constituição, tratados ou leis dos Estados Unidos, ou onde 

qualquer título, direito, privilégio ou imunidade foi especialmente criado ou alegado nos termos da Constituição 

ou dos tratados ou leis, ou qualquer comissão adotada ou autoridade exercida nos Estados Unidos. (B) Para os 

fins desta seção, o termo "o mais alto tribunal de um Estado" inclui o Distrito de Columbia - Tribunal de 

Apelações. 

http://www.supremecourt.gov/about/constitutional.aspx
http://www.law.cornell.edu/uscode/text
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As regras da Suprema Corte regulamentam, na terceira parte, a jurisdição do writ 

of certiorari. As regras 10 a 16 tratam deste instituto. Em síntese, a regra 10 trata da 

discricionariedade judicial no conhecimento do certiorari e indica algumas características 

consideradas pela Corte.  

A regra 11 trata do certiorari per saltum, permitido em casos de imperativa 

importância pública. A regra 12 coloca o procedimento e a regra 13 dos prazos348. A regra 14 

destaca o conteúdo da Petition for a Writ of Certiorari. A regra 15 regula a resposta à 

petition. 

A Suprema Corte é composta por 9 membros349, o Chief Justice e oito Associate 

Justices, nomeados pelo Presidente da República mediante aprovação do Senado350. O Chief 

Justice é indicado pelo Presidente dos Estados Unidos e pode ser pessoa estranha aos quadros 

da Corte, sendo o cargo vitalício351 (MOREIRA, 2004: 91) 

 

                                                           
348 O USCode trata acerca dos prazos da seguinte maneira no §2101: (a) A direct appeal to the Supreme Court 

from any decision under section 1253 of this title, holding unconstitutional in whole or in part, any Act of 

Congress, shall be taken within thirty days after the entry of the interlocutory or final order, judgment or decree. 

The record shall be made up and the case docketed within sixty days from the time such appeal is taken under 

rules prescribed by the Supreme Court. (b) Any other direct appeal to the Supreme Court which is authorized by 

law, from a decision of a district court in any civil action, suit or proceeding, shall be taken within thirty days 

from the judgment, order or decree, appealed from, if interlocutory, and within sixty days if final. (c) Any other 

appeal or any writ of certiorari intended to bring any judgment or decree in a civil action, suit or proceeding 

before the Supreme Court for review shall be taken or applied for within ninety days after the entry of such 

judgment or decree. A justice of the Supreme Court, for good cause shown, may extend the time for applying for 

a writ of certiorari for a period not exceeding sixty days. (d) The time for appeal or application for a writ of 

certiorari to review the judgment of a State court in a criminal case shall be as prescribed by rules of the 

Supreme Court. (e) An application to the Supreme Court for a writ of certiorari to review a case before 

judgment has been rendered in the court of appeals may be made at any time before judgment. (f) In any case in 

which the final judgment or decree of any court is subject to review by the Supreme Court on writ of certiorari, 

the execution and enforcement of such judgment or decree may be stayed for a reasonable time to enable the 

party aggrieved to obtain a writ of certiorari from the Supreme Court. The stay may be granted by a judge of the 

court rendering the judgment or decree or by a justice of the Supreme Court, and may be conditioned on the 

giving of security, approved by such judge or justice, that if the aggrieved party fails to make application for 

such writ within the period allotted therefor, or fails to obtain an order granting his application, or fails to make 

his plea good in the Supreme Court, he shall answer for all damages and costs which the other party may 

sustain by reason of the stay. (g) The time for application for a writ of certiorari to review a decision of the 

United States Court of Appeals for the Armed Forces shall be as prescribed by rules of the Supreme Court. 
349 É certo que o número de membros da Corte, ao contrário do Brasil, não está previsto na Constituição, 

podendo ser alterado por lei.  
350 Informação constante da página da Suprema Corte indica que “The Supreme Court consists of the Chief 

Justice of the United States and such number of Associate Justices as may be fixed by Congress. The number of 

Associate Justices is currently fixed at eight (28 U. S. C. §1). Power to nominate the Justices is vested in the 

President of the United States, and appointments are made with the advice and consent of the Senate. Article III, 

§1, of the Constitution further provides that "[t]he Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold 

their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for their Services, a Compensation, 

which shall not be diminished during their Continuance in Office."” – disponível em 

http://www.supremecourt.gov/about/briefoverview.aspx, consultado em 08 de julho de 2013. 
351 Ressalta Barbosa Moreira que o Chief Justice, salvo o caso de impeachment, permanece no cargo “até que 

faleça ou se retire da Corte” (MOREIRA, 2004: 91). 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1253
http://www.supremecourt.gov/about/briefoverview.aspx
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3.2.  a forma e a estrutura da decisão proferida por este órgão  

 

As decisões adotadas pela Suprema Corte americana são sempre tomadas pelo 

pleno, não havendo separação em turmas ou câmaras como ocorre no Brasil com o Supremo 

Tribunal Federal, que decide questões em plenário, em primeira turma, em segunda turma ou 

mesmo monocraticamente, na forma do art. 557, CPC352.  

O julgamento realizado pela Suprema Corte americana demanda uma prévia 

filtragem, realizada através do writ of certiorari. Instituído pelo judiciary act de 1891, 

posteriormente alterado pelas leis de 1925 e 1988 (NOBRE JR., 2010: 292-293), consiste em 

pedido preliminar à Suprema Corte, contendo um resumo da discussão, para que a Corte, 

exercendo juízo plenamente discricionário, possa escolher as demandas que serão 

efetivamente levadas a julgamento.  

A decisão da corte proferida em face da petition for writ of certiorari não precisa 

ser fundamentada e não permite recurso. A sessão que analisar a admissibilidade do reexame 

é secreta, permitindo-se a presença apenas dos Justices (MOREIRA, 2004: 94). 

A petition é acolhida de acordo com a tradicional rule of four, segundo a qual se 

quatro dos nove Justices votarem pela admissibilidade, o certiorari será deferido e a questão 

será analisada pela Suprema Corte. A decisão, entretanto, não revela quem votou a favor ou 

contra o acolhimento, e como já destacado anteriormente, os fundamentos também não são 

revelados. (MOREIRA, 2004: 94) 

Trata-se, efetivamente, de um filtro para selecionar as questões que, devido à sua 

relevância, devem ser analisadas e decididas pela Suprema Corte353. A inexistência de tal 

filtro certamente resultaria em sobrecarga da corte e ineficiência de sua judicatura. Barbosa 

Moreira afirma que “(E)estima-se que, nos anos 90, ela (a Suprema Corte) não haja deferido 

mais que 1% do número total de petitions. 

O writ of certiorari possui muita semelhança como a preliminar de repercussão 

geral recentemente introduzida em nosso sistema354. Admitido o certiorari, as partes 

apresentam suas razões por escrito e marca-se a data para a sessão de Oral Arguments, com 

debate público da questão e possibilidade de sustentação oral pelos advogados, normalmente 

                                                           
352 As formas pelas quais o STF pode decidir serão abordadas no próximo capítulo. 
353 Reflexão interessante acerca da existência histórica do filtro faz Edilson Nobre, ao relacionar o filtro 

constitucional norte-americano com o Capítulo 18, versículos 13-26 do Livro do Êxodo do Antigo Testamento, 

em que, resumidamente, para aliviar o seu encargo de julgar o povo, Moisés segue o conselho de seu sogro e 

nomeia homens capazes para lhe ajudar, ficando ele apenas com o julgamento dos negócios mais graves. 

(NOBRE, 2010: 292) 
354 V. Capítulo III. 
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pelo prazo de 30 minutos (MOREIRA, 2004: 95). A atuação de amicus curiae também é 

permitida na Suprema Corte americana.  

Após os debates, o relator elabora um projeto de acórdão e submete aos demais 

julgadores, levando muitas vezes a negociações para a estipulação da posição final da Corte, 

sem que esse processo seja acessível ao público (MOREIRA, 2004: 95). É permitido aos 

juízes dissentirem do Relator tanto no resultado (dispositivo da decisão) quando na 

fundamentação, situações que levam, respectivamente, à dissenting opinion e à concurring 

opinion.  

A sistemática de decisão, assim, envolve a elaboração da decisão da Corte pelo 

relator, além da declaração de votos dissidentes, se for o caso. A situação é de certa forma 

maniqueísta: ou é maioria, ou é divergente. A divergência, por sua vez, pode estar na 

conclusão ou nos fundamentos. 

O Chief Justice (Presidente da Suprema Corte) possui uma função importante na 

condução das decisões do Tribunal, já que ele possui a prerrogativa de relatar todas as 

decisões em que ele esteja na maioria (DAVIS, 1999, 136). 

Admite-se também a concessão de liminares em situações excepcionais e 

urgentes, as quais são ordenadas monocraticamente pelo juiz da Suprema Corte 

(CICCONETTI; TEIXEIRA, 2010: 281). 

Na maioria dos casos levados à Suprema Corte355 os Justices votam três vezes: o 

primeiro voto, em caráter secreto, determina se a Corte analisará o caso; em caso afirmativo, 

após os debates orais (oral arguments), nova decisão é tomada no sentido de se reverter ou 

afirmar o quanto decidido pela corte inferior (este voto é conhecido como original vote on the 

merits) – este voto é provisório e pode ser alterado a qualquer momento antes do anúncio da 

decisão da Corte; o terceiro voto é aquele que efetivamente determina se a decisão da Corte 

inferior será ou não mantida356 (BRENNER; SPAETH, 1995: 49). 

                                                           
355 Em estudo realizado por BRENNER e SPAETH (1995: 49), analisando as decisões da Suprema Corte entre 

1946 e 1992, constatou-se que 75% dos casos levados à Suprema Corte tratam do petition for a writ of certiorari. 
356 Tradução nossa. No original: “In most fully argued and fully decided cases the justices vote at least three 

times. The first vote, cast in secret conference, determines whether the Court will hear the case. During the 

period of our study, about 75 percent of the cases heard by the Supreme Court came to the Court via a petition 

for a writ of certiorari (hereinafter cert), while the remaining cases, with few exceptions, arrived via a petition 

for a writ of appeal. If the Courts votes to grant cert, the case is scheduled for oral argument. After oral 

argument the justices again meet in conference to decide whether to reverse or to affirm the decision of the 

lower court. This vote is called the original vote on the merits. It is note a permanent vote, for any of the justices 

may change their vote at any time prior to the announcement of the Court´s decision. The final vote on the merits 

determines whether de decision below is, in fact, affirmed or reversed. This vote is cast by the justices during the 

course of their writing or joining the various opinions and can be ascertained by reading the published reports 

of these opinions.” 
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Interessante aspecto da Suprema Corte americana é que um Justice não pode 

jamais ser coagido a deixar de julgar um processo, seja por suspeição ou impedimento. A 

decisão de não participar de um determinado julgamento pertence unicamente ao Justice que 

pretende se abster, e as razões que o levaram a agir desta maneira não precisam ser 

explicitadas357 (MOREIRA, 2004: 92).  

 

3.3.  os aspectos objetivos, subjetivos e temporais da decisão vinculante 

 

Os efeitos e a eficácia das decisões proferidas pela Suprema Corte no que tange ao 

controle de constitucionalidade são variáveis. As decisões que indeferem o writ of certiorari, 

chamadas de denial of certiorari, valem apenas paras as partes do processo, não afetando 

terceiros, já que a Corte não analisou o mérito do pedido (CICCONETTI; TEIXEIRA, 2010: 

281). 

De outro lado, quando a Suprema Corte efetivamente julga um caso, ou seja, 

quando o reexame é concedido pela aprovação da petition, duas situações ocorrem: com 

relação às partes, formar-se-á a coisa julgada; e com relação ao sistema jurídico, haverá o 

estabelecimento de um “precedente vinculante”, nos exatos moldes do sistema precedentalista 

acima destacado.  

As decisões da Suprema Corte americana vinculam verticalmente todo o sistema 

federal. Nas palavras de Marcelo Alves de Souza, os “precedentes da U.S. Supreme Court são 

obrigatórios para as U.S. (Circuit) Courts of Appeal e  U.S. District Courts” (2011: 97). 

A origem da federação americana também se reflete no fato de não se falar em 

precedente obrigatório da justiça federal à justiça estadual. Neste sentido Souza, citando 

Sesma, afirma que a Suprema Corte é “o único tribunal federal cujos precedentes podem ser 

obrigatórios para Tribunais dos Estados.” E mesmo assim, somente quando surge um 

conflito entre um precedente estadual e um da Suprema Corte a respeito de uma questão 

federal (2011: 99). 

                                                           
357 Segundo afirma Barbosa Moreira, em 1993 a Suprema Corte analisou situação em que o Justice William 

Rehnquist, então Presidente da Suprema Corte, recusou-se a declarar sua suspeição para julgar um caso 

patrocinado por banca de advogados da qual seu sobrinho fazia parte, sem que o mesmo tenha atuado no feito. A 

Corte publicou deliberação no sentido de que ainda que o sobrinho houvesse atuado no caso o Justice não 

poderia ser compelido a abster-se do julgamento (MOREIRA, 2004: 91). 
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Em síntese, dada a sua competência territorial nacional as decisões da Suprema 

Corte vinculam todos os Tribunais e juízos358. Nas palavras de Helmut Simon (BENDA; 

MAIHOFER; VOGEL; HESSE; HEYDE, 1996, p. 829):  

La Supreme Court, um colégio singular de nueve Magistrados, reúne em su 

condición de superior instancia de la jurisdicción ordinaria todas las funciones que 

en Alemania ejercen los Tribunales Supremos de la Federación y el 

Bundesverfassungsgericht. No cabe el control abstrato de normas; la Supreme 

Court controla incidentalmente la constitucionalidad de las leyes, incluida la 

observación de las competencias del órgano de que se trate, siempre en el marco de 

un conflicto jurídico concreto (judicial review).359  

 

O que vincula na decisão proferida pela Suprema Corte é a holding, a ratio 

decidendi extraída do julgamento anterior, e não o dispositivo da decisão, nos exatos termos 

da doutrina precedentalista tratada anteriormente. 

É importante destacar que o stare decisis não se confunde com res judicata, que 

no sistema americano tem basicamente o mesmo conteúdo da coisa julgada material de nosso 

sistema e tampouco com o instituto do direito americano colateral estoppel, que se assemelha 

muito à coisa julgada, mas ao invés de se relacionar ao pedido, está relacionada aos fatos 

alegados (MARINONI, 2011: 111), similar ao que ocorre quando é proposta uma cautelar 

incidental, que amplia os limites objetivos da coisa julgada. 

Com relação à superação de seus precedentes, a Suprema Corte americana nunca 

entendeu pela proibição do overruling, entretanto, até hoje toda a superação de um precedente 

estabelecido demanda uma especial justificativa (MARINONI, 2011: 114). É o ônus 

argumentativo referido por Alexy (2005: 265).  

No que tange aos limites subjetivos, pode-se afirmar que a decisão da Suprema 

Corte vincula também o legislador ordinário.  

Neste sentido merece destaque, in verbis, a assertiva de Michael J. Gerhardt 

(2008: 9), assim: “A basic principle of constitutional law, which all justices and most scholars 

recognize, is that the Congress may not overturn the Court´s constitutional decisions through 

ordinary legislation.” 

                                                           
358 “When the Supreme Court rules on a constitutional issue, that judgment is virtually final; its decisions can be 

altered only by the rarely used procedure of constitutional amendment or by a new ruling of the Court. However, 

when the Court interprets a statute, new legislative action can be taken. Chief Justice Marshall expressed the 

challenge which the Supreme Court faces in maintaining free government by noting: "We must never forget that 

it is a constitution we are expounding . . . intended to endure for ages to come, and consequently, to be adapted 

to the various crises of human affairs."” CHIEF JUSTICE CHARLES EVANS HUGHES. The republic endures 

and this is the symbol of its faith, disponível em http://www.supremecourt.gov/about/constitutional.aspx, acesso 

em 13 de julho de 2011. 
359 In BENDA, MAIHOFER, VOGEL, HESSE, HEYDE. Manual de Derecho Constitucional. Madrid: Marcial 

Pons, ediciones jurídicas y sociales, 1996, p. 829. 

http://www.supremecourt.gov/about/constitutional.aspx
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Com relação ao momento em que o precedente da suprema Corte será aplicado 

aos demais casos, deve-se dizer que a teoria clássica americana é a da nulidade da norma 

inconstitucional, de sorte que a decisão teria eficácia ex tunc. Entretanto, o posicionamento da 

Suprema Corte americana foi alterado ao longo do tempo com respeito ao que se 

convencionou chamar de prospective overruling. 

Zander (2004: 393), baseado na clássica teoria declaratória do direito, afirma que 

um novo precedente afeta não só o futuro, mas também o passado, pois afirma um direito que 

sempre existiu. Ginsburg (1966: 155, apud SOUZA 2012: 89), afirma que um novo 

precedente tem força retroativa, mas as decisões anteriores, baseadas no precedente anterior, 

não podem ser alteradas, pois foram objeto de um julgamento final. Neste sentido é a decisão 

do caso United States v. Schooner Peggy 5 US (I Cranch) 102 (1801), referida por Souza 

(2012: 89). 

Sobre o prospective overruling, Souza (2012: 89) faz referência a alguns casos 

representativos do posicionamento da Suprema Corte americana. Cita a decisão Durham v. 

United States 214 F. 2d 862 (1954), em que a Corte, quando anunciou a nova regra 

simultaneamente anunciou a partir de quando ela seria aplicada a outros casos.  

Supostamente o primeiro caso em que a Suprema Corte americana claramente 

reconheceu a validade da aplicação prospectiva foi Great Northern Ry v. Sunburst Oil & 

Refining Co. 287 US 358 (1932). O caso mais simbólico acerca do efeito prospectivo é 

considerado Mapp v. Ohio 367 US 643 (1961). Em Linkletter v. Walker 381 US 618, 620 

(1965)  

Em síntese, pode-se afirmar que as decisões de mérito tomadas pela Suprema 

Corte Americana no que tange à ratio decidendi vinculam a todos (eficácia erga omnes), 

somente podendo ser revistas pela própria Corte em situação de overruling, em que a Corte 

poderá delimitar o alcance temporal de sua decisão, ou por Emenda Constitucional.  

 

4. O sistema alemão  

 

O sistema alemão tem origem na tradição do civil law e segue o sistema legalista, 

não se aplicando, via de regra, a doutrina precedentalista aos Tribunais e Juízos singulares. 
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Na Alemanha, em todas as jurisdições360 de maneira geral, as votações dos 

Tribunais são secretas e a eventual divergência entre os julgadores é sigilosa, exceção feita ao 

Tribunal Constitucional, em que a divergência pode ser publicada (ALEXY; DREIER, 1997: 

18-19). 

O modelo alemão é dedutivo e legalista, mas ao mesmo tempo, à medida que as 

questões interpretativas ficam mais complexas, em especial nas cortes superiores e no 

Tribunal Constitucional, torna-se mais discursivo, substantivo e argumentativo361. (ALEXY; 

DREIER, 1997: 21) 

Os precedentes na Alemanha ocupam um lugar secundário ou mesmo não ocupam 

lugar algum quando a matéria é regulada por uma lei362; se não há nenhuma referência legal 

direta, há necessidade de interpretação legal, e aí os precedentes terão um papel importante 

(ALEXY; DREIER, 1997: 24). Mesmo assim, dificilmente se encontra uma decisão que não 

faça remissão a um caso precedente, sendo que normalmente a referência é feita sem detalhes 

da discussão (ALEXY; DREIER, 1997: 23-24). 

O sistema alemão, por ser baseado na ideia de codificação, a inexistência de 

precedentes não é um problema, pois o juiz interpreta a lei com ou sem a ajuda dos 

precedentes (ALEXY; DREIER, 1997: 25)363.  

Assim, excetuando-se as questões constitucionais, não há regras rígidas sobre a 

vinculação dos precedentes e não é uma prática comum classificar os diferentes tipos de 

precedente de acordo com sua força de vinculação (ALEXY; DREIER, 1997: 26). 

                                                           
360 Afora o Tribunal Constitucional, a Alemanha conta com cinco jurisdições independentes: 1) jurisdição geral 

(ordinária), que cuida de casos civis e criminais; 2) a jurisdição administrativa; 3) a jurisdição trabalhista; 4) a 

jurisdição previdenciária e 5) a jurisdição fiscal. (ALEXY; DREIER, 1997: 17). No original: “In Germany there 

are – apart from the constitutional jurisdiction and some special exceptions (for example, patent jurisdiction) – 

five independente jurisdictions. These are (1) the general (‘ordinary’) jurisdiction which hears civil and criminal 

cases (ordentliche Gerichtsbarkeit), (2) the administrative jurisdiction (Verwaltungsgerichtsbarkeit), (3) the 

jurisdiction in labour law cases (Sozialgerichtsbarkeit) and (5) the fiscal jurisdiction (Finanzgerichtsbarkeit)”. 

(ALEXY; DREIER, 1997: 17) 
361 No original: “The style of German courts is in principle deductive, legalistic and magisterial, but at the same 

time to a high degree discursive, substantive and argumentative. All in all, it is somewhere in the middle between 

the polarities mentioned. The style is deductive, legalistic and magisterial insofar as it is the duty of the courts to 

apply statutes in case there are any which can be applied. The style becomes more discursive, substantive and 

argumentative the more problems exist in interpreting the law. It is one of the main tasks of higher and highest 

ourts to solve interpretational questions. Therefore the style of the highest courts is rather discursive, 

substantive and argumentative.” (ALEXY; DREIER, 1997: 21) 
362 “As in the German system most fields of law are regulated by statutory law, interpretative precedents play a 

much greater role than precedents substituting statutory law. In many decisions interpretative precedents are 

more important that substantive reasoning and academic writing or professional commentary.” (ALEXY; 

DREIER, 1997: 23) 
363 Alexy e Dreier afirmam que no direito penal o princípio da nulla poena sine lege é explícito e não permite a 

atuação dos precedentes. O campo principal dos precedentes por ausência de lei é o direito do trabalho. A 

maioria das decisões contrárias à lei, entretanto, estão no campo do direito civil, inspiradas na jurisdição do 

Tribunal Constitucional Federal que, em princípio, autorizou o judge-made law que contraria a lei. (ALEXY; 

DREIER, 1997: 25) 
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Assim, na Alemanha os precedentes não são vinculantes. Quando as decisões são 

publicadas, são acompanhadas de ementas, tal qual no Brasil, diferenciando-se pelo fato da 

própria ementa fazer referência à possibilidade ou não daquela decisão ser utilizada a casos 

futuros364.  

A ideia de vinculação existe, embora não se trate de regra positivada, em especial 

pelo fato dos juízes assumirem o ônus da argumentação quando decidem de modo diferente 

(LIMA, 2001: 28-30). 

No que toca ao controle de constitucionalidade, a Alemanha adota o modelo de 

Corte Constitucional concentrado, não sendo permitido a nenhum juiz das instâncias 

ordinárias deixar de aplicar a lei a um caso concreto.  

Neste sentido, coloca com precisão Leonardo Martins que “o juiz do feito não 

poderá ignorar ou denegar aplicação à norma ainda não declarada inconstitucional por 

entender que uma tal norma fere a Constituição, como ainda ocorre no direito brasileiro, onde 

se adotou o assim denominado “sistema difuso”.” (MARTINS, 2011: 1-2) 

A constituição alemã365 de 1949 criou o Tribunal Constitucional Federal 

(Bundesverfassungsgericht), como órgão com competência exclusiva para interpretar a Lei 

Fundamental e realizar o controle de constitucionalidade, nos termos dos artigos 93 e 

seguintes da Constituição alemã. 

A Grundgesetz, entretanto, não esgotou a enumeração das competências do 

Tribunal, permitindo que estas fossem ampliadas por lei federal (HORTA, 2010: 135), nos 

termos do seu art. 93, (3). 

O sistema político é federativo, pelo que existem juízos e cortes estaduais e 

federais de justiça, com a possibilidade de efetivação de controle de constitucionalidade em 

face das Constituições dos Länder (regiões autônomas, equivalentes aos Estados na estrutura 

federativa brasileira) perante os Tribunais Constitucionais regionais (bastante similar ao 

controle de constitucionalidade realizado pelos Tribunais de Justiça brasileiros em face das 

Constituições estaduais). “Todos os 16 Länder possuem seus Tribunais Constitucionais 

próprios” (CICCONETTI; TEIXEIRA, 2010: 240). 

                                                           
364 “Higher courts customarily preface the decisions selected for publication with headings containing the 

general rules which have been developed in applying the law and which are regarded as applicable to similar 

cases. These headnotes play na importante part in the decision´s function as a precedent. Reports in series or 

academic journals usually adopt the structure and contente of the judgement. These include the statement of 

facts. Judgements of the higher courts state the procedural background of the case as well.” (ALEXY; DREIER, 

1997: 22-23) 
365 Em alemão: Grundgesetz 
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O sistema ordinário tem como órgão máximo o Tribunal Federal de Justiça 

(Bundesgerichtshof - BGH) que pode ser comparado em termos hierárquicos com o nosso 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). O BGH, salvo raras exceções, tem competência 

recursal366. 

 

4.1.  a estrutura e a natureza do órgão responsável pela realização do controle 

de constitucionalidade  

 

O controle de constitucionalidade alemão é concentrado, de sorte que o Tribunal 

Constitucional Federal é o juiz natural para julgar todo e qualquer questionamento a respeito 

da adequação de uma norma ou ato do Poder Público com a Constituição alemã, seja pela via 

incidental (por controle concreto) ou pela via direta (por controle abstrato). 

O alcance das decisões do TCF é pleno, pois a declaração de 

inconstitucionalidade pode abranger leis, atos normativos do executivo e decisões judiciais 

que se mostrem inconstitucionais (MARTINS, 2005: 108). 

O funcionamento do Tribunal Constitucional se dá nos termos da Lei Orgânica367, 

que é formado por dois Senados (Senaten), composto cada um por oito Ministros368, com mais 

de 40 anos, formação em Direito, não podendo pertencer aos quadros do legislativo ou 

executivo federal ou estadual, exceto uma cátedra jurídica (MARTINS, 2011: 9-10) eleitos de 

maneira paritária pelo Parlamento Federal (Bundestag – o equivalente à Câmara dos 

Deputados no Brasil) e pelo Conselho Federal (Bundesrat – equivalente ao Senado Federal 

brasileiro), sendo vedada a troca de Ministros entre os Senados (CICCONETTI; TEIXEIRA, 

2010: 238). 

  O mandato é de 12 anos, vedada a recondução e a aposentadoria é compulsória 

aos sessenta e oito anos (MARTINS, 2011: 10). Dos oito membros de cada seção, três têm 

origem na magistratura federal (MARTINS, 2011: 10). 

A decisão de um dos senados vale como decisão do TCF (MARTINS, 2011: 9), 

sendo a divisão de competências definida por matérias – “O Primeiro Senado decide, 

precipuamente, sobre direitos fundamentais. O Segundo Senado, por sua vez, decide 

precipuamente, em matéria de organização estatal.” (MARTINS, 2011: 9). 

                                                           
366http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/AufgabeOrganisation/aufgabeOrganisation_node.html, consultado 

em 15 de julho de 2013. 
367 Gesetz Über das Bundesverfassungsgericht de 12 de março de 1951 - BVerfGG. 
368 http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/judges.html 

http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/AufgabeOrganisation/aufgabeOrganisation_node.html
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A competência do Tribunal Constitucional Federal é determinada pelos artigos 93 

e 100 da Constituição alemã, que foi sintetizada por Leonardo Martins (2011: 7-8) nos 

seguintes termos: 

• Controle Abstrato das Normas (Art. 93 I, nº 2 e 2a GG c.c. § 13, nº 6 e 6ª 

BVerfGG) [abstraktes Normkontrollverfahren]  

• Controle Concreto das Normas (Art. 100 I GG c.c. § 13, nº 11 BVerfGG) 

[konkretes Normkontrollverfahren]  

• Verificação Normativa (Normverifikationsverfahren)  

• Reclamação Constitucional (Art. 93 I, nº 4a GG c.c. § 13, nº 8a BVerfGG) 

[Verfassungsbeschwerde]  

• Lides entre Órgãos Estatais (Organstreitverfahren)  

• Litígio entre a União e os Estados-membros (Bund-Länderstreitverfahren)  

• Proibição de Partido Político (Parteiverbotsverfahren) 

 

Assim, percebe-se que o Tribunal Constitucional possui, na Alemanha, 

competência exclusiva para analisar a constitucionalidade das normas e atos jurídicos, seja em 

sede de controle abstrato ou concreto, o que se dá por meio de processo objetivo em ambos os 

casos. 

Em todos os casos em que o Tribunal atua no controle de constitucionalidade (as 

três primeiras hipóteses acima destacadas) o faz por meio de processo objetivo, sem que haja 

partes envolvidas em uma lide contraditória (MARTINS, 2011: 8). 

Já a Reclamação no processo constitucional alemão possui, nas palavras de 

Leonardo Martins (2011, 8) “caráter sui generis”, pois pode ser utilizada de duas formas 

distintas: diretamente contra ato normativo ou contra decisão judicial. 

A Reclamação, afirma Martins (2011: 8) é considerada por boa parte da doutrina 

como instrumento a ser utilizado exclusivamente para a defesa de direitos fundamentais do 

indivíduo, de maneira que o controle normativo seria “só mais uma conseqüência do exame 

da constitucionalidade do ato do Poder Público em face de um direito fundamental, cuja 

violação seu titular afirma pela Reclamação Constitucional.” 

O autor coloca, entretanto, que o Tribunal Constitucional tem interpretado o 

dispositivo constitucional “no sentido de aproveitar o ensejo oferecido por uma Reclamação 

Constitucional para realizar um controle objetivo da constitucionalidade das normas”. 

(MARTINS, 2011: 8) 

O controle de constitucionalidade alemão, portanto, é realizado exclusivamente 

pelo Tribunal Constitucional Federal, e pode ser concreto ou abstrato. Normalmente o 

controle é realizado por processo objetivo mesmo quando decorrer de um caso concreto, pois 

neste se instaura o incidente de inconstitucionalidade que é remetido à Corte para julgamento 
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exclusivo da questão constitucional, remanescendo a resolução da controvérsia sob 

responsabilidade do juízo inferior.  

 

4.2.  a forma e a estrutura da decisão proferida por este órgão  

 

A decisão proferida pelo Tribunal Constitucional Federal alemão é colegiada e a 

sua estrutura decisória, conforme destaca Martins (2005: 97369), consiste em elementos 

acessórios, a decisão propriamente dita e os votos dissidentes eventualmente existentes, 

assim:  

1) acessórios, que são desnecessários e não pertencem à decisão propriamente dita:  

a) uma ou várias ementas, que não possuem natureza de “súmula”, tampouco 

vinculam - elas “servem tão somente à introdução do público ao conteúdo da 

decisão.” (MARTINS, 2005: 97); e  

b) votos dissidentes, introduzidos na reforma do BVerfGG de 21 de dezembro de 

1970 – independentemente de se constituir em conclusão divergente (dissenting 

opinion) ou fundamentação divergente (concurring opinion), não pertencem à 

decisão propriamente dita370; 

2) decisão propriamente dita, composta pelos seguintes elementos: 

a) caracterizações formais (expressão Bundesverfassungsgericht, número dos autos, a 

águia – símbolo da República Federal da Alemanha –, a expressão “Im namen des 

volkes”, já que as decisões são tomadas “em nome do povo”, nos termos do §25 IV 

BVerGG, o nome das partes e seus representantes); 

b) uma breve introdução sobre o assunto, fechando-se o cabeçalho identificando o 

órgão do TCF (primeiro Senato, segundo Senado, câmara de Senado ou Pleno) e os 

Juízes que participaram do julgamento. 

c) data da decisão e da audiência; 

d) Dispositivo (ou fórmula) da decisão (Entscheidungsformel), “que fixa os limites 

da coisa julgada, incluindo as modalidades e seus respectivos efeitos” (MARTINS, 

2005: 99); 

                                                           
369 Todos os elementos foram colhidos de MARTINS, 2005: 97-102. 
370 Leonardo Martins afirma que há críticos e defensores do voto divergente. Os críticos apontam para um 

possível enfraquecimento da autoridade das decisões do Tribunal com o voto divergente; os defensores, 

acreditam que é uma evolução positiva do Tribunal, que permitem apontar para uma outra direção o 

posicionamento do Tribunal (2005: 98).  



152 

 

 

e) Razões ou Motivos (Gründe), em que e explicitada “a fundamentação da decisão, 

a qual tem uma estrutura própria, que poderá ser bem complexa, dependendo da 

matéria decidida” (MARTINS, 2005: 99); 

f) Após as razões, o TCF pode anunciar a votação da decisão (se unânime, por 

maioria de 7:1, 6:4). “O TCF faz uso frequente desta faculdade, publicando, 

inclusive, quando houve dissenso relativo a partes específicas da fundamentação.” 

(MARTINS, 2005: 101). No caso de empate, entretanto, em que a violação à 

Grundgesetz não se verifica (§ 15 III 3 BverfGG), esta publicação das razões 

fundamentais (tragende Gründe) de ambas as posições é obrigatória (MARTINS, 

2005: 101); 

g) Assinatura de todos os juízes que participaram do julgamento, incluindo-se os que 

eventualmente divergiram do julgamento. 

3) Votos discordantes eventualmente existentes, que podem ser divididos em capítulos 

ou seções, dependendo da complexidade (MARTINS, 2005: 101). 

 

Excetuando-se as decisões liminares, todas as decisões do Tribunal Constitucional 

são irrecorríveis (MARTINS, 2011: 102). 

Interessante destacar que o Tribunal pode prolatar suas decisões de duas maneiras 

distintas: por Urteil – quando o Tribunal decide após ouvir as partes em sustentações orais, ou 

audiências públicas, ou órgãos estatais ou entidades da sociedade civil (similar ao amicus 

curiae americano); ou por Beschluss – quando o Tribunal decide sem a oitiva destes sujeitos 

(MARTINS, 2005: 102). 

Há críticas doutrinárias sobre a forma de decisão do Tribunal Constitucional, que 

mantém secreta a sua deliberação. Kurt H. Nadelmann (1959: 415) já questionava sobre a 

legitimidade da votação secreta realizada no Tribunal Constitucional Federal alemão371.  

Nos anos setenta a imprensa passou a criticar o Tribunal, apontando um risco 

duplo: o Tribunal tende a transgredir seus limites em relação a outros órgãos e se inibe 

justamente onde assume o papel de defensor da res publica. As críticas, entretanto, não 

prejudicaram a aceitação do Tribunal, que após a reunificação alemã foi reconhecido como 

agente integrador (BENDA, MAIHOFER, VOGEL, HESSE, HEYDE, 1996: 824).  

                                                           
371 No original: “whether a system under which the results of the vote in a court and the dissenting opinions are 

concealed, particularly in the highest courts can be considered to be in harmony with the requirements of the 

public control of the courts, the responsibilities of the office of the judge, and “The Rule of Law”. 

(NADELMANN, 1959: 415),  
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Quanto ao dispositivo da decisão, Leonardo Martins372 (2005: 107-113) aponta 

quatro variantes possíveis, assim:  

a) Declaração de nulidade, em que o TCF declara a nulidade da lei violadora da 

Constituição, com eficácia ex tunc (o que foi reconhecido pelo Tribunal - 

BVerfGE 61, 149 (151) – referenciado por MARTINS, 2005: 108 e permanece 

como entendimento dominante). Interessante observar que não há qualquer 

dispositivo positivando este entendimento e tampouco ele deriva do controle 

abstrato de constitucionalidade, pois como já ressaltado no capítulo II, no 

sistema austríaco a declaração de inconstitucionalidade tem efeito ex nunc. 

Há também a declaração de nulidade parcial quantitativa, em que apenas 

partes do texto são “riscadas” (termo utilizado por MARTINS, 2005: 109) e a 

nulidade parcial qualitativa, que restringe as possibilidades de aplicação da 

norma (nulidade parcial qualitativa sem redução de texto). 

b) Declaração de (mera) incompatibilidade, em que o TCF declara a 

inconstitucionalidade sem, entretanto, declarar a nulidade da norma, 

aguardando a acomodação da situação para fins de conformação 

constitucional, a ser objeto de atuação da função legislativa.  

c) Declaração de norma “ainda” constitucional (noch verfassungsmäβig), em que 

se constata a ausência de compatibilidade da lei com a Constituição em razão 

das alterações econômicas e sociais, criando uma obrigação de 

aperfeiçoamento ao legislador (“decisão de apelo” ao legislador). 

d) Interpretação conforme a Constituição (verfassungskonforme Auslegung), 

quando a decisão “salva”373 a lei ao verificar que uma das interpretações 

possíveis está em consonância com a Constituição. Há quem veja na 

interpretação conforme uma forma dissimulada de “legislação judicial”, já que 

a interpretação dada pelo TCF integra o dispositivo da decisão, possuindo, 

assim, força de lei (BENDA; KLEIN, apud MARTINS, 2005: 113). 

As “decisões de aviso e anúncio” para Benda e Klein (apud MARTINS, 2005: 

112, nota 185) são a quinta variante, que sinalizam a mudança a ser efetivada na 

jurisprudência da Corte e que não ocorre de forma abrupta para que o princípio da confiança 

não seja quebrado. 

                                                           
372 Todas as informações sobre as variantes dos dispositivos das decisões, salvo expressa ressalva, foram 

extraídas de MARTINS, 2005: 107-113. 
373 Termo utilizado por MARTINS, 2005: 113. 
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A “força de lei” das decisões de inconstitucionalidade do TCF (§ 31 II BVerfGG) 

tem como consectária a suspensão do ato normativo declarado inconstitucional (MARTINS, 

2005: 108). 

As decisões dos dois senados do Tribunal Constitucional são publicadas num 

repositório oficial, autorizado pela própria Corte, nos termos do regimento interno da Corte 

(ALEXY; DREIER, 1997: 22).  

 

4.3.  os aspectos objetivos, subjetivos e temporais da decisão vinculante 

 

Muito embora a regra na Europa continental seja a de precedentes persuasivos, é 

certo que há exceções, em que os precedentes possuem força vinculante, como o caso dos 

precedentes estabelecidos pelo Tribunal Constitucional Federal alemão (PECZENIK, 1997: 

461) 

A questão dos limites objetivos das decisões do Tribunal Constitucional Federal 

alemão está regulada pelo §31.1 da Lei Orgânica do TCF374, de sorte que quando se tratar de 

controle de constitucionalidade, os precedentes da Corte Constitucional serão sempre 

vinculantes. 

A natureza, o escopo e o objeto da vinculação estrita é alvo de discussão na 

doutrina (ALEXY; DREIER, 1997: 26). A maior discussão gira em torno da vinculação do 

legislador aos precedentes do TCF. 

Neste sentido, afirma Del Claro (2010: 177) que 

os precedentes do BVerfG são decisões tecnicamente complexas e expressam três 

tipos principais de vinculação: coisa julgada, força de lei e efeito vinculante. Esses 

tipos de vinculação são fenômenos distintos e é ‘obrigatória’ a sua distinção. 

Entretanto, até hoje existe uma discussão séria acerca da real fronteira existente 

entre eles. 

 

Quanto aos limites objetivos da coisa julgada, esclarece Wolfgang Lüke que “Na 

visão majoritária a vinculação está contida no dispositivo e nos motivos determinantes da 

decisão. Desse modo, ela abrange também as concepções jurídicas que se colocam como 

fundamento da decisão.”375 

                                                           
374 “According to s.31 (1) BVerfGG, all decisions of the Federal Constitutional Court are binding for all 

constitutional organs of the Federation and the states as well as for all courts and authorities. Furthermore, s.31 

(2) BVerfGG provides that, in several cases and specially where the court invalidates legal norms, these 

decisions have the force of statutes (´Gesetzeskraft´). They are published in the Federal Register of Statutes. This 

extends the bindingness to all citizens. It becomes a bindigness inter omnes.” (ALEXY; DREIER, 1997: 26) 
375 Die Bedeutung Von Präjudizien im deutschen ZivilprozeB, apud DEL CLARO, 2010: 179. 
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A questão, entretanto, não se mostra pacificada. Conforme esclarece Leonardo 

Martins, com relação às decisões que tratam de “mera incompatibilidade com a Grundgesetz, 

da decisão de compatibilidade precária (ainda compatível) e, principalmente, com a 

interpretação conforme a Constituição” será determinante o objeto que for “explicitamente 

denominado no dispositivo da decisão”, o qual pode ser restringido pela conjunção soweit, 

traduzida pelo autor como “na extensão em que, na medida em que, conquanto que” (2011: 

103). 

A questão se torna mais complexa quando se volta para a delimitação da extensão 

dos efeitos da coisa julgada material quando o dispositivo faz menção a elas de maneira 

expressa por meio de locuções como “segundo a medida dos critérios denominados nas 

razões” (MARTINS, 2011: 103) 

Após relacionar o posicionamento doutrinário de Klaus Vogel, favorável à 

vinculação da “norma decisória concreta”, que abarcaria também as teses jurídicas 

estabelecidas no caso, Martins (2011: 103) finaliza o assunto afirmando que 

Não obstante, tanto a jurisprudência do TCF, quanto a opinião dominante na 

literatura especializada, admitem a participação, na coisa julgada, de elementos 

constantes nas razões somente quando estes forem necessários para o esclarecimento 

do sentido do dispositivo, sobretudo quando neste constar apenas que o pedido foi 

indeferido de plano ou não (“... wird verworfen” ou “... wird zurückgewiesen“).  

  

O vínculo às decisões do TCF evoluiu para abranger as razões fundamentais das 

decisões, de maneira que não se limitam apenas ao dispositivo das decisões, segundo o 

próprio entendimento do TCF (MARTINS, 2005: 118).  

Pode-se concluir, portanto, que a regra geral é de vinculação somente do 

dispositivo da decisão, incluindo-se no aspecto objetivo da coisa julgada as razões de decidir 

quando estas forem necessárias à correta compreensão do decisum. 

Quanto ao aspecto subjetivo, a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional Federal, 

em seu § 31376, destaca que além do Poder Judiciário, o Poder Executivo também se encontra 

vinculado às decisões do Tribunal Constitucional Federal377. 

                                                           
376 No caso das normas infraconstitucionais, ao invés dos artigos são utilizados parágrafos. 
377 “Nesse sentido, vale registrar expressa decisão (parte dispositiva) do Bundesverfassungsgericht numa 

controvérsia entre a União e o Estado de Hessen: "O Estado de Hessen contrariou o princípio de cordial conduta 

federativa, na medida em que o seu Governo, mediante omissão do Ministério do Interior, deixou de empreender 

as medidas necessárias para suspender a resolução dos Municípios sobre a realização de plebiscito relativo ao 

assentamento de armas atômicas". Nos fundamentos da decisão, esclarecia-se, ainda, que "não apenas o Governo 

de Hessen, mas qualquer outro Governo estadual" estava "obrigado a suspender, também no futuro, as 

resoluções de municípios, que versassem sobre plebiscito tendente a discutir o uso de armamento nuclear pelas 

Forças Armadas, sua localização (...)"; (3) Portanto, se a parte dispositiva contiver expressa censura a uma ação 

legislativa ou administrativa dos órgãos constitucionais, ficam eles obrigados não só a afastar a lesão, como 

também a evitar que ela se repita. Identifica-se aqui, dentre outros, um dever de abstenção 
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Denota-se que a vinculação prevista na regra do § 31 I é reforçada pela “força de 

lei” tratada no § 31 II, o que representaria, em última análise, a eficácia erga omnes do quanto 

decidido pelo Tribunal. 

A doutrina do stare decisis é adotada pelo Tribunal Federal Constitucional 

alemão, que adere quase que estritamente às decisões anteriores, sendo certo que as suas 

decisões, por expressa previsão legal do seu regimento interno 

(Bundesverfassungsgerichtgesetz §31 (1)), vinculam todas as cortes inferiores, tanto federais 

quanto estaduais, bem como os órgãos e agências da administração pública (LUNDMARK, 

2003: 580). 

Muito embora não haja previsão expressa no sentido de que as decisões proferidas 

vinculem o próprio Tribunal, e o próprio BVG tenha decidido, em 1954, que as decisões não 

são vinculantes ao próprio tribunal (LUNDMARK, 2003: 580 – nota de rodapé n. 13), o 

Bundesverfassungsgericht tende a manter o posicionamento firmado em decisões anteriores, o 

que fortalece o sistema de respeito aos seus precedentes378. 

LUNDMARK (2003: 581) relata que em pesquisa que realizou num período de 46 

anos em que o Tribunal Federal Constitucional publicou aproximadamente 3.500 decisões, 

houve discordância dos princípios anunciados em decisões anteriores somente 14 vezes, 

comparando com um período de 47 anos em que a Suprema Corte americana publicou 

aproximadamente 6.500 decisões, os juízes americanos divergiram de 154 precedentes. 

O autor conclui que a consistência das decisões alemãs não surpreende, já que o 

próprio BVG demonstra grande respeito tanto pela previsibilidade quanto pela equidade, que 

são o coração do stare decisis (LUNDMARK, 2003: 581). 

Interessante que a manutenção da consistência das decisões também está 

relacionada com um costume das cortes continentais, em que os novos juízes recrutados ficam 

com sua evolução na carreira condicionada à aprovação dos mais antigos, o que 

LUNDMARK chama de ‘institutional stare decisis’, quase invisível à pessoas externas, mas 

que promove não somente a equidade e previsibilidade na aplicação do direito, mas se mostra 

um instrumento muito eficiente de manutenção da consistência do Tribunal (LUNDMARK, 

2003: 581). 

                                                                                                                                                                                     
(Unterlassungspflicht). Ao contrário, se a decisão exigir uma conduta ativa – v.g, se a parte dispositiva contiver 

uma censura a uma omissão legislativa –, então deve o órgão estatal atuar com vistas a sanear a situação 

ilegítima.” (MENDES, 1999) 
378 “Accordingly, the Federal Constitutional Court has a responsability to articulate the legal principles girding 

its decisions so that these may be followed by subordinate courts and others. Independent of this statute, previous 

pronouncements have a profound effect on later decisions of the Federal Constitutional Court itself.” 

(LUNDMARK, 2003: 581) 
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Questão polêmica, entretanto, é a que atine sobre a vinculação ou não do 

legislador quanto ao conteúdo da decisão. Em outras palavras, a divergência se situa na 

possibilidade do legislador produzir novamente (repetição) norma com conteúdo idêntico ao 

declarado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional.  

Em decisão datada de 23 de outubro de 1951, assim decidiu o TCF: 

5. Uma decisão que declara uma lei nula não tem apenas força de lei (§ 31 II 

BVerGG), como também vincula, nos termos do § 31 I BVerfGG, conjuntamente 

com os fundamentos da decisão, todos os órgãos constitucionais da União, de tal 

sorte que uma lei federal de mesmo teor não possa ser promulgada novamente. 

(BVerfGE 1, p. 14 – 66 – in Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal 

Constitucional Federal alemão, 2005: 152) 

 

A questão do vínculo dos demais órgãos estatais às decisões do TCF é tão 

polêmica que dividiu até mesmo os membros do próprio TCF, o que raramente ocorreu nos 

mais de cinquenta anos de funcionamento do órgão (MARTINS, 2005: 117).  

A divergência entre os dois Senados que compõem o Tribunal Constitucional 

Federal surgiu em 1987, quando o Primeiro Senado manifestou entendimento no sentido de 

que o legislador somente estaria vinculado somente às disposições constitucionais 

(MARTINS, 2011: 113), e não às decisões do TCF.  

A respeito do assunto, Alexy e Dreier citam a mudança de posição efetivada pelo 

primeiro senado em 1987, destacando um trecho da decisão em que resta afirmado que “the 

Federal Constitutional Court has to match acts of the legislative power with the constitution 

itself and not with precedents.” (ALEXY; DREIER, 1997: 27). 

No que tange à possibilidade de revisão do posicionamento pelo próprio Tribunal, 

é certo que a decisão do Tribunal Constitucional faz coisa julgada material e possui eficácia 

vinculante, o que impede que a matéria seja objeto de nova controvérsia a ser solucionada de 

maneira diversa por qualquer órgão do Poder Judiciário. Entretanto, como o próprio TCF não 

está vinculado aos seus precedentes, poderá rever seu posicionamento. 

Assim, somente o próprio órgão constitucional tem o poder de rever suas decisões 

(overruling), o que, entretanto, não impede que o legislador atue positivamente em sentido 

contrário, promovendo a reedição de lei declarada inconstitucional, situação esta que, embora 

seja viável, nos termos do posicionamento manifestado pelo Primeiro Senado, padece de 

coerência lógica (MARTINS, 2005: 122).  

Gilmar Mendes (1999) corrobora este posicionamento afirmando que  

O efeito vinculante atinge não só as partes do processo, mas também os demais 

órgãos constitucionais federais e estaduais (Presidente da República, Governo 

Federal, Parlamento Federal, Conselho Federal, no plano federal), os Tribunais e as 

autoridades administrativas federais e estaduais. Inexiste, todavia, efeito vinculante 
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para o próprio Bundesverfassungsgericht, que não está obrigado a manter posição 

jurídica sustentada em uma decisão posterior.  

 

 No que toca aos aspectos temporais, o Tribunal alemão adota a teoria da 

nulidade, não obstante seguir o modelo austríaco de Tribunal Constitucional. Assim, as 

normas declaradas inconstitucionais pelo TCF possuem, em regra, eficácia ex tunc. 

Assim decidiu o Tribunal Constitucional alemão em 23 de outubro de 1951 sobre 

a eficácia temporal das decisões: 

6. Se o Tribunal Constitucional Federal constatar que uma lei promulgada após a 

entrada em vigor da Grundgesetz é nula por causa de sua incompatibilidade com a 

Grundgesetz, tal lei não tem, desde o início (ex tunc), eficácia jurídica. (BVerfGE 1, 

p. 14 – 66 – in Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal 

alemão, 2005: 152) 

 

Posteriormente, em 20 de dezembro de 1966, no julgamento da Reclamação BvR 

320/57, 70/63 (in Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal 

alemão, 2005: 154), o Tribunal entendeu que há situações em que a declaração de nulidade 

causa mais dano ao interesse público do que a manutenção da norma “injusta”379 por um certo 

período de tempo. Neste julgado, o Tribunal entendeu que o legislador deveria sanar o vício 

de modo a evitar a violação a direitos fundamentais. 

Desde então, a declaração de inconstitucionalidade do conteúdo não demanda a 

declaração de nulidade da norma, pois ela continuará válida e surtindo efeitos até que uma 

nova lei, desta vez compatível com o texto constitucional, seja elaborada. 

Em poucas palavras, o efeito vinculante das decisões do Tribunal Constitucional 

alemão se opera à medida que as cortes inferiores são obrigadas a seguir os julgamentos do 

TCF, sob pena de serem consideradas suas decisões contrárias ao direito e revertidas em 

apelação. O legislador está excetuado desta vinculação380 (ALEXY; DREIER, 1997: 27).  

De outro lado, o posicionamento da Corte pode ser superado por uma nova 

decisão da própria Corte, configurando o overruling do sistema precedentalista. 381 Neste 

ponto é necessário esclarecer que o prospective overruling não é muito comum na Alemanha, 

perfazendo a mudança de posicionamento somente para casos futuros sem efeitos no caso que 

                                                           
379 Termo utilizado entre aspas no texto original. 
380 No original: “the decisions of the Federal Constitutional Court in Germany are formally binding in the sense 

that, if lower courts do not follow them, their decisions will be unlawful and reversed on appeal (Appendix, 

question II.1). The legislature and the court itself being exempted from this bindingness forms no exception in 

the sense of the question, but only a limitation of those to which bindingness applies.” 
381 Neste sentido afirmam Alexy e Dreier: “Due to the relation between the Federal Constitutional Court and its 

own precedents there is only a overruling in a broader sense, for its own precedents only have frce but are not 

binding upon itself stictly or formally. It still seems to be adequate to classify this case as a special variant of 

overruling in the strict sense.” (ALEXY; DREIER, 1997: 56) 
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está sendo julgado é exceção praticada em pouquíssimos casos (ALEXY; DREIER, 1997: 57-

58).  

O antecipatory overruling em matérias ordinárias, por sua vez, como mecanismo 

que permite às cortes inferiores alterar o entendimento das Cortes Superiores antes do casos 

chegarem à instância superior é usual na Alemanha, pelo que muitos afirmam que não há o 

sistema de precedentes vinculantes na Alemanha (ALEXY; DREIER, 1997: 58). Neste caso, 

entretanto, as corte inferiores deverão demonstrar criticamente as suas razões382.  

 

5. A análise do nosso sistema em cotejo com o americano e o alemão 

 

Após analisar o funcionamento dos sistemas americano e alemão é possível fazer 

um cotejo entre o nosso sistema atual e os sistemas americano e alemão, em especial no que 

toca à vinculatividade das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade. 

Como estrutura de Corte e sistema de nomeação de Ministros383, seguimos o 

modelo americano, com o STF figurando no topo do poder judiciário brasileiro e os ministros 

sendo nomeados pelo Presidente da República mediante aprovação do Senado Federal. 

Entretanto, o modelo de organização interna e de competência para controle de 

constitucionalidade concentrado se assemelha ao modelo alemão, com a divisão da Corte em 

duas turmas de julgamento (o Tribunal Constitucional Federal alemão é dividido em dois 

senados). 

Edilson Nobre Jr. (2010: 290, nota de rodapé 7) esclarece que o STF, mesmo não 

se enquadrando no modelo europeu de “corte constitucional” - já que seu membros não 

possuem prazo para o exercício de suas atribuições, inexiste de monopólio para as atribuições 

de controle de constitucionalidade e pela extensão de sua competência – pode ser considerado 

como Corte ou Tribunal Constitucional em face de sua competência de intérprete-mor da 

Constituição (art. 102, caput, CF) 

Com relação ao aspecto objetivo das decisões e à doutrina tradicional dos 

precedentes judiciais, podemos concluir que estamos alguns séculos atrasados no 

desenvolvimento da doutrina dos precedentes. Não desenvolvemos tradição ou respeito pelas 

                                                           
382 No original: “The lower courts are not supposed to follow the higher courts mechanically but are expected 

also to take a critical line where reason exists.” (ALEXY; DREIER, 1997: 58) 
383 Proposta de Emenda à Constituição 96-A/1992 do Senador Hélio Bicudo propunha mandato de 9 anos aos 

Ministros, e a alternância de 1/3. 
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decisões do STF, tendo adotado soluções artificiais para alcançar os resultados de segurança e 

previsibilidade obtidos nos países que se utilizam de tal doutrina. 

Criticando a vinculação no sistema brasileiro, Fabio Konder Comparato (1996) 

afirma que no sistema de common law há dois tipos de decisões judiciais capazes de 

influenciar casos futuros: as de efeito meramente persuasivo, e as de efeito vinculante. 

Destaca ainda que o efeito vinculante não suprime o julgamento em primeira instância e pode 

ser desconsiderado no julgamento do caso concreto (seja por se tratar de situação fática 

diversa - distinguishing – ou por ser considerado desarrazoado e inconveniente – 

unreasonable and inconvenient), o que o torna bastante diverso da “vinculação absoluta” do 

caso brasileiro (COMPARATO, 1996). 

Afirma ainda que os juízes não têm legitimidade democrática para criar o direito, 

pois este poder não lhes foi delegado pelo povo, pelo que fere a independência recíproca dos 

poderes (COMPARATO, 1996). E deve-se acrescentar que o princípio da conformação 

funcional impede que seja dada à Constituição qualquer interpretação neste sentido, inclusive 

para fins de emenda, haja vista o art. 2º., CF ser cláusula pétrea. 

A nossa forma de utilizar os precedentes é bem parecida com a maneira com que 

os juízes e advogados do período medieval utilizavam os precedentes. Não temos o 

desenvolvimento natural do sistema, com as correções necessárias efetivadas pelo tempo e 

pela tradição, tampouco nos pautamos pela racionalidade e objetividade alemãs, que tratam o 

sistema jurídico com a coerência que ele demanda. 

Aparentemente, queremos os benefícios da doutrina precedentalista e a certeza e 

previsibilidade de um sistema racional através de um passe de mágicas: a súmula vinculante, 

que nada mais é do que uma forma judicial de estabelecer enunciado geral e abstrato.  

Uma das grandes críticas à teoria constitutiva do direito, na época em que estava 

em estágio final de desenvolvimento a doutrina do stare decisis, era justamente o fato de ser a 

última instância judicial um órgão falível, tornando patente a preocupação com a competência 

para rever suas decisões. 

Walker Marshal, citado por Neil Duxbury (2008: 40) escreveu um artigo para a 

Juridical Society em 1860, intitulado “Is a Judicial Tribunal, either of the Last Resort or 

Otherwise, Bound by the Principles Laid Down by Itself on Previous Occasions?”, em que 

afirmava que “those precedents (of the House of Lords) would thereby become unalterable 

other than by legislation, thus attributing to the judicial decisions of the House a legal status 

much the same as that accorded to statutes.” (DUXBURY, 2008: 40).  
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Marshall afirmava que a liberdade de decidir de maneira contrária ao quanto 

decidido anteriormente pela própria Corte, ainda que de última instância, era uma liberdade da 

Corte, e que denegar esta liberdade seria incidir na falácia de que ao decidir o caso pretérito a 

Corte estabeleceu a lei384. (DUXBURY, 2008: 41) 

Os requisitos da súmula vinculantes (“reiteradas decisões”) lembram as lições de 

Austin sobre a atividade judicial e a vinculação das decisões proferidas pelas Cortes, assim 

descritas na metade do século XIX:  

“’Is it the number of decisions in which a rule has been followed, that makes it law 

binding on future judges? Or is it the elegentia of the rule… or its consistency and 

harmony with the bulk of the legal system? Or is it the reputation of the judge or 

judges by whom the case or cases introducing the rule were decided?’” (apud 

DUXBURY, 2008: 46).  

 

Para DUXBURY, a principal pergunta deixou de ser feita: qual o nível da Corte 

que pronunciou o precedente? E esta pergunta, para o caso da jurisdição constitucional, faz 

toda a diferença.  

A última ou única instância decide e esta decisão deve vincular as decisões das 

cortes inferiores e as proferidas pela própria Corte, como forma de conferir ao sistema os 

benefícios que o sistema precedentalista oferece: segurança, previsibilidade e isonomia. 

Mas isso não impede, tal qual sucede com o sistema precedentalista, que um 

determinado posicionamento seja posteriormente superado. Entretanto, esta superação 

somente pode ocorrer quando se constatar que o posicionamento anterior foi equivocado, e 

então o “ônus argumentativo” recai sobre a própria Corte, que deve demonstrar de maneira 

detalhada a razão da reforma de seu posicionamento, ou então quando as circunstâncias 

(sociais ou legais) tiverem sido alteradas. 

Colocando estes pontos na comparação que fizemos anteriormente, seria como 

perceber que o projeto elaborado para o ambiente estava equivocado, pois um determinado 

módulo foi calculado erroneamente, por exemplo, ou então perceber que foi desenvolvido um 

novo material que permite uma melhor acomodação dos módulos naquele ambiente. É o 

chamado overruling do sistema precedentalista. 

As variantes do overruling (prospective e antecipatory) são situações em que se 

prevê que o ambiente da decisão está mudando (ou já mudou), e que a decisão precisa ser 

adequada ao novo ambiente (legal ou social), mas que esta adequação deve ser postergada no 

tempo, em nome da segurança jurídica. 

                                                           
384 No original: “laid down the law”. 
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Trata-se de instituto muitíssimo similar com a modulação de efeitos (efeitos 

prospectivos, ou declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade) da 

declaração de inconstitucionalidade do sistema alemão. 

A doutrina dos precedentes deve permitir que uma corte, da mesma forma que 

deva seguir seus precedentes, supere-os quando necessário, ou seja, quando o precedente for 

reconhecidamente errado, deverá sofrer overrulling. A doutrina do precedente no common law 

não assegura apenas que as decisões anteriores serão seguidas, mas também garante que as 

decisões ruins não tenham que ser repetidas. (DUXBURY, 2008, X).  

Assim, podemos afirmar que a previsão normativa de OBRIGATORIEDADE de 

vinculação a um enunciado normativo (como previsto no art. 103-A, CF) em nada se 

relaciona com a doutrina do precedente, seja porque não valoriza as “razões de decidir”, ou 

seja, a ratio decidendi ou holding, quer porque não permite que o próprio sistema reavalie a 

pertinência e correção do enunciado, preocupação lançada já por Victor Nunes Leal quando 

da elaboração da proposta da criação das Súmulas no STF – colocar os textos no rodapé) 

Lieber afirma que os precedentes devem ser considerados com todas as suas 

circunstâncias, sob pena de serem completamente mal compreendidos385 (1880: 207), e a 

súmula vinculante, ao desconectar o enunciado do contexto em que foi elaborado, 

proporciona o ambiente ideal para a aplicação equivocada do mesmo. 

Assim, entendemos que no Brasil não se faz uso dos precedentes judiciais, assim 

considerados os precedentes tratados neste trabalho. Isto porque a cultura nacional de 

referenciabilidade a decisões anteriores limita-se a fazer uso das súmulas e das ementas das 

decisões colegiadas, certamente pela facilidade gerada na utilização destes instrumentos, sem 

considerar as razões determinantes do julgamento (ratio decidendi, rule of law, holding, ou 

tragende Gründe). 

Nesta perspectiva, resta patente o desinteresse pelo conteúdo dos acórdãos, pelas 

teses ali discutidas, e pelas circunstâncias em que o julgamento foi realizado e a decisão 

proferida. 

Sabe-se que as ementas são manipuláveis, a critério do Relator do processo, de 

modo que nem sempre todos os aspectos relevantes do julgado, ou todos os princípios 

extraíveis daquele determinado julgado constam das ementas. As súmulas e enunciados são a 

institucionalização do direito simplificado.  

                                                           
385 No original: “Precedents must be taken with all their adjuncts, or they will be totally misunderstood.” 
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Quanto ao sistema de votação, observação interessante foi feita por Dimoulis e 

Lunardi, no sentido de que “ao contrário do STF, onde cada Ministro vota individualmente e 

apresenta seu posicionamento em sessão pública (muitas vezes transmitida ao vivo no canal 

“TV Justiça”), a regra dos Tribunais Constitucionais de diversos países é a deliberação 

secreta, sendo que a maioria redige um voto conjunto. Quem diverge elabora uma declaração 

ou voto em separado. (2011: 108) 

Ademais, a possibilidade de julgamento monocrático com cognição exauriente por 

membro do STF o diferencia substancialmente das corte americana e alemã, que somente 

possuem julgamentos colegiados. 

De outro lado, ao contrário do TCF, as decisões das turmas do STF não 

representam o posicionamento do Tribunal, ensejando até mesmo a interposição de recurso 

para resolver a divergência. 

Na Suprema Corte americana, todas as decisões finais são plenárias, e no Tribunal 

Constitucional Federal alemão são todas colegiadas – proferidas ao menos por três juízes – e 

representam o posicionamento do Tribunal, seja quando proferidas pelo Primeiro Senado ou 

pelo Segundo Senado, nos termos das competências delineadas pelo §14 da BVerfGG. 

Por último, com relação à súmula vinculante, é necessário dizer que tanto a sua 

criação como a sua alteração são realizadas de maneira formal e artificial, ao contrário do 

precedente judicial da doutrina precedentalista, cuja revisão é realizada de maneira paulatina, 

influenciada por diversos fatores, e utilizando-se de instrumentos como o overrulling, o 

sinaling, o antecipatory overrulling e o prospective overrulling.   

A análise comparada nos permite concluir que nosso sistema, muito embora 

possua institutos “importados” dos sistemas alemão e americano, não os utiliza de maneira 

adequada, o que resulta na obtenção de resultados indesejados pelo sistema, como a 

insegurança jurídica e o tratamento não isonômico dos jurisdicionados.  
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CAPÍTULO VI – NOVOS ASPECTOS DA JURISDIÇÃO 

CONSTITUCIONAL: Interpretação pessoal e divergências doutrinárias 

 

A jurisdição constitucional brasileira, talvez pela sua natureza híbrida, possui 

diversos pontos polêmicos, que geram desconforto aos juristas e, em especial, aos 

jurisdicionados. 

Para a análise destes aspectos, é necessário destacar preliminarmente a 

importância que o Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, suas decisões possuem no 

sistema jurídico brasileiro. 

 

1. Uma visão sistêmica da função do STF 

 

A relevância das normas constitucionais, consoante afirmado no Capítulo 1 deste 

trabalho, fez realçar a importância da atuação dos órgãos responsáveis por realizar a aferição 

de compatibilidade das demais normas jurídicas com a Constituição. 

O sistema jurídico, como os demais, possui seu centro e sua periferia, sem que 

haja qualquer relação hierárquica entre um e outro. No centro do sistema encontra-se o 

judiciário, com a função de tomar decisões através do código direito/não-direito. Somente os 

Tribunais estão obrigados a decidir, e por isso somente eles gozam do privilégio de poder 

transformar a necessidade em liberdade (LUHMANN, 2002: 382). 

A jurisdição é o centro do sistema jurídico e todo o resto do sistema do direito é 

periferia, incluindo-se aí a legislação (LUHMANN, 2002: 383), e é justamente a periferia a 

zona de contato entre o sistema e os outros sistemas sociais, sendo nelas que se formalizam 

juridicamente as irritações do sistema pelo ambiente (LUHMANN, 2002: 384).  

Para evitar que o sistema seja influenciado pelas irritações, o núcleo do sistema – 

os Tribunais -, onde se operam as suas decisões, se comparados com o legislador e os 

contratantes, trabalham em um sistema de drástico isolamento cognitivo (LUHMANN, 2002: 

384). 

  As decisões judiciais podem ser definidas – de maneira abstrata – como uma 

forma mediante a qual a relação entre passado e futuro se interrompe e se restabelece 

(LUHMANN, 2002: 387). Os Tribunais são obrigados a projetar o futuro com suas decisões, 

baseados no passado – direito posto, legislação (LUHMANN, 2002: 388).  
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Trata-se, sempre, de inventar delimitações que devem ser obrigatórias no futuro 

(sejam estas decisões regras de interpretação das leis, ou, como no Common law, regras que 

são obtidas através da abstração do caso concreto). Assim, o sistema de fecha temporalmente 

ao construir o presente como passado de um futuro presente. 

Citando Eisenberg, Luhmann (2002: 389) arremata afirmando que a função de 

resolver uma disputa interessa às partes e ao passado; a função de enriquecer o direito 

interessa à sociedade em geral e ao futuro386. 

Os Tribunais interpretam o direito de maneira diversa dos legisladores. Estes 

interpretam o direito apenas para circunscrever os limites do espaço criativo; os Tribunais, por 

sua vez, interpretam de maneira argumentativa, para demonstrar a racionalidade de sua 

decisão (LUHMANN, 2002: 389). 

Na visão de Luhmann, a Constituição representa o ponto de estabilidade387 entre o 

sistema jurídico e o sistema político388, à medida que torna o Direito autorreferencial, a partir 

da Constituição389390. A Constituição é o vetor que ordena o código “direito/não-direito”, não 

                                                           
386 Tradução livre do texto: “The function of resolving disputes faces toward the parties and the past. The 

function of enriching the supply of legal rules faces toward the general society and the future.” 
387 O termo utilizado por Luhmann pode ser traduzido também por “acoplamento estrutural”. Sobre o 

acoplamento estrutural afirma Orlando Villas Bôas Filho que “o acoplamento estrutural não é normativo ou 

prescritivo, ele simplesmente produz irritações que são, elas próprias, construções internas dos sistemas 

autopoiéticos. A partir de tais irritações os sistemas são capazes de se abrir cognitivamente ao ambiente, sem que 

com isso seja afetada sua clausura operacional. O acoplamento estrutural permite que o sistema reaja às 

irritações, aceitando-as ou rechaçando-as, de modo que torna possível que o sistema se equilibre (no sentido 

piagetiano do termo) e se estabilize de forma adaptativa perante o ambiente. É, portanto, um mecanismo que 

permite conciliar auto-referência e inter-relação sistêmica.” (VILLAS BÔAS Fo., 2009: 160) 
388 “Luhmann ressalta que, no que tange à relação entre o sistema jurídico e o político, ocorre algo similar que, 

na sociedade funcionalmente diferenciada, aparece sob a forma das modernas constituições. Desse modo, as 

constituições modernas seriam formas de acoplamento estrutural entre esses dois subsistemas.” (VILLAS BÔAS 

Fo., 2009: 164) 
389 Na visão de Zagrebelsky e Marcenò, “Le condizioni del controlo di costituzionalitá delle leggi. La garanzia 

giudiziaria del diritto costituzionale che andiamo a considerare si afferma storicamente quando si realizzano 

due condizion, entrambe necessarie, nessuna delle due sufficiente: l’una di carattere formale, riguardante la 

costituzione come norma giuridica; l’altra di natura politico-sociale, riguardante la connotazione pluralistica 

delle società che la costituzione organizza e la sua disponibilità ad assoggettarsi a decisioni giudiziarie in 

materia costituzionale. Il significato, la portata e i limiti della giustizia costituzionale no possono pertanto 

essere compreso nel loro fondamento se non in rapporto a queste condizioni, mutevoli secondo le epoche 

costituzionale.” (ZAGREBELSKI; MARCENÒ, 2012: 24). Tradução nossa: “As condições do controle de 

constitucionalidade das leis. A garantia judicial do direito constitucional que ora consideramos se afirma 

historicamente quando se realizam duas condições necessárias, nenhuma delas suficiente por si só: uma de 

caráter formal, resguardando a Constituição como norma jurídica; e outra de natureza político-social, 

reconhecendo a característica pluralista da sociedade que a Constituição organiza e sua vontade de submeter-se 

às decisões judiciais em matéria constitucional. O significado, o alcance e os limites da justiça constitucional não 

podem, portanto, ser compreendidos sem fundamento e sem fazer remissão a essas condições, mudando de 

acordo com a época constitucional.” 
390 Sobre a necessidade de se resolver a tensão entre política e direito: “no deberíamos caer em la arrogância de 

monospreciar como em deventaja em relación com la actualidad fases del constitucionalismo histórico em las 

que se resolvió de modo distinto la tensión entre política y Derecho, um problema medular de la Jurisdicción 

Constitucional. Pensar así enturbia la visión para apreciar el hecho de que la actual coronación del Estado 

constitucional mediante la Jurisdicción Constitucional no es algo obvio, y de que el funcionamento del que es el 
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obstante o legislador possuir a capacidade de criar o direito através de leis (PEDRON, 2004), 

é a Constituição que representa o fechamento operacional do sistema jurídico391 

(LUHMANN, 1996: 05). 

Pela roupagem dada pela Constituição Federal à Corte Suprema do judiciário 

brasileiro – decidir originariamente ou como instância extraordinária as questões acerca da 

constitucionalidade das normas jurídicas -, as decisões proferidas pelo STF devem servir 

como paradigma para todo o sistema jurídico, de modo a garantir que toda a estrutura 

moderna do Direito seja mantida na sua integridade. 

No mesmo sentido já afirmou Castanheira Neves acerca da função dos tribunais 

superiores no seguinte sentido: 

se os supremos tribunais não devem ser concebidos, nem como instância judicial 

investida de uma competência prescritiva, nem simplesmente como uma terceira 

instância, também não se justifica uma instituição diferente deles que tivesse o 

direito enquanto tal por objecto e que, com vista à sua vinculante determinação, se 

desligasse da decisão dos casos concretos e assim da realização do direito através 

dessa decisão. Antes hão-de pensar-se os supremos tribunais como instituições que, 

integradas embora na função judicial em sentido estrito, sejam convocadas, 

mediante certa função específica mas actuando jurisdicionalmente, a uma intenção 

normativo-jurídica de relevo transdecisória que concorra para a constituição 

jurisprudencial da unidade do direito – com o sentido normativo e segundo o regime 

processual que enunciámos. (NEVES, 1983: 675) 

Pensar de maneira diversa levaria à equivocada conclusão de que a ideia de 

Constituição como elemento central do Direito se refere apenas ao seu aspecto formal, já que 

a dinâmica das decisões judiciais implica na concepção de regularidade na interpretação de 

seu conteúdo. 

Nesta linha, percebe-se que as decisões proferidas pelo STF devem servir como 

paradigma para todo o sistema jurídico392. 

                                                                                                                                                                                     
más débil de los órganos constitucionales depende sobre todo de un consenso básico político-constitucional y de 

la fuerza persuasiva y la mesura de sus sentencias.” (BENDA, MAIHOFER, VOGEL, HESSE, HEYDE, 1996: 

825) 
391 “O que constitution significa pode ser determinado no espelho de sua corrupção. Desse ângulo, as 

expectativas recaem sobre o legislador e ainda não se alcançou a idéia de se distinguir a simples legislação da 

revisão da constituição. Do legislador que, no entanto, é por sua vez, corrompido) espera-se uma luta permanente 

contra a corrupção da constituição. (...) A minha tese será a de que o conceito de Constituição, contrariamente ao 

que parece à primeira vista, é uma reação à diferenciação entre direito e política, ou dito com uma ênfase ainda 

maior, à total separação de ambos os sistemas de funções e à conseqüente necessidade de uma religação entre 

eles.  Tal tese contrasta abertamente com o que os fenômenos deixam transparecer à primeira vista. Para evitar 

objeções posso conceder em um primeiro momento que essa contradição exista. Por outro lado, concordamos em 

reconduzir a nova conceituação ou aos Estados Unidos dos anos setenta do século XVIII, ou à França 

politicamente revolucionária de 1789.” (LUHMANN, 1996: 4) 
392 Neste sentido, Edilson Nobre (2010: 290): “A incumbência de guardião da Constituição, por si só, mostra o 

especial relevo das suas decisões, porquanto modelam o alcance e conteúdo dos valores estruturantes do Estado e 

da Sociedade. Disso se tem, pelo indeclinável imperativo de tempo, a necessidade de se considerar dotada de 
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2. Decisão x julgamento 

 

A relação entre os termos “decisão” e “julgamento” não é muito clara na seara do 

Direito393. Ao analisar as disciplinas oferecidas aos alunos de administração de empresas nos 

Estados Unidos, constatamos que uma delas, Jugdment and Decision Making – JDM394, fazia 

a separação entre os termos, ou seja, colocava “julgar” e “decidir” em campos diversos395. 

A distinção, embora seja efetivada de maneira arbitrária396, torna patente algo que 

não é expressamente afirmado no direito: julgamento não é sinônimo de decisão. Estas duas 

etapas da manifestação judicial - que optamos por chamar de “decisão em sentido amplo” - 

ocorrem em momentos distintos e têm por início polos opostos de uma prescrição397. 

(CONNOLLY; ARKES; HAMMOND, 2000: 10). 

Na disciplina em questão, o interesse no julgamento se justifica pelo fato do 

objeto sendo julgado ter consequências, e as decisões, por seu turno, são relevantes porque as 

ações são mais parecidas umas com as outras de acordo com o sentido que se pretende 

adotar398 (CONNOLLY; ARKES; HAMMOND, 2000: 10-11).    

                                                                                                                                                                                     
excepcionalidade a via de acesso àquele, o qual somente deverá se pronunciar quando se cuidar de questões onde 

o interesse da coletividade como um todo for patente. ” 
393 Tércio Sampaio Ferraz Jr. chega a afirmar que “uma teoria da decisão jurídica ainda está para ser feita. O 

fenômeno da decisão é quase sempre analisado parcialmente, disperso nos quadros da dogmática jurídica da 

teoria do método e do progresso, da administração etc. Deste modo, curiosamente, embora a produção de 

decisões vinculantes e obrigatórias seja um tema incontornável para o jurista, a sua discussão em termos de 

ciência jurídica ou é restrita à discussão filosófica da legitimidade do direito ou se perde em indicações esparsas 

e não aprofundadas de técnicas decisórias (legislativas, administrativas, jurídicas).” (2011). 
394 Sobre o tema, consultar http://www.sjdm.org/, página virtual da sociedade de JDM, cujo objeto é estudar as 

teorias dos julgamentos e das decisões. Não será objeto deste trabalho a análise de nenhuma destas teorias.  
395 Judgement and Decision-Making (JDM) é uma disciplina que estuda o processo de tomada de decisão, cujo 

estudo autônomo teve início na década de 1960 (CONNOLLY; ARKES; HAMMOND, 2000: 3). 
396 “We first describe the approach known as decision-analyses - which involves an a priori decomposition of the 

decision process – and, second, we describe the approach known as judgement analyses – which involves an a 

posteriori decomposition of the judgement process. Although the distinction between decision and judgement is 

somewhat arbitrary and need not concern us here, the distinction between a priori and a posteriory is important 

and should be kept in mind” (CONNOLLY; ARKES; HAMMOND, 2000: 3-4). 
397 “Decision analyses and judgement analyses start at opposite ends of spectrum of description versus 

prescription (or advice-giving), but each expands towards to the other pole.” (CONNOLLY; ARKES; 

HAMMOND, 2000: 10). 
398 No original: “We are interested in judgement because the thing being judged is of some consequence to us 

(…). We are interested in decisions because we believe that some actions are more likely than others to get us 

where we want to go.” (CONNOLLY; ARKES; HAMMOND, 2000: 10-11). Quanto à política de julgamento, 

afirmam os autores que “it is importante to observe that, because the judgements can be made with regard to 

hypothetical cases, the person’s judgement policy (consisting of specific weights and function forms) can then be 

applied to a real case or a series of real cases. In short, even though the method extracts the various components 

of the judgement policy after judgements have been made, the policy can be applied to new cases or to anyone 

judgement problem, just as in the situation where a priori decomposition takes place.” (CONNOLLY; ARKES; 

HAMMOND, 2000: 10). 

http://www.sjdm.org/
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A disciplina de “julgamento e tomada de decisão”399, muito embora tenha seu 

campo próprio de estudo, encontra aplicação em praticamente todas as áreas de atuação 

humanas, sendo fácil encontrar exemplos da importância do processo intelectual de avaliação 

e formação de opinião por discernimento ou comparação ou decisão com base em 

evidências400 (CONNOLLY; ARKES; HAMMOND, 2000: 2). 

A diferença entre julgamento e decisão, curiosamente, não é objeto de estudo 

específico no direito. No direito da atualidade tem aumentado a preocupação com o estudo da 

teoria da decisão judicial, da racionalidade – ou ausência dela – nas decisões.  

Neste sentido têm surgido muitas teorias (substancialistas, procedimentalistas, da 

argumentação jurídica, da racionalidade), mas em nenhum momento o julgamento e a decisão 

foram oficialmente colocados em espaços diferentes. 

Esta reflexão sobre a distinção entre o julgamento e a decisão, transposta para as 

bases jurídicas da análise das “decisões” judiciais, levou à necessidade de aprofundamento da 

utilização destes termos e do seu efetivo conteúdo no que toca à sentença. 

 

2.1. O problema semântico 

 

Num primeiro momento, é preciso esclarecer que a questão da diferença entre 

decisão e julgamento não está necessariamente no plano semântico401. Mas o fato de serem 

termos que possuem vários significados - alguns dos quais que os identificam como 

sinônimos – torna relevante a análise semântica. 

Conforme alertado por Ivo Dantas, as Ciências Sociais sofrem com o problema da 

flexibilidade terminológica, enfatizando que “o vocabulário técnico é meio de que se valem os 

especialistas para a comunicação entre si, tornando compreensível tudo aquilo que desejam 

informar” (2010: 40).  

E, alertando para o fato de que o progresso científico depende do diálogo 

realizado através deste veículo, que é o vocabulário técnico, destaca que “entre as ciências 

                                                           
399 Tradução nossa para o termo em inglês judgement and decision making. 
400 No original: “Although the study of judgment and decision making is a field in its own right, it finds 

application in virtually every known human endeavor. (…) It´s easy to find examples of the importance of the 

“intellectual process of forming an opinion or evaluation by discerning or comparing” or “decid(ing) on the 

basis of evidence. The decision to drop the atomic bomb on Hiroshima without warning is perhaps the most 

dramatic example of an act of judgement in the 20th century.” (CONNOLLY; ARKES; HAMMOND, 2000: 2) 
401 Como explica Tércio Sampaio, sob um ponto de vista semiótico e eminentemente para fins didáticos, as 

normas possuem uma tríplice relação de signos: relação dos “signos entre si (sintaxe), em relação ao objeto 

(semântica) e a seus usuários (pragmática)” (2003: 123). 
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naturais o nível já alcançou índice satisfatório, entre as ciências sociais a situação é bem 

diferente.” (DANTAS, 2010: 40). 

É exatamente este o ponto sobre o qual nos debruçamos: qual a relação 

terminológica e prática entre sentença, julgamento e decisão? 

Com relação aos vocábulos “julgamento” e “decisão”, a confusão que se faz no 

direito pode ser conferida pelas definições trazidas por De Plácido e Silva (1997, v. III: 18-

19), em seu Vocabulário Jurídico, assim: 

julgamento. Do latim judicare, de que se origina o verbo julgar, geralmente é o 

vocábulo tomado no sentido de decisão ou da própria sentença, proferida pelo juiz 

ou julgador, e que põe fim à demanda. (...) 

Mas, embora na significação geral e em sentido lato seja este seu conceito, não deve 

ser tido, propriamente, como decisão ou sentença, formulada dentro do juízo para a 

solução final da demanda ou do litígio.  

No julgamento, em verdade, está contida a sentença. (...) 

Julgamento. Assim, em sentido exato, tendo em mente o próprio significado de 

julgar (formar juízo), julgamento é a formação do juízo a respeito do assunto, que 

motiva a contenda. Juízo, aí, deve ser tido como convicção, compreensão, 

persuasão, capacitação. (...) 

A sentença, pois, é o resultado, é a consequência do julgamento, é parte dele, visto 

que o julgamento se estrutura antes, pelo convencimento, pela capacitação a que 

chegou o julgador, a respeito da verdade sobre os fatos controvertidos ou em debate 

na demanda. 

Assim, o julgamento, além de ser, em sentido objetivo, a soma das formalidades e 

solenidades determinadas para a forma de julgar, indica, em acepção subjetiva, o 

esclarecimento, que se fez à mente do juiz, para que decida a respeito da causa, 

pondo-lhe fim. 

A sentença ou julgado, conclusão do julgamento, é a manifestação material deste 

esclarecimento, em virtude do qual se decidiu. É, nas Cortes ou nos Tribunais, o 

acórdão.  
 

Percebe-se, assim, que são três as acepções possíveis para o termo “julgamento”: 

1) decisão, 2) raciocínio que levou o juiz a decidir e 3) aspecto formal do processo.  

Denota-se que as definições podem ser contraditórias dependendo do foco que 

dermos. Atendo-se à segunda acepção, qual seja a da “fundamentação que leva à conclusão 

exarada no decisum”, temos que o julgamento, em verdade, está contido na sentença, e com 

ela não se confunde, não podendo também ser confundido com a efetiva solução da 

controvérsia, que é a “decisão”. 

A confusão entre “decisão” e “julgamento”, está presente até mesmo no 

dispositivo legal que define o acórdão (art. 163, CPC), que utiliza o termo “julgamento” para 

definir, em verdade, a “decisão” proferida pelo órgão colegiado. 

No mesmo sentido que defendemos está a assertiva de Luiz Guilherme Marinoni e 

Daniel Mitidiero, em comentário feito ao art. 163 de seu “Código de Processo Civil – 

comentado artigo por artigo”, em que destacam que “(A)a rigor, o julgamento é anterior ao 
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acórdão, que não passa da forma escrita que recebe a decisão do órgão do tribunal já tomada” 

(MARINONI; MITIDIERO, 2008: 196). 

O termo “decisão”, a seu turno, é definido por De Plácido e Silva (1997, v. II: 11) 

como “ato de decidir”, assim:  

Derivado do latim decisio, de decidere (compor, harmonizar, arbitrar, resolver), 

significando o ato de decidir, quer dizer, a deliberação, que se toma a respeito de 

certos fatos, ou a solução que se dá a respeito dos mesmos ou de certas coisas.  

Tem-se aí o sentido lato do termo. 

Mas, na acepção jurídica, decisão significa a solução que é dada a uma questão ou 

controvérsia, pondo fim a ela, por meio de sentença, despacho ou resolução, e 

criando uma nova composição entre as partes contendoras ou litigantes. É assim, o 

resultado de um pleito, quando é tida num sentido mais estrito, ou a mera 

deliberação a respeito de um ato ou de qualquer pedido que se faz no processo, 

numa acepção mais ampla. 

 

O sentido jurídico de “decisão”, portanto, é o de solução de uma controvérsia, 

configurando, em sentido estrito, o “resultado do pleito”, para utilizar as palavras de De 

Plácido e Silva. 

Tércio Sampaio Ferraz Jr. esclarece que “na mais antiga tradição, o termo decisão 

está ligado aos processos deliberativos. (...) a decisão aparece como um ato final, em que uma 

possibilidade é escolhida, abandonando-se as demais”. (2003: 311). 

E continua o autor, afirmando que atualmente, “o conceito de decisão tem sido 

visto como o ato culminante de um processo que, num sentido amplo, pode ser chamado de 

aprendizagem”. A decisão, assim, deve ser compreendida como o último ato de um processo 

mais amplo, e está estritamente relacionada com o termo “conflito” (FERRAZ Jr., 2011).  

Por esta concepção, o termo “decisão” está ligado ao ato de solucionar um 

conflito, não abarcando, assim, o processo pelo qual se valeu o juiz para chegar a esta 

conclusão.  

 

2.2. A descoberta e a justificativa 

 

Sob outra perspectiva, os termos “decisão” e “julgamento” podem ser analisados 

em face do contexto da descoberta e do contexto da justificativa, tal qual efetivado pela 

filosofia da ciência.  

E então Atienza começa a tratar do contexto de descoberta e do contexto de justificação, 

esclarecendo que a filosofia da ciência costuma distinguir os dois contextos nas teorias científicas, de 

sorte a colocar de um lado  

a atividade que consiste em descobrir ou enunciar uma teoria e que, segundo a 

opinião geral, não é suscetível de uma análise de tipo lógico; nesse plano, cabe 
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unicamente mostrar como se gera e se desenvolve o conhecimento científico (...). 

Mas de outro lado está o procedimento que consiste em justificar ou validar a teoria, 

isto é, em confrontá-la com os fatos a fim de demonstrar a sua validade; essa última 

tarefa exige uma análise de tipo lógico (embora não apenas lógico) e se rege pelas 

regras do método científico (que não são aplicáveis no contexto da descoberta). 

(2003: 20) 

 

E ampliando a distinção ao campo da argumentação jurídica, afirma que “uma coisa é o 

procedimento mediante o qual se estabelece uma determinada premissa ou conclusão, e outra coisa é o 

procedimento que consiste em justificar essa premissa ou conclusão” (2003: 20). 

Tratando sobre as teorias da argumentação jurídica, Manuel Atienza destaca que 

podem ser distinguidos três campos jurídicos em que a argumentação é efetivada: 1) o da 

produção ou estabelecimento das normas jurídicas (fase pré-legislativa e fase legislativa); 2) o 

da aplicação das normas na solução de casos, que pode tratar de problemas de fatos ou de 

interpretação de direito (prática jurídica); e 3) o da dogmática jurídica, que possui 

essencialmente a função de fornecer critérios para os outros dois campos e de ordenar e 

sistematizar um setor do ordenamento (2003: 18-19). 

O próprio autor admite, entretanto, que há um entrelaçamento entre a dogmática e 

a prática, já que a dogmática se apoia em casos concreto, e a prática recorre a critérios 

dogmáticos, em especial para a solução de casos difíceis (2003: 19). Nas suas palavras 

(ATIENZA, 2003: 19): 

alguns tribunais, ao decidirem um caso concreto, criam jurisprudência, o que 

significa que a regra em que baseiam sua decisão -  e que se expressa na ratio 

decidendi da sentença -  tem um caráter geral e abstrato, e consequentemente vale 

para os casos futuros. 

 

George Browne Rego e Flavianne Nóbrega402 destacam que os “pensadores do Direito 

normalmente reconhecem o contexto da justificação como ramo próprio do conhecimento jurídico” 

(2012: 66). Neste contexto são estudadas as diversas teorias que analisam o processo de tomada de 

decisão403. 

Conforme afirmado anteriormente, nosso objetivo não é tratar do processo de tomada de 

decisão em si – objeto das diversas teorias da argumentação jurídica -, mas sim estabelecer uma 

diferenciação formal entre o momento do julgamento e o momento da decisão. 

 Em nossa análise, a decisão está no contexto da descoberta, e portanto é um dos 

elementos da manifestação judicial e se restringe à solução da controvérsia apresentada em juízo, 

enquanto a justificação, a fundamentação – para nós definida pelo julgamento – constitui outro 

                                                           
402 O artigo em questão aponta crítica à atenção demasiada que se faz na Teoria do Direito “ao contexto da 

justificação, não valorando o contexto de descoberta, sob o argumento de este cair em psicologismos.” (2012: 

66-67) 
403 Diversas dessas teorias são analisadas por Atienza na obra ”As razões do Direito: teorias da argumentação 

jurídica”. 
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elemento, que se concentra no contexto da justificação, em que são explanadas as razões pelas quais 

tal desfecho foi adotado. 

 

2.3. A sentença 

 

O termo “sentença”, por seu turno – e em uma visão pragmática -, é utilizado para 

definir uma “decisão judicial” em sentido amplo, abordando tanto a “sentença” em sentido 

estrito - ou seja, aquela decisão terminativa da fase de conhecimento do processo em primeiro 

grau de jurisdição e que contém um dos conteúdos previstos nos artigos 267 ou 269 do CPC, 

nos termos do art. 162, §1º., CPC404 - quanto os acórdãos e decisões monocráticas adotadas 

pelos juízes de segundo grau e pelos Ministros dos Tribunais Superiores. 

O Código de Processo Civil atual trata de “sentença” como gênero que abarca 

todas as espécies de decisões judiciais. E a Constituição, da mesma forma, trata como 

“sentença” decisões do STF, “quando, rigorosamente, seriam ‘acórdãos’.” (DIDIER Jr.; 

BRAGA; OLIVEIRA, 2013: 311). 

Até mesmo Canotilho se utiliza do termo “sentença” quando trata das decisões 

proferidas pelo Tribunal Constitucional português, afirmando que “também as sentenças do 

Tribunal Constitucional têm a força de caso julgado formal e material” (2003: 1009). A rigor, 

tais “sentenças” seriam também “acórdãos”. 

Neste diapasão, e considerando que nosso sistema exige, em regra, a 

“fundamentação405” da decisão judicial (exceção feita apenas às decisões proferidas pelo 

Tribunal do Júri), constata-se que o “julgamento”, nos termos acima colocados, é parte 

necessária da decisão em sentido amplo. 

O art. 459 do CPC406 deixa claro que a decisão judicial está vinculada ao pedido, 

ou seja, que a decisão em sentido estrito corresponde unicamente ao dispositivo da decisão em 

sentido amplo.  

A sentença, o acórdão e a decisão monocrática são decisões em sentido amplo e 

contém, no seu dispositivo, a decisão em sentido estrito. O relatório e os fundamentos, a 

                                                           
404 Art. 162, CPC: Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1º Sentença é 

o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei. 

Nelson Nery Jr. afirma que a sentença é definida tanto pelo seu conteúdo quanto pela finalidade do ato, ao 

contrário do que pode ensejar uma análise menos aprofundada do art. 162 do CPC. 
405 Interpretação conjunta dos artigos 165 e 458 do CPC. 
406 Art. 459. O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o pedido formulado pelo 

autor. Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz decidirá em forma concisa. 
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nosso ver, representam o efetivo julgamento – é o estabelecimento da circunstância fática e do 

tratamento jurídico adequado a esta circunstância que leva à decisão exposta no dispositivo. 

 

2.4. Utilidade da abordagem 

 

A abordagem proposta, conforme destacado, é sistêmica e ontológica, conferindo 

funções diversas aos termos dentro do sistema jurídico: a decisão, enquanto elemento 

solucionador de um conflito, resolve um problema levado ao judiciário, seja este problema 

individual ou coletivo – é o dispositivo; o julgamento, enquanto deliberação e análise de 

questões jurídicas, é elemento que se volta ao sistema jurídico, à sua unidade e complexidade 

– é a fundamentação, de onde se podem extrair princípios jurídicos.   

A separação entre julgamento e decisão permite visualizar com maior clareza em 

nosso sistema aquilo que já é cristalino no sistema precedentalista: os fundamentos 

determinantes da decisão (ratio decidendi ou holding) é mais importante para o sistema do 

que a própria decisão – esta relevante para a solução do caso concreto. 

Nesta perspectiva, ganha maior relevo o julgamento realizado pelo Tribunal do 

que as decisões por ele adotadas na solução de conflitos levados à sua análise407, haja vista a 

possibilidade de transcendência para outros casos da ratio decidendi extraída do 

julgamento408. 

Nossa pretensão não é a de esgotar o tema. Pretendemos apenas enfocar as 

decisões judiciais sob uma nova perspectiva, em que seja possível estabelecer uma diferença 

entre o julgamento da Corte e a decisão adotada no caso em julgamento. 

Com relação aos acórdãos proferidos pelo STF, podemos constatar que muitos 

deles (analisamos aqui apenas alguns que representam esta teoria), embora tenham 

unanimidade na conclusão (dispositivo), não contém um julgamento único, ou seja, não é 

possível estabelecer o posicionamento da Corte em termos de julgamento. 

Isto ocorre quando os Ministros elaboram, cada qual, seu voto. Os votos, como já 

estudado anteriormente, podem ser convergentes ou divergentes, ou até mesmo indicar 

fundamentação idêntica obtida através de outros caminhos.   

                                                           
407 Esta diferenciação entre a decisão e o julgamento é, de certa forma, referendada pelo RISTF, que determina 

no art. 96, §7º., que antes da publicação do acórdão o Relator poderá divulgar em texto ou áudio o teor do 

julgamento, e no art. 93, destaca que “as conclusões do Plenário e das Turmas, em suas decisões, constarão de 

acórdão, do qual fará parte a transcrição do áudio do julgamento.” Percebe-se, portanto, que a separação entre 

julgamento e decisão é admitida pelo STF nos termos de seu regimento interno, embora aparentemente ela tenha 

ocorrido de maneira inconsciente. 
408 Nesta toada, as súmulas não contém julgamento – são meras decisões. 
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Considerando a função do STF no sistema jurídico, resta claro que o 

posicionamento que a Corte adota deve nortear o correto funcionamento dos demais órgãos 

judiciários, além de orientar a atuação dos órgãos políticos. 

Utilizaremos, então, a locução “decisão em sentido amplo” ou simplesmente o 

termo “sentença”, para definir todas as manifestações judiciais com cunho decisório, aquelas 

que são genericamente chamadas de “sentenças”, consoante acima demonstrado. 

Para a regra jurídica estabelecida para resolver o caso concreto apresentado em 

juízo, ou seja, para o dispositivo da sentença, utilizaremos a locução “decisão em sentido 

estrito” ou simplesmente “dispositivo”. 

E trataremos pelo termo “julgamento” somente a fase em que são debatidas as 

teses jurídicas, confrontadas as questões fáticas e feitas as deliberações pelos julgadores, que 

seria o “fundamento” da “decisão em sentido estrito”. 

Esquematicamente, podemos assim colocar a proposta: 

- decisão em sentido amplo/sentença: todas as manifestações judiciais de cunho 

decisório (acórdão, sentença, decisão interlocutória), consideradas em sua íntegra; 

- decisão em sentido estrito/dispositivo: parte dispositiva da decisão em sentido amplo 

– ambiente de descoberta; 

- julgamento: elementos fáticos e jurídicos considerados pelo(s) julgador(es) como 

determinantes para a conclusão exarada na decisão (o fundamento da decisão em 

sentido estrito, a ratio decidendi) – ambiente da justificação. 

 

3. Efeito vinculante e eficácia erga omnes 

 

Quanto aos efeitos e à eficácia das decisões temos, em regra, que no caso do 

controle concreto e difuso409, a decisão tem eficácia unicamente entre as partes do processo, 

sendo que no segundo caso, do controle abstrato e concentrado, a decisão proferida pelo STF 

tem eficácia geral (erga omnes) e efeito vinculante. 

Até bem pouco tempo, não se falava no Brasil em efeito vinculante, tampouco em 

eficácia erga omnes de decisão judicial, sendo a primeira manifestação legislativa neste 

                                                           
409No Brasil o controle difuso é sempre concreto, e o abstrato é sempre concentrado, o que leva muitos 

operadores a tratar como sinônimos os termos, que são distintos, representando classificações que levam em 

consideração ora o órgão responsável pela realização do controle (se concentrado tal competência em um único 

órgão, ou se a competência foi difusamente atribuída a mais de um órgão), ora o ambiente em que este controle é 

realizado (se em sede da solução de um caso concreto, ou em análise abstrata da norma). 
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sentido realizada durante o período ditatorial, com a Emenda Constitucional n. 7/77 

(MENDES, 1999).  

A Constituição Federal de 1988 nada disse, em seu texto original, a respeito do 

assunto, que foi erigido ao Texto Magno novamente por meio de Emenda, desta vez a de n. 

03/93410. 

Efeito vinculante, na definição de Dimoulis e Lunardi (2011: 181), é a “proibição 

de contrariar decisão proferida pelo STF, sendo essa proibição endereçada a outros órgãos 

estatais.” Para os autores, tal efeito “indica a obrigação de cumprir o dispositivo da decisão e, 

eventualmente, de seguir sua fundamentação jurídica ao decidir casos semelhantes.” 

Gilmar Mendes (1999) afirma que o efeito vinculante brasileiro foi inspirado no 

§31 (2) da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional Alemão (Bundesverfassungsgericht), de 

sorte que a compreensão da amplitude objetiva do efeito vinculante deve ser feita à luz da 

doutrina alemã que trata do tema.  

Neste sentido, citando doutrinadores como Vogel, Bachof e Kriele, conclui que é 

uma predisposição própria das decisões do Tribunal Constitucional transcender os limites 

subjetivos da lide, de modo que restringir o efeito vinculante à parte dispositiva da decisão 

seria o mesmo que igualar o efeito vinculante à força de lei e à coisa julgada. 

Nesta linha de raciocínio, prossegue o autor estabelecendo as consequências de se 

admitir que o efeito vinculante não se limita à parte dispositiva da decisão, citando a doutrina 

dominante in verbis: 

(1) ainda que não tenham integrado o processo os órgãos constitucionais estão 

obrigados, na medida de suas responsabilidades e atribuições, a tomar as necessárias 

providências para o desfazimento do estado de ilegitimidade; 

(2) assim, declarada a inconstitucionalidade de uma lei estadual, ficam os órgãos 

constitucionais de outros Estados, nos quais vigem leis de teor idêntico, obrigados a 

revogar ou a modificar os referidos textos legislativos; 

(3) também os órgãos não partícipes do processo ficam obrigados a observar, nos 

limites de suas atribuições, a decisão proferida, sendo-lhes vedado a adotar conduta 

ou praticar ato de teor semelhante àquele declarado inconstitucional pelo 

Bundesverfassungericht (proibição de reiteração em sentido 

lato: Wiederholungsverbot im weiteren Sinne oder Nachahmungsverbot). A Lei do 

                                                           
410 Neste sentido, destaca-se trecho de um artigo de Gilmar Mendes, in verbis:  “I - O efeito vinculante não é 

novidade no ordenamento jurídico brasileiro. A Emenda Constitucional nº 7, de 1977, previa que "a partir da 

data da publicação da ementa do acórdão no Diário Oficial da União, a interpretação nele fixada terá força 

vinculante, implicando sua não-observância negativa de vigência do texto interpretado." O Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar a representação interpretativa, no seu art. 187, estabelecia que "a partir 

da publicação do acórdão, por suas conclusões e ementa, no Diário de Justiça da União, a interpretação nele 

fixada terá força vinculante para todos os efeitos." Mais recentemente, com a Emenda Constitucional nº 3/93, o 

próprio texto constitucional estabeleceu que as decisões proferidas em Ação declaratória de constitucionalidade 

seriam dotadas de efeito vinculante (art. 102, § 2º da CF/88).” MENDES, Gilmar Ferreira. O efeito vinculante 

das decisões do Supremo Tribunal Federal nos processos de controle abstrato de normas, Revista Jurídica 

Virtual, Brasília, vol. 1, n. 4, agosto 1999. Disponível em  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_04/efeito_vinculante.htm, consultado em 10 de julho de 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_04/efeito_vinculante.htm
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Bundesverfassungsgericht autoriza o Tribunal, no processo de recurso constitucional 

(Verfassungsbeschwerde), a incorporar a proibição de reiteração da medida 

considerada inconstitucional na parte dispositiva da decisão (§ 95, I, 2). (MENDES, 

1999) 

 

Analisada a questão sob este enfoque, o “efeito vinculante” atribuído pelo 

constituinte reformador teria amplitude maior do que simplesmente obrigar outros órgãos a 

cumprir a determinação emanada do STF.  

Efeito vinculante, assim, teria referência à necessidade de se respeitar e cumprir 

aquilo que foi julgado, sob pena de Reclamação – este efeito teria muito mais sentido se fosse 

referente ao “princípio estabelecido no precedente”. (CARDOZO, apud NOTHFLEET, 

1996)411.  

O STF se manifestou a respeito na Rcl 2475, em que entendeu que o efeito 

vinculante se restringe ao quanto decidido, e a decisão está no dispositivo (BINENBOJM, 

2010: 216). 

Kelsen, em artigo intitulado O controle judicial da constitucionalidade: um 

estudo comparado das Constituições austríaca e americana (in KELSEN, 2007) assevera que 

antes da reforma constitucional de 1920, na Áustria, todos os tribunais poderiam deixar de 

aplicar uma lei por reputá-la inconstitucional, e não havia obrigatoriedade de vinculação a 

decisões anteriores, nem por cortes superiores e nem do próprio tribunal. 

Deve-se acrescentar que na Áustria, assim como em outros países europeus, havia 

outras cortes além das ordinárias, em especial cortes administrativas que 

ocasionalmente tinham que aplicar as mesmas leis que as cortes ordinárias, de modo 

que uma contradição entre estas e aquelas não era de modo algum impossível. O fato 

mais importante, porém, é que na Áustria as decisões da corte ordinária mais alta – 

Oberster Gerichtshof -, concernentes à constitucionalidade de uma lei ou decreto 

não tinham força obrigatória sobre as cortes inferiores. (KELSEN, 2007: 304)  

 

Para resolver o problema das decisões conflitantes, a Constituição austríaca de 

1920 estabeleceu competência exclusiva para a Corte Constitucional realizar o controle de 

constitucionalidade, conferindo a esta corte o poder de anular a lei inconstitucional, com 

eficácia, via de regra, ex nunc (KELSEN, 2007: 304-305). 

No julgamento da ADC 01/93 o Ministro Moreira Alves, relator no processo, em 

seu voto, proferido em questão de ordem levantada acerca da constitucionalidade da emenda 

Constitucional n. 03/93 – criadora da Ação Declaratória de Constitucionalidade e do efeito 

vinculante das decisões proferidas nesta ação – esclareceu que o efeito vinculante “é um 

                                                           
411 Esta qualidade especial do efeito vinculante será devidamente trabalhada em capítulo próprios, denominado 

“Transcendência dos motivos determinantes”. 
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plus412”, tendo assim se manifestado a respeito das consequências do efeito vinculante 

atribuído apenas à ADC naquele momento: 

De feito, se a eficácia erga omnes que também possuem suas decisões de mérito lhe 

dá a mesma eficácia que têm as decisões de mérito das ações diretas de 

inconstitucionalidade (e – note-se – é em virtude dessa eficácia erga omnes que esta 

corte, por ser alcançada igualmente por ela, não pode voltar atrás na declaração que 

nela fez anteriormente), do efeito vinculante que lhe é próprio resulta: 

a) – se os demais órgãos do Poder Judiciário, nos casos concretos sob seu 

julgamento, não respeitarem a decisão prolatada nesta ação, a parte prejudicada 

poderá valer-se do instituto da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, a fim 

de que este garanta a autoridade dessa decisão; e 

b) – essa decisão (e isso não se restringe ao dispositivo dela, não abrangendo 

– como sucede na Alemanha – os seus fundamentos determinantes, até porque a 

Emenda n. 3 só atribui efeito vinculante à própria decisão definitiva de mérito), essa 

decisão, repito, alcança os atos normativos de igual conteúdo daquele que deu 

origem a ela mas que não foi seu objeto, para o fim de, independentemente de nova 

ação, serem tidos como constitucionais ou inconstitucionais, adstrita essa eficácia 

aos atos normativos emanados dos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder 

Executivo, uma vez que ela não alcança os atos editados pelo Poder Legislativo. 

(ADC 1-1/DF: 19-20 – grifos nossos) 

 

Tratando sobre as decisões do Tribunal Constitucional português, Gomes 

Canotilho (2003: 1009) afirma que: 

à semelhança do que acontece com as outras decisões dos tribunais, também as 

sentenças do Tribunal Constitucional têm a força de caso julgado formal e 

material. (...) A força de caso julgado material (na medida em que se não distinga o 

efeito de caso julgado da eficácia erga omnes) significa que a sentença do Tribunal 

Constitucional vale para todos. (...) 

As decisões do TC que declarem, de forma abstracta, a inconstitucionalidade ou a 

ilegalidade, têm força obrigatória geral (cfr. art. 282º/1 da CRP e art. 66º. da LTC). 

Costuma sintetizar-se o sentido desta fórmula recorrendo à ideias de vinculação 

geral (Bindungswirkung, na terminologia germânica) e de força de lei 

(Gesetzeskraft): (i)vinculação geral, porque as sentenças do TC declarativas da 

inconstitucionalidade ou da ilegalidade vinculam – mas apenas quanto à partes 

dispositiva das decisões e não quanto aos fundamentos determinantes, ou seja, a 

ratio decidendi – todos os órgãos constitucionais, todos os tribunais e todas as 

autoridades administrativas; (ii) força de lei, porque as sentenças têm valor 

normativo (como as leis) para todas as pessoas físicas e coletivas (e não apenas para 

os poderes públicos) juridicamente afectadas nos seus direitos e obrigações pela 

norma declarada inconstitucional.  

 

Assim, para Canotilho, a força obrigatória geral vincula o próprio legislador, já 

que “ele não pode reeditar normas julgadas inconstitucionais pelo TC” (2003, 1010), e 

também o próprio Tribunal Constitucional, que “(...) deve manter-se autovinculado à sua 

própria declaração de inconstitucionalidade a não ser que se verifiquem alterações político-

politicamente relevantes justificativas de novas soluções jurídico-legais (...)” (Canotilho, 

2003: 1012). 

                                                           
412 Página 19 da ADC 1-1/DF. 
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Marinoni adota posição crítica com relação à afirmação de que “a decisão de 

inconstitucionalidade produziria coisa julgada material erga omnes” por ser “decorrência da 

substituição processual levada a efeito pelo autor da ação direta” (2012: 975). Continua o 

autor: 

Trata-se de tentativa de transpor, forçadamente, conceitos do processo civil 

tradicional para o plano do processo constitucional de índole objetiva. O instituto da 

substituição processual foi pensado para o processo inter partes e para as situações 

em que se tutela, em nome próprio, direito ou situação subjetiva de terceiro. Ora, no 

processo objetivo não existe direito de terceiro ou alguém que o substitui, 

requerendo a tutela de direito subjetivo em nome próprio. Há, simplesmente, ente a 

quem a Constituição atribui legitimidade para ativar o processo de controle de 

constitucionalidade das normas, de que defluem decisões que, naturalmente, 

beneficiam os cidadãos. (2012: 975) 

 

Assim, “a eficácia erga omnes das decisões de inconstitucionalidade decorre da 

circunstância de que tais decisões têm eficácia direta contra todos e não da coisa julgada 

material” (MARINONI et al, 2012: 975). 

Ademais, acrescenta o autor que “a confiança gerada pelo precedente vinculante 

nada tem a ver com a confiança gerada pela coisa julgada. Em um caso, a confiança é na 

orientação advinda da jurisdição; no outro, a confiança é na imutabilidade do ato do poder 

jurisdicional.” (MARINONI, 2011: 139). 

Em nossa análise, ao considerarmos que o julgamento colegiado realizado pelo 

STF se encontra nos fundamentos da decisão – e não no seu dispositivo -, conseguimos 

diferenciar duas situações no que tange à eficácia erga omnes e ao efeito vinculante. 

Entendemos que eficácia erga omnes e efeito vinculante não são sinônimos, são 

institutos distintos e que possuem diferentes funções no sistema jurídico: eficácia erga omnes 

significa dizer que a decisão – e aqui a questão se restringe ao dispositivo - irradia seus efeitos 

para todas as pessoas, e não apenas para as partes do processo.  

Já o efeito vinculante determina que certos órgãos (no caso das ações abstratas de 

constitucionalidade e da súmula vinculante do sistema brasileiro, os demais órgãos do 

judiciário e o poder executivo) estão vinculados ao conteúdo daquela decisão. A discussão 

está na delimitação da vinculação, se ao dispositivo ou ao fundamento da decisão. 

 

4. A força de lei (eficácia erga omnes) como decorrência lógica do sistema 

 

Acerca da eficácia erga omnes das decisões do STF sobre controle abstrato de 

constitucionalidade, consideramos que a previsão constitucional, acrescida pela Emenda 
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Constitucional n. 03/93 é absolutamente despida de funcionalidade, haja vista tal eficácia 

decorrer da natureza da declaração de inconstitucionalidade da norma levada a 

questionamento por meio de ação própria.  

Isto porque a lei, por sua natureza, possui eficácia erga omnes, o que decorre do 

princípio da legalidade, pilar do Estado de Direito. Ou seja, pelo simples fato de ser “lei413”, a 

norma possui eficácia erga omnes.  

Assim, em linguagem lógica414, poderíamos representar a eficácia geral da lei pela 

seguinte equação: se p → q. A declaração de inconstitucionalidade em sede de ação abstrata 

tem por corolário a declaração de sua nulidade415, ou seja, representa a declaração de que 

determinada norma não é válida no sistema jurídico. Em termos lógicos, a declaração de 

inconstitucionalidade é representada pelo ~p. 

Assim, para a manutenção da veracidade da formulação primária “se p → q”, a 

negação de “p” implica a negação de “q”: “se ~p → ~q”. Em termos práticos, o fato de ser 

declarada a nulidade de uma norma que possui eficácia geral não pode ter outra consequência 

senão a atribuição da mesma eficácia geral à declaração de sua nulidade416. 

Esta afirmação poderia ensejar questionamento no sentido de haver identidade, 

portanto, entre as ações de controle abstrato de constitucionalidade – ações objetivas – e as 

ações coletivas em que se questiona a constitucionalidade de determinado dispositivo 

                                                           
413 Consideramos aqui o termo “lei” em seus sentidos formal e material, aplicando-se o mesmo conceito aos atos 

normativos. 
414 A análise lógica aqui realizada leva em conta a causalidade fática, numa análise formal. Neste ponto, 

interessante ressaltar lição de Lourival Vilanova, para quem “O formalismo lógico esvazia a linguagem de 

qualquer comprometimento com os objetos individuais.” (2005: 57) e “A decidibilidade de qualquer um dos 

possíveis métodos para encontrar a solução justa é problema nitidamente extralógico. O que está ao alcance da 

análise formal é verificar os tipos de estruturas inferenciais, sua validade meramente analítica, com base em 

relações puramente formais.” (2005: 88) 
415 Não iremos entrar no mérito da discussão acerca da anulabilidade, nulidade ou inexistência da norma 

declarada inconstitucional, o que fugiria do objeto do presente estudo. Tal discussão, de qualquer forma, não 

altera as conclusões aqui extraídas. 
416 Chegando à mesma conclusão, mas por via argumentativa diversa, Marinoni (2011): “Embora no processo de 

controle abstrato de constitucionalidade não se fale em partes, muito menos em partes materiais ou em terceiros 

juridicamente interessados, é evidente que a idéia de alcançar a todos deriva da necessidade de não permitir, a 

quem quer que seja, opor-se à declaração de inconstitucionalidade. Nesta dimensão, a prática constitucional 

brasileira passou a acatar a tese de que a coisa julgada material qualifica a parte dispositiva da decisão de 

inconstitucionalidade. Entendeu-se que o dispositivo da decisão de inconstitucionalidade, isto é, a declaração de 

que a norma “x” é inconstitucional, tornar-se-ia imutável e indiscutível, e que tal dispositivo alcançaria a todos. 

Perceba-se que importaram, de forma isolada e autônoma a coisa julgada material e a eficácia da decisão em 

relação a todos. Não bastaria apenas a coisa julgada nem somente a eficácia erga omnes.” Chegando à mesma 

conclusão e por via argumentativa similar: Dimoulis e Lunardi (2011: 191) afirmam que tal eficácia é 

decorrência da natureza da fiscalização abstrata de normas, pois o objeto do controle (a lei ou o ato normativo) é 

que possui, em regra, eficácia geral, de modo que a sua retirada do sistema, por via reflexa, atinge a todos. Assim 

a eficácia contra todos, ao contrário de configurar uma obrigação de cumprimento da decisão adotada pelo STF, 

significa alteração de ordem normativa, alterando o status da norma jurídica objeto do controle. 
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normativo – ação subjetiva cuja decisão possui eficácia erga omnes quando tratar de interesse 

difuso. 

Neste ponto, é necessário esclarecer que com relação ao controle incidental de 

inconstitucionalidade nas ações coletivas, muito embora em alguns casos as decisões destas 

ações tenham eficácia erga omnes, o que torna o processo subjetivo com uma característica 

especial de decisão que não se limita às partes do processo (MELLO, 2008: 86), é certo que a 

análise da inconstitucionalidade se encontra na causa de pedir e não no pedido, não sendo 

albergada pelo manto da coisa julgada, deixando patente a diferença entre esta demanda e a 

ADIN, de competência exclusiva do STF (MELLO, 2008: 82, nota 149). 

Deste modo, percebe-se que a eventual declaração de inconstitucionalidade em 

processo coletivo, ainda que tratando de interesse difuso, deverá seguir o tratamento conferido 

ao controle difuso de constitucionalidade, com todas as consequências daí advindas, em 

especial com relação aos limites objetivos da coisa julgada. 

 

5. A transcendência dos motivos determinantes  

 

A Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes, inicialmente utilizada 

por alguns Ministros do STF como forma de tornar as decisões da Suprema Corte mais 

amplas e efetivas, teve como maior defensor o hoje Ministro do STF Gilmar Ferreira Mendes. 

Antes mesmo de se tornar Ministro da mais alta Corte de Justiça do país, Mendes 

(1999) defendeu que a transcendência para outros casos dos motivos que determinaram um 

julgamento num determinado sentido seria uma forma de impor coerência ao sistema417. 

Inspirada na doutrina alemã e zelando pela força normativa da Constituição, 

referida teoria lembra muito a teoria americana do stare decisis, pois considera como “questão 

decidida” a tese jurídica devidamente analisada pelos julgadores no momento da decisão, 

                                                           
417 “Problema de inegável relevo diz respeito aos limites objetivos do efeito vinculante, isto é, à parte da decisão 

que tem efeito vinculante para os órgãos constitucionais, tribunais e autoridades administrativas. Em suma, 

indaga-se, tal como em relação à coisa julgada e à força de lei, se o efeito vinculante está adstrito à parte 

dispositiva da decisão (Urteilstenor; Entscheidungsformel) ou se ele se estende também aos 

chamados fundamentos determinantes (tragende Gründe), ou, ainda, se o efeito vinculante abrange também as 

considerações marginais, as coisas ditas de passagem, isto é, os chamados obiter dicta. Enquanto em relação à 

coisa julgada e à força de lei domina a idéia de que elas hão de se limitar à parte dispositiva da decisão 

(Tenor; Entscheidungsformel), sustenta o Bundesverfassungsgericht que o efeito vinculante se estende, 

igualmente, aos fundamentos determinantes da decisão (tragende Gründe). Segundo esse entendimento, a 

eficácia da decisão do Tribunal transcende o caso singular, de modo que os princípios dimanados da parte 

dispositiva (Tenor) e dos fundamentos determinantes (tragende Gründe) sobre a interpretação da Constituição 

devem ser observados por todos os tribunais e autoridades nos casos futuros. (Mendes, 1999) 
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independentemente de referida análise fazer parte do fundamento ou do dispositivo da 

decisão. 

Consoante acima destacado, a Constituição de 1891, quando concebeu a 

possibilidade de controle judicial da constitucionalidade dos atos legislativos, previu a 

necessidade de respeito à jurisprudência dos tribunais superiores, de sorte a viabilizar a 

coerência interna do sistema, consoante disposto no seu art. 59, §2º.  

Denota-se, portanto, que o respeito à jurisprudência dos Tribunais superiores não 

é exatamente novidade em nosso sistema jurídico, mesmo porque a cópia realizada por Rui 

Barbosa do sistema americano de controle de constitucionalidade, para que surta os efeitos 

adequados, demanda o respeito aos precedentes.  

A adoção da teoria, entretanto, representa uma mudança de paradigma processual 

que reforça os novos parâmetros traçados pelo neoconstitucionalismo e neoprocessualismo 

anteriormente tratados, pois a doutrina clássica do Direito Processual – respaldada pelos 

artigos 468 e 472 do CPC - reza que apenas o dispositivo da sentença transita em julgado, e 

que as decisões em ações subjetivas somente afetam as partes do processo, não podendo 

atingir terceiros418.  

Os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada tratam da decisão em sentido 

estrito, ou seja, da regra concreta que se torna imutável para aqueles sujeitos da relação 

jurídica processual. A ampliação dos limites objetivos ou subjetivos da coisa julgada nada 

tem a ver com a análise do julgamento proferido, ou seja, com a ratio decidendi, com a 

holding extraída da fundamentação da decisão. 

Como afirma Marinoni, a limitação objetiva da coisa julgada ao dispositivo da 

decisão é uma opção do civil law, que poderia estendê-la à fundamentação, sem que isso 

prejudicasse a ratio decidendi. São coisas distintas a decisão concreta, que decide a lide, e o 

princípio jurídico que se extrai daquele caso pelo método indutivo (2012: 862 – grifos 

nossos).  

A decisão concreta será sempre uma obra dedutiva: seja por dedução do 

dispositivo legal, do precedente (precedente declarativo) ou da ratio desenvolvida 

naquela decisão (no caso de precedente criativo). 

                                                           
418 Neste sentido, por todos, CÂMARA, 2008, p. 469 e 472 



182 

 

 

Com relação à adoção pelo STF da transcendência dos motivos determinantes, a 

primeira decisão que merece ser referenciada419 é a decisão adotada pelo plenário do STF no 

julgamento da ADI 3345-0/DF, realizado no dia 25 de agosto de 2005 e relatado pelo 

Ministro Celso de Mello. 

Neste julgamento, o STF entendeu que não haveria violação à Constituição na 

Resolução 21.702/04 do TSE por haver se limitado a regulamentar o quanto decidido pelo 

STF no RE 197.917/SP (caso da fixação do número de vereadores nas câmaras municipais). 

Aplicou-se, para tanto, a “eficácia irradiante dos motivos determinantes que fundamentaram o 

julgamento plenário do RE 197.917-SP”.  

Em 23 de fevereiro de 2006, ao julgar o habeas corpus (HC) 82.959/SP, o 

plenário do STF declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei nº 

8.072, de 25 de julho de 1990 que tratava da vedação à análise da progressão de regime aos 

condenados por crime hediondo. 

O HC, como ação subjetiva, tem a eficácia da decisão proferida limitada ao 

dispositivo do acórdão, que deve irradiar efeitos unicamente para as partes do processo. 

Entretanto, após a manifestação do entendimento do Tribunal acerca da teoria da 

transcendência dos motivos determinantes (realizada no julgamento da ADI 3345/DF acima 

referenciado), o Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, ao analisar os autos da 

Reclamação 4335/AC, proposta pela Defensoria Pública em favor de condenados por crimes 

hediondos, em que se questionou a ofensa à autoridade da decisão do STF proferida no HC 

82.959/SP, haja vista o Juízo de primeiro grau não ter permitido a análise do pleito de 

progressão de regime aos Reclamantes por expressa proibição legal, assim decidiu:  

Rcl 4335/AC. Relator:  Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 21/08/2006.  

Decisão Monocrática  

(...) 

Conforme noticiado no Informativo no 417/STF: 

"Em conclusão de julgamento, o Tribunal, por maioria, deferiu pedido de habeas 

corpus e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da 

Lei 8.072/90, que veda a possibilidade de progressão do regime de cumprimento da 

pena nos crimes hediondos definidos no art. 1º do mesmo diploma legal - v. 

Informativos 315, 334 e 372. Inicialmente, o Tribunal resolveu restringir a análise 

da matéria à progressão de regime, tendo em conta o pedido formulado. Quanto a 

esse ponto, entendeu-se que a vedação de progressão de regime prevista na norma 

impugnada afronta o direito à individualização da pena (CF, art. 5º, LXVI), já que, 

ao não permitir que se considerem as particularidades de cada pessoa, a sua 

capacidade de reintegração social e os esforços aplicados com vistas à 

ressocialização, acaba tornando inócua a garantia constitucional. Ressaltou-se, 

                                                           
419 A rigor, o STF já havia decidido, por maioria, na Reclamação 2363/PA (julgamento em 23 de outubro de 

2003) no sentido de se admitir que o efeito vinculante das decisões de controle abstrato de constitucionalidade 

não se limitavam à parte dispositiva da decisão.  
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também, que o dispositivo impugnado apresenta incoerência, porquanto impede a 

progressividade, mas admite o livramento condicional após o cumprimento de dois 

terços da pena (Lei 8.072/90, art. 5º). 

Vencidos os Ministros Carlos Velloso, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie, Celso de 

Mello e Nelson Jobim, que indeferiam a ordem, mantendo a orientação até então 

fixada pela Corte no sentido da constitucionalidade da norma atacada. O Tribunal, 

por unanimidade, explicitou que a declaração incidental de inconstitucionalidade do 

preceito legal em questão não gerará conseqüências jurídicas com relação às penas 

já extintas nesta data, uma vez que a decisão plenária envolve, unicamente, o 

afastamento do óbice representado pela norma ora declarada inconstitucional, sem 

prejuízo da apreciação, caso a caso, pelo magistrado competente, dos demais 

requisitos pertinentes ao reconhecimento da possibilidade de progressão." (HC no 

82.959-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, por maioria, acórdão pendente de 

publicação).” 

(...) 

“Nestes termos, concedo medida liminar, de ofício, para que, mantido o regime 

fechado de cumprimento de pena por crime hediondo, seja afastada a vedação legal 

de progressão de regime, até o julgamento final desta reclamação. 

Nessa extensão do deferimento da medida liminar, caberá ao juízo de primeiro grau 

avaliar se, no caso concreto, os pacientes atendem ou não os requisitos para gozar do 

referido benefício, podendo determinar, para esse fim, e desde que de modo 

fundamentado, a realização de exame criminológico. 
 

A Reclamação 4335/AC é citada pela doutrina (WOLKART, 2012: 317; SOUZA, 

2012: 61) como referência para o “novo” posicionamento do STF acerca da “objetivação do 

controle subjetivo” ou “abstração do controle concreto”. 

Marcelo Alves Souza (2012: 61) afirma que a Reclamação 4335-AC e o HC 

82959-SP representam o leading case da superação do entendimento do STF no sentido de 

que as decisões adotadas em sede de controle concreto de constitucionalidade também 

vinculam.  

A partir desta premissa, Souza (2012: 76-80) desenvolve o que poderia ser a 

doutrina da aplicação do precedente no Brasil, com a extração da ratio decidendi a partir do 

julgamento paradigmático em sede de controle difuso e concreto de constitucionalidade. 

Distribuída em 04 de maio de 2006, a liminar da Rcl 4335 foi deferida em 21 de 

agosto de 2006. Até hoje somente foram colhidos 5 votos: o do Relator, julgando procedente 

a Reclamação, em que foi acompanhado pelo Ministro Eros Grau; o do Min. Sepúlvida 

Pertence, que a julgava improcedente, mas concedia o HC de ofício; o voto do Ministro 

Joaquim Barbosa foi para não conhecer a reclamação, mas concedendo o HC de ofício (sessão 

de 19 de abril de 2007).  

O último voto foi proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski em 16 de maio 

de 2013, no mesmo sentido do Ministro Barbosa. 

 Ou seja, mais de sete anos se passaram e a Reclamação, proclamada como o 

paradigma da mudança de entendimento do STF com relação à transcendência dos motivos 
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determinantes, ainda não foi julgada. E mais, a colheita de votos feita até agora sinaliza pelo 

posicionamento contrário da corte à adoção de tal teoria. 

Neste meio tempo, entre a decisão liminar e o voto do Ministro Lewandowski, o 

STF viu a necessidade de discutir a questão da teoria da “transcendência dos motivos 

determinantes”, de sorte a aferir se o Tribunal adotava ou não tal teoria.  

No julgamento da Reclamação 4219/SP, sob a relatoria do Ministro Joaquim 

Barbosa, iniciou-se, na sessão plenária de 21 de setembro de 2006, a colheita dos votos dos 

Ministros que tratavam desta questão. Nesta sessão votou o Relator, no sentido de não 

conhecer da Reclamação, sendo acompanhado pelos Ministros Lewandowski, Pertence e 

Britto.  

O voto-vista do Ministro Eros Grau foi lido na sessão do dia 07 de março de 2007, 

conhecendo da Reclamação, tendo sido acompanhado pelos Ministros Peluso, Gilmar Mendes 

e Celso de Mello. Nesta mesma sessão a Ministra Carmen Lúcia acompanhou o Relator. 

Este julgamento, muito embora não tenha sido concluído420, foi paradigmático 

pois nele 05 (cinco) dos 11 (onze) Ministros do STF manifestaram entendimento em sentido 

contrário à aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 

Após esta decisão, inúmeras outras foram proferidas no sentido de que o 

fundamento das decisões do STF não irradia seus efeitos para outros processos, tampouco 

possui força obrigatória ou efeito vinculante421.  

A última decisão que considera a transcendência dos motivos determinantes é de 

2007422, justamente quando começou a ser utilizada a Súmula Vinculante prevista no art. 103-

A, CF (lei 11.417/2006). 

O posicionamento do Tribunal, que até então era no sentido de considerar positiva 

a transcendência dos motivos determinantes, mudou radicalmente, passando a desconsiderar a 

possibilidade de irradiação da fundamentação determinante para outros casos, tendo por 

consequência a inadmissibilidade da Reclamação como instrumento legítimo para contestar 

decisões contrárias ao quanto decidido pela Corte Suprema em processo diverso, ou ainda 

quando o objeto fosse dar igual tratamento a questão jurídica idêntica materialmente.  

                                                           
420 Em face do falecimento do Reclamante, houve pedido de desistência da ação e posterior extinção do feito. 
421 Neste sentido, exemplificativamente: Ag.Reg.Rcl 2990-5/RN – 16/08/2007; Ag.Reg.Rcl 5389-0/PA – 

20/11/2007; Ag.Reg.Rcl 4448-3/RS – 25/06/2008; Rcl 3014/SP – 10/03/2010; Rcl 4875/SP – 17/06/2010; 

Ag.Reg.Rcl 6319/SC – 17/06/2010; ARE 653831/DF – 27/10/2011; Rcl 12911/SC – 14/11/2011; Rcl 7960/RN – 

12/12/2011; Rcl 13401/DF – 12/03/2012. Em sentido contrário foram encontradas apenas 02 (duas) decisões, em 

casos muito pontuais: Rcl 4906-0/PA – 17/12/2007 e Rcl 8025/SP – 09/12/2009. 
422 Após este período, encontrou-se uma única decisão dom plenário com referência à tal teoria, consistente no 

acórdão proferido nos autos da Reclamação 8025/SP, em que a anotação sobre a teoria da transcendência dos 

motivos determinantes foi feita como argumento de reforço do Min. Celso de Mello. 
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O atual posicionamento do STF pode ser exemplificativamente retratado no 

julgamento da Reclamação 8175, em que se pretendeu a declaração de inconstitucionalidade 

de um dispositivo legal estadual (art. 271 da LC 141/96, que concedia isenção das custas 

judiciais aos membros do Ministério Público do Estado) por força da decisão adotada pelo 

STF em caso análogo (ADI 3260 – que tratou da inconstitucionalidade do art. 240 da LC 

165/99, que concedia igual isenção aos membros do judiciário), assim: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO DA RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 

NECESSÁRIOS AO SEU CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE 

O ATO RECLAMADO E A DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA 

DESRESPEITADA. ARTIGO 102, I, "l", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. 

Argumentou-se na presente reclamação que a concessão de assistência judiciária 

gratuita fundamentada no artigo 240 da Lei Complementar n. 165/99, do Estado do 

Rio Grande do Norte, teria ofendido a decisão proferida na ADI n. 3.260. Na ação 

direta este Tribunal apreciou a constitucionalidade da Lei Complementar estadual n. 

141/96 --- ato normativo que concedeu aos membros do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Norte isenção de custas judiciais e de quaisquer taxas ou 

emolumentos. 2. Ausência de identidade entre o objeto do ADI n. 3.260 e a decisão 

reclamada. A via processual eleita é inadequada para atender a pretensão do 

reclamante. Agravo regimental a que se nega provimento. 

 

Percebe-se que houve aparente retrocesso na postura do STF com respeito à sua 

própria autoridade como Corte Suprema e intérprete autêntico da Constituição. Note-se que a 

questão jurídica em discussão na Reclamação 8175 e na ADI 3260 é absolutamente idêntica, 

qual seja: a concessão de isenção aos membros de Carreiras Jurídicas - Ministério Público e 

Magistratura - do pagamento de custas judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer 

emolumentos.  

Ou seja, embora o dispositivo legal atacado seja diverso (LC 141/96-RN423 e LC 

165/99-RN424), é certo que a tese jurídica discutida é idêntica: concessão de isenção para 

pagamento de custas a determinadas pessoas sem que houvesse um fator de discriminação 

capaz de legitimar tal ato. E a norma objeto da Reclamação não conhecida foi, 

posteriormente, declarada inconstitucional por via da ADI 3334/RN, pelos mesmos 

fundamentos.  

O resultado prático obtido com o julgamento da ADI 3334/RN (proposta 

posteriormente para que fosse declarada inconstitucional a norma estadual) foi exatamente o 

mesmo que se teria com o conhecimento e provimento da Reclamação 8175, já que a tese 

jurídica já havia sido discutida e julgada pelos membros da Corte Suprema.  

                                                           
423 Art. 271. O membro do Ministério Público inclusive o inativo, está isento do pagamento de custas judiciais, 

notariais, cartorárias e qualquer taxas ou emolumentos. 
424 Art. 240. Os membros e os servidores do Poder Judiciários não estão sujeitos ao pagamento de custas e 

emolumentos pelos serviços judiciais e extrajudiciais. 
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A diferença foi que a própria Corte Suprema houve por bem não entender 

que a questão jurídica julgada na ADI – ratio decidendi - deveria ser respeitada e 

cumprida. 

Ao analisarmos outros julgamentos mais recentes proferidos pelo STF, 

concluímos que a teoria da “transcendência dos motivos determinantes” foi abandonada pela 

Corte assim que a Súmula Vinculante começou a ser utilizada, tendo o próprio STF negado 

aplicabilidade à teoria da transcendência dos motivos determinantes. 

Concluímos que o STF não aplica a teoria da transcendência dos motivos 

determinantes, não conferindo qualquer valor vinculante às razões determinantes de suas 

decisões.  

Em outra palavras, constatamos que hoje os julgamentos do STF (fundamentos) 

não possuem qualquer efeito vinculante. As decisões (dispositivo) proferidas pelo Tribunal, 

por seu turno, possuem os efeitos que a lei lhes atribui (as decisões em controle abstrato 

possuem, em regra, efeito vinculante e eficácia erga omnes). 

 

6. Mutação constitucional no art. 52, X, CF? 

 

No que toca à eventual “mutação constitucional” ocorrida no art. 52, X da CF, é 

mister esclarecer, previamente, o conceito de mutação constitucional, como a alteração da 

norma constitucional sem que haja alteração no texto da Constituição425 (HESSE, 2008: 51).  

O princípio da exatidão funcional, referido por Hesse (apud WOLKART, 2012: 

323) é exatamente aquele que determina que a divisão de competências elaborada pelo 

constituinte não pode ser alterada pelo intérprete. Em outras palavras, não pode haver 

“mutação constitucional” para que uma função inicialmente destacada a um órgão seja 

realizada por outro. 

Neste ponto é importante destacar a previsão constitucional do art. 52, X, que 

determina a competência privativa do Senado Federal para “suspender a execução, no todo ou 

em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal 

Federal”. 

Desde logo três pontos chamam a atenção: 1) suspender a execução é diferente de 

declarar a inconstitucionalidade – a suspensão está no plano da eficácia, enquanto a 

declaração de inconstitucionalidade, no da validade; 2) eficácia erga omnes, possível com o 

                                                           
425 Este conceito deve ser considerado em razão da diferenciação entre norma e texto, já tratada em capítulo 

anterior. 
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52, X, é diferente de efeito vinculante, conforme já abordado, não permitindo aquele a 

utilização da Reclamação; e 3) transcendência dos motivos determinantes aborda a 

fundamentação, o julgamento, enquanto a suspensão aborda unicamente o dispositivo 

normativo (lei ou ato normativo) e não as razões da inconstitucionalidade. 

O art. 52, X prevê a possibilidade de suspensão de lei declarada inconstitucional 

pelo STF, retirando a eficácia de norma que permanece existente e válida, e o constituinte 

previu a limitação objetiva deste dispositivo, qual seja, à lei declarada inconstitucional pelo 

STF.  

Ou seja, o próprio constituinte originário previu hipótese de conferir eficácia geral 

a uma decisão do STF adotada em processo subjetivo: é a chamada abstração do controle 

concreto (SILVA NETO, 2009, p. 212). 

Percebe-se, portanto, a diferença que existe entre o dispositivo contido no art. 52, 

X e a transcendência dos motivos determinantes, uma vez que nesta o que vincula os demais 

órgãos é o princípio jurídico extraído de maneira indutiva da decisão proferida em um caso 

concreto, não havendo limitação objetiva ao dispositivo legal analisado pelo STF, tampouco à 

manutenção da validade da norma, e no caso do art. 52, X, a atuação do Senado está limitada 

à suspensão de efeitos da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. 

A transcendência dos motivos determinantes é uma consequência natural das 

decisões proferidas por Tribunal que possui, constitucionalmente, a competência de proferir a 

última palavra no que toca à interpretação constitucional, além de ser muito mais abrangente 

do que a simples atribuição de força de lei (eficácia erga omnes) a um dispositivo declarado 

inconstitucional pelo STF426. 

A transcendência se refere à fundamentação da decisão, à ratio decidendi, à tese 

jurídica que se extrai pelo método indutivo, enquanto a suspensão da execução trata da 

retirada da eficácia de uma determinada e específica norma declarada inconstitucional 

incidentalmente pelo STF.  

No mesmo sentido que afirmamos, asseverando que a declaração de 

inconstitucionalidade atua no plano da validade, afirma Lucas Buril de Macêdo (2013: nota 

37): 

                                                           
426 Importante destacar neste ponto que o constituinte originário previu a hipótese de competência exclusiva do 

Senado Federal para “X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;” não fazendo menção ao controle concreto ou abstrato. 

Entretanto, após a EC 03/93, a previsão constitucional perdeu o sentido para as decisões proferidas em controle 

abstrato, pois a redação do §2º. do art. 102, CF atribuiu eficácia erga omnes e efeito vinculante a elas. Assim, 

desde a EC 03/93, este dispositivo somente pode incidir nas decisões proferidas em controle concreto de 

constitucionalidade. 
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A despeito de chamar-se “declaratória” de inconstitucionalidade, esta ação decreta – 

é preponderantemente constitutiva negativa, pois – a inconstitucionalidade. Atua no 

plano da validade e não no da existência ou da eficácia, expurgando a norma 

defeituosa do ordenamento jurídico. É certo que a doutrina constitucional, 

confundindo conceitos estrangeiros, acabou por se desaperceber do ponto. 

 

Ademais, ao nosso ver, a suposta “mutação constitucional” ofenderia um princípio 

de interpretação constitucional, qual seja o da Correição Funcional. 

Assim, compreendemos que a alegação de existência de “mutação constitucional” 

no art. 52, X, CF, colocada pelo Ministro Gilmar Mendes para fundamentar a adoção da teoria 

da transcendência dos motivos determinantes é criticável, haja vista a disparidade de 

objetos427 e consequências jurídicas tratadas pelos institutos em referência.  

Com relação à impossibilidade de mutação constitucional especificamente no art. 

52, X, destaca Ivo Dantas (2010a: 203): 

Para a doutrina constitucionalista contemporânea, o que se entende por mutação 

constitucional é a modificação do sentido, do alcance do texto constitucional, desde 

que essa alteração não viole o texto da Carta Política. (...) Nesse contexto, as 

mutações só seriam possíveis nos espaços de conformação deixados em aberto pelo 

próprio constituinte, ou seja, naquelas disposições constitucionais abertas.  

O art. 52, X, CF não constitui uma cláusula aberta. O seu conteúdo não permite a 

incidência do fenômeno da mutação constitucional. 

  

E o autor arremata com a mesma conclusão a que chegamos, no sentido de que tal 

“mutação” representa verdadeira alteração na repartição de competência efetivada pelo 

constituinte originário (DANTAS, 2010a: 204). 

A conclusão de que esta “mutação” para fins de compreender que o art. 52, X 

serviria apenas para “dar publicidade” à decisão do STF também é rechaçado por 

WOLKART, que construiu análise em torno dos métodos de interpretação constitucional 

desenvolvidos por Konrad Hesse e Friedrich Müller (2012: 330). 

O autor questiona se “o programa da norma permite que se considere a resolução 

do Senado como mero veículo de publicidade da decisão do STF em controle incidental de 

constitucionalidade que, por si só, já produziria efeito vinculante para todos?” E ele mesmo 

responde que certamente não (WOLKART, 2012: 330).  

A definição do programa da norma, após a utilização de todos os métodos 

clássicos de interpretação de texto, deixou bastante clara a função da resolução do Senado, 

bem como sua competência exclusiva para suspender a execução da norma incidentalmente 

declarada inconstitucional pelo STF.” (WOLKART, 2012: 330) 

                                                           
427 Moreira Alves afirma que a suspensão da norma declarada inconstitucional em controle difuso de 

constitucionalidade é “decisão de conveniência política” de competência do Senado Federal (MARINONI, 2012: 

p. 883) 
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Merece referência neste ponto o projeto de emenda de revisão constitucional 

130/92428 do Senador Roberto Campos, que não conseguiu ser votado a tempo, tendo a 

revisão constitucional se encerrado sem a sua apreciação.  

Referido projeto pretendia suprimir o art. 52, X e dar nova redação aos artigos 102 

e 103 da Constituição Federal, conferindo às decisões definitivas proferidas pelo STF nos 

processos de controle de constitucionalidade eficácia erga omnes e efeito vinculante a todos 

os órgãos e agentes públicos (proposta de redação ao art. 102, §2º.). 

Pelo projeto, lei complementar também poderia outorgar a mesma eficácia e efeito 

a outras decisões do Supremo (proposta de redação ao art. 102, §3º.). A proposta de redação 

ao art. 103, §4º., pretendia a criação da ação declaratória de constitucionalidade, nos termos 

em que ela foi, efetivamente, criada pela EC 03/93429. 

 

7. Controle concreto x controle abstrato: o julgamento e a decisão 

 

Considerando a etapa atual de desenvolvimento do direito, compreendemos que 

para o controle de constitucionalidade de normas e a jurisdição constitucional em geral, é 

mais relevante o julgamento do que a decisão, já que aquele permite a compreensão das 

razões e da análise sistêmica efetivada pelos julgadores na abordagem da questão 

constitucional. 

O julgamento se mostra mais relevante que a decisão, pois é nele que o debate é 

realizado e que as causas, consequências jurídicas e relevância jurídica e social do objeto do 

processo são analisados, viabilizando a manutenção da unidade e integridade do sistema 

jurídico. 

Esta separação entre o julgamento e a decisão pode resolver uma questão que leva 

a diversos problemas na jurisdição constitucional mista, como a nossa, em que há o controle 

difuso e o concentrado.  

A principal questão que nos parecia sem resposta era a seguinte: por que a posição 

sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma determinada norma jurídica, 

adotada pelo pleno do STF em um julgamento de RE não vincula a todos, e a mesma posição 

                                                           
428 A votação foi prejudicada pelo encerramento dos trabalhos da revisão constitucional, nos termos da 

Resolução 01/94-RCF. Fonte: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=169446, consultado em 26 de julho 

de 2013. 
429 Apenas para referência de circunstância histórica, é de se lembrar que em 1992 estava tramitando no 

Congresso, além da votação da Revisão Constitucional, o processo de Impeachment do então Presidente 

Fernando Collor de Mello. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=169446
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adotada pelo mesmo órgão em ADIN vincula? Qual a diferença do posicionamento adotado 

pelo STF no controle abstrato e no controle concreto? 

A adequação do conteúdo normativo do enunciado legal aos ditames 

constitucionais é exatamente a mesma em ambos os casos, sendo realizado pelas mesmas 

pessoas. Parece-nos incongruente um sistema que permita a aplicação de norma sabidamente 

inconstitucional – já que declarada pelo órgão de hierarquia máxima e com competência 

constitucional para dar a última palavra sobre o tema - por outras cortes pertencentes ao 

mesmo sistema430.  

O dispositivo das decisões não é equiparável ou similar, mas os motivos 

determinantes de ambas são idênticos e representam o posicionamento do STF sobre aquele 

tema. Ou seja, o princípio que se extrai de ambos os julgados (do controle concreto e do 

controle abstrato), assim considerado como o fundamento essencial para que o julgamento 

tivesse aquele determinado rumo são praticamente idênticos. 

Neste sentido, com relação ao direito alemão MARTINS (2005: 48/49) que trata 

do controle concreto e abstrato como formas de realizar o controle de constitucionalidade de 

normas que se diferenciam apenas no que toca à motivação ensejadora do controle – mas não 

diferencia o controle em sua essência.  

Destaca o autor que a dicotomia “controle concreto X controle abstrato” reside 

apenas na motivação do controle, “pois, tanto no controle abstrato quanto no concreto, está-se 

diante do controle da consonância das normas com a Constituição. A dicotomia não se 

justifica pela substância ou conteúdo das categorias, mas pela motivação do controle” (2011: 

18). 

Com base no que foi colocado neste trabalho, percebe-se que a diferença entre o 

controle concreto e o controle abstrato, ambos realizados pelo STF (aquele por RE, MI ou 

mesmo por habeas corpus; e este, realizado por ADI, ADCON e ADPF) está na decisão em 

sentido estrito, ou seja, no dispositivo do acórdão, seus efeitos e limites subjetivos. O 

julgamento – ou a fundamentação – é exatamente o mesmo! 

Por que, então, atribuir força vinculante a um julgamento e não atribuí-lo a outro? 

Entendemos que o julgamento realizado pela Corte responsável pela análise de 

constitucionalidade das normas em única ou última instância deva sempre vincular as demais 

cortes, independentemente de haver sido realizado em sede de controle abstrato ou controle 

                                                           
430 Nunca é demais lembrar que um dos feitos mais difíceis na prática judicial é conseguir fazer com que um RE 

seja conhecido, o que resulta, muitas vezes, no trânsito em julgado de decisão flagrantemente contrária ao 

posicionamento já adotado pelo STF em casos anteriores, sem que se possa ao menos intentar Ação Rescisória 

em face daquela decisão, em vista do conteúdo da Súmula 734 do STF. 
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concreto, haja vista a inexistência de diversidade de julgamento entre estas espécies de 

controle, mas apenas de decisão em sentido estrito (uma decide uma lide concreta e a outra, 

decide unicamente pela constitucionalidade ou não de uma norma). 

É certo que o julgamento realizado em ambos os casos, para fins de unificação e 

harmonização do sistema, é o que se mostra relevante431.  

Em se transferindo para o julgamento a vinculatividade das decisões (em sentido 

amplo) do STF, estas situações já estariam resolvidas como consequência natural daquela 

primeira ação: situação bastante similar (para não dizer idêntica) àquela criada pela 

sistemática dos precedentes judiciais. 

O controle de constitucionalidade, em qualquer de suas espécies – difuso ou 

concentrado; concreto ou abstrato – tem por objetivo não resolver uma lide, mas manter a 

integridade do sistema. Assim, independentemente de estar contido o controle em processo 

subjetivo ou objetivo, seu propósito não se cinge à análise do pedido realizado naquele 

processo, tampouco se limita aos sujeitos processuais que lá atuam. 

Ou seja, o que importa verdadeiramente quando se trata de controle de 

constitucionalidade é o julgamento, é a fundamentação determinante que define pela 

pertinência ou não daquele ato normativo no sistema jurídico, e não o dispositivo. O 

dispositivo resolve o processo; a fundamentação, analisa o sistema! 

Nesta perspectiva de preservação do sistema, importam mais os chamados 

“motivos determinantes” do julgado do que efetivamente o dispositivo da decisão, haja vista 

aqueles demandarem a efetiva análise da constitucionalidade do ato – é a ratio decidendi -, 

enquanto o dispositivo se limita a resolver aquele processo – é a norma concreta.  

E a prova de que essa construção é verdadeira também para o nosso sistema está 

no requisito da repercussão geral, o qual, conforme dito anteriormente, demanda apreciação 

da fundamentação do recurso extraordinário e não do pedido nele realizado. 

O controle de constitucionalidade realizado pelo STF tanto em sede de RE quanto 

em ação abstrata é feito por meio de decisão em sentido amplo, conforme analisado no 

capítulo IV deste trabalho, e em ambos os casos o dispositivo resolve o pedido da inicial.  

A apreciação da constitucionalidade e seus contornos, nas duas hipóteses, ocorre 

na fundamentação da decisão, naquilo que chamamos de “julgamento”. E é isso o que importa 

em termos de controle de constitucionalidade e de integridade sistêmica. 

                                                           
431 Mesmo com relação ao controle abstrato. Basta verificar a situação das diversas leis estaduais que tratavam 

sobre os bingos (SV n. 2). Neste caso o controle realizado foi abstrato, mas isso não impediu que outras leis 

idênticas, de outros Estados, que não haviam sido objeto da ação abstrata e que, portanto, não constavam no 

dispositivo daquela ação e não sofreram qualquer efeito dela decorrente. 
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Não há que se falar, portanto, em “limites objetivos e subjetivos da coisa julgada” 

para o julgamento em controle de constitucionalidade, pois estes termos estão relacionados à 

decisão do caso concreto, ao dispositivo do acórdão. A aferição da existência ou inexistência 

de inconstitucionalidade segue a regra do stare decisis, pois está na ratio decidendi. 

 

8. O efeito vinculante como decorrência lógica do sistema 

 

A força vinculante determina que todos os demais órgãos do judiciário, bem como 

os órgãos da administração pública direta e indireta obedeçam à decisão adotada pelo STF, 

sob pena de Reclamação. No sistema nacional, tal efeito tem sido observado em decorrência 

de expressa disposição normativa. 

Perceba-se que o efeito vinculante previsto normativamente no nosso 

ordenamento em nada se assemelha à força vinculante dos precedentes, assim concebida 

como o fato de que a tese jurídica extraída daquele ato judicial seja aplicada em outros casos 

similares. 

Entretanto, a coerência interna do sistema demanda uma vinculatividade do 

julgamento realizado pela Corte Constitucional, e não dos dispositivos de suas decisões. Ou 

seja, no que toca à jurisdição constitucional, o precedente que deve vincular não é a ementa, 

nem a súmula e nem o dispositivo de qualquer decisão do STF, mas sim a fundamentação de 

todas as suas decisões em sede de controle de constitucionalidade. 

E mais, para a manutenção do sistema, é necessário que haja certa estabilidade 

decisória. Neste sentido, afirmam Gustavo Zagrebelsky e Valeria Marcenò (2012: 113) que: 

Nella giurisprudenza costituzionale, la forza del precedente si fonda su una ragione 

in più, la costituzione come norma di durata, destinata a stabilizzare la vita politica 

e sociale, sottraendola all’incostanza delle vicissitudini quotidiane: una 

caratteristica che sarebbe evidentemente contraddetta da una giurisprudenza 

costituzionale che “andasse vagando”, procedesse attraverso strappi e 

contraddizioni, o addirittura in condizioni di continua “emergenza”. Una 

giurisprudenza di questo genere avrebbe inevitabilmente un valore 

“descostruttivo”, anzi distruttivo, della Costituzione;432  

 

Os únicos casos em que se aplicou a força vinculante dos precedentes em nosso 

sistema foi na teoria da transcendência dos motivos determinantes. 

                                                           
432 Tradução nossa: "Em direito constitucional, a força do precedente se baseia em uma razão principal, a 

constituição como uma regra de duração, destinada a estabilizar a vida política e social, removendo-a da 

inconstância das vicissitudes diárias: uma característica que está claramente em contradição com uma 

jurisprudência constitucional que "anda vagando", procedida em meio ao pranto e contradições, ou até mesmo 

em condições de contínua "emergência". Uma jurisprudência desse tipo seria, inevitavelmente, um valor de 

"desconstrutivo", ou melhor, destrutivo da Constituição; 
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Percebe-se, então, que a repercussão geral sem a adoção da transcendência dos 

motivos determinantes é inconsistente por si só, pois ela, como requisito de admissibilidade 

do Recurso Extraordinário, demanda a análise da fundamentação do recurso (já que a 

repercussão é requisito exclusivo do controle concreto de constitucionalidade), e não do seu 

pedido.  

Uma vez constata a repercussão, a fundamentação deixa de ter qualquer 

importância para o sistema, sendo utilizada apenas como parâmetro de julgamento, ou como 

argumento de persuasão (precedente persuasivo). Não há nada em nosso sistema que atribua à 

decisão adotada pelo STF qualquer caráter vinculante, sendo certo que nem mesmo o STF 

respeita o conteúdo de seus julgamentos anteriores433. 

Esta situação, entretanto, não nos parece a mais adequada para a manutenção da 

integridade do sistema, pois conforme já asseverado anteriormente, em termos de controle de 

constitucionalidade e de integridade sistêmica, interessa mais o julgamento do que a decisão, 

devendo vincular a fundamentação da manifestação judicial, e não o dispositivo, ou a ementa 

ou súmula artificialmente criada. 

Neste mesmo sentido afirma Luiz Guilherme Marinoni (MARINONI et al, 2012: 

864-865), para quem 

A eficácia vinculante434 tem o mesmo objetivo da eficácia obrigatória dos 

precedentes e, nesta dimensão, do stare decisis. O precedente apenas é garantido 

quando os órgãos judiciais estão a ele vinculados. (...) Na verdade, a eficácia 

obrigatória dos precedentes é, em termos mais exatos, a eficácia obrigatória da ratio 

decidendi.  
 

 A utilização da sistemática dos precedentes judiciais para as decisões proferidas 

pelo STF em sede de controle – seja concreto ou abstrato – é medida que se impõe para 

assegurar estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica ao sistema, que não pode conviver 

com a manutenção de validade de decisões desconformes à Constituição435. 

 

                                                           
433 Exemplo bastante recente é o que trata da competência para efetivar a cassação de mandatos políticos. Na AP 

470 o STF decidiu que competiria ao próprio STF. Na AP 565, julgada no último dia 07 de agosto, o STF 

entendeu que seria o Congresso Nacional. Ambas as ações, embora tenham sido julgadas pelo plenário do STF, 

ainda podem ter o julgamento alterado por meio de recursos internos. 
434 Marinoni trata indistintamente os termos “efeito” e “eficácia”. 
435 No mesmo sentido: “Contudo, admitindo-se que as decisões de inconstitucionalidade e de constitucionalidade 

ficam cobertas pela eficácia vinculante, não há como limitar a reclamação ao dispositivo da decisão. Se os 

fundamentos determinantes têm eficácia vinculante, a proibição que atinge os demais órgãos judiciais e os 

órgãos da administração pública é logicamente mais extensa e a autoridade das decisões logicamente não se 

limita ao dispositivo.” (MARINONI et al, 2012: 996) 
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9. A modulação temporal das decisões do STF como decorrência lógica do 

sistema 

 

A mudança de jurisprudência gera insegurança nas relações jurídicas, tanto quanto 

a alteração legislativa (MALLET, 2005, p. 139), de sorte que a garantia constitucional, 

insculpida em forma de cláusula pétrea no art. 5º. da Constituição Federal deverá orientar as 

alterações do entendimento jurisprudencial, de modo a não restar prejudicada a estabilidade 

das relações jurídicas, tampouco a previsibilidade necessária ao Direito. 

O STF sufragou entendimento no sentido de que a “mera alteração de 

jurisprudência” não gera insegurança jurídica436, e que somente se poderia modular os efeitos 

da decisão adotada pelo STF no caso de declaração de inconstitucionalidade, em face do 

estabelecido no art. 27 da lei 9868/98. 

Não obstante o referido art. 27 ser indiscriminadamente utilizado pelo STF437, é 

certo que há questionamento sobre a constitucionalidade deste dispositivo438, já que permite 

que uma norma declarada inconstitucional pelo Supremo permaneça vigente por algum 

período. 

Este entendimento manifestado pelo STF, com o devido respeito à Corte, a nosso 

ver está equivocado, pelo fato de haver relevância social e jurídica na mudança de 

jurisprudência, em especial quando a jurisprudência for a do Supremo Tribunal Federal, órgão 

de cúpula do judiciário. 

A jurisprudência consolidada gera expectativa ao jurisdicionado, que se vê 

coagido a agir de acordo com o quanto determinado pelo Tribunal. Num sistema jurídico que, 

como o nosso, permite o judicial review, não se pode afirmar, de maneira alguma, que a 

construção jurisprudencial não gera expectativa legítima ao jurisdicionado. 

A questão da aplicação retroativa da jurisprudência sempre atormentou os 

operadores do Direito (MALLET, 2005, p. 134). Entretanto, após a implementação das 

súmulas vinculantes, esta questão ganhou especial relevância e novos contornos, afinal, trata-

se agora de um instituto que vincula não apenas todos os demais órgãos do Poder Judiciário, 

                                                           
436 RE 353.657/PR 
437 Até o dia 10 de julho de 2012 constavam no site do STF 1088 acórdãos e 825 decisões monocráticas 

referenciando tal artigo. 
438 ADIN 2154. Destaque-se, neste sentido, o dispositivo do voto do Relator que foi publicado no DOU: 

“Decisão: Após o voto do Senhor Ministro Sepúlveda Pertence (Relator), que declarava, no ponto, a 

inconstitucionalidade do artigo 27 da Lei nº 9.868/99, pediu vista dos autos a Senhora Ministra Cármen Lúcia. 

Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. Plenário, 16.08.2007.” Até o dia 11 de julho de 2013, o processo 

permanecia no gabinete da Ministra Carmen Lúcia. 
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como também é capaz de gerar Reclamação Constitucional na hipótese de seu 

descumprimento. 

Nos termos da Constituição Federal, as súmulas vinculantes possuem eficácia 

geral e força vinculante após a sua publicação no Diário Oficial. Ocorre que a vinculação dos 

Juízes na sua aplicação aos processos pendentes leva à inexorável aplicação retroativa dos 

termos da súmula vinculante, uma vez que o seu conteúdo será adotado para a resolução de 

fatos ocorridos antes da publicação no diário oficial do enunciado de caráter vinculante.   

Pois bem, a discussão sobre a natureza jurídica da norma declarada 

inconstitucional é imensa – se nula, anulável ou inexistente -, o que traz muitos 

inconvenientes. No Brasil não há qualquer disposição constitucional no sentido de ser nula ou 

anulável a norma inconstitucional. Há, entretanto, previsão expressa sobre a afirmação da 

segurança como direito fundamental (art. 5º., caput, CF439). 

O STF adota a teoria da nulidade440. Entretanto, reconhecendo que a declaração de 

nulidade, com os efeitos ex tunc próprios de tal teoria, podem muitas vezes causar mais danos 

do que a manutenção da norma inconstitucional no sistema441, a previsão contida no art. 27 da 

lei 9868/99 tem sido aplicada pelo STF. 

É certo, entretanto, que mesmo antes da lei 9868/99, o STF já se utilizou da 

modulação dos efeitos temporais de suas decisões, conforme se denota do RE 122.202 

(OLIVEIRA, 2008: 59). 

Em outra oportunidade, escrevemos que as normas inconstitucionais padecem de 

existência jurídica (PRESGRAVE, 2010), o que remeteria à absoluta impossibilidade de 

“modulação dos efeitos” da declaração de inconstitucionalidade. 

 Hoje, de outro lado, entendemos que a decisão inconstitucional, não obstante a 

sua incompatibilidade com o sistema jurídico centrado na Constituição pode ter existência e 

validade jurídicas, desde que haja uma razão determinante neste sentido (seja a razão de 

ordem jurídica, social ou econômica). 

O Tribunal Constitucional tem uma função primordial de equilibrar a tensão entre 

a política e o direito, tendo sido concebido a partir de um princípio: desenvolver uma 

                                                           
439 Direito este assegurado também por instrumentos internacionais como a Declaração Universal dos DH da 

ONU – 1948, em seu art. 3º.: Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, pelo Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos – ONU – 1966 (dec. 592/92): ARTIGO 9°: 1.  Toda pessoa tem à 

liberdade e a segurança pessoais, além da Convenção Interamericana de DH (Pacto de San José da Costa Rica – 

1969) – Decreto 678/92: Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal: 1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à 

segurança pessoais. 
440 Neste sentido, RE 79.343/BA, em que o tema foi discutido – voto do Min. Leitão de Abreu. 
441 Neste sentido se manifestou o Ministro Gilmar Mendes nas fls. 70 de seu voto no RE 197.917/SP. 
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jurisprudência própria, sem vínculos com outras cortes supremas e com as tradições de uma 

jurisprudência anterior (BENDA, MAIHOFER, VOGEL, HESSE, HEYDE, 1996: 825). 

Este fato nos fez repensar a questão da natureza jurídica da norma 

inconstitucional, pois afirmar sua inexistência jurídica, em termos políticos, é absolutamente 

inútil: ao invés de resolver os problemas criados pela norma, acaba gerando novos problemas, 

agora decorrentes da ausência de segurança jurídica. 

Entretanto, o fato de tal previsão sobre a modulação dos efeitos das decisões do 

STF que tratam da análise de constitucionalidade constar de lei federal representa, ao nosso 

ver, subversão do sistema jurídico atual.  

Isto porque, ao se admitir que uma lei ordinária, hierarquicamente inferior à 

Constituição, possa prever a manutenção no sistema de norma declarada inconstitucional, 

significa dizer que uma lei ordinária está “constitucionalizando” norma inconstitucional. 

 Ora, se o dispositivo normativo que permite ao STF manter no sistema uma 

norma declarada inconstitucional - ou seja, uma norma que declaradamente contraria a 

Constituição Federal – é uma norma infraconstitucional, estamos frente a uma flagrante 

incongruência lógica. Figurativamente, seria como permitir que o soldado raso autorizasse o 

Major a desafiar o General: uma completa inversão de hierarquia. 

Nestes termos, sem adentrar à discussão sobre a nulidade/inexistência da norma 

declarada inconstitucional, seguindo uma simples análise lógica da hierarquia normativa, 

utilizando a classificação kelseniana, não há como se admitir a validade do artigo 27 da lei 

9868/99 em nosso sistema. 

De outro lado, não se pode negar a necessidade de assegurar aos jurisdicionados 

segurança jurídica e previsibilidade nas suas relações. Esta possibilidade de modulação dos 

efeitos das decisões de controle de constitucionalidade, entretanto, deve ser encontrada na 

própria Constituição Federal, de modo a viabilizar a integridade do sistema. 

 E a previsão contida no caput do artigo 5º., destacando a segurança como direito 

fundamental, permite tal inferência, no sentido de admitir que o STF, por razões de segurança 

jurídica, module os efeitos temporais das decisões proferidas.  

No sistema alemão a possibilidade de modulação decorre de interpretação da 

Constituição Federal. No sistema americano, existe a possibilidade de se criar um precedente 

judicial a partir de um julgamento concreto que não vale para aquele próprio julgamento – 

efeitos unicamente prospectivos da decisão.  

Assim, constata-se a necessidade de se permitir a modulação dos efeitos das 

decisões do STF acerca do controle de constitucionalidade e também das súmulas vinculantes. 
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Entretanto, o referencial normativo autorizador desta modulação não pode ser uma lei 

ordinária, sob pena de inversão hierárquica do sistema normativo. 

Ana Paula Ávila propõe interpretação conforme a constituição do referido art. 27, 

fazendo análise com base na ponderação e na argumentação constitucional. Conclui a autora 

pela constitucionalidade do art. 27442 (2009: 70-71). 

Quando fala dos postulados da unidade e coerência do sistema jurídico para a 

aplicação do art. 27, entretanto, a autora aparentemente corrobora nossa tese, no sentido de ser 

decorrência lógica do sistema a possibilidade de modulação temporal, sem que seja necessária 

a previsão legal autorizadora, senão vejamos: 

Com efeito, o sistema jurídico é um sistema de normas ordenadas segundo critérios 

determinados, e a unidade é o atributo que evita a dispersão dessas várias normas, 

numa multiplicidade de valores singulares e desconexos, permitindo que sejam 

reconduzidas aos princípios considerados fundamentais. (...) 

Do ponto de vista formal, a coerência implica consistência (ausência de contradição) 

e completude, no sentido mesmo de integridade (o conjunto de proposições 

apresenta todos os elementos e suas negações) e de coesão (o conjunto de 

proposições contém suas próprias consequências lógicas). Do ponto de vista 

material, a coerência implica uma relação de conexão e dependência recíproca entre 

proposições e seus elementos comuns. Como, nesses casos, a dependência entre as 

proposições e seus elementos comuns varia em intensidade, a coerência, no sentido 

material, comporta uma graduação, podendo-se dizer que algo seja mais ou menos 

coerente. É considerando esse aspecto que se pode falar em uma promoção em graus 

da normatividade da Constituição, e é isso que justifica a adoção, no controle de 

constitucionalidade, de técnicas que permitam uma racionalização dos efeitos na 

declaração de inconstitucionalidade que promova mais a Constituição como um todo 

(näher am Grunsgesetz). (ÁVILA, 2009: 139-140) 

 

Uma decisão adotada pelo plenário do Supremo Tribunal em um determinado 

caso concreto tem um efeito bastante forte – ou deveria ter – nas decisões tomadas pelos 

diversos Tribunais inferiores do Brasil.  

De qualquer modo, qualquer decisão tomada pelo plenário do STF tem o condão 

de nortear a atuação dos Tribunais nacionais, permitindo até mesmo o julgamento 

monocrático e o impedimento de prosseguimento de recurso, dentre outras consequência já 

referenciadas neste trabalho. 

Assim, é certo que a alteração no sentido dos julgamentos proferidos pelo plenário 

da mais alta Corte de Justiça do país deve ser realizado com muita cautela, de modo a não 

ferir expectativas legitimamente formuladas e direitos regularmente adquiridos. 

                                                           
442 Em suas conclusões, afirma que a teoria das invalidades é compatível com a atribuição de efeitos a atos 

inválidos, desde que haja autorização legal, sendo faculdade do legislador fixá-lo (2009: 169). A seguir, 

entretanto, fundamenta a possibilidade de aplicação do art. 27 com base no princípio da segurança jurídica 

(2009: 174-175), o que para nós já seria suficiente para fundamentar a modulação de efeitos das decisões de 

controle de constitucionalidade. 
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A fórmula do art. 27 da Lei 9868/99 é criticável por inúmeras razões, mas sem 

dúvida a razão que mais nos causa incômodo é o fato de ser uma lei ordinária permitindo a 

manutenção no sistema de lei ou ato normativo inconstitucional. Ou seja, é uma norma de 

hierarquia inferior à da Constituição permitindo que norma, às vezes a ela superior - como 

uma Emenda à Constituição – permaneça válida no sistema. 

Estamos com aqueles que defendem a inconstitucionalidade deste dispositivo443, 

não pelo seu conteúdo, mas pela sua forma (seria como afirmar que o fundamento de validade 

da norma declarada inconstitucional pelo STF, durante o tempo em que permanecerá vigente, 

será o art. 27 da Lei Ordinária 9868/99). 

Entretanto, entendemos que em muitos casos, há a necessidade de se modular os 

efeitos das decisões do STF, de modo a preservar a segurança jurídica e a previsibilidade das 

decisões judiciais e do próprio direito ali concretizado. 

Tal mecanismo se assemelha bastante ao prospective overruling tratado 

anteriormente, em que um Tribunal modifica seu entendimento sobre um determinado assunto 

(e sempre que o faz, a fundamentação deve ser mais robusta, de modo a demonstrar a 

superação daquele entendimento e a necessidade de modificação do posicionamento). 

Quando o STF julga um RE ele não está apenas resolvendo um conflito individual 

de interesses, em atuação substitutiva à partes444. No panorama atual, não se pode negar que 

um julgamento realizado pelo plenário da mais alta Corte de Justiça do país tem um valor para 

o sistema jurídico como um todo, e não apenas para as partes envolvidas, daí a razão de ser da 

preliminar de repercussão geral e do julgamento de recursos repetitivos.  

A decisão adotada pelo plenário do STF deve ter efeito paradigmático para todo o 

ordenamento jurídico, o que confere unidade e coerência ao sistema. Em especial quando o 

julgamento de tal recurso ultrapassou a cláusula de barreira da repercussão geral, ou seja, 

restou comprovado que o julgamento daquela lide ultrapassaria os interesses das partes 

envolvidas no processo.  

Assim, a modulação dos efeitos temporais encontra guarida na própria 

Constituição Federal, em seu art. 5º., que garante a todos o direito à segurança, aí 

compreendida também a segurança jurídica – e não no malfadado art. 27 da Lei 9868/99. Esta 

modulação é uma necessidade sistêmica. 

 

                                                           
443 v. ADIN 2154 e ADIN 2258, ainda não julgadas no que toca ao referido art. 27. 
444 v. Fls.702 e 703 do RE 353.657/PR, voto vista do Ministro Marco Aurélio em que ele afirma categoricamente 

que “No processo subjetivo, o Judiciário atua ante conflito de interesses, em verdadeira substituição à vontade 

das partes, visando ao restabelecimento da paz social” 
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10.  Da declaração de inconstitucionalidade sem nulidade no direito brasileiro 

 

A modulação temporal é utilizada pelo STF para diversas situações, como a da 

declaração de inconstitucionalidade sem nulidade do sistema alemão. Mas a situação no caso 

brasileiro tem a ver com a mora legislativa, de sorte que o STF efetivamente legisla em 

situações como esta. 

A concepção alemã de declaração de inconstitucionalidade sem declaração de 

nulidade foi introduzida no nosso sistema, consoante se depreende exemplificativamente do 

julgamento da ADI 2240-BA (sobre a criação do Município de Luiz Eduardo Magalhães), em 

que foi declarada a inconstitucionalidade sem nulidade da lei criadora do Município pelo 

prazo de 24 meses. Eis uma síntese do caso. 

Em 30 de março de 2000 foi promulgada a Lei n. 7.619 do Estado da Bahia, 

criando o Município de Luís Eduardo Magalhães. Entretanto, a emenda constitucional n. 15 

de 1996 alterou o art. 18 da CF, alterando seu §4º445 no sentido de incluir novas exigências 

para a criação de novos municípios, dentre as quais o cumprimento do “período determinado 

por Lei Complementar Federal”. Ocorre que referida lei jamais chegou a ser elaborada446. 

Assim, a criação do Município padeceu de vício de inconstitucionalidade, haja 

vista a incompatibilidade entre a forma da elaboração da lei estadual e as disposições 

constitucionais que regem a criação de novos municípios. 

Este fato gerou a propositura da ADIN 2240/BA pelo Partido dos Trabalhadores 

em 06 de julho de 2000. A tramitação da ação durou nada menos do que 07 (sete) anos, tendo 

sido julgada apenas no dia 09 de maio de 2007447. 

Durante este tempo nasceram pessoas no Município, morreram pessoas, prefeitos 

foram eleitos, câmara de vereados foi instituída e parlamentares municipais foram eleitos, ou 

seja, inúmeras situações de fato aconteceram no Município e que não poderiam ser 

simplesmente desconsideradas pelo judiciário ao se afirmar que a criação do Município é 

                                                           
445 Art., 18 (...) § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei 

estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, 

mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade 

Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 
446 Curioso o fato de que a LC jamais chegou a ser elaborada, tendo sido alvo de inúmeras discussões no plenário 

do Senado no primeiro semestre de 2013. Entretanto, embora tenha quórum mais qualificado, houve a aprovação 

da Emenda Constitucional n. 57 de 18 de dezembro de 2008, que incluiu o art. 96 no ADCT, convalidando a 

criação de Municípios efetivada em dissonância com o art. 18, §4º., CF. 
447 Fonte: 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2240&classe=ADI&codigoClasse=0

&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M, consultado em 21 de julho de 2013. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2240&classe=ADI&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2240&classe=ADI&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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inconstitucional e que, portanto, nada daquilo existiu juridicamente. Seria negar uma 

realidade efetivamente existente e pulsante. 

Nestas circunstâncias, o STF julgou a ADIN procedente, declarando a 

inconstitucionalidade da criação do Município sem declarar, entretanto, a sua nulidade por 24 

meses. Vale reproduzir a ementa448: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.619/00, 

DO ESTADO DA BAHIA, QUE CRIOU O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL 

POSTERIOR À EC 15/96. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 

PREVISTA NO TEXTO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DISPOSTO NO 

ARTIGO 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. OMISSÃO DO PODER 

LEGISLATIVO. EXISTÊNCIA DE FATO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. 

PRINCÍPIO DA SEGURANÇA DA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO, 

ESTADO DE EXCEÇÃO. A EXCEÇÃO NÃO SE SUBTRAI À NORMA, MAS 

ESTA, SUSPENDENDO-SE, DÁ LUGAR À EXCEÇÃO --- APENAS ASSIM 

ELA SE CONSTITUI COMO REGRA, MANTENDO-SE EM RELAÇÃO COM A 

EXCEÇÃO. 1. O Município foi efetivamente criado e assumiu existência de fato, há 

mais de seis anos, como ente federativo. 2. Existência de fato do Município, 

decorrente da decisão política que importou na sua instalação como ente federativo 

dotado de autonomia. Situação excepcional consolidada, de caráter institucional, 

político. Hipótese que consubstancia reconhecimento e acolhimento da força 

normativa dos fatos. 3. Esta Corte não pode limitar-se à prática de mero 

exercício de subsunção. A situação de exceção, situação consolidada --- embora 

ainda não jurídica --- não pode ser desconsiderada. 4. A exceção resulta de omissão 

do Poder Legislativo, visto que o impedimento de criação, incorporação, fusão e 

desmembramento de Municípios, desde a promulgação da Emenda Constitucional n. 

15, em 12 de setembro de 1.996, deve-se à ausência de lei complementar federal. 5. 

Omissão do Congresso Nacional que inviabiliza o que a Constituição autoriza: 

a criação de Município. A não edição da lei complementar dentro de um prazo 

razoável consubstancia autêntica violação da ordem constitucional. 6. A criação do 

Município de Luís Eduardo Magalhães importa, tal como se deu, uma situação 

excepcional não prevista pelo direito positivo. 7. O estado de exceção é uma 

zona de indiferença entre o caos e o estado da normalidade. Não é a exceção que se 

subtrai à norma, mas a norma que, suspendendo-se, dá lugar à exceção --- apenas 

desse modo ela se constitui como regra, mantendo-se em relação com a exceção. 8. 

Ao Supremo Tribunal Federal incumbe decidir regulando também essas 

situações de exceção. Não se afasta do ordenamento, ao fazê-lo, eis que aplica a 

norma à exceção desaplicando-a, isto é, retirando-a da exceção. 9. Cumpre verificar 

o que menos compromete a força normativa futura da Constituição e sua 

função desetabilização. No aparente conflito de inconstitucionalidades impor-se-ia o 

reconhecimento da existência válida do Município, a fim de que se afaste a agressão 

à federação. 10. O princípio da segurança jurídica prospera em benefício da 

preservação do Município. 11. Princípio da continuidade do Estado. 12. Julgamento 

no qual foi considerada a decisão desta Corte no MI n. 725, quando determinado que 

o Congresso Nacional, no prazo de dezoito meses, ao editar a lei complementar 

federal referida no § 4º do artigo 18 da Constituição do Brasil, considere, 

reconhecendo-a, a existência consolidada do Município de Luís Eduardo Magalhães. 

Declaração de inconstitucionalidade da lei estadual sem pronúncia de sua nulidade 

13. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, mas não 

pronunciar a nulidade pelo prazo de 24 meses, da Lei n. 7.619, de 30 de março de 

2000, do Estado da Bahia. (ADI 2240/BA – BAHIA; Relator  Min. EROS GRAU; 

                                                           
448 Fonte: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+2240%

2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+2240%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&ur

l=http://tinyurl.com/cr3a4a9 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+2240%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+2240%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/cr3a4a9
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+2240%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+2240%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/cr3a4a9
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+2240%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+2240%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/cr3a4a9
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Julgamento:  09/05/2007; Órgão Julgador:  Tribunal Pleno; Dje 02-08-2007; 

REQTE.: PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT; REQDO.: GOVERNADOR 

DO ESTADO DA BAHIA; REQDO.: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DA BAHIA) 
 

É de se notar que a situação excepcional de necessidade de se privilegiar a 

segurança jurídica, em vista dos fatos jurídicos ocorridos no município, foi gerada por força 

da omissão do próprio STF – a omissão do legislativo gerou a inconstitucionalidade da 

criação do município -, que demorou sete anos para julgar a ação, não obstante a gravidade da 

situação que se manifestava na inicial. 

Ou seja, não obstante a ação ter sido proposta em 06 de julho de 2000, momento 

em que muitas das situações consideradas na própria decisão para que fosse conferida a 

validade da norma inconstitucional ainda não tivessem ocorrido – ou ao menos não tivessem a 

proporção que ganharam após 3 anos de existência do Município -, como nascimentos, 

mortes, eleição dentre outras. 

Assim, no caso brasileiro, ao invés de criar situação de estabilidade institucional 

com a declaração de inconstitucionalidade sem nulidade, o que se criou no STF em nada 

colaborou para a unidade do sistema.  

Note-se que a mora do legislativo em regulamentar a Constituição gerou uma 

inconstitucionalidade por omissão, atacável por meio de ADIN-om. Mas a mora do STF em 

julgar a ADIN proposta contra a criação de Município em descompasso com a determinação 

constitucional é impugnável por qual instrumento? 

A “importação” da declaração de inconstitucionalidade sem nulidade, como se 

percebe, também não foi efetivada de maneira adequada, visando preservar situações de 

excepcionalidade geradas pela mora legislativa. Ela tem sido utilizada para corrigir a mora do 

próprio STF. 

 

11. Aspectos subjetivos das decisões do STF com efeito vinculante 

 

O aspecto subjetivo das decisões vinculantes do STF é bastante interessante, pois 

elas possuem efeito vinculante aos demais órgãos do judiciário e à administração pública, mas 

não possuem eficácia erga omnes. 

Percebe-se, num primeiro momento, que o próprio STF não está vinculado aos 

ditames das suas próprias decisões, que vinculam apenas os demais órgãos do judiciário. Tal 

assertiva, entretanto, não pode significar que o STF julgue de maneira diversa sem que haja 
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uma fundada justificativa449 que afaste as circunstâncias fáticas daquelas que determinam a 

aplicação da decisão vinculante (MARINONI, 2011: 9).  

A ausência de vinculação do próprio STF às súmulas e decisões vinculantes 

significa, unicamente, que o próprio STF pode/deve rever os termos da decisão ou súmula 

quando esta não se mostrar mais adequada. 

Denota-se, ainda, que as decisões e súmulas vinculantes somente vinculam os 

demais órgãos do judiciário e à administração pública, excluindo-se, portanto, o legislativo, o 

que pode ensejar dúvidas com respeito à necessidade deste observar o conteúdo vinculante. E 

também os particulares não estão vinculados. 

É certo que esta discussão passa pela análise da natureza jurídica da súmula 

vinculante, o que ainda não é ponto pacífico na doutrina consoante acima destacado. Se a 

compreensão for no sentido da súmula vinculante representar nada mais do que o resultado da 

interpretação da questão constitucional pelo STF, o que nos parece a opção mais razoável, 

muito embora não haja o constituinte reformador colocado expressamente a eficácia erga 

omnes às súmulas, tendo-se restringido ao efeito vinculante das mesmas, tal eficácia se mostra 

decorrência lógica da própria aplicação da súmula. 

Deste modo, as decisões proferidas em sede de arbitragem em sentido contrário ao 

quanto estabelecido por súmula vinculante poderão ser objeto de questionamento judicial por 

inconstitucionalidade (não caberá a Reclamação neste caso, pois o árbitro não está vinculado 

à súmula). Da mesma forma, os atos de particulares que ofenderem o disposto na súmula 

vinculante também poderão ser levados a juízo por afronta à norma constitucional emana do 

texto sumular vinculante. 

Já com relação ao legislativo, qualquer tipo de interpretação que possa ensejar 

proibição do legislativo em realizar sua atividade precípua, qual seja, legislar, deve ser vista 

com muita cautela, já que num Estado Democrático de Direito os poderes do Estado deverão 

conviver de maneira pacífica e saudável, de modo que a atuação de um deles não represente a 

aniquilação do outro. 

 Uma primeira análise que se mostra necessária para avaliar a questão da 

possibilidade do legislativo legislar de modo contrário às decisões ou a súmulas vinculantes é 

a alocação da súmula vinculante na pirâmide hierárquica das normas jurídicas. 

                                                           
449 “O juiz que contraria a sua própria decisão, sem a devida justificativa, está muito longe do exercício de 

qualquer liberdade, estando muito mais perto da prática de um ato de insanidade.” (MARINONI, 2009) 
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Isto porque somente uma norma de hierarquia igual ou superior poderá suplantar 

outra norma vigente. Novamente a questão gira em torno da definição da natureza jurídica do 

instituto.  

Acaso a compreensão sobre a natureza jurídica da súmula vinculante resida na 

afirmação de que se trata de norma jurídica com a mesma natureza da norma legal 

(TAVARES, 2007, p. 263), uma nova lei ordinária poderia perfeitamente contrariar o 

conteúdo de súmula vinculante, de modo que a presunção de constitucionalidade, ainda que 

relativa (juris tantum), tornará a lei plenamente aplicável, até que eventual decisão do STF em 

sede de controle abstrato pronuncie sua inconstitucionalidade, ou ratifique sua 

constitucionalidade, tornando a presunção absoluta (sobre as presunções, BINENBOJM, 

2010, p. 132).  

De outro lado, se a compreensão for no sentido de conferir hierarquia superior à 

súmula vinculante, eventual lei ordinária produzida pelo legislativo restará inócua, pois 

incapaz de alterar a situação gerada por norma de hierarquia superior. Nesta situação, somente 

Emenda Constitucional teria o condão de alterar a situação jurídica gerada pela edição da 

súmula vinculante. 

E esta mesma solução deve ser dada à hipótese de se considerar a súmula 

vinculante como norma constitucional resultante da interpretação autêntica realizada pelo 

Supremo Tribunal Federal a respeito de uma determinada questão jurídica. A análise sobre o 

que deve ser objeto de vinculação das súmulas vinculantes – se as teses jurídicas utilizadas 

como razões determinantes do julgamento – holding -, ou se somente o enunciado - é feita a 

seguir.   

Por último, não se vislumbra nenhum obstáculo ao legislativo acaso a 

compreensão seja no sentido de se tratarem as súmulas vinculantes de precedentes judiciais450.  

 

                                                           
450 E neste sentido há até mesmo entendimento do STF a respeito do tema, publicado no informativo 377 da 

Corte, assim: “Efeito Vinculante e Poder Legislativo. A eficácia geral e o efeito vinculante de decisão 

proferida pelo STF em ação declaratória de constitucionalidade ou direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal não alcançam o Poder Legislativo, que pode editar nova lei com idêntico teor ao texto 

anteriormente censurado pela Corte. Perfilhando esse entendimento, e tendo em conta o disposto no § 2º do art. 

102 da CF e no parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868/99, o Plenário negou provimento a agravo regimental em 

reclamação na qual se alegava que a edição da Lei 14.938/2003, do Estado de Minas Gerais, que instituiu taxa de 

segurança pública, afrontava a decisão do STF na ADI 2424 MC/CE (acórdão pendente de publicação), em que 

se suspendera a eficácia de artigos da Lei 13.084/2000, do Estado do Ceará, que criara semelhante tributo. 

Ressaltou-se que entender de forma contrária afetaria a relação de equilíbrio entre o tribunal constitucional e o 

legislador, reduzindo o último a papel subordinado perante o poder incontrolável do primeiro, acarretando 

prejuízo do espaço democrático-representativo da legitimidade política do órgão legislativo, bem como criando 

mais um fator de resistência a produzir o inaceitável fenômeno da chamada fossilização da Constituição. Rcl 

2617 AgR/MG, rel. Min. Cezar Peluso, 23.2.2005. (Rcl-2617)” 

http://www.stf.jus.br/processos/processo.asp?PROCESSO=2617&CLASSE=Rcl&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/processos/processo.asp?PROCESSO=2617&CLASSE=Rcl&ORIGEM=AP&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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12. O sistema de votação e a impossibilidade de extração da ratio decidendi 

 

O ideal, portanto, seria que o julgamento pudesse ser levado em conta para fins de 

compreensão da análise de constitucionalidade efetivada pelos Ministros do STF, permitindo, 

assim, que a ratio decidendi fosse tomada de eficácia erga omnes e de efeito vinculante. 

Esta situação, entretanto, encontra obstáculos para sua efetivação. Dentre os 

obstáculos, consideramos que a forma de tomada de decisão utilizada pelo STF é o maior 

deles, configurando-se quase intransponível. Vejamos a sistemática de votação do Tribunal. 

Ao chegar ao STF, após a verificação da regularidade formal, o processo é 

enviado ao Presidente para distribuição a um relator, realizada eletrônica e aleatoriamente451. 

O relator poder tomar decisões monocráticas (que serão vistas adiante). Levado o processo a 

julgamento, o relator faz a leitura de seu relatório452 e apresenta o primeiro voto. 

O processo de tomada de decisão no STF é regulado elos artigos 93 a 103 do 

RISTF. Pela análise destes dispositivos constata-se que a Corte pode decidir por meio de 

Acórdão (para as conclusões das decisões das Turmas e do Pleno, nos termos do art. 93453). 

Quando a sessão for secreta - o que somente ocorre nos casos previstos em lei 

dada a excepcionalidade da situação nos termos dos já referidos artigos 5º., LX e 93, IX da 

Constituição Federal -, o acórdão será lavrado pelo autor do primeiro voto vencedor, que não 

se mencionará, e deverá conter suscintamente a exposição da controvérsia, a fundamentação 

adotada e o dispositivo, além do enunciado da conclusão de voto divergente, caso haja454. Este 

acórdão será assinado pelo Presidente e pelos Ministros que participaram do julgamento, em 

ordem decrescente de antiguidade455. 

O art. 135 do RISTF define como será a sessão de julgamento, destacando que 

após os debates orais, serão colhidos os votos do Relator, do Revisor e dos demais Ministros, 

na ordem inversa da antiguidade. Caso o Relator seja vencido, será nomeado um relator para o 

acórdão (o Revisor ou o Ministro que houver proferido o primeiro voto divergente456). 

Os Ministros podem, mediante autorização do Presidente, antecipar seu voto, 

sendo que o voto proferido por um Ministro será computado ainda que o mesmo saia do cargo 

(KLAFKE, 2010: 14). 

                                                           
451 Arts. 60, 66 e 67 do RISTF. 
452 Nos termos do art. 87, RISTF, serão remetidas previamente cópias do relatório aos demais ministros. 
453 O parágrafo único do artigo 93, RISTF ressalva que as decisões de remessa ao plenário e de julgamento de 

agravo de instrumento dispensam acórdão. 
454 Art. 98, RISTF. 
455 Art. 98, parágrafo único, RISTF. 
456 Art. 135, §§3º. e 4º., RISTF. 
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Permite-se o pedido de vista (art. 455, CPC), com a suspensão do julgamento sem 

um prazo final, o que pode levar o processo a ficar pendente por anos, consoante tratado 

anteriormente, além de possibilitar aos Ministros verdadeiramente “manipular” a agenda 

polítca do Supremo ao invés de suscitar a discussão e a reflexão sobre temas relevantes. 

A sistemática de decisão causa tantos problemas que o Ministro César Peluso, 

quando assumiu a presidência do Tribunal, defendeu a realização de seções prévias de 

julgamento para os casos de grande repercussão, de sorte a evitar a exposição dos Ministros à 

mídia e de preservar o próprio Tribunal (KLAFKE, 2010: 2). 

Percebe-se, portanto, que o dinâmica de votação não colabora para a ocorrência de 

uma efetiva deliberação na Corte457, com o debate de argumentos pelos Ministros, pois cada 

qual vai para a sessão única de audiência, debates e julgamento com o voto já preparado458.  

 

13. Sobre a deliberação no STF 

 

Vários trabalhos analisaram a questão da deliberação no STF459. Não é objeto 

deste trabalho esta análise, consoante explicitado na introdução, mas uma breve referência aos 

trabalhos realizados sobre este ponto irá colaborar para as conclusões desta pesquisa. 

Virgílio Afonso da Silva (2009: 210) aponta, com fundamento em Farejohn e 

Pasquino, a existência de dois tipos de deliberação: interna e externa, sendo a primeira a 

deliberação existente dentro da Corte, “no intuito de fazer com que esse grupo, como um 

todo, decida em uma determinada direção”, e a segunda, “consiste no esforço de convencer 

atores externos ao grupo.” 

Afirma Silva (2009: 210) que o modelo americano de deliberação na Suprema 

Corte e o modelo europeu são exemplos destas duas formas de deliberação. O americano, com 

as audiências, as sustentações orais e os amici curiae, permite uma interação entre a Corte e o 

ambiente externo. O modelo alemão, de outro lado, implica em uma decisão conjunta, com 

argumentação interna e longa deliberação sobre os casos, sem expor individualmente os 

                                                           
457 “Se o que falta à Corte é a adoção de uma postura condizente com a promoção de deliberação (...) é preciso 

que o STF se convença que a deliberação é o modo pelo qual as decisões devem ser atingidas.” (MATTIUZZO, 

2011: ) 
458 Klafke (2010: 14-15) faz referência a artigo de Aliomar Baleeiro, em que destaca que “Geralmente, os 

ministros redigem previamente os votos, para serem lidos. Terminado o julgamento, os autos, o relatório e os 

votos vão para a Seção de Taquigrafia, que junta as notas ou resumos dos debates. Os ministros fazem a revisão 

das notas taquigráficas e das cópias do relatório e do voto. Os originais ficam arquivados. No passado, o relator 

redigia de próprio punho o acórdão e a ementa. Atualmente, só esta é redigida pelo juiz. O acórdão, hoje, tem 

sentido apenas formal, pois os fundamentos e o alcance da decisão constam dos votos escritos ou taquigrafados, 

que o integram.” (Baleeiro, 1968, p. 119) 
459 Virgílio Afonso da Silva, Conrado Hübner Mendes, Thomas da Rosa Bustamante dentre outros. 
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julgadores, resultando em uma decisão “única, institucional, clara, objetiva e de consenso.” 

(SILVA, 2009: 210) 

A crítica ao modelo americano feita por Ferejohn e Pasquino (apud MENDES, 

2009: 211) reside no fato de que o trabalho dos Justices é individual e isolado, não possuindo 

eles o objetivo primordial de convencer seus colegas de Corte acerca da correção de suas 

posições – e para tanto, usa como exemplo os votos divergentes do juiz Scalia. Esta 

circunstância resulta em um julgamento sem deliberação no sentido estrito da palavra, pois 

não há praticamente interação entre os juízes em si (nas palavras de Mendes, “a plateia do juiz 

é externa”). 

De qualquer maneira, a deliberação existente na Suprema Corte americana ainda é 

mais racional do que a forma de julgamento do STF, pois embora haja a abertura explícita 

para a divergência no caso dos Estados Unidos, há no final do julgamento um posicionamento 

da Corte460. 

A sistemática de votação adotada pelo STF, em que cada Ministro manifesta o seu 

voto sem haver necessária conexão entre as posições defendidas – seja para concordar ou 

discordar do posicionamento do Relator – leva ao estabelecimento de absoluta ausência de 

deliberação da Corte, o que prejudica a utilização da técnica dos precedentes judiciais, por 

inviabilizar a extração da ratio decidendi. 

Em artigo sugestivamente intitulado “Onze ilhas461”, Conrado Hübner destaca que 

os posicionamentos dos Ministros expostos em seus votos não permitem a definição da razão 

pela qual o STF decidiu de uma determinada maneira. Nas palavras do autor, “ficamos sem 

resposta. Ou melhor, ficamos com muitas respostas que nem sequer conversam entre si” 

(HÜBNER, 2010). 

Trata-se, na visão de Conrado Hubner (2010), de um Tribunal “descolegiado”, 

com “um emaranhado de opiniões individuais que não fazem, aparentemente, esforço para 

convergir.” 

Afirma o autor, corroborando nossa assertiva de que o obstáculo é quase 

intransponível, que “(S)se tentarmos levar os argumentos do STF a sério, porém, esbarramos 

numa outra dificuldade: argumentos "do tribunal" quase nunca existem, exceto por obra de 

uma metáfora. Não há, exceções à parte, razões compartilhadas” (HÜBNER, 2010). 

Com relação à deliberação, assim afirma Hübner (2010): 

                                                           
460 Consoante tratamos neste trabalho, o Justice Marshall extinguiu a decisão seriatim na Suprema Corte desde o 

final do século XVIII. 
461 Artigo publicado no jornal Folha de são Paulo em 01 de fevereiro de 2010, disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0102201008.htm, consultado em 13 de julho de 2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0102201008.htm
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Praticantes da deliberação escutam tanto quanto falam e não se importam em ser 

persuadidos. Formam um time que joga em conjunto, sem estrelismos individuais. 

São colegas, não adversários. Cooperam, não competem. Respeitam o direito ao 

voto vencido e concorrente, justificáveis se produtos do desacordo autêntico, não de 

vaidade ou preciosismo. 

Um tribunal, se pretende construir uma jurisprudência vigorosa, que sirva de bússola 

para o regime democrático, precisa almejar uma deliberação assim ambiciosa. 

Nossa jurisprudência constitucional, contudo, é quase obscurantista, refém das 

idiossincrasias enciclopédicas de cada um dos ministros do STF e facilmente 

manipulável pela retórica advocatícia. Fragiliza nossa linguagem dos direitos 

fundamentais, que permanece desguarnecida de uma casuística coerente nas 

decisões do Supremo. 

 

Quanto às decisões na Europa continental, normalmente elas são anônimas e a 

deliberação é secreta, enquanto nos países de common law o julgamento é resultado de um 

debate público (LAFFRANQUE, 2003: 165). 

Na Alemanha, as razões determinantes são devidamente estruturadas como parte 

integrante obrigatória da decisão (MARTINS, 2005: 99). As decisões do STF, entretanto, não 

possuem uma estruturação das razões determinantes do julgado elaborada coletivamente: as 

ementas e o acórdão são elaborados pelo Relator, e os votos são elaborados individualmente 

por cada Ministro. 

Em monografia apresentada à SBDP, Macela Mattiuzzo analisa a função dos 

votos vencidos e a eventual existência de relação entre a tese neles exposta e a tese vencedora. 

No estudo, a conclusão foi de que mais de 20% das teses vencidas não tinham qualquer tipo 

de relação com a tese vencedora (2011: 54). 

Guilherme Forma Klafke, também em monografia apresentada à SBDP, faz 

referência voto do Ministro Cezar Peluso na Reclamação 9428/DF, em que o Ministro afirma 

que:  

É que aqui, diferentemente do que sucede em sistemas constitucionais estrangeiros, 

não há, de regra, tácita e necessária concordância entre os argumentos adotados 

pelos Ministros, que, em essência, quando acorde, assentimos aos termos do capítulo 

decisório ou parte dispositiva da sentença, já nem sempre sobre os fundamentos que 

lhe subjazem. Não raro, e é coisa notória, colhem-se, ainda em casos de 

unanimidade quanto à decisão em si, públicas e irredutíveis divergências entre os 

fundamentos dos votos que a compõem, os quais não refletem, nem podem refletir, 

sobretudo para fins de caracterização de paradigmas de controle, a opinion of the 

Court. (2010: 4) 

 

Nesta pesquisa, Klafke (2010: 95-121), após pesquisar decisões do plenário do 

STF sobre controle abstrato de constitucionalidade, aponta sete vícios do processo decisório 

do plenário do STF, a saber: 

1. Omissão do plenário: muitas vezes o plenário se omite em discutir todos os 

pontos levantados no julgamento (2010: 95); 

2. Inconsistência na definição dos pontos controversos: “cada voto realça um 

aspecto diferente da questão sem tratar dos outros” (2010: 101); 
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3. Sessão única de julgamento: salvo quando há o pedido de vista, “os ministros 

têm, em regra, apenas uma sessão para relatar o caso, deliberar sobre ele, colher os 

votos e proferir o resultado.” (2010: 105); 

4. Deturpação do voto-vista: ao invés de permitir ao julgador decidir de acordo 

com sua própria convicção, o voto-vista acaba gerando desnecessário prolongamento do 

feito (pela ocorrência de grande distância temporal entre uma sessão e outra) e possível 

descontextualização do voto, pois proferido em momento tão distante que torna o voto-

vista muitas vezes sem conexão com o voto do Relator (2010: 110-112); 

5. Improdutividade dos debates: o debate no plenário é pautado pelo dissenso, não 

havendo deliberação entre os ministros (2010: 113); 

6. Ausência de racionalidade comum: “o processo decisório do STF facilita que 

várias questões sejam tratadas pelos ministros e vários fundamentos sejam trazidos à 

decisão, sem que se forme uma voz comum ‘da Corte’.” (2010: 117); 

7. Isolamento dos ministros: “os votos, em sua maioria, ou não fazem menção a 

qualquer fundamento contido em outro pronunciamento, ou fazem menções superficiais, 

dispensáveis ou meramente elogiosas.” (2010: 119)  

 

Percebe-se, assim, que o processo decisório no STF leva ao isolamento dos votos 

e à fragmentação do tribunal, que padece de um posicionamento definido acerca dos casos 

que são levados a julgamento, dificultando sobremaneira a efetivação da integridade do nosso 

sistema jurídico. 

Neste sentido afirma Oscar Vilhena Vieira: 

Assim, as decisões precisam deixar de ser vistas como uma somatória aritmética de 

votos díspares. Na realidade, o que o sistema jurídico necessita são decisões que 

correspondam a um maior consenso decorrente de um intenso processo de discussão 

e deliberação da corte. (2008: 458) 

 

Conclui-se, portanto, que a ausência de unidade na deliberação e decisão causa 

dificuldade no sentido de se identificar o conteúdo jurídico decorrente dos julgamentos do 

STF. 

Neste mesmo sentido, ao analisar o caso das pesquisas com células-tronco (ADI 

3510), Vojvodic, Machado e Cardoso (2009, p. 26) afirmam que até mesmo o sistema de 

contagem de votos gera polêmica. Neste caso, relatam, cada ministro destacou uma condição 

diferente para a realização das pesquisas, e os votos não se comunicavam. O placar – de 

código binário – computava os votos que adicionavam condições como pela 

inconstitucionalidade, gerando a insatisfação do Ministro Peluso, que entendia que “a essência 

de seu voto (sua ratio decidendi) era favorável à realização das pesquisas”. 

Sobre a utilização dos precedentes pelo STF, que deveria ser orientada pela ideia 

do “romance em cadeia”, desenvolvida por Dworkin (VOJVODIC; MACHADO; 

CARDOSO, 2009: 26), destacam que 
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A orientação dos ministros para a formação de precedentes, nas decisões de casos 

difíceis, parece ser uma tendência recente, que contrasta com o (não/mau) uso que os 

ministros tradicionalmente fazem de suas “decisões anteriores”, citando-as de 

maneira aleatória, sem confirmação do conteúdo da decisão (ratio decidendi) -, ou 

de maneira estratégica -, apenas aquelas que favoreçam a linha argumentativa do 

ministro. (...) 

A teoria de Dworkin é útil na medida em que demonstra a necessidade de diálogo 

entre decisões para que se forme um entendimento coerente por parte da corte. (...) 

uma corte que dialoga com suas próprias decisões pode obter melhor qualidade 

nestas, o que pode implicar em um processo interpretativo mais consolidado no 

tempo. 

 

A adoção da sistemática precedentalista impõe ao STF o dever de atuar de 

maneira coletiva, como Corte, e não como uma soma de votos individuais. E mais, exige que 

o próprio Tribunal respeite seus precedentes, o que não impede a sua superação, nos exatos 

moldes do overruling precedentalista. 

Ou seja, para que seja possível atribuir efeito vinculante às decisões do STF, é 

necessário alterar o modo de deliberação da corte, impedindo que cada Ministro profira seu 

voto sem compromisso com uma deliberação da Corte e com as decisões anteriores, pois isto 

impede a extração da ratio decidendi e do posicionamento da Corte, ou seja, inviabiliza o 

conhecimento dos motivos determinantes da decisão. 

 

14. A ADPF 132 e o problema da votação seriatim 

 

A ação foi proposta pelo Governador do Rio de Janeiro por força da interpretação 

dada ao art. 19 e art. 33, I a X, ambos do Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio de 

Janeiro (Decreto-lei 220/1975), bem como por força de decisões judiciais proferidas em todas 

as unidades federativas do país conferindo tratamento diferenciado à união estável 

homoafetiva e aquela composta por pessoas heterossexuais. 

Invocando os princípios da igualdade, da liberdade, da dignidade da pessoa 

humana, da segurança jurídica e da razoabilidade ou proporcionalidade, pede a equiparação 

das duas uniões – homoafetiva e heteroafetiva. 

Subsidiariamente, pede que a ADPF seja conhecida como ADI e que seja dada 

interpretação conforme à Constituição aos dispositivos estaduais invocados e ao art. 1723 do 

Código Civil, que dispõe que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida 

com o objetivo de constituição de família”, para que a interpretação aplicada seja no sentido 

de não proibir que o regime jurídico da união estável seja aplicado à união homoafetiva.  
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Em razão da coincidência de objetos, a ADI 4277 (proposta como ADPF 178 pela 

Procuradoria Geral da República e convertida em ADI pelo Ministro Gilmar Mendes, então 

Presidente do STF), proposta com o objetivo de que seja obrigatório o reconhecimento da 

união homoafetiva como entidade familiar, com os mesmos direitos e obrigações da união 

estável entre homem e mulher, foi distribuída por prevenção também ao Ministro Ayres 

Britto. 

Considerando que ambas as ações possuem os mesmos fundamentos e pedidos, o 

Min. Ayres Britto relatou ambas as ações conjuntamente e proferiu voto no sentido de julgar 

prejudicado o primeiro pedido feito pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro - em face 

da perda parcial de objeto decorrente da vigência do art. 1º. da Lei estadual fluminense n. 

5034/2007, que confere equiparação aos parceiros homoafetivos aos heteroafetivos para fins 

previdenciários – e receber o pedido remanescente como ADIn. 

No mérito, entende que merece guarda o pedido de ambas as ações e fundamenta 

sua decisão afirmando que “o sexo das pessoas, salvo expressa disposição constitucional em 

contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica”.  Citou filósofos e fez referência 

à vedação ao preconceito prevista no art. 3º., IV, CF.  

Considerando o termo família como fato cultural e espiritual (fls. 20), uma 

realidade do mundo do ser (fls. 24), utilizou o valor “liberdade” para dispor cada qual de sua 

sexualidade (fls. 34) como vetor do seu voto e considerou a ausência de proibição no 

ordenamento como fundamento que autoriza o reconhecimento da união homoafetiva (linha 

de argumentação: norma geral negativa – fls. 27). 

O segundo ministro a proferir voto foi Luiz Fux, que partiu de 5 premissas (1. 

homossexualidade é um fato da vida; 2. homossexualidade é orientação e não opção sexual; 3. 

Homossexualidade não é ideologia ou crença; 3. Homossexuais constituem entre si relações 

contínuas e duradouras para compartilhar projetos de vida; e 5. não há vedação às uniões 

homoafetivas no direito brasileiro – fls. 59 e 60 – linha da norma geral negativa) para 

concluir da mesma forma que o Relator, pela possibilidade de tratamento idêntico à união 

homoafetiva e heteroafetiva, delimitando ao pedido dos autos, sem qualquer outra extensão. 

O valor que utilizou como vetor de seu voto, entretanto, foi o da isonomia (fls. 66) e 

considera família como “ambiente e veículo de realização dos direitos fundamentais” (fls. 

62).  

Na sequência a Ministra Carmen Lúcia antecipou seu voto, no sentido de 

procedência das ações com as delimitações trazidas pelo Ministro Fux. Trata a união 

homoafetiva como “escolha individual”, pautando-se pelo valor liberdade. Faz a 
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interpretação da própria Constituição (art. 226, §3º., CF) à luz dos princípios da liberdade 

e igualdade, reconhece “admissível como entidade familiar a união de pessoas do mesmo 

sexo e os mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis” (fls. 97). Não 

faz menção expressa ao que compreender por família e nem se adere à tese de “norma geral 

negativa”. 

Após o voto da Ministra, o Ministro Gilmar Mendes pede explicação, para que 

fosse analisada a possibilidade de se dar “interpretação conforme” a norma constitucional (no 

caso, ao art. 226, §3º., CF, que é reproduzido no art. 1723, CC), o que seria, nas palavras do 

Ministro, “um tipo de interpretação conforme muito extravagante (fls. 99). 

O próximo a votar é o Ministro Lewandowski, que antecipa seu voto. Identifica 

na CF três tipos de família (a constituída pelo casamento, pela união estável e a monoparental 

– fls. 102). Afirma expressamente que “não há como enquadrar a união entre pessoas do 

mesmo sexo em nenhuma dessas espécies de família” (fls. 103-104).  

Faz referência às discussões travadas na assembleia constituinte, no sentido de 

que “a união estável abrange, única e exclusivamente, pessoas de sexo distinto” (fls. 104). 

Considera a união homoafetiva um quarto gênero de família, não previsto no art. 226, CF 

– cujo rol é exemplificativo -, e que demanda a integração analógica na legislação ordinária, 

ante a lacuna no ordenamento462. Para o Ministro, então, aplica-se à “união homoafetiva 

estável” as regras do instituto que lhe é mais próximo, a união estável heterossexual. 

O vetor de sua posição é a necessidade do direito regular os fatos da 

sociedade, e sua linha de pensamento é no sentido da lacuna normativa que exige a 

integração analógica. 

O quinto voto foi do Ministro Joaquim Barbosa, que considera que há um 

descompasso entre o direito e a sociedade, e que cumpre às Cortes Constitucionais funcionar 

como ponte entre os dois mundos – dos fatos e do direito. O valor utilizado como vetor de 

seu voto é a dignidade da pessoa humana e a vedação à discriminação (fls. 118). Não 

conceitua família, mas segue a linha de que a união estável se presta a regulamentar 

uniões não submetidas ao casamento (fls. 119). 

Em seguida proferiu voto o Ministro Gilmar Mendes, que assume a possibilidade 

do legislador agir em sentido contrário do quanto está a decidir o Tribunal (fls. 122), já que o 

tema deveria ser tratado primariamente pelo Congresso Nacional (fls. 123). Entende haver 

                                                           
462 Diga-se que esse posicionamento viabiliza interpretação no sentido de ser possível a regulamentação ordinária 

em sentido diverso, ou seja, proibindo a união homoafetiva, ou dando-lhe tratamento diferenciado da união 

heteroafetiva. 
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fundamentos constitucionais para o reconhecimento da união homoafetiva, mas afirma que 

estes não decorrem do art. 226, §3º., tampouco do art. 1723 do CC. O fundamento é o dever 

de proteção do Estado aos direitos fundamentais e às minorias (fls. 197), e a linha 

argumentativa é de lacuna valorativa ou axiológica (fls. 194). 

O sétimo voto foi do Ministro Marco Aurélio, que supreendentemente redigiu 

voto prévio no sentido de que o reconhecimento da união homoafetiva como efetiva união 

estável é decorrência direta do texto constitucional (fls. 206), tendo como vetor a 

dignidade da pessoa humana.  

Ressalta o novo perfil da família, tratando no plural do instituto: “as famílias”, e 

afirma que se trata de situação muito mais ampla do que uma união patrimonial, impedindo 

que a união seja mera sociedade de fato, de vocação empresarial (fls. 209). 

Na sequência proferiu voto o Ministro Celso de Mello, que não vislumbra a 

existência de lacuna voluntária ou consciente no texto constitucional (fls. 234), sendo a 

interpretação sistemática e teleológica suficientes para superar a literalidade do art. 226, §3º., 

CF (fls. 235).  

A linha argumentativa é de que há incidência direta dos princípios 

constitucionais que autorizam o mesmo regime jurídico aplicável às uniões heteroafetivas às 

homoafetivas. O valor que prevalece em seu voto é o da isonomia. Faz referência ao direito 

de constituir família independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero (fls. 

258). 

Finalizando, o Ministro Cezar Peluso inicia seu voto afirmando a 

impossibilidade de se realizar a interpretação conforme de texto da própria Constituição, 

ressaltando que não há identidade entre o texto do art. 1723, CC e do art. 226, §3º., CF.  

Entendendo que o art. 226 é enumerativo, permitindo a existência de outros tipos 

de família, adota a linha de lacuna normativa (fls. 267). Aplica por equiparação as normas 

relacionadas à união estável. Não se consegue extrair qual o vetor do seu voto. 

Em síntese, conseguimos elaborar o seguinte quadro com relação ao 

posicionamento dos Ministros neste caso: 

Ministro Valor principal Linha 

Ayres Britto Liberdade Norma geral negativa 

Luiz Fux Isonomia Norma geral negativa 

Cármen Lúcia Liberdade - 

Ricardo Lewandowski Direito deve Lacuna normativa (integração 
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regular a sociedade analógica) 

Joaquim Barbosa Dignidade da 

pessoa humana 

Decorrência direta da CF  

Gilmar Mendes Dever de proteção 

do Estado 

Lacuna valorativa ou axiológica 

Marco Aurélio Dignidade da 

pessoa humana 

Decorrência direta da CF 

Celso de Mello Isonomia Decorrência direta da CF  

Cézar Peluso - Lacuna normativa 

 

Ou seja, não há como estabelecer o valor que orientou o julgamento, tampouco a 

linha argumentativa que foi afirmada pelo STF.  

No aspecto material, portanto, não há como se estabelecer uma única ratio 

decidendi. Sob o aspecto político, percebe-se que não há uma “posição da corte”, não há um 

todo, mas várias parcelas. 

Se não há como se estabelecer os motivos determinantes do julgado, não há como 

extrair qualquer norma jurídica deste julgamento, senão a possibilidade de reconhecer a união 

estável – situação de fato – para fins de proteção jurídica do Estado. 

E então a questão mais estranha deste julgamento: como se pode fundamentar a 

realização do casamento com base nesta manifestação do STF? 

O casamento é instituto de direito civil regulamentado por lei. É ato formal que 

demanda o preenchimento de diversos requisitos previstos nos artigos 1511 e seguintes do 

CC, dentre eles o art. 1.514, que destaca que “O casamento se realiza no momento em que o 

homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo 

conjugal, e o juiz os declara casados” (grifos nossos), não tendo sido este artigo sequer 

mencionado na ADPF em questão. 

Ou seja, jamais poderia decorrer da ADPF 132 a regularidade do casamento civil 

entre pessoas do mesmo sexo apenas pelo que está no dispositivo da decisão (o art. 1723 do 

CC não trata disto). E nesta ação não existe a menor possibilidade de se extrair uma ratio 

decidendi, pois cada ministro deu um voto com uma fundamentação diferente (lacuna 

constitucional, norma geral negativa, incidência direta da Constituição). 
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Não se sabe, assim, o que levou o CNJ a determinar a Resolução 175463. Estaria o 

CNJ realizando controle de constitucionalidade de ofício, ou mesmo legislando, já que inovou 

no ordenamento jurídico? Caberia Reclamação por usurpação da competência do STF para 

declarar a inconstitucionalidade do art. 1514 do CC, que exige a diferença de gênero para o 

casamento? Ou a Resolução representa mesmo usurpação da função legislativa, reservada ao 

Congresso Nacional para o tema relacionado ao direito civil, nos termos do art. 22, I, CF? 

A situação é estranha, mas é certo que com relação à ADPF 132/ADI 4227 não se 

pode extrair a conclusão de que o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é reconhecido 

pelo nosso sistema.  

Uma coisa é o reconhecimento de efeitos jurídicos a uma situação de fato (união 

estável) e outra, completamente diferente, é afirma que este reconhecimento leva ao direito de 

realizar casamento, um instituto criado pelo direito (artificialmente, portanto) e que demanda 

o preenchimento de diversos requisitos e formalidades legais. Há também quem afirme que 

esta Resolução foi verdadeira obra legislativa, ofendendo, desta feita, o art. 2º. da 

Constituição Federal464. 

A Resolução 175 do CNJ é uma prova inequívoca de que os operadores do nosso 

sistema não possuem condições técnicas de compreender e aplicar a doutrina dos precedentes 

judiciais. Esta resolução é objeto da ADIN 4966, distribuída no STF no dia 06 de junho de 

2013. 

Marcelo Alves Souza (2012: 65) relata que no Brasil a lei do mínimo esforço 

normalmente leva um juiz a julgar um caso da mesma forma que um anterior. Como no Brasil 

não existe a vinculação aos precedentes, os juízes interpretam livremente o precedente para 

extrair um princípio, independentemente de sua caracterização como ratio ou dicta, de sorte 

                                                           
463 Segue a resolução, na íntegra: “RESOLUÇÃO Nº 175, DE 14 DE MAIO DE 2013. Dispõe sobre a 

habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de 

mesmo sexo. O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições 

constitucionais e regimentais, CONSIDERANDO a decisão do plenário do Conselho Nacional de Justiça, 

tomada no julgamento do Ato Normativo no 0002626-65.2013.2.00.0000, na 169ª Sessão Ordinária, realizada 

em 14 de maio de 2013; CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, nos acórdãos prolatados em 

julgamento da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF, reconheceu a inconstitucionalidade de distinção de tratamento 

legal às uniões estáveis constituídas por pessoas de mesmo sexo; CONSIDERANDO que as referidas decisões 

foram proferidas com eficácia vinculante à administração pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do RESP 1.183.378/RS, decidiu inexistir 

óbices legais à celebração de casamento entre pessoas de mesmo sexo; CONSIDERANDO a competência do 

Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 103-B, da Constituição Federal de 1988; RESOLVE: Art. 1º É 

vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de 

união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo. Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º implicará a 

imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis. Art. 3º Esta resolução entra 

em vigor na data de sua publicação. Ministro Joaquim Barbosa – Presidente.” 
464 Neste sentido, http://www.conjur.com.br/2013-mai-30/cezar-augusto-resolucao-cnj-casamento-gay-tentativa-

legislar, consultado em 07 de julho de 2013. 

http://www.conjur.com.br/2013-mai-30/cezar-augusto-resolucao-cnj-casamento-gay-tentativa-legislar
http://www.conjur.com.br/2013-mai-30/cezar-augusto-resolucao-cnj-casamento-gay-tentativa-legislar
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que qualquer trecho da decisão anterior pode ser utilizada e referida como motivação ou 

princípio na decisão posterior (SOUZA, 2012: 75).  

E parece que esta “liberdade” na interpretação das decisões judiciais está sendo 

também o vetor de atuação do CNJ, consoante se depreende da análise deste caso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A nova feição da atividade jurisdicional e a força que a Constituição adquiriu após 

a segunda metade do século XIX exigem que o Poder Judiciário – em especial as Cortes 

Constitucionais e, no nosso caso, o STF – seja coerente e transmita segurança jurídica.  

O nosso sistema jurídico, no que toca à jurisdição constitucional e, 

especificamente, ao controle de constitucionalidade realizado pelo STF, tentou se espelhar nos 

dois sistemas analisados: o americano e o alemão, resultando num sistema híbrido de controle 

de constitucionalidade: difuso e concentrado. 

Entretanto, a “importação” de experiências jurídicas externas bem-sucedidas não 

significa que a implementação no sistema nacional seja igualmente afortunada, em especial 

quando consideramos as diferenças sociais, históricas, políticas e, especialmente, culturais. 

E mais, a mistura de dois sistemas tão diversos como o americano e o alemão, que 

surgiram em momentos históricos tão díspares e que foram se desenvolvendo e se 

aperfeiçoando em circunstâncias muito diferentes, acabaram gerando um sistema híbrido que, 

ao invés de absorver o melhor dos sistemas originais – a independência dos juízes para 

defender diretamente a Constituição no caso americano e a certeza jurídica gerada pela 

decisão da Corte Constitucional -, acabou por trazer para o sistema nacional o lado mais 

perverso de cada um desses sistemas: 1) a existência de incerteza jurídica e decisões 

conflitantes, dada a possibilidade de todo e qualquer juiz deixar de aplicar uma norma ou ato 

do Poder Público por considerá-lo contrário à Constituição, e 2) a criação de um órgão 

“super-poderoso”, que se coloca acima dos demais poderes465, imiscuindo-se em 

competências alheias às determinadas ao Supremo Tribunal Federal pelo constituinte 

originário.  

Percebe-se que em ambos os sistemas utilizados como paradigma, embora haja 

diferenças enormes, consoante já destacado, há aproximação no ponto mais importante da 

discussão jurídica: vinculação das decisões da Corte Constitucional aos órgãos judiciais 

inferiores, bem como aos atos do Poder Público. Nada mais razoável, já que a situação inversa 

– de não vinculação – geraria indubitável insegurança jurídica, dada a possibilidade de 

qualquer juízo ou Tribunal julgar questão jurídica idêntica de maneira diversa. 

                                                           
465 Termo aqui utilizado de maneira usual, referindo-se à tripartição das funções estatais destacada no art. 2º. da 

Constituição Federal de 1988. 
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O STF, como Corte Constitucional, deveria valorizar suas próprias decisões e 

cuidar para que fossem respeitadas independentemente de se tratar de controle difuso ou 

concentrado, afinal trata-se de decisão do órgão destacado pelo constituinte originário para 

guardar a Constituição. 

O posicionamento atual do STF no que toca à transcendência dos motivos 

determinantes demonstra aparente retrocesso na postura do STF com respeito à sua própria 

autoridade como Corte Suprema e intérprete autêntico da Constituição. 

Denota-se, ainda, a preferência nacional pela imposição artificial de soluções 

jurídicas, como a súmula vinculante, que acabam por gerar mais problemas do que soluções, 

justamente por não representarem uma solução construída pela prática forense e que considere 

as peculiaridades do nosso sistema e da nossa cultura jurídica, mas uma imposição do poder 

constituído de reforma. 

A transcendência – que se aproxima muito da sistemática dos precedentes – 

consagra maior estabilidade ao sistema, além de representar forma de elaboração normativa 

mais segura e coerente pelo STF, já que a vinculação ocorrerá em face das teses jurídicas, ou 

seja, os demais órgãos deverão reproduzir a própria interpretação realizada pelo Tribunal, e 

não promover nova interpretação sobre enunciado normativo produzido pela Corte. 

De outro lado, a utilização indiscriminada das súmulas vinculantes, conforme 

analisado, gerou situação de perplexidade não apenas aos jurisdicionados, como também aos 

próprios Ministros da Corte Suprema. 

Após a percepção das drásticas consequências que a edição precoce da súmula 

vinculante n. 12 gerou, não houve edição de nenhuma outra súmula vinculante. Note-se que a 

última súmula vinculante editada (SV n. 32) foi aprovada no dia 24 de fevereiro de 2011. Os 

embargos de declaração no RE 500.171, que gerou o problema relatado na modulação dos 

efeitos da SV 12 foi julgado em 16 de março de 2011466. 

Consideramos que a adoção da chamada “Teoria da transcendência dos motivos 

determinantes”, além de ser uma solução jurídica mais adequada para gerar segurança jurídica 

com relação aos julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário, representam vinculação 

natural467 de todo o sistema às decisões da Corte Suprema nacional e o efetivo respeito à 

                                                           
466 Desde então nenhuma súmula vinculante foi editada pelo STF, e a média era de 8 novas súmulas vinculantes 

por ano: de 06/06/2007 a 24/02/2011 foram editadas 32 súmulas, tendo sido a de n. 30 suspensa. 
467 Por “vinculação natural” queremos dizer que a consequência natural das decisões do STF é a necessidade de 

respeito das razões determinantes do julgamento pelas demais Cortes e Juízos, não se fazendo necessária a 

produção artificial de enunciados, com base nos julgamentos proferidos pela Corte Suprema, para que haja 

vinculação dos demais órgãos judiciários. A adoção de tal teoria representa respeito às decisões adotadas pelo 

STF e o reconhecimento de seu papel como intérprete máximo da Constituição, o que gera segurança jurídica 
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autoridade de suas decisões, o que vai ao encontro das crenças defendidas pelo 

neoconstitucionalismo e pela necessária revisão instrumental por que passa o processo. 

O STF parece ser um dos grandes responsáveis pela falta de respeito aos 

precedentes no Brasil, haja vista o próprio órgão não fazer prevalecer o entendimento por ele 

mesmo consagrado, ou seja, o STF não respeita os seus próprios julgados.468  

Uma solução para este problema seria a valorização do STF como Corte Suprema, 

em primeiro lugar pelos próprios Ministros. E aí esbarramos num problema mais profundo: a 

escolha dos Ministros do STF. Pela regra atual, basta a aprovação de um nome pelo Senado 

Federal e a posterior nomeação pelo Presidente da República (a indicação que antecede a 

sabatina do Senado, usualmente realizada pelo Presidente, a rigor, é desnecessária). 

Há em tramitação um projeto de lei, de autoria do Senador Cristóvão Buarque 

(PEC 44/2012), que torna a escolha dos Ministros do STF mais democrática e complexa469. 

Um procedimento certamente mais longo e trabalhoso, mas também mais democrático e 

participativo. 

 De outro lado, a análise da sistemática de votação do STF não nos parece 

adequada à utilização do instituto da vinculação, haja vista permitir a realização de 

julgamentos definitivos monocráticos e de consagrar a forma de colheita de votos seriada, em 

que a extração de um posicionamento da Corte resta dificultado – quando não impossibilitado. 

Constatamos que em muitos casos, em especial nos chamados “casos difíceis”, o 

STF não possui uma decisão como unidade, possui várias partes que não formam um todo470. 

As chamadas “súmulas vinculantes”, ou seja, os enunciados elaborados pelo STF 

nos termos do art. 103-A da CF são, na verdade, um índice facilitador da aplicação dos 

                                                                                                                                                                                     
(em sendo respeitadas as razões determinantes dos julgamentos do STF, a loteria das ações judiciais 

questionando a constitucionalidade de normas acabaria). 
468 O caso do crédito de IPI é um bom exemplo: o STF decidiu em plenário, por 9 votos a 1, que havia o direito 

ao creditamento de IPI. A partir desta decisão, inúmeros outros julgamentos ocorreram pelo país afora neste 

mesmo sentido, muitos deles utilizando-se dos mecanismos do art. 557, CPC (julgamento monocrático). Algum 

tempo depois, sem que houvesse qualquer alteração no substrato fático da situação, tampouco qualquer alteração 

legislativa ou de teses jurídicas levantadas nos autos, a Suprema Corte resolve alterar o entendimento firmado, 

tendo como suporte fático uma reportagem jornalística, consoante se denota das fls. 518 do RE 353.657-5/PR. E 

neste novo julgamento, a “virada da jurisprudência” se deu por votação apertadíssima de 6 votos a 5. 
469 Em breve síntese, a escolha do Ministro dar-se-ia através da indicação, à Presidência da República, de lista 

sêxtupla, formada por 2 nomes indicados pelo CNJ, 2 nomes indicados pelo CNMP, 1 nome indicado pela OAB 

e 1 nome pela Câmara dos Deputados. Desta lista, três nomes seriam escolhidos pelo Presidente da República e 

encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que escolheria, dentre os três, o nome do 

Ministro a ser nomeado pelo Presidente. 
470 Afirmam Adriana de Moraes Vojvodic, Ana Mara França Machado e Evorah Lusci Costa Cardoso que nestes 

casos difíceis, os ministros, como forma de aumentar o grau de legitimação de sua atuação “recorrem a pedidos 

de vista, proferem votos extensos, solicitam audiências públicas, aceitam apresentação de amici curiae, realizam 

audiências informais com grupos interessados, concedem entrevistas antecipando seus posicionamentos etc.” 
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precedentes vinculantes do STF. O que deve vincular é a ratio decidendi, a holding das 

decisões anteriores, e não o enunciado criado pelos ministros. 

As decisões anteriores devem ser referenciadas por sua ratio decidendi, e não por 

sua ementa ou pelo enunciado de súmula redigido artificialmente pelo Tribunal a partir de 

julgamentos pretéritos. Há necessidade de contextualização da decisão, o que somente é 

possível pela análise do julgamento realizado. 

A decisão resolve o caso concreto apresentado em juízo, enquanto o julgamento 

analisa a questão jurídica envolvida, viabilizando a extração de um princípio jurídico que é 

tomado pela abstração da situação concreta – método indutivo. 

O efeito vinculante e a eficácia erga omnes do julgamento realizado pelo STF são 

ambos decorrência natural da manifestação da Corte sobre um determinado assunto, sendo a 

eventual modulação de efeitos também uma necessidade sistêmica. São desnecessárias, 

portanto, as normas positivadas no sentido de se atribuir efeito vinculante, eficácia geral 

e possibilidade de modulação de efeitos às decisões proferidas pelo STF em sede de 

controle de constitucionalidade. 

No contexto atual, em que técnicas legislativas próprias do common law são 

empregadas em nosso sistema, tais quais a utilização de conceitos jurídicos indeterminados, 

que levam o juiz a um agir mais criativo e efetivamente concretizador da norma jurídica, não 

é razoável que continuem sendo empregados meios artificiais e legalistas de vinculação às 

decisões judiciais. 

Os tribunais devem começar a respeitar os precedentes judiciais, conferindo a 

vinculação pela ratio. E esta tarefa tem início justamente pela alteração na maneira de julgar, 

considerando os efeitos prospectivos do julgamento proferido, sem prejuízo da decisão 

adotada no caso, que serve unicamente para resolver aquele caso concreto. 

O julgamento proferido, assim considerado as razões que fundamentaram a 

tomada de decisão, este sim deve ser realizado de maneira coerente e com o pensamento nos 

casos futuros e na manutenção da integridade do sistema jurídico. 

 

- Conclusões propositivas 

 

1. Que o próprio STF respeite suas decisões e sua autoridade como Corte responsável 

pela realização do controle de constitucionalidade – concreto e abstrato, 

respectivamente, em última e única instância. Os posicionamentos anteriores devem 

ser respeitados e seguidos, devendo a mudança de posicionamento do Tribunal vir 
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acompanhada de uma justificação convincente e suficiente, assumindo o STF o ônus 

argumentativo necessário à mudança de posicionamento. 

2. Que o sistema de votos do STF seja alterado. O seriatim causa inúmeros transtornos e 

inviabiliza a extração da “posição da Corte”. O STF deveria elaborar um voto único 

vencedor, contendo a posição do STF sobre o tema, o que facilitaria a extração do 

que foi julgado e decidido. 

3. Que os pedidos de vista sejam melhor regulamentados, de modo a não permitir que a 

agenda da Corte seja estabelecida pelos Ministros através deste instituto. 

4. Que as decisões colegiadas efetivadas pelo STF sejam finais, não permitindo recursos 

internos no Tribunal, que acabam por causar mais insegurança jurídica do que 

“justiça” nas decisões. Sabendo que as decisões são finais, os Ministros certamente 

atuarão de maneira mais responsável no julgamento. 

5. Que todos os julgamentos efetivados pelo STF em sede de controle de 

constitucionalidade – seja ele concreto ou abstrato - vinculem os demais órgãos do 

judiciário, utilizando-se como parâmetro de vinculação os motivos determinantes do 

julgado (holding ou ratio decidendi). 

6. Que as ementas e as súmulas – incluindo-se as súmulas vinculantes – sejam vistas 

meramente como índices que facilitam encontrar os precedentes. As decisões 

anteriores devem ser analisadas de maneira contextualizada e delas se extrair a ratio 

decidendi, ou os motivos determinantes, pois estes é que vinculam as decisões 

futuras – e não os enunciados produzidos pelos Ministros. 
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