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Os três incentivos fundamentais que dominam a vida 

do homem na sociedade e regem a totalidade das 

relações humanas são: o amor, a fé e o poder; de uma 

maneira misteriosa, estão unidos e entrelaçados. 

Sabemos que o poder da fé move montanhas, e que o 

poder do amor é o vencedor de todas as batalhas; 

mas não é menos próprio do homem o amor ao poder 

e a fé no poder. A história mostra como o amor e a fé 

contribuíram para a felicidade do homem, e como o 

poder para a sua miséria. Sem embargo, há algo em 

comum com estas três forças: o homem pode senti-las 

e experimentá-las, assim como pode apreciar seus 

efeitos sobre si mesmo e seu meio ambiente; mas o 

que não chega a conhecer é a sua realidade interna. 

(Karl Loewenstein). 



 

 

RESUMO 

 

O Brasil é classicamente considerado um país de tradição de civil law, 

estando a lei escrita no centro de regulação da sociedade e do arcabouço institucional. 

Entretanto, nos últimos anos os precedentes têm crescido em importância, sobretudo os 

originados do Supremo Tribunal Federal (STF), o que demonstra uma influência da 

tradição do common law. Órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro e tribunal 

responsável pela última palavra da interpretação constitucional, o STF por meio de suas 

decisões pacifica controvérsias que estão no dia a dia do cidadão brasileiro. Nesse 

sentido, as suas decisões, não só por questões materiais, mas também formais, têm uma 

função de destaque. Isso se confirmar quando se percebe que o legislador e o 

constituinte atribuíram às decisões do STF uma força incomum dentro do ordenamento 

brasileiro, seja pelo efeito vinculante das decisões de controle abstrato de 

constitucionalidade, seja pelo efeito similar na modalidade concreta de controle. Nesse 

contexto, o presente trabalho pretende analisar como a questão do respeito aos 

precedentes do STF está posta dentro do ordenamento jurídico brasileiro, tendo como 

perspectiva o controle de constitucionalidade. Além disso, busca-se saber se o efeito 

vinculante estabelece uma autovinculação do STF e se ele poderia ser afastado em 

determinadas hipóteses. O objeto de estudo é, sobretudo, a legislação brasileira, com 

ênfase na Constituição Federal (CF), a jurisprudência, notadamente a do STF, e a 

literatura especializada. O Direito estrangeiro, sua jurisprudência e literatura também 

são consultados, já que alguns países são precursores no tema, sendo, dessa forma, fonte 

de pesquisa importantíssima. 

Palavras-chaves: STF; vinculante; constitucionalidade. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Brazil is traditionally considered a country of civil law tradition, with 

the written law in the center of society’s regulation and the institutional framework. 

However, in recent years the precedents have grown in importance, especially those 

originating from the Supreme Federal Court (STC), what shows an influence of the 

common law’s tradition. Apex body of the Brazilian Judiciary and court responsible for 

the last word of constitutional interpretation, the Supreme Court through its decisions 

pacify controversies that are in everyday life of Brazilian citizens. In this sense, their 

decisions, not only by material issues, but also formal, has a prominent role. This is 

confirmed when one realizes that the legislature and the constituent attributed to 

decisions of the Supreme Court an unusual force within the Brazilian legal system, be it 

by the binding effect of the decisions of abstract control of constitutionality, or by 

similar effect in the concrete form of control. In this context, this study aims to analyze 

the issue of respecting the STF’s precedent is placed within the Brazilian legal system, 

by the perspective of the judicial review. It also seeks to ascertain whether the binding 

effect establishes a bound to the STF itself and if it could be waived in certain 

circumstances. The object of study is primarily the Brazilian law, with emphasis on the 

Federal Constitution (CF), the jurisprudence, especially the STF’s, and the legal 

literature. The foreign law, its jurisprudence and literature are also consulted, as some 

countries are precursors in the subject, and thus an important research source. 

Keywords: SFC; binding; constitutionality. 



 

 

 

LEGENDA 

 

ADC – Ação Declaratória de Constitucionalidade; 

ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade; 

ADIO – Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão; 

ADPF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental; 

AP – Ação Penal; 

CC - Código Civil brasileiro: Lei Federal nº. 10.406/02; 

CCJ – Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional; 

CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico; 

CF – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

CN – Congresso Nacional brasileiro; 

CPC – Código de Processo Civil brasileiro: Lei Federal nº. 5.869/73; 

HC – Habeas Corpus; 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

LINB - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: Decreto-lei nº. 4.657/42; 

LOA – Lei do Orçamento Anual; 

MC – Medida Cautelar; 

PGR – Procurador Geral da República; 

RHC – Recurso Ordinário em Habeas Corpus; 

RE – Recurso Extraordinário; 

STF – Supremo Tribunal Federal; 

STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

TCF – Tribunal Constitucional Federal alemão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil há algum tempo adotou o controle de constitucionalidade dos 

atos normativos, não sendo algo novo na prática jurídica brasileira, já que presente nas 

constituições brasileiras desde 1891. No entanto, apesar de sua idade, a fiscalização de 

conformidade com a Constituição passou a se desenvolver e a adquirir um papel central 

também na sociedade brasileira somente até recentemente com uma atuação maior do 

STF em decisões centrais no dia a dia dos brasileiros. 

Diante disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) acabou tomando a 

frente sobre temas que, a princípio, esperava-se uma resposta do Legislativo. Nesse 

contexto, decidiu-se sobre questões envolvendo aborto, homossexualidade, células-

tronco, fidelidade partidária, demarcações de terras indígenas etc., todas elas 

envolvendo questões constitucionais e o controle de constitucionalidade. Portanto, não é 

surpresa que o destaque aos julgamentos do STF tenha aumentado exponencialmente 

também na mídia nacional. 

Por outro lado, a relevância das decisões do STF que tratavam o 

controle de constitucionalidade dentro âmbito jurídico também cresceu por questões 

normativas. Nesse sentido, tem-se uma série de reformas constitucionais e legais que 

atribuíram às decisões do STF o efeito vinculante, seja de forma direta, seja por meio da 

possibilidade de um magistrado julgar os casos ou recursos com base na jurisprudência 

do Tribunal. Nesse contexto, tem-se que as decisões em sede controle abstrato de 

constitucionalidade são dotadas de efeito vinculante por determinação expressa do 

artigo 102, §2º, CF e também pelo art. 28, parágrafo único, Lei Federal nº. 9.868/99 e 

do art. 10, §3º, Lei Federal nº. 9.882/99.  

De outra banda, as decisões de controle de constitucionalidade na 

modalidade concreta não possuem previsões tão claras como essas peculiares ao 

controle abstrato. Em suma, as normas que podem ser consideradas como pertinentes ao 

tema atribuem ao magistrado o poder de julgar recursos sumariamente segundo a 

jurisprudência dos tribunais superiores e suas súmulas. Dessa forma, muitas vezes a 

literatura especializada trata o tema como uma simples questão de processo civil e deixa 

de fora a relevância constitucional e a proximidade com o controle de 

constitucionalidade abstrato e seu efeito vinculante. Igualmente, dentro desse debate, 

passa-se à margem de uma análise sob a luz dos direitos fundamentais que tem o 
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potencial de influenciar o tema de forma determinante. Nesse sentido, omite-se a 

questões de como – e se - os preceitos fundamentais e as garantias do cidadão a esse 

respeito podem impor não só o respeito aos precedentes, mas até mesmo uma 

autovinculação do STF, e dos demais tribunais, às decisões passadas. 

Dentro desse contexto, o presente trabalho busca estruturar todo esse 

debate acerca do tema e estabelecer um regime jurídico do efeito vinculante a partir das 

normas pertinentes. Igualmente, intenta-se analisar tal problemática a partir do ponto de 

vista do controle de constitucionalidade, já que principal função do STF. A escolha 

dessa perspectiva restrita tem por base o papel que o Supremo Tribunal possui dentro do 

contexto sócio-político nacional e da relevância crescente das suas decisões e do 

controle de constitucionalidade. Além disso, almeja-se saber se há normas 

constitucionais que impõem que o STF respeite suas próprias decisões e que o evitem 

mudar de entendimento constantemente, em que revoga seus próprios precedentes. Na 

mesma medida, busca-se analisar se há semelhanças e diferenças dos efeitos vinculantes 

em cada modalidade de controle de constitucionalidade, bem como estudar se há 

hipóteses em que as decisões com efeito vinculante poderiam ser afastadas ou revogadas 

e como elas funcionariam. 

Para tanto, os enunciados normativos que tratam do tema são o centro 

da análise realizada, já que são o principal elemento para a solução de certas 

controvérsias e saber em que medida adotou-se o efeito vinculante no Brasil. Na mesma 

medida, o uso do Direito estrangeiro também se faz necessário, já que fonte de 

inspiração para a inserção do efeito vinculante no Brasil. Nessa área, destaca-se o 

ordenamento jurídico norte-americano, bem como o inglês e o alemão, já que advêm 

desses países os principais exemplos de uso dos precedentes. Igualmente, parte-se da 

legitimidade dos enunciados normativos analisados, de sua constitucionalidade, 

somente adentrado parcialmente no questionamento da conformidade dos dispositivos 

constitucionais e legais pertinentes ao tema no ponto 2.2 do trabalho e em momentos 

pontuais. 

Da mesma forma, a literatura especializada é amplamente consultada, 

já que é ferramenta hábil para esclarecer a forma como uma teoria de precedentes é 

abordada no Brasil. A doutrina estrangeira também é usada, pois trata do tema há mais 

tempo e de forma mais aprofundada, já que amplamente debatida no passar de décadas. 

Obviamente, a jurisprudência também tem papel importante nessa 

área, já que, não só costuma tratar do tema, mas, também, por ser o objeto do efeito 
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vinculante por excelência, na medida em que a referida consequência busca restringir 

justamente a capacidade de julgar dos magistrados e que decisões contrárias aos 

precedentes de determinado tribunal sejam proferidas. Nesse contexto, a jurisprudência 

do STF tem papel central no estudo, uma vez que, além dos motivos expostos, trata do 

tema de forma ampla. Igualmente, muitos dos mecanismos a serem analisados foram 

desenvolvidos ou criados pelo STF, pois, por muito tempo, poucos enunciados 

normativos que tratam do tema foram editados pelo Poder Legislativo para 

regulamentar a questão. Mutadis mutandis, também são consultadas algumas decisões 

de determinados órgãos estrangeiros pela sua relevância no tema e por serem 

precursoras na análise de uma série de questões nefrálgicas para o presente trabalho. 

Dessa forma, o capítulo dois aborda a relevância das decisões judiciais 

e explora como elas são tratadas nos grandes sistemas jurídicos do common law e do 

civil law, além da sua importância de acordo com os ordenamentos jurídicos segundo 

dessas origens. Além disso, aborda em que situação o Brasil se enquadra e analisa 

algumas decisões do STF, as quais indicam algumas mudanças de entendimento e como 

o Tribunal trata o tema do respeito às interpretações já firmadas. Por fim, confronta a 

questão do efeito vinculante sob o ordenamento jurídico brasileiro em que impera o 

primado pela legalidade e se há compatibilidade entre este o respeito aos precedentes, 

em que traça uma avaliação inicial e superficial da problemática 

No capítulo três, tem-se o estudo do efeito vinculante do controle 

abstrato de constitucionalidade, em que se aborda as questões centrais do tema. Nesse 

sentido, tem-se a delimitação do que seria o efeito vinculante e sua distinção de outros 

efeitos das decisões dessa modalidade de controle, como o efeito erga omnes e a coisa 

julgada. Além disso, tem-se o estudo dos limites subjetivos e objetivos, em que se 

confronta os entendimentos da literatura especializada e do STF com uma perspectiva 

que questiona algumas questões problemáticas dos posicionamentos expostos. 

Igualmente, estuda-se como as modalidades de decisão se relacionam com o efeito 

vinculante e as suas consequências. Por último, faz-se um estudo histórico do efeito 

vinculante do controle abstrato no Brasil, com o intuito de fornecer esclarecimentos e 

subsídios para uma interpretação histórica. 

No tocante ao capítulo quatro, tem-se o estudo do efeito vinculante do 

controle concreto de constitucionalidade e de como ele se diferencia do da modalidade 

de controle abstrata. Nesse contexto, tem-se uma análise da teoria dos precedentes 

judiciais e suas peculiaridades, como os seus efeitos, o mecanismo do distinguishing e 
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overruling. Igualmente, confronta-se a questão acerca da competência do Senado 

Federal para suspender a eficácia de dispositivo legal declarado inconstitucional pelo 

STF, e analisa-se o debate na literatura especializada e no STF. Ainda nesse capítulo, 

tem-se o estudo de dispositivos legais que atribuem efeito vinculante à jurisprudência 

do STF, mais notadamente no tocante: aos poderes para o relator decidir 

monocraticamente acerca de um recurso com base na jurisprudência do Supremo 

Tribunal, às consequências da decisão acerca da repercussão geral, à remessa necessária 

e à forma como a questão sendo tratada nos debates do novo CPC. Na última parte 

desse capítulo, estuda-se as súmulas vinculantes, suas peculiaridades e sua relação com 

o efeito vinculante. 

Por sua vez, o capítulo cinco aborda a questão da autovinculação do 

STF às suas próprias decisões, em que se busca descobrir se há alguma norma 

constitucional que imponha tal efeito. No caso, confronta-se a questão com o direito 

fundamental à segurança e à igualdade. 

Por fim, tem-se o capítulo seis, em que se analisa as situações onde se 

pode cogitar um afastamento do precedente. Nesse sentido, estuda-se os fenômenos 

jurídicos da antinomia em concreto e da alteração da situação normativa, seus 

funcionamentos, características e como elas legitimam a não aplicação de uma decisão 

dotada de efeito vinculante. 
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2 A IMPORTÂNCIA DAS DECISÕES JURÍDICAS E O (DES)RESPEITO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ÀS SUAS PRÓPRIAS DECISÕES 

 

A importância da uma decisão judicial em um ordenamento jurídico 

varia segundo uma série de fatores, os quais podem advir do próprio sistema legal, 

como também da prática e cultura jurídicas do país.
1
 Como resultado do exercício da 

função jurisdicional, a sentença é o momento jurídico que uma das partes obtém, ou 

não, o objeto da vida pretendido. Logo, um julgamento advindo de um órgão do Poder 

Judiciário pode adquirir força de precedente e ser vinculante, no sentido de que alguns 

outros indivíduos ou órgãos, além das partes do processo, estão obrigados a segui-lo em 

situações similares; ou pode ter somente uma força chamada de “persuasiva”, já que, 

apesar de não obrigados a segui-la, outros particulares ou membros de um dos Poderes o 

fazem por considerarem a decisão correta. 

Nos países de common law, tradicionalmente, tem-se um papel central 

para as decisões judiciais na prática forense e no dia a dia da sociedade, pois, por meio 

do mecanismo do stare decisis, elas acabam transcendendo ao caso que as originaram e 

servem como precedente para situações posteriores.
2
 Por outro lado, nos países de civil 

law, que optaram por uma vinculação somente à lei e à Constituição, as decisões 

advindas do Poder Judiciário, tradicionalmente, não têm essa função, servindo mais 

como um recurso de persuasão e retórico do que realmente vinculante. Cada tipo de 

função dos precedentes apresenta seus benefícios e problemas,
3
 possibilitando, por 

exemplo, no caso da vinculação,
4
 uma maior previsibilidade do Poder Judiciário, ou a 

reincidência de uma decisão considerada incorreta; bem como, no caso da não 

vinculação, que uma decisão incorreta não seja reaplicada, ou também permitindo 

julgamentos arbitrários e diferentes para casos iguais.
5
 

                                                           
1
 Por exemplo, Oliveira Ascenção sustenta que a grande diferença ocasionada entre os países de common 

law e civil law deveu-se às invasões bárbaras na Grã Bretanha, as quais dizimaram as populações locais, 

então súditos romanos, e, consequentemente, o direito escrito romano. Nesse sentido, cf. J. Oliveira 

Ascenção, Fontes do direito no sistema common law, p. 351-357. 
2
 Edward D. Re, Stare decisis, p. 47-48. 

3
 Por uma análise da vinculação e não vinculação aos precedentes, cf. Frederick Schauer, Precedent; 

Frederick Schauer, Do cases make bad law?; Jeremy Waldron, Stare decisis and the rule of law; André 

Ramos Tavares, Paradigmas do judicialismo constitucional, p. 87-110. 
4
 Além desses benefícios, Edward D. Re considera que os outros dados positivos do stare decisis são a 

estabilidade, a possibilidade de desenvolvimento coerente e consistente do direito, o respeito ao passado, 

asseguramento da igualdade e a desnecessidade dos juízes reanalisarem as regras jurídica em casos 

subsequentes. Nesse sentido, cf Edward D. Re, Stare decisis, p. 47-48. 
5
 Por uma crítica à arbitrariedade nas decisões judiciais, cf. Neil MacCormick, Argumentação jurídica e 

teoria do Direito, p. 93-98. 
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No caso brasileiro, como país de tradição de civil law, impera o último 

exemplo citado, de não vinculação às decisões proferidas anteriormente ou por outro 

órgão superior, em que o precedente possui, em regra, somente uma força persuasiva.
6
 

Entretanto, apesar dessa característica do sistema jurídico brasileiro, nos últimos anos, 

com o desenvolvimento do controle de constitucionalidade, reformas e incorporação de 

alguns mecanismos jurídicos, percebe-se que a função dos precedentes dentro do 

ordenamento brasileiro está sendo repensada.
7
 Em certo espaço de tempo, adotou-se o 

efeito vinculante das decisões de fiscalização de constitucionalidade em abstrato;
8
 

possibilitou-se uma maior autonomia para o relator de um processo em segunda 

instância, ou superior, de decidir monocraticamente segundo jurisprudência de um 

tribunal superior ou súmula;
9
 criou-se a súmula vinculante,

10
 etc. 

Todavia, mesmo com a aparente busca pelo controle das mudanças de 

entendimento, a modificação de uma interpretação e aplicação de determinadas normas 

em casos similares não é, em si, um problema, mas algo necessário para o 

desenvolvimento e evolução do Direito. Através de tal prática, permite-se que o 

ordenamento jurídico adapte-se às mudanças sociais que advém dos fatos ou 

simplesmente do tempo. 

Entretanto, se tal conduta ocorre constantemente, sem nenhum tipo de 

amparo em alterações na sociedade ou no ordenamento, e sem enfrentar devidamente os 

elementos que ocasionaram a decisão anterior e os que chancelam a decisão atual 

distinta, cai-se em incerteza, incoerência e inconstitucionalidade. Portanto, um 

tratamento sério da jurisprudência é necessário para um melhor desenvolvimento do 

Direito. Dentro desse contexto, a maneira como o STF lida com seus próprios julgados 

e o respeito que atribui, ou não, a eles revela muitas vezes que, apesar das mudanças 

listadas acima, existe certo descaso às normas constitucionais e legais que deveriam 

exercer alguma influência nessa questão, como o caput do artigo 5º, que se refere à 

igualdade e segurança, além do artigo 93, IX, que se refere à fundamentação das 

decisões judiciais. Essa conduta do STF pode ser facilmente constatada, a qual se expõe 

a seguir. 

                                                           
6
 Marcelo Alves Dias de Souza, Do precedente judicial  súmula vinculante, p. 54. 

7
 A modificação da relevância da jurisprudência dentro do Direito brasileiro é ecoada por alguns juristas. 

Por exemplo, Virgílio Afonso da Silva critica como a literatura especializada trata as decisões judiciais 

para fins acadêmicos, em que considera que a jurisprudência nunca recebeu um tratamento e um estudo 

adequado. Nesse sentido, Virgílio Afonso da Silva, Direito fundamentais, p. 32-34. 
8
 Vide art. 102, §2º da Constituição Federal. 

9
 Vide artigo 544, §4, “c”, art. 557, caput e §1º-A, todos do CPC. 

10
 Vide artigo 103-A da Constituição Federal. 
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2.1 DAS MUDANÇAS DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

 

Algumas decisões do STF são exemplos de mudanças de 

entendimento, segundo a perspectiva do Tribunal, e de desconsideração com os 

julgamentos proferidos anteriormente ou da inadequação da forma como a questão é 

encarada. Em muitos casos, os membros do Tribunal, alguns, recém-integrados, 

limitam-se a expor sua opinião, sem qualquer comprometimento com a jurisprudência 

do STF.  Dentre tais processos, destaca-se a controvérsia acerca de quem seria o 

competente para determinar a perda de um cargo político, se o Supremo Tribunal 

Federal ou as Casas do Congresso Nacional. 

A celeuma em questão teve início com o julgamento da emblemática 

Ação Penal 470,
11

 a qual aborda o fato político que ficou conhecido como “Mensalão”. 

Dentre os temas analisados pelo processo criminal em questão, questionaram-se quais 

seriam os reflexos da condenação criminal concluída aos réus que possuíam mandato 

eletivo. A controvérsia posta girava em torno da interpretação e solução de uma 

aparente antinomia entre os §§2º e 3º do artigo 55
12

 c/c artigo 15, III, todos da 

Constituição Federal. Em suma, o §2º do artigo 55 determina que cabe às Casas do 

Congresso Nacional (CN), em voto secreto e por maioria absoluta, decidirem sobre a 

perda do mandato de seus membros condenados penalmente. De outra banda, o §3º do 

artigo 55º estabelece que, na hipótese de perda ou suspensão de direitos políticos – 

situação na qual o artigo 15, III, CF inclui a condenação criminal – cabe somente às 

casas do Congresso Nacional a declaração da perda do mandato eletivo, a qual seria 

constituída pelo órgão do Poder Judiciário responsável pela respectiva ação penal. Pois 

bem, em sessão realizada no dia 06 de dezembro de 2012, o Tribunal seguiu 

entendimento exposto pelo relator,
13

 o qual entendeu que a solução da referida 

antinomia se dava pela prevalência do §3º do artigo 55º, cabendo, assim, ao STF 

                                                           
11

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 470, relator ministro Joaquim Barbosa, Revisor 

ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado no dia 17/12/2012.  
12

 A redação atual do §2º do artigo 55º já não é mais o mesmo da ocasião. A pressão pública decorrente 

da não cassação – inicial – do mandato do Deputado Federal Natan Donadon (condenado penalmente na 

AP 396-RO) ocasionou uma reforma no referido parágrafo, transformando os votos necessários para a 

cassação de secretos para abertos. 
13

 Ministro Joaquim Barbosa. 
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decretar a perda do mandato eletivo. Na ocasião, quatro ministros
14

 seguiram tal 

entendimento, enquanto três
15

 posicionaram-se com a tese contrária defendida pelo 

ministro revisor.
16

 Detalhe importante é que o Tribunal à época estava com duas 

cadeiras vagas, tendo em vista as aposentadorias dos ministros Cézar Peluso e Carlos 

Ayres Britto e a morosidade na indicação de seus substitutos. 

Posteriormente, em sessão realizada no dia 26 de junho de 2013, cerca 

de seis meses depois da decisão supracitada, o STF foi convocado a manifestar-se 

novamente sobre a mesma polêmica. Na AP 396-RO,
17

 a ministra relatora,
18

 vencida no 

caso exposto linhas acima, reexpôs o entendimento perdedor na AP 470 e, chancelada 

pelo Tribunal, estabeleceu que ao STF cabe somente a condenação, sendo competência 

das casas do Congresso Nacional a decretação da perda do mandato de parlamentar. 

Todavia, o que mudou em seis meses para uma mudança tão brusca na jurisprudência da 

Corte? A sua composição. Como dito acima, o Tribunal estava com duas cadeiras 

desfalcadas, e, nesse espaço de tempo, assumiram dois novos ministros
19

. Essa 

diferença significativa resultou em uma alteração igualmente relevante no entendimento 

da Corte, o qual foi chancelado em seguida em outras ocasiões.
20

 Entretanto, apesar de 

tal mudança, não é possível encontrar uma justificativa adequada para tal variação, 

somente alegando as distinções de interpretações feitas pelos membros do Tribunal. 

Ademais, a relatora apenas cita o entendimento anterior e não busca refutá-lo ou 

estabelecer no que se distingue o caso posterior, se há diferenças fáticas entre os dois 

casos, ou se o – curto – passar do tempo ocasionou uma mutação constitucional que 

poderia fundamentar a nova decisão.
21

 Em suma, o ponto central do voto condutor da 

decisão não é a diferença entre os casos, mas a diferença entre os entendimentos dos 

ministros, não se dando qualquer crédito ao entendimento anterior. 

                                                           
14

 Os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio de Mello e Celso de Mello. 
15

 Os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Rosa Weber. 
16

 Ministro Ricardo Lewandowski. 
17

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na Ação Penal 396, relatora Ministra 

Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado no dia 26/06/2013. 
18

 Ministra Cármen Lúcia. 
19

 Os ministros Teori Zavascki (entrada no dia 29 de novembro de 2012) e Luís Roberto Barroso (entrada 

no dia 26 de junho de 2013). 
20

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 565, relatora Ministra Cármen Lúcia, Revisor 

ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado no dia 08/08/2013. 
21

 Eis passagem do voto da relatora que, após citar passagem da ementa da AP 470, expõe o seguinte: 

“Realço, todavia, que tanto os argumentos jurídicos trazidos pelo réu, para fundamentar a manutenção do 

mandato parlamentar, quanto os respeitáveis votos proferidos em sentido diverso, não alteram a 

competência-dever desta relatoria de analisar e decidir livremente e segundo o seu convencimento, 

inerente à função de julgar, pois é no exame aprofundado do caso concreto que se afirma a aplicação da 

lei”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na Ação Penal 396, relatora Ministra 

Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado no dia 26/06/2013. 
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Igualmente, outro indício de alteração questionável de um 

entendimento do STF diz respeito às hipóteses de cabimento do HC junto ao Tribunal. 

O art. 102, I, “d”, CF determina as hipóteses da competência originária do STF para o 

julgamento de HCs e estabelece um rol de autoridades22 que devem figurar como 

pacientes do referido remédio constitucional para que o Tribunal possa ser acionado. 

Além dessa previsão, o art. 102, II, “a”, CF determina que o STF é competente para 

julgar, em recurso ordinário, decisões denegatórias dos habeas corpus de competência 

originária dos Tribunais Superiores. Contudo, mesmo a Constituição prevendo uma 

série de casos específicos para o HC e o recurso ordinário em HC (RHC), o STF admitia 

aquele remédio constitucional nas hipóteses em que o preceito constitucional previa a 

interposição do recurso ordinário ou mesmo no caso de se tratar de competência de 

outro tribunal. Esse entendimento foi firmado no HC 67263-SP,23 o qual foi julgado no 

contexto da então recente criação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pela 

Constituição de 1988, a qual determinou algumas competências que eram do STF no 

regime constitucional anterior.24 No caso em questão, o STF entendeu que o HC 

impetrado contra decisão do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo seria 

de sua competência, tendo em vista a redação dos dispositivos constitucionais à época.25 

Esse julgamento acabou traçando as linhas gerais do entendimento do STF segundo o 

qual nenhum HC denegado pode deixar de chegar a esse Tribunal, e que foi seguido nos 

anos seguinte,26 o que resultou em uma restrita aplicabilidade do recurso ordinário.27 

                                                           
22

 Presidente da República, Vice-Presidente da República, membros do Congresso Nacional, os ministros 

do próprio STF, Procurador Geral da República, os ministros de Estado, os comandantes das Forças 

Armadas e os chefes das missões diplomáticas permanentes. 
23

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 67.263-SP, Rel. Min. Moreira Alves, 

Tribunal Pleno, julgado no dia 19/04/1989. 
24

 Na CF 1967, não havia a previsão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que viria a ser criado somente 

pela CF de 1988. Ao STJ foi confiada uma série de competências que cabiam ao STF e a outros tribunais 

no regime anterior, notadamente a realização do controle da interpretação e aplicação das leis federais e 

algumas competências especiais, como o julgamento das infrações penais comuns de algumas autoridades 

e a resolução de conflitos de competência entre tribunais inferiores. Dentre as competências do STJ, 

foram conferidas algumas para julgar habeas corpus, em que se empregou sistemática similar às 

competências previstas para o STF, atribuindo-se o julgamento originário e em recurso ordinário em 

certas hipóteses (art. 105, I e II, CF/1988). Nesse sentido, José Afonso da Silva, Curso de direito 

constitucional positivo, p. 571-573; Kildare Gonçalves de Carvalho, Direito constitucional, p. 1063-

1066; Mendes e Branco, Curso de direito constitucional, p.1046-1053. 
25

 Os artigos 102, I, “i” e 105, I, “c”, CF, que regem as competências do STF e do STJ acerca do HC 

vieram a ser reformados pela Emenda Constitucional (EC) nº 22/1999. 
26

 Nesse sentido, cf.: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 67.263-SP, Rel. Min. 

Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado no dia 19/04/1989. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Questão de ordem no Habeas Corpus nº 78.897-RJ, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, julgado no 

dia 09/06/1999. A esse respeito, v. Uade Lammego Bulos, Curso de direito constitucional, p. 754. 

Guilherme de Souza Nucci, Manual de processo penal e execução penal, p. 955-957; Tourinho Filho, 

Manual de processo penal, p. 957-958. 
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Entretanto, no julgamento do HC 109.956/PR
28

 pela Primeira Turma 

do STF, o relator ministro Marco Aurélio, votou pela mudança de entendimento há 

muito tempo consagrado pelo Tribunal, sob o argumento de que ele havia sido firmado 

em uma época em que a demanda do Tribunal não era tão grande. Na ocasião, ele foi 

acompanhado pela maioria da Turma.
29

 Tal caso apresenta uma peculiaridade ainda 

maior, porque o relator desse caso tentou mudar o entendimento firmado por ele na 

ocasião em um caso posterior. No HC 109.449-GO
30

 o referido ministro considerou que 

essa modalidade de HC ainda seria cabível caso a liberdade de ir e vir do paciente 

estivesse ameaçada ou violada (hipóteses de mandado de busca e apreensão e do 

paciente sob custódia, respectivamente). Entretanto, apesar dessa tentativa de revisão de 

entendimento, a interpretação paradigma continuou sendo a condutora dos julgamentos 

da Primeira Turma,
31

 sendo seguida posteriormente pelo Plenário. No HC 113.198-PI,32 

acabou-se adotando o entendimento reajustado que fora rejeitado como posicionamento 

da Corte. No seu julgamento, outro membro do Tribunal questionou o procedimento 

que o STF dava ao HC, porque estaria causando, segundo ele, uma demanda imensa de 

trabalho e que o Tribunal acabava funcionando como uma quarta instância quando se 

tratava desse tipo de ação. No mais, o STF deveria restringir ainda mais as hipóteses de 

cabimento do HC junto ao STF para superar os graves problemas de funcionamento do 

Tribunal33 e impedindo, também, as hipóteses de HC para trancamento de ação penal, 

como era o caso do julgamento em apreço. Apesar de tais questionamentos, prevaleceu 

o entendimento do relator, que seguiu o posicionamento do relator do HC nº. 109.449-

GO. 

                                                                                                                                                                          
27

 Marco Aurélio Mello, O habeas corpus e a competência originária do STF, p. 1049. 
28

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 109.956/PR, relator ministro Marco Aurélio, 

Primeira Turma, julgado no dia 07/08/2012. 
29

 Vencido o ministro Dias Toffoli, que votou no sentido da permanência do entendimento anterior. 
30

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 109.449-GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 

Primeira Turma, julgado em 28.05.2013.  
31

 Nesse sentido, cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 115.002-SP, relator 

ministro Marco Aurélio, Redator do Acórdão ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado no 

dia 22/10/2013. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 115.262-SP, relator ministro 

Marco Aurélio, Redator do Acórdão ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado no dia 

22/10/2013. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 117.901-MG, relator ministro 

Marco Aurélio, Redator do Acórdão ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado no dia 

10/12/2013. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 116.899-PR, relator ministro 

Marco Aurélio, Redator do Acórdão ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado no dia 

11/02/2014.  
32

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 113.198-PI, Rel. Min. Dias Tóffoli, Tribunal 

Pleno, julgado em 22.05.2014. 
33

 Segundo o Min. Barroso, o outro problema a ser solucionado seria a correta interpretação e aplicação 

do instituto dada repercussão geral. 
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Nesse caso específico, é de se questionar os motivos de tais mudanças, 

sobretudo pelo fato de que os argumentos expostos pelos ministros não dizerem respeito 

a mudanças normativas, mas de caráter defensivo para o próprio Tribunal. Os 

fundamentos expostos referem-se à alta demanda do STF que esse entendimento 

atualmente ensejava e não às normas pertinentes. Mesmo que esse argumento seja 

procedente, é de se questionar o fato da decisão ter se dado dentro do contexto de um 

órgão fracionário do Tribunal (atentando contra a jurisprudência do Pleno) e sem 

quaisquer mudanças nas normas que regem o tema. 

Na mesma medida, também em sede de controle abstrato de 

constitucionalidade o STF muda o seu entendimento. Por exemplo, na ADI 2.057-AP,
34

 

o Tribunal firmou o entendimento de que não era possível a realização de controle de 

constitucionalidade da LDO, ou de suas emendas, pelo fato de tal ato normativo ser 

considerado de efeito concreto, indo contra a exigência da abstração da lei. O caso em 

questão envolvia o questionamento do Governador do Estado do Amapá das emendas 

realizadas pela Assembleia Legislativa estadual na referida lei do ano de 2000 e que 

modificaram os percentuais de verbas destinadas aos demais Poderes estaduais e ao 

Ministério Público amapaense.
35

 Essa ação reafirmou entendimento já estabelecido na 

ADI 1.716/DF,
36

 em que se decidiu que leis orçamentárias são de efeito concreto e, 

logo, não são possíveis de ser objeto de controle de constitucionalidade. 

No entanto, posteriormente, o STF modificou essa tese na ADI 2.925-

8/DF.
37

 A citada ação de controle de constitucionalidade abstrato teve como objeto a Lei 

Orçamentária Anual da União para o exercício de 2003, em que o seu artigo 4º 

possibilitava a abertura de crédito suplementar pelo Poder Executivo por meio de 

decreto em uma série de hipóteses previstas na referida Lei, dentre as quais, poderiam 

incluir os valores obtidos por meio da CIDE, que a Constituição já dava destinação 

clara, não podendo ser alterada via decreto. Na referida ADI, a relatora posicionou-se 

com o entendimento, já firmado da Corte, de que os atos de legislação orçamentária são 

                                                           
34

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.057-9/AP, relator 

ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado no dia 09/12/99. 
35

 No mesmo sentido, cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.484/DF, relator ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado no dia 

19/12/2001. 
36

 Nesse sentido, cf. BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1716-0/DF, relator ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado no dia 19/12/1997. 
37

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.925-8/DF, relatora 

originária Ministra Ellen Gracie, relator para acórdão ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado no 

dia 19/12/2004. 
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de efeito concreto e, consequentemente, não são passíveis de ser objeto de controle de 

constitucionalidade em abstrato. Entretanto, abriu-se divergência no sentido de que a 

jurisprudência firmada deveria ser revista, já que atentava claramente com o 

determinado pela CF, sendo esta a tese que prevaleceu. 

Além disso, outras hipóteses de alterações problemáticas da 

interpretação dada pelo STF são encontráveis em sua jurisprudência. A esse respeito, 

tem-se o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca dos limites 

objetivos do efeito vinculante e a adoção, ou não, da teoria da transcendência dos 

motivos determinantes a outros casos além do paradigma e que será analisado no tópico 

3.2. 

Essa postura de alteração dos entendimentos anteriores – e, em 

algumas situações, de Tribunais superiores, quando está em jogo caso julgado em 

primeira instância
38

 - não é exclusivo ao STF, mas comum na prática forense 

brasileira.
39

 Entretanto, uma série de mecanismos, como os citados linhas acima, foram 

editados pelo legislador e constituinte derivado com intuito de vedar tal prática. 

Todavia, mesmo diante dessas oscilações na jurisprudência, o STF 

possui longos e consolidados posicionamentos que continuam estáveis por um longo 

período.
40

 Nesse interim, é relevante saber se essa estabilidade se dá porque o Tribunal 

atribui alguma força de precedente às decisões anteriores e se se considera, de alguma 

forma, vinculado a elas, ou se somente as entende de força persuasiva. 

Nesse contexto, adentra-se no que se chama de efeito horizontal do 

precedente, em que o órgão decisório limita a sua capacidade de julgar por se considerar 

                                                           
38

 Nesse sentido, cf. Fabiano André de Souza Mendonça, Responsabilidade do Estado por ato judicial 

violador da isonomia, p. 114-115. 
39

 Nesse contexto, basta citar o caso que ficou conhecido no ambiente jurídico e na mídia nacional do Juiz 

do interior de GO que determinou a anulação de uma união estável homossexual por considera-la 

inconstitucional, apesar do STF, dias antes, ter chancelado a constitucionalidade, em decisão com efeito 

vinculante. Igualmente, Roger Stiefelmann Leal demonstra uma série de casos onde órgãos judiciais de 

diversas instâncias decidiram não acatar decisões do Supremo Tribunal Federal. BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Reclamação Constitucional nº 11.992-GO, relator ministro Carlos Ayres Britto, 

Decisão Monocrática, julgado no dia 20/09/2011. Roger Stiefelmann Leal, O efeito vinculante na 

jurisdição constitucional, p. 108-111.  
40

 Nesse sentido, basta citar a interpretação do Tribunal que impossibilita a taxação de alguns serviços 

públicos, como a segurança pública. Para julgamentos que abordam a questão, cf. BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.942-2/PA, relator 

ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado no dia 05/05/1999. BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.424-8/CE, relator ministro 

Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado no dia 01/04/2004. Supremo Tribunal Federal. BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Reclamação nº 2.617-5/MG, relator ministro Cezar 

Peluso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/02/2005.  
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restringido por uma decisão anterior proferida por ele mesmo.
41

 As constatações de tal 

dimensão do stare decisis são sempre problemáticas, já que elas só ficam claras quando 

o magistrado expressa as suas ressalvas ao entendimento firmado e, apesar disso, o 

segue mesmo assim. Tal conduta é rara no Poder Judiciário brasileiro, sobretudo pelo 

próprio problema que se busca analisar nesse trabalho.  

Entretanto, há alguns exemplos na jurisprudência do STF em que tal 

postura ficou clara.
42

 No HC 123.292/SP
43

 o STF deparou-se mais uma vez com o HC 

como substituto de RO, no contexto de que já havia sido firmado o entendimento de sua 

inadequabilidade. Na ocasião, o relator foi expresso, em decisão monocrática, ao 

afirmar que, apesar de suas discordâncias com o entendimento firmado, ele o seguiria 

tendo em vista o princípio da colegialidade. 

Essa manifestação do ministro expõe um caso claro de aplicação do 

efeito horizontal do precedente e como os magistrados deveriam levar em consideração 

os entendimentos já firmados dos órgãos de que eles fazem parte no momento de 

decidir. Apesar da adoção dessa linha interpretativa ser feita de forma questionável, a 

conduta do ministro diante dela se mostra adequada aos mandamentos da teoria do 

precedente e da segurança jurídica, já que estava decidindo monocraticamente, em que, 

caso não desse nenhum peso à jurisprudência firmada pelo Tribunal, poderia ir contra o 

entendimento do STF se assim interpretasse o acervo normativo e fático pertinente.  

 

2.2 O EFEITO VINCULANTE COMO FORÇA DE PRECEDENTE E A SUA 

APLICAÇÃO NO BRASIL 

 

Diante de situações como as citadas e da busca de alguma solução 

para a perpetuação de ações por meio da infinidade de recursos, é que se tem defendido 

na literatura especializada brasileira
44

 a implementação de mecanismos que atribuem 

maior força às decisões anteriores dos tribunais superiores. Nesse contexto é que 

nasceram os debates sobre o efeito vinculante das decisões de controle abstrato de 
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 Frederick Schauer, Precedent, p. 2-5. 
42

 Nesse sentido, cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar no habeas Corpus 

123.292/SP, relator ministro Celso de Mello, Decisão monocrática, julgado no dia 07/08/2014. BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental na Reclamação nº 4.532-PI, relator ministro Celso de 

Mello, Segunda Turma, julgado no dia 10/06/2014. 
43

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar no habeas Corpus 123.292/SP, relator ministro 

Celso de Mello, Decisão monocrática, julgado no dia 07/08/2014. 
44

 Nesse sentido, por todos, Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes obrigatórios. 
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constitucionalidade, para a expansão dos poderes do relator decidir monocraticamente e 

da súmula vinculante, os quais buscaram, de forma direta ou oblíqua (no caso das 

súmulas), a implementação de uma teoria dos precedentes no Brasil. 

Entretanto, é de se questionar o funcionamento e a aplicação de tal 

mecanismo de inspiração anglo-saxônica no Brasil, país de tradição de civil law. Nesse 

contexto, cabe aos juristas debaterem a compatibilidade dessa prática em um país em 

que não advém da mesma tradição jurídica, ainda por cima quando se tem em mente que 

há normas constitucionais que impõe, por exemplo, o respeito da legalidade e a 

caracterizam como direito fundamental (art. 5º, II, CF).  

Nesse interim, o enquadramento da legalidade na natureza de norma 

de direito fundamental estabelece que qualquer tipo de restrição à liberdade do cidadão 

seja realizado por meio de uma determinada forma: a lei. Apesar de a própria 

Constituição estabelecer hipóteses em que a limitação de direitos fundamentais pode 

ocorrer por outros meios,
45

 esse preceito constitucional estabelece a regra a ser 

observada. Nessa medida, a relevância desse bem se atesta pela própria natureza 

fundamental que a CF prescreve, mas também pelo fato dos direitos do cidadão 

gozarem, por mandamento constitucional, de aplicação imediata (art. 5º, §1º, CF). Dessa 

forma, a questão assume destaque ao se perceber que a atribuição de efeito vinculante às 

decisões dos tribunais pode ensejar uma limitação a direitos fundamentais por meio 

distinto daquele estabelecido constitucionalmente como regra.  

Nesse contexto, o estabelecimento de uma vinculação aos precedentes, 

tende a mudar a lógica de um sistema jurídico em que impera a legalidade como norma, 

e onde a decisão jurídica está submetida à Lei (legislação e Constituição) e legitimada 

por ela.
46

 Logo, a determinação de uma vinculação ampla às decisões de um 

determinado órgão pode ocasionar uma mudança na natureza da decisão jurídica, que 

deverá respeitar, não somente a Lei, mas também as demais decisões judicias já 

proferidas que possuam esse efeito. 

Contudo, a questão não pode ser encarada nesses termos, pois retira da 

análise o momento prévio de toda decisão jurídica que forma a jurisprudência ou um 

precedente: a interpretação dos enunciados normativos. O magistrado, membro do 

Poder Judiciário e inserido em um sistema jurídico em que vigora a separação dos 
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 O decreto que estabelece o estado de sítio e previsto pelo art. 136, §1º, CF é autorizado 

constitucionalmente para estabelecer uma série de medidas coercitivas e de restrição de determinados 

direitos fundamentais. 
46

 Luigi Ferrajoli, The past and the future of the rule of law, p. 327-328. 
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poderes, constitui-se em um aplicador da lei, devendo buscar nela e na Constituição a 

solução para os casos concretos com o que se depara. Logo, a lei, em sentido amplo, é a 

fonte por excelência do Direito e instrumento do Poder Judiciário. Por conseguinte, o 

precedente é decorrência daquilo que a lei estabelece para a controvérsia, sendo o início 

para se encontrar a solução jurídica correta para o caso com o qual o magistrado se 

depara. Desse modo, cabe ao julgador, Desse modo, cabe ao julgador, antes de tudo, 

analisar a lei.  

Outrossim, elemento que deve ser levado em conta é o fato de se tratar 

também da vontade do constituinte, pois o efeito vinculante foi inserido na CF por meio 

do art. 102, §2º por meio da EC nº. 3/1993, que ocasionou a revisão constitucional, 

estando, dessa forma, há décadas presentes no ordenamento jurídico brasileiro. No que 

pese a natureza de tal reforma da CF, não se pode afastar que foi o constituinte que, por 

meio de seu poder de reforma, determinou a introdução dessa força às decisões 

judiciais.  

Em suma, o estudo dos enunciados normativos é o primeiro passo para 

a decisão que venha a solucionar o caso, em que os precedentes devem ser usados em 

um contexto que, mesmo após o confronto das normas pertinentes, resta dúvida acerca 

da consequência jurídica adequada ou se há atentado do direito fundamental à segurança 

jurídica e à igualdade. Dessa forma, não há violação ao princípio da legalidade, já que, 

em última análise, os precedentes decorrem dos preceitos advindos do Poder 

Legislativo. Além disso, não se pode omitir o fato de que, caso o Judiciário esteja 

aplicando um determinado preceito constitucional ou diploma legal em 

desconformidade com o intentado pelo constituinte ou legislador, os poderes 

competentes podem buscar modificar o enunciado normativo alvo da controvérsia para 

que se adeque ao intentado. 
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3 O EFEITO VINCULANTE E SUAS CARACTERÍSTICAS NO CONTROLE 

ABSTRATO 

 

Iniciaremos neste capítulo o estudo do efeito vinculante, sua 

delimitação, características, abordando as controvérsias dentro da literatura 

especializada e da jurisprudência do STF. Como se verá, devido à restrita legislação que 

aborda esse efeito e a sua inclusão no ordenamento brasileiro, os principais debates 

foram travados, inicialmente, no âmbito do próprio STF, por conseguinte, o estudo de 

seus julgamentos é imperativo para o entendimento do funcionamento desse mecanismo 

no Brasil. Logo, a jurisprudência do Pretório Excelso tem uma grande importância 

dentro desse tema, sendo abordada ao longo do estudo. 

Toda decisão jurisdicional, de certo modo, “vincula”
47

; alguém 

sempre está obrigado, direta ou indiretamente,
48

 a cumprir, ou aceitar, o estabelecido 

por um magistrado dentro de um processo judicial. Nesse sentido, o efeito vinculante 

não seria algo novo em qualquer ordenamento jurídico. A simples constatação dessa 

antecedência da vinculação leva a questionar em que termos a atribuição recente
49

 de 

um efeito dito “vinculante” às decisões de controle abstrato poderia inovar ou 

transformar algo em qualquer sistema jurídico. Estariam o constituinte e o legislador 

deixando expresso algo já amplamente sabido e inerente à função jurisdicional, ou 

poderiam estar modificando de alguma maneira o ordenamento jurídico? A primeira 

hipótese pode ser, desde já, afastada, uma vez que resultaria na inocuidade da previsão 

do efeito vinculante, descumprindo o primado hermenêutico de que não há palavras 

inúteis nas previsões normativas. Ora, se a vinculação é inerente à jurisdição, qual o 

sentido de sua previsão expressa, senão mera tautologia? Dessa forma, a expressa 

previsão do efeito vinculante deve acrescentar algo além de sua visão tradicional. 

                                                           
47

 Nesse sentido, Stern elenca como parte da definição de jurisdição a vinculatividade da decisão. 

Segundo ele, a jurisdição é a decisão jurídica aos casos previstos na legislação em vigor por meio de 

procedimentos especialmente regulados, que conduz a uma decisão vinculante por um órgão estatal 

imparcial, o juiz. Nesse sentido, Stern, apud Wolfgang Heyde, La jurisdicción, p. 772; Wolfgang Heyde, 

La jurisdicción, p. 773. 
48

 Diretamente, se parte do processo, atuando segundo uma legitimidade ordinária; indiretamente, se os 

seus direitos são defendidos por um terceiro legitimado, segundo uma legitimidade extraordinária. 

Igualmente, a declaração de inconstitucionalidade de uma norma em controle abstrato no Brasil acaba 

afetando, indiretamente, os particulares, já que resulta na supressão de uma lei, dotada de generalidade. A 

respeito da legitimidade ordinária e extraordinária, cf.: Fredie Didier e Zaneti Jr., Curso de processo 

civil, v. IV, p. 195-224. Acerca da legitimidade do controle de constitucionalidade no Brasil, cf. Dimitri 

Dimoulis e Soraya Lunardi, Curso de processo constitucional, passim. 
49

 “Recente” quando se leva em consideração a existência milenar do Direito. 
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Nesse sentido, esse recente instituto poderia apresentar similaridades 

com outras características e efeitos das decisões judiciais, já que ambos possuem a 

mesma origem. Logo, mecanismos como a eficácia erga omnes, prevista pelo artigo 

102, §2º da CF e a coisa julgada poderiam ser facilmente confundidos com o efeito 

vinculante caso não fossem devidamente estudados. Entretanto, não é o que ocorre, 

sendo tal efeito das decisões de controle abstrato não coincidente com os demais, por 

motivos tanto teóricos como normativos. Logo, faz-se necessária uma melhor 

delimitação de tal consequência das decisões do controle abstrato, para posteriormente 

se adentrar nos pormenores do efeito vinculante em si, afastando, assim, eventuais 

confusões. 

Nesse contexto, o artigo 102, §2º, dispositivo constitucional que 

dispõe sobre o tema, estabelece que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal, na ADI e ADC 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. Apesar da falta de 

técnica do legislador no tocante ao uso da expressão “eficácia contra todos”,
50

 a redação 

do enunciado é clara a distinguir o efeito vinculante daquela, o que conduz à conclusão 

que se tratam de institutos jurídicos distintos. Logo, uma delimitação do que é a eficácia 

em questão contribui para o desvendamento do que é o efeito vinculante. 

A eficácia contra todos consiste que as declarações de 

constitucionalidade e de inconstitucionalidade de um dispositivo legal, ao alterarem a 

situação normativa, já que retiram ou não uma norma do ordenamento jurídico, são 

dotadas da mesma generalidade inerente às leis.
51

 Assim, a decisão que determina a 

manutenção de um dispositivo legal por sua constitucionalidade, por gerar efeitos sob a 

norma, atinge apenas indiretamente os cidadãos e seus direitos.
52

 Igualmente, os órgãos 

dos Poderes estatais também estão incluídos sob tal efeito e não podem deixar de aplicar 
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 Nesse sentido, ver crítica de Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi, Curso de processo constitucional, p. 

190-191. Por uma análise distinta, cf Luiz Guilherme Marinoni, Eficácia vinculante, p. 863-866. 
51

 Nesse sentido, cf. Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi, Curso de processo constitucional, p. 190-191; 

Lucas Catib de Laurentiis, Interpretação conforme a Constituição, p. 241-242. 
52

 Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi, Curso de processo constitucional, p. 190-191. Em sentido 

contrário, cf. Ingo Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Curso de direito constitucional, 

p. 975. 
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o enunciado normativo que foi declarado constitucional,
53

 ou de aplicá-lo, no caso de 

julgamento pela inconstitucionalidade. 

Tais considerações são as mais adequadas em face da natureza do 

controle abstrato, em que se enquadram a ADI e ADC. Isto se dá, porque, além das 

características dessa modalidade de controle, tentou-se estruturá-la segundo um 

processo objetivo,
54

 o qual é regido pela ausência de interesses particulares ou a busca 

da resolução de um caso específico. Nessa forma de processo está presente o interesse 

público acerca da verificação da constitucionalidade do ato normativo,
55

 tendo como 

objetivo a defesa do ordenamento jurídico, sua integridade e hierarquia normativa.
56

 

Dessa forma, não há contraditório, partes ou direito subjetivo, mas a busca pela 

preservação da supremacia da Constituição.
57

 Igualmente, os legitimados para acionar 

tal modalidade de controle não atuam segundo uma legitimidade extraordinária,
58

 

representando outrem, mas buscam resguarda a coerência do ordenamento jurídico. 

Por conseguinte, a definição da eficácia contra todos do constituinte 

afasta a tradição do processo civil do efeito da sentença ser inter partes, sendo mais 

adequado ao controle abstrato, já que este modifica a situação normativa do 

                                                           
53

 Essa questão será reapreciada novamente, já que se trata de uma questão polêmica. Entretanto, desde já 

se afirma que o STF entende que a declaração de constitucionalidade somente reafirma a presunção de 

constitucionalidade da lei, podendo ser afastada segundo o caso concreto. 
54

 A afirmação de que o controle abstrato de constitucionalidade no Brasil estrutura-se segundo um 

processo objetivo é questionável, já que há certos dispositivos legais que impõem determinadas atos que 

afastariam tal natureza. Há, no máximo, uma tentativa de estabelecer tal forma. Como exemplo de que 

não há um processo objetivo tem-se o fato do Supremo exigir que haja “pertinência temática” entre o 

objeto da ação e os legitimados para a mesma, restringindo a atuação desses aos temas em que eles 

possuem interesse. Igualmente, a presença de entes da sociedade civil no rol de legitimados também 

afasta a caracterização do processo como objetivo. Entretanto, a presença de órgãos onde tais restrições 

não são aplicáveis, como a OAB e os órgãos estatais, são típicos do modelo de processo que se tentou 

instaurar, havendo, dessa forma, uma clara confusão. Nesse sentido, cf. Leonardo Martins, A retórica do 

processo constitucional objetivo no Brasil, p. 258; Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi, Curso de 

processo constitucional, p. 229-233. 
55

 Hans Kelsen, Jurisdição constitucional, p. 311-312. 
56

 Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi, Curso de processo constitucional, p. 219. 
57

 Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi, fazem uma longa e pormenorizada análise de todas as 

características do processo objetivo, dos quais deixamos de estudar alguns tendo em vista o objetivo do 

presente trabalho ser focado em um efeito em especial do controle de constitucionalidade. Dimitri 

Dimoulis e Soraya Lunardi, Curso de processo constitucional, p. 218-258. No mesmo sentido, cf. André 

Ramos Tavares, Teoria da justiça constitucional, p. 405-446, Eduardo García e Enterría, La 

Constituición como norma y el tribunal constitucional, p. 147-148. 
58

 Ingo Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero, Curso de direito constitucional, p. 975. A 

respeito da legitimidade extraordinária, cf. Fredie Didier e Zaneti Jr., Curso de processo civil, v. IV, p. 

195-224. 
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ordenamento jurídico. Logo, a parte dispositiva da ADI ou ADC – uma vez que é nela 

que há a decisão judicial em si – terá eficácia contra todos,
59

 no sentido já exposto. 

Igualmente, o efeito vinculante não se confunde com a coisa julgada,
60

 

uma vez que diferenciados pelo constituinte, já que previstos em dispositivos 

constitucionais diversos e tratados de forma distinta.
61

 Esse instituto, inerente à 

atividade jurisdicional, consiste em uma qualidade de imutabilidade que a sentença 

judicial adquire com o tempo, impedindo, dessa forma, que a questão decidida seja 

rediscutida no mesmo processo (coisa julgada formal) ou em outro (coisa julgada 

material). Nesse contexto, o CPC estabelece em seu artigo 469 que somente faz coisa 

julgada a parte dispositiva da sentença, afastando tal característica dos motivos, a 

verdade dos fatos e as questões prejudiciais. Igualmente, o CPC determina no artigo 472 

que a coisa julgada não beneficia nem prejudica terceiro. Apesar de tais normas serem 

dirigidas ao processo civil tradicional, onde impera um regime jurídico distinto do 

processo objetivo, analisado sumariamente acima, tais dispositivos legais servem como 

guia nessa modalidade, desde que feitas as devidas adequações à natureza do controle 

abstrato, já que não há norma específica aplicável ao caso em questão. Nesse contexto, 

por muito tempo, o controle abstrato de constitucionalidade não possuiu leis que o 

regessem, estando sujeito ao Regimento Interno do STF e a uma construção 

jurisprudencial feita por este Tribunal, a qual supriu alguns vácuos, como o caso da 

coisa julgada e buscou estruturá-lo segundo um processo objetivo. Essa situação vigora 

até hoje, em que, apesar da edição das leis nº. 9.868/99 e 9.882/99, não há norma 

expressa acerca de tal instituto jurídico. Ademais, é pacífico na jurisprudência do STF
62

 

                                                           
59

 A eficácia ora examinada não se confunde com a comum no processo coletivo, já que não está em jogo 

nenhuma modalidade de direito metaindividual. Nesse sentido, ver considerações de Dimitri Dimoulis e 

Soraya Lunardi, Curso de processo constitucional, p. 190-191. 
60

 Luiz Guilherme Marinoni afirma que há uma relação de necessidade entre o efeito contra todos e a 

coisa julgada, segundo o autor, o primeiro precisa da segunda para impedir que qualquer um se oponha à 

declaração de inconstitucionalidade. Nesse sentido, cf. Luiz Guilherme Marinoni, Eficácia vinculante, p. 

864-867. 
61

 Acerca da existência, ou não, da coisa julgada no controle abstrato de constitucionalidade, há certa 

divergência nas obras que tratam do tema. Nesse contexto, Ingo Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e 

Daniel Mitidiero posicionam-se contra a sua existência, enquanto Dimitri Dimoulis, Soraya Lunardi, 

Roger Stiefelmann Leal, Teoria Albino Zavascki e André Ramos Tavares são a favor da mesma. Na 

Alemanha, segundo Leonardo Martins, apesar da ausência de previsão legal e constitucional expressa, se 

aceita a coisa julgada nessa modalidade de controle. Ingo Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero, Curso de direito constitucional, p. 973-975; Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi, Curso de 

processo constitucional, p. 192-196; Roger Stiefelmann Leal, O efeito vinculante na jurisdição 

constitucional, p. 145-149; Teoria Albino Zavascki, Eficácia das sentenças na jurisdição 

constitucional, p. 102-105; André Ramos Tavares, Teoria da justiça constitucional, p. 431 ss. 

Leonardo Martins, Direito processual constitucional alemão, p. 101-106 
62

 Teori Albino Zavascki analisa a jurisprudência do STF a respeito desse tema. Ademais, na Alemanha, 

apesar da ausência de disposição normativa acerca da coisa julgada, o TCF, através de sua jurisprudência, 
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que os julgamentos realizados em sede de controle abstrato fazem coisa julgada, ainda 

que com certas peculiaridades a serem analisadas posteriormente.
63

 

Os elementos demonstrados ajudam a delimitar melhor o que seria o 

efeito vinculante, já que este teria que apresentar um traço distintivo daqueles para 

diferenciá-lo. Logo, deve ir além da coisa julgada, que busca a imodificabilidade da 

decisão; e da eficácia contra todos, que impõe a generalidade da lei às suas decisões. 

Dentre os critérios a serem levados em consideração para a 

determinação do que seria o efeito vinculante, o Direito comparado é fundamental para 

a sua incorporação no Brasil, já que decorrente do estrangeiro a sua existência. Essa 

peculiaridade das decisões advindas do controle abstrato tem inspiração tanto no stare 

decisis dos sistemas de common law, como no ordenamento de países do civil law. 

Nesse contexto, é pacífico na literatura jurídica que o ordenamento jurídico alemão e a 

jurisprudência do TCF são extremamente influentes no Brasil, seja na doutrina, seja nos 

preceitos constitucionais e legais.
64

 No tocante ao efeito vinculante, também advém da 

Alemanha a grande inspiração de tal mecanismo. Nesse contexto, estabeleceu-se na Lei 

Orgânica do TCF que as suas decisões possuiriam efeito vinculante,
65

 o qual 

impossibilitaria que todos os destinatários do julgamento o descumprissem, tanto no 

caso em questão como nos similares atuais ou futuros.
66

 Esse último dado, a expansão 

dos efeitos para casos semelhantes e existentes no futuro é o traço distintivo do efeito 

vinculante,
67

 já que a decisão atual influenciará processos decisórios a serem realizados. 

Isso se dá pelo fato de que, enquanto a coisa julgada impede a modificação da decisão 

ocorrida sobre um caso ocorrido no passado, ela não impõe que em casos similares, 

atuais ou futuros, o entendimento firmado na situação anterior seja a mesma para a 

                                                                                                                                                                          
entende que tal mecanismo também existe. Nesse sentido, cf. Nesse sentido, cf. Teori Albino Zavascki, 

Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional, p. 102-103; Leonardo Martins, Direito processual 

constitucional alemão, p. 101-106. 
63

 A grande controvérsia gira em torno da existência de coisa julgada material tanto nas declarações de 

constitucionalidade e de inconstitucionalidade advinda de uma das ações de controle abstrato, já que se 

questiona se uma mutação constitucional ou uma nova ação baseada em argumentos distintos poderia 

chancelar uma mudança de entendimento do STF. 
64

 A esse respeito, cf. Leonardo Martins, Direito processual constitucional alemão; Gilmar Ferreira 

Mendes, Jurisdição Constitucional; Elival da Silva Ramos, Controle de constitucionalidade no Brasil, 

p. 285-294. 
65

 Leonardo Martins, Direito processual constitucional alemão, p. 106-107. 
66

 Leonardo Martins, Direito processual constitucional alemão, p. 111; Dimitri Dimoulis e Soraya 

Lunardi, Curso de processo constitucional, p. 183. 
67

 Essa característica de uma eficácia proativa também é destacada por Sérgio Sérvulo da Cunha. Nesse 

sentido, Sérgio Sérvulo da Cunha, O efeito vinculante e os poderes do juiz, p. 137. 
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hipótese posterior.
68

 Igualmente, a eficácia contra todos estabelece, como já dito, uma 

simetria entre a decisão que altera a situação normativa e a própria lei, impondo que 

todos os destinatários observem, por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade de 

determinada norma geral, dando, similar generalidade à decisão que a extirpou do 

ordenamento jurídico.
69

 Entretanto, tal eficácia não estabelece que em casos 

semelhantes e futuros seja observada a inteligência da decisão da qual ela decorre, 

assim, só abarca a situação pretérita objeto da ação. Logo, como ser percebe, o efeito 

vinculante possui total autonomia em face das demais características da decisão de 

fiscalização de conformidade com a Constituição em abstrato, servindo para fechar o 

processo de investigação judicial.
70

 

Uma vez feitas essas distinções e delineado melhor o efeito 

vinculante, passamos a estudar suas características segundo o tipo de decisão e os seus 

limites. 

 

3.1 LIMITES SUBJETIVOS  

 

A questão acerca dos limites subjetivos do efeito vinculante é 

extremamente densa, já que diz respeito a saber quem fica subordinado às decisões do 

Supremo Tribunal Federal dotadas desse efeito. Assim, tendo por base o traçado no 

âmbito dos limites subjetivos, cabe entender quais Poderes e órgãos se sujeitam aos 

limites objetivos da decisão proferida em controle de constitucionalidade. 

O ponto de partida novamente é o §2º do artigo 102 da Constituição 

Federal, que estabelece que as decisões definitivas de mérito das ações diretas de 

inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão efeito 

contra todos e vinculante, quanto aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 

O dispositivo supra é claro em submeter literalmente os demais órgãos 

do Poder Judiciário e da Administração Pública de todos os entes federativos às 

                                                           
68

 Em sentido similar, Sidney Sanches, Aspectos processuais do controle de constitucionalidade, p. 
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decisões proferidas pelo Pretório Excelso em sede de controle de constitucionalidade e 

excluindo tanto o Supremo Tribunal Federal como o Poder Legislativo.
71

 

Entretanto, contesta-se a interpretação desse dispositivo, 

questionando-se se também o Poder Legislativo e o próprio STF estariam vinculados 

pelas decisões deste. Dessa forma, se submetido a esse efeito, o Legislativo não poderia 

editar lei de teor idêntico à declarada inconstitucional, e nem o Pretório Excelso poderia 

mudar o seu entendimento posteriormente. A crítica que se faz a essa exegese é que a 

submissão do Legislativo a essas características das decisões da Suprema Corte 

restringiria sensivelmente a função constitucional desse Poder, prejudicando sua 

atividade fim.
72

 

Essa polêmica também se deu na Alemanha, sobretudo em 1987, 

quando o Primeiro Senado
73

 do TCF decidiu, que o Poder Legislativo não estava 

vinculado às decisões da Suprema Corte alemã, indo de encontro à jurisprudência 

consolidada desse tribunal de que o Poder Legislativo também estaria submetido ao 

vínculo imposto pelo julgamento.
74

 

Apesar dessa controvérsia, segundo Leonardo Martins,
75

 a discussão 

não tem aplicação prática, já que o legislador alemão cumpre espontaneamente às 

decisões da Suprema Corte, ainda imperando nesse país a tese de que o Legislativo está 

vinculado às decisões. Somente se admite a edição de uma lei com o mesmo conteúdo 

da declarada inconstitucional na hipótese de sensíveis mudanças fáticas. 

No tocante ao vínculo do próprio STF, a censura proferida é que se tal 

autovinculação ocorresse, a Suprema Corte estaria renunciando a função inerente de 
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 No mesmo sentido é o parágrafo único do Art. 28 da Lei Federal nº 9.868/99, a qual regula a ADI, 
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 Equivalente às turmas dos tribunais brasileiros. 
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 Leonardo Martins, Direito processual constitucional alemão, p. 111-113. 
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 Direito processual constitucional alemão, p. 112-113 
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desenvolvimento da Constituição, limitando tanto a atividade da Corte como a eficácia 

da própria Constituição, já que, como defendido por Konrad Hesse,
76

 a eficácia da 

Constituição está diretamente ligada à vinculação às forças e tendências do seu tempo. 

Nesse sentido, cabe à Corte Constitucional essa função de adequação da Constituição às 

forças e tendências dominantes do seu tempo através de sua práxis diária, preservando a 

eficácia da Lei Fundamental.
77

 

O STF corrobora com o entendimento de que legislador também não 

está vinculado pelos seus julgamentos. Dessa forma, a Corte brasileira considera 

legítimo o Poder Legislativo reeditar lei com o mesmo teor de outro diploma que foi 

julgado inconstitucional. Nesse sentido, o Pretório Excelso tem uma jurisprudência 

sólida.  

Na medida cautelar da ADI 864/RS
78

 o STF apreciou caso onde uma 

lei repetia dispositivo de outro diploma legal, o qual tinha sua constitucionalidade 

contestada em ação direta e estava suspenso por uma decisão provisória de urgência 

(MC na ADI nº. 546). Na ocasião, o Tribunal seguiu os termos do voto do relator, cujo 

teor averbava que, por se tratarem de leis distintas, e pelo fato do objeto da ADI ficar 

adstrito à norma impugnada, o efeito vinculante só se estenderia ao dispositivo legal 

posterior se o limite subjetivo também abrangesse o Poder Legislativo. 

De outra banda, no mesmo julgado um membro do Tribunal
79

 

defendeu a não vinculação do Poder Legislativo, asseverando que tal “liberdade” do 

legislador é relevante para que a questão possa ser reaberta no STF e ser reapreciada. 

Dessa forma, a edição de uma nova norma em outro momento histórico pode ser 

justificada e aceita pela ocorrência de uma mutação constitucional, constatação que só 

pode chegar ao Supremo após a reedição de diploma legal de mesmo teor do declarado 

inconstitucional anteriormente e retirado do ordenamento jurídico.
80
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 A força normativa da Constituição, p. 18. 
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 Autores que defendem a vinculação do STF: Sarlet, Marinoni e Mitidiero, Curso de direito 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

864-1/RS, relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado no dia 25/04/1996. 
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 Ministro Sepúlveda Pertence. 
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O referido voto acima analisado também demonstra que impera na 

Suprema Corte brasileira a tese da não autovinculação. Igualmente, o TCF também 

segue o entendimento de não estar vinculada às suas decisões, pelo temor do 

endurecimento do direito constitucional.
81

 Todavia, apesar de não estar submisso ao 

vínculo, defende-se que só ocorra a mudança de entendimento se fundada em uma 

crítica pertinente e relevante, que justifique a alteração.
82

 

Esse entendimento passou a ser seguido em casos similares,
83

 

reiterando a Corte que o Legislativo não está vinculado por suas decisões. A 

jurisprudência firmada traz, contudo, questões problemáticas. Enquanto figura na 

Alemanha um contexto em que o Poder Legislativo aceita as decisões advindas do 

TCF,
84

 no Brasil é comum a resistência e insistência dos órgãos legislativos na edição 

de normas declaradas inconstitucionais pelo STF.
85

 Nesse sentido, tem-se como 

exemplo a Medida Cautelar na ADI 2.022-ES,
86

 julgada no dia 09 de dezembro de 

1999, que suspendeu a aplicação da Lei do Estado do Espírito Santo nº. 5.827, de 15 de 

janeiro de 1999, que possibilitava o Poder Executivo estatal reter parte dos vencimentos 

dos servidores públicos estaduais como forma de se adequar aos limites de gastos com 

pessoal impostos pela Lei Federal Complementar nº. 82/95 a qual regulamentou o artigo 

169 da CF. Na ocasião, o STF firmou entendimento de que havia vício de 

inconstitucionalidade pelo fato de que a própria Constituição regulamentava a matéria 

ao determinar a forma de que esse processo de adequação se daria (artigo 169, §3º e §4º, 

CF), em que a retenção de parte dos ordenados dos servidores públicos não estava 

incluída. Contudo, algum tempo depois do ajuizamento da ação que questionava a 

constitucionalidade da referida lei junto ao STF, e dias antes de seu julgamento, a 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo revogou a Lei nº. 5.827 e editou 

outro diploma legal (a Lei nº. 5.990, de 06 de dezembro de 1999) de teor similar, 

buscando escapar das consequências de uma eventual declaração de 
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inconstitucionalidade. No novo ato normativo, o mesmo vício de inconstitucionalidade 

permanecia, somente se alterando os percentuais e prazos de retenção dos vencimentos 

dos servidores públicos. Desta feita, o diploma legal posterior também foi alvo do 

controle de constitucionalidade, em que foi objeto da ADI 2.153-ES,
87

 julgada em 16 de 

agosto de 2000, sendo também declarada a sua inconstitucionalidade.
88

 

O STF ainda aprecia casos de edição de leis de idêntico teor a de 

diplomas legais já declarados inconstitucionais pelo Tribunal. Em processo recente, no 

Agravo Regimental na Reclamação nº. 13.019, julgada em 19 de fevereiro de 2014,
89

 o 

STF deparou-se com o questionamento da constitucionalidade da Lei nº. 12.514/11, 

editada pelo Congresso Nacional, que altera a natureza jurídica dos conselhos 

profissionais que são incumbidos de fiscalizar as profissões regulamentadas. Entretanto, 

o STF já havia declarado inconstitucional lei de idêntico teor anos antes na ADI 1.717-

6,
90

 julgada em 07 de novembro de 2002. No caso recente, o STF não deu seguimento à 

ação por considerar que o Poder Legislativo não estava incluído nos limites subjetivos 

do efeito vinculante e por considerar a reclamação constitucional uma via inadequada. 

Esses exemplos
91

 expõem que as assembleias legislativas de alguns 

entes federados, e até o próprio Congresso Nacional, comumente insistem em editar leis 

previamente declaradas inconstitucionais pelo STF, por ofensa algum preceito 

fundamental. Esse quadro se mostra ainda mais ofensivo à ordem constitucional quando 

estão em jogo garantias fundamentais e o legislador busca burlar a decisão do Supremo 

Tribunal brasileiro, reeditando, logo após a decisão de suspensão da eficácia da lei 

atacada ou sua declaração de inconstitucionalidade, um novo diploma legal de idêntico 
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teor, que revoga a lei questionada. Esse artifício busca impor a vontade do legislador 

sobre o estabelecido pelo STF e perpetuar o atentado à CF constatado pelo Tribunal 

dentro do mesmo contexto normativo e fático que ensejou a inconstitucionalidade, o que 

levante questões polêmicas a partir de uma brecha do dispositivo constitucional. 

Por outro lado, deve-se atestar que, apesar da polêmica acerca da 

posição do Poder Legislativo em relação aos limites subjetivos do efeito vinculante, 

essa controvérsia só se dá enquanto esse Poder estiver exercendo a competência de 

edição de atos normativos. Os órgãos que compõem os Poderes do Estado, apesar do 

nome que lhes é atribuído (Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo), não 

exercem somente as funções que lhe denominam, mas também praticam atos de 

natureza da função típica dos outros Poderes.
92

 Por exemplo, os órgãos do Poder 

Judiciário também exercem funções administrativas, vide a competência dos tribunais 

de organizarem suas secretarias e serviços auxiliares (art. 96, I, “b”, CF). Da mesma 

forma acontece com os órgãos do Poder Legislativo, os quais são competentes também 

por funções administrativas
93

 e jurisdicionais.
94

 Entretanto, não podem os órgãos do 

Legislativo, sob o argumento de não estarem limitados pelas decisões do efeito 

vinculante, violar o firmado nas decisões proferidas pelo STF quando estiverem 

exercendo outra função que não a legislativa. A exclusão de tais órgãos da observância 

das decisões do STF em sede de controle abstrato de constitucionalidade dá-se somente 

enquanto atuando como legislador, um criador de atos normativos e leis. 

No tocante à vinculação do STF às suas próprias decisões, também há 

a presença de algumas questões relevantes. Como já demonstrado, o STF às vezes muda 

o seu entendimento de forma súbita (ver secção 2.2), caindo em incerteza jurídica 

acerca da prestação jurisdicional e do posicionamento do Tribunal. Essa situação se dá 

não só por questões fáticas e temporais que são consideradas relevantes pelos membros 

do STF, mas também pelo entendimento de que a Corte não está sujeita ao efeito 

vinculante de suas decisões. Ademais, essa situação mostra-se potencialmente 

atentatória, além do efeito vinculante, às normas constitucionais que impõem o respeito 

à segurança jurídica (artigo 5º, caput), a fundamentação das decisões judiciais (artigo 

93, IX) e a vinculação do Estado aos direitos fundamentais (artigo 5º, §1º). Apesar das 
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mudanças de entendimento serem possíveis, são necessários critérios formais e 

materiais claros a serem seguidos nessas hipóteses, logo, a visão do STF e de parte da 

literatura especializada sobre o efeito vinculante deve ser repensada. 

Além de todas essas considerações, parte das análises realizadas tanto 

pela literatura especializada, como pelo STF, parece mal colocada. Os limites subjetivos 

buscam limitar a capacidade dos órgãos elencados de irem de encontro ao decidido pela 

decisão do STF. Em suma, estão dirigidos a quem deve observar a decisão, os limites 

objetivos do efeito vinculante, e ter declarada a nulidade do ato produzido e ser punido 

na hipótese de reiterada desobediência. Quando se destaca esse último detalhe, percebe-

se que a omissão tanto do STF, como do Poder Legislativo na previsão constitucional 

somente afasta a hipótese de sanção contra os responsáveis pelo ato. Entretanto, a não 

vinculação não pode embasar um constante desrespeito à Constituição. Igualmente, o 

STF não pode usar como fundamento a não vinculação do Legislativo para deixar de 

analisar um caso em que está em jogo o tema em questão e potencial violação a um 

preceito fundamental, sob pena de declinar sua competência constitucional. 

Em suma, os argumentos expostos indicam que o art. 102,§2º, CF não 

deve ser interpretado somente de forma literal, mas levando em consideração elementos 

de segurança jurídica, igualdade e da fundamentação das decisões judiciais. Nesse 

sentido, deve-se entender que preceito constitucional pertinente ao tema, ao excluir o 

STF e o Poder Legislativo dos limites subjetivos do efeito vinculante, estabelece que a 

vinculação não é absoluta.
95

 Dessa forma, o STF somente deve mudar seu entendimento 

caso estejam presentes novas questões materiais que justifiquem a mudança, em que 

deve preencher um ônus argumentativo deixando claros os motivos. Esse requisito 

encontra respaldo no art. 93, IX, CF, o qual estabelece um dever de fundamentação das 

decisões judiciais. No tocante ao Poder Legislativo, não há norma que estabeleça uma 

vinculação nos moldes do STF, estando somente vinculado por meio do art. 6º, caput, 

Lei 9.868/99, a qual prevê que o relator pedirá informações aos órgãos dos quais 

emanou o ato normativo questionado. No momento previsto por esse dispositivo legal, 

cabe ao Legislativo fundamentar as causas da edição de norma potencialmente contrária 

aos entendimentos do STF.  

Os diferentes regimes jurídicos expõem que o efeito vinculante do 

controle abstrato funciona de forma distinta para o STF e o Poder Legislativo, em que 
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no primeiro caso estabelece um ônus argumentativo acentuado no momento da decisão 

na hipótese de mudança, enquanto que no segundo caso tem-se uma exigência posterior 

de fundamentação, caso o enunciado normativo seja questionado. No caso do STF, tem-

se um dever permanente de justificação, enquanto que, na hipótese do Legislativo, um 

dever, a posteriori, somente se a norma for questionada por meio do controle abstrato. 

Essas diferenças indicam que o efeito vinculante não recai sobre o momento de criação 

e edição de um ato normativo realizado pelo legislador, mas somente no momento de 

aplicação e questionamento da norma questionada.
96

 

 

3.2 LIMITES OBJETIVOS  

 

Os limites objetivos dizem respeito à parte da decisão jurídica da qual 

decorrem os efeitos da decisão. Assim, enquanto que na coisa julgada e na eficácia 

contra todos os limites objetivos restringem-se à parte dispositiva da decisão, 

questionam-se quais seriam os do efeito vinculante, se estariam restritos à parte 

dispositiva da sentença, ou se se incluiriam também os motivos determinantes, presentes 

na justificação, ou até mesmo os argumentos levantados de forma periférica, em obiter 

dictum.
97

 Essa problemática é de suma importância, uma vez que determinará qual parte 

das decisões do STF os destinatários estão obrigados a submeterem-se. 

O debate entre os juristas no tocante aos limites objetivos é 

desenvolvido na determinação de qual parte da decisão do STF estabeleceria a 

imposição decorrente do efeito vinculante. Em suma, a literatura especializada brasileira 

posiciona-se pela teoria da transcendência dos motivos determinantes,
98

 entendendo que 

também a ratio decidendi estabelecida na fundamentação dos julgamentos do STF deve 

ser o limite objetivo do efeito vinculante.  

Nesse sentido, argumenta-se que se a tese de que somente a parte 

dispositiva da sentença é que deve vincular os entes da Administração e do Poder 

Judiciário, suas consequências no plano concreto seriam mínimos, tendo em vista que 
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sua influência estaria restrita ao caso julgado, possuindo, assim, resultados semelhantes 

à eficácia erga omnes. Isso se dá pelo fato de que no dispositivo da decisão
99

 de 

controle abstrato há somente a norma individual advinda do julgamento, a qual julga 

procedente ou não a ação e, consequentemente, declara se a lei (ou dispositivo legal) 

objeto do controle de constitucionalidade está ou não conforme da decisão. Logo, a 

aplicação do efeito vinculante somente implicaria que o diploma legal ou dispositivo 

declarado, por exemplo, inconstitucional não poderia ser aplicado posteriormente. Ora, 

se na hipótese de declaração de inconstitucionalidade há a retirada da norma do sistema 

jurídico por sua invalidade, a alteração da situação normativa deve ser observada por 

todos os destinatários em decorrência da eficácia contra todos (e essa exclusão do 

ordenamento jurídico não poderá ser rediscutida pela coisa julgada). Dessa forma, 

haveria verdadeira sobreposição dessas duas consequências da decisão, ambas impondo 

a mesma conduta. Devido a sua redação restrita e objetiva, se limitado o efeito 

vinculante à parte dispositiva da decisão ele praticamente se confundirá com a eficácia 

contra todos, já que ambos determinarão a observância da declaração presente no 

dispositivo, restrita a um ato normativo específico. Diante dessas considerações, os 

defensores dessa tese afirmam que o efeito vinculante restringir-se à parte dispositiva da 

decisão não parece ser adequado, devido à confusão com a eficácia contra todos e a 

clara diferenciação de ambos os institutos feita pelo constituinte na redação do artigo 

102, §2º, CF.
100

 

Igualmente, defende-se que os limites objetivos do efeito vinculante 

não envolvem os argumentos levantados em obiter dictum, já que tais partes da decisão 

são somente questões secundárias não sendo relevantes para a decisão do caso. Por 

conseguinte, atribuir também força vinculante a essas matérias resultaria em uma 

expansão exacerbada dessa consequência, resultando em uma abrangência ampla e 

despropositada, já que até mesmo essas questões marginais vinculariam os demais 

tribunais e órgãos do Poder Executivo. Assim, chega-se à conclusão de que os limites 

objetivos do efeito vinculante devem ficar restritos aos motivos determinantes. 

Parte das problemáticas demonstradas também foi objeto de debate na 

Alemanha, tendo em vista o fato do ordenamento jurídico alemão está na vanguarda 

desse tema. O efeito vinculante avançou nesse país sobretudo através da jurisprudência 
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do Tribunal Constitucional Federal (TCF), estendendo-se às razões fundamentais.
101

 

Entretanto, lá também não ficou a salvo de críticas, as quais focaram em dois pontos 

fundamentais: a) a dificuldade de se distinguir os motivos determinantes das não tão 

relevantes para a resolução do caso (obiter dictum); b) o receio de que tais motivos 

sejam considerados imutáveis através de sua canonização e de uma petrificação do 

Direito constitucional.
102

 

Essas críticas da doutrina alemã são relevantes, pois apontam para 

questões problemáticas do efeito vinculante, contudo, são contornáveis. Em primeiro 

lugar, o questionamento da dificuldade de distinção do que seria motivo determinante é 

provavelmente o mais difícil de ser superado tendo em vista a forma caótica que se 

estrutura as decisões do STF. Pelo fato de não se ter uma decisão colegiada, no sentido 

de existir somente uma decisão que condense os argumentos que subjazem ao 

julgamento, mas somente um conjunto de votos que convergem na conclusão – mas, 

muitas vezes, não nas razões -, o estudo das decisões e o processo de distinção do que é 

ratio decidendi e obiter dictum fica realmente prejudicado. Entretanto, a análise do 

julgado, e a busca da razão de que não pode ser dispensada sem que se comprometa o 

sentido da decisão ainda é possível. Destarte, o estudo do julgamento e, acima de tudo, 

do voto relator do acórdão, dá uma clara noção do que seria o motivo determinante. 

Igualmente, uma leitura apurada do voto condutor da decisão, da ementa e dos votos 

concordantes possibilita a determinação dos elementos que levaram ao questionamento 

da constitucionalidade do ato normativo vergastado, bem como o contexto em que se 

deu a decisão, além de quais questões o magistrado considerou como relevantes para a 

solução da problemática. Assim, descobre-se a redação do dispositivo legal 

questionado, sua interpretação, seu âmbito de aplicação, consequências jurídicas e como 

esse conjunto atenta a Constituição, qual artigo, sua interpretação e como o julgador 

analisou todo esse substrato.  

Em segundo lugar, o perigo da canonização dessas razões também não 

se sustenta por algumas causas. Inicialmente, é sabido de que não há valor 

constitucional absoluto, até mesmo os direitos fundamentais, que fazem parte do núcleo 

irrevogável da Constituição, podem ser afastados e relativizados diante do conflito com 

outros direitos de igual natureza, das peculiaridades do caso e se respeitado o critério da 
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proporcionalidade.
103

 Igualmente, a função de evolução da Constituição incumbida à 

Suprema Corte brasileira tende a impedir essa petrificação alegada, já que é dever do 

defensor da Lei Maior proceder a sua adequação entre a Constituição e as mudanças das 

situações históricas.
104

 Esse papel, típico dos órgãos judiciais que tem a Constituição 

como objeto, consiste em um verdadeiro processo de atualização constante sem 

mudanças formais no texto constitucional, somente mediante um processo 

interpretativo,
105

 o qual teria o condão de afastar a provável canonização. Tal 

necessidade advém do fato de que a Constituição somente reflete o status quo e os 

objetivos da sociedade, podendo, quando bem redigida, prever alguns anseios futuros, 

mas nunca em sua totalidade.
106

 Isso se dá tendo em vista que a Constituição está 

submetida à realidade dinâmica, que nunca pode ser captada por fórmulas rígidas.
107

 Na 

mesma medida, como se viu, o efeito vinculante não incide sobre o Poder Legislativo, 

podendo o legislador reeditar lei de teor idêntico à declarada inconstitucional, desde que 

considere pertinente diante de um novo contexto e devidamente amparado na realidade, 

suscitando novo debate e possibilitando que a Suprema Corte volte a apreciar o caso. 

Ademais, como veremos posteriormente, até mesmo a força vinculante pode ser 

afastada em certas situações, como a mutação constitucional e a alteração da situação 

fática e normativa. Por conseguinte, a crítica à teoria da transcendência dos motivos 

determinantes não persiste. 

Dessa forma, o efeito vinculante segundo a transcendência dos 

motivos determinantes funciona da seguinte forma: um determinado ato normativo “A”, 

editado pelo Estado do Amazonas, foi julgado inconstitucional pelo STF via ação direta 

(chamada de ADI-A), assim, de acordo com a eficácia erga omnes, todos os demais 

órgãos do Poder Judiciário, bem como da Administração Pública, deverão entender e 

adequar-se a essa determinação do Pretório Excelso no tocante a esse ato invalidado 

(ato “A”), não podendo mais aplica-lo. Ademais, posteriormente, os estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte
108

 editam os atos “B”, “C” e “D”, 

respectivamente, todos de mesmo conteúdo do ato “A”. Devido à qualidade da coisa 
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julgada (limites objetivos e subjetivos desta) e a eficácia erga omnes, a decisão que 

declarou inconstitucional o ato “A” só se aplica a este ato especificamente. Em tese, 

seria necessária uma nova ADI para cada ato editado novamente pela União e pelos 

estados supra. 

Em situações semelhantes que surge a relevância do efeito vinculante. 

Como as ações diretas de inconstitucionalidade são dotadas dessa consequência, o 

julgamento do ato “A” se aplica aos demais casos similares, tendo em vista que estas 

situações atentam claramente contra a ratio decidendi da ADI-A. Dessa forma, não é 

necessária uma nova ação direta para julgar novamente cada um desses atos, mas 

somente o manejo da reclamação constitucional. Em suma, os atos “B”, “C” e “D” são 

inconstitucionais porque foram de encontro ao decidido na ADI-A, e, acima de tudo, 

contra a própria Constituição,
109

 necessitando, assim, de todo uma nova ação de 

controle de constitucionalidade para atestar seu vício. Outrossim, caso na época da 

decisão os atos em questão já tivessem sido editados e em vigor, caberia aos órgãos 

responsáveis a sua adequação, estando obrigados a revogar as normas inconstitucionais. 

Dessa forma, mesmo que não tenham participado do processo, os órgãos destinatários 

do efeito vinculante estão obrigados a tomar as medidas necessárias para a observação 

do disposto na decisão. Por conseguinte, na hipótese de declaração de 

inconstitucionalidade de determinado diploma legal estadual, entes federados com leis 

de mesmo teor estão obrigados a revoga-los.
110

 

O Supremo Tribunal Federal já adotou a teoria da transcendência dos 

motivos determinantes, passando a considerar que um ato que tenha atentando contra a 

ratio decidendi de um julgado do Pretório Excelso também é igualmente inválido. 

Na ADI 1.662-SP
111

 a Suprema Corte declarou inconstitucional 

instrução normativa editada pelo Tribunal Superior do Trabalho que criava nova 

modalidade de sequestro de precatórios – no caso em questão, os trabalhistas -, o qual 

não estava previsto na Constituição Federal. Posteriormente, com o advento da Emenda 

Constitucional nº. 30, novamente a temática voltou à pauta do STF já que esta reforma 

ocasionou mudança no regime de precatórios, sem, contudo, modificar qualquer questão 
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acerca da hipótese de sequestro. Entretanto, devido às mudanças causadas nesse 

contexto, novamente os tribunais passaram a editar iguais atos administrativos no 

mesmo sentido do anterior. 

Pois bem, na Reclamação 1.987-0/DF,
112

 julgada em 1 de outubro de 

2003, tendo em vista a reforma supracitada e a reedição de atos normativos com 

conteúdo similar ao invalidado na ADI 1.662-0/SP – decisão com força vinculante, já 

que à época já havia sido editada a Lei nº. 9.868/99 e o Tribunal já tinha atestado a sua 

constitucionalidade -, o STF buscou analisar se caberia a aplicação da teoria da 

transcendência dos motivos determinantes, o que ocasionaria a possibilidade do uso do 

remédio da reclamação constitucional contra atos similares, mesmo tratando-se de casos 

com origem distintas. Na ocasião, o Tribunal posicionou-se a favor de tal aplicação, 

reconhecendo a possibilidade do uso da reclamação, bem como julgando procedente a 

ação.
113

 Posteriormente, um membro do Tribunal
114

 levantou uma questão no Agravo 

Regimental na Reclamação 2.617-5/MG,
115

 em que afirmou que o Supremo estava 

aplicando uma sistemática por razões práticas e, também, pelo reconhecimento do efeito 

vinculante no controle difuso. Segundo o ministro, o STF estava reconhecendo a 

inconstitucionalidade de leis-modelo municipais e depois aplicando o disposto no artigo 

557 do Código de Processo Civil, a qual estabelece a possibilidade de julgamento 

monocrático do relator. 

Todavia, o STF veio a mudar, posteriormente, o seu entendimento no 

agravo regimental na Reclamação 2.475/MG,
116

 julgado em 2 de agosto de 2007. O 

caso em questão tinha como objeto o desrespeito da decisão proferida na ADC nº. 1, a 

qual buscava declarar a constitucionalidade da LC nº. 70/91, que estabelecia a COFINS. 

O agravante sustentava que na ação declaratória supra a Suprema Corte considerou a lei 

como materialmente ordinária, defendendo que esta tese fazia parte dos fundamentos 

determinantes da decisão, e não mero obiter dictum.  

Ao se debruçar sobre o caso, o plenário do STF afastou a tese da 

transcendência dos motivos determinantes, considerando que o efeito vinculante da 
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decisão em sede controle abstrato somente se aplica à parte dispositiva do acórdão. 

Nesse sentido, a maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro relator, que 

tomou por base passagem do voto do ministro Moreira Alves na questão de ordem na 

ADC nº. 1/DF, que afirmou na ocasião que a vinculação à decisão só se estendia a sua 

parte dispositiva, e não aos seus fundamentos. 

Destarte, após a aceitação da teoria ora analisada, a Suprema Corte 

brasileira refez o entendimento anterior e restabeleceu que somente os dispositivos das 

decisões é que têm efeito vinculante, sendo esse o entendimento mais atual do 

Tribunal.
117

 

O entendimento firmado pelo STF levanta alguns questionamentos 

que conduzem a reformulação da visão do órgão de cúpula do Poder Judiciário 

brasileiro acerca do efeito vinculante. 

Apesar de se estar diante de uma questão processual, e não de direito 

material, os reflexos para os particulares são amplos, já que restringem, por exemplo, o 

uso da reclamação constitucional. Isso se dá pelo fato de que, por meio da 

transcendência dos motivos determinantes, a fundamentação das decisões com efeito 

vinculante adquire força normativa, impondo sua observância. Dessa forma, uma vez 

aceita essa tese, o descumprimento do estabelecido nas razões de uma decisão configura 

violação da autoridade do STF, hipótese de uso da reclamação constitucional (art. 102, 

I, “l”, CF e art. 13 da Lei nº. 8.038/90). 

Esse posicionamento já foi aceito pelo STF, que acatou a 

possibilidade de uma reclamação constitucional ser impetrada contra ato que vá de 

encontro aos motivos determinantes de decisão dotada de efeito vinculante. Para tanto, 

foi necessária a expansão do que se entendia como “parte interessada” pelo artigo 13 da 

Lei nº. 8.038/90, o que se deu na questão de ordem da Reclamação Constitucional nº. 

1.880-SP,
118

 julgada em 06 de novembro de 2002. No caso em questão, teve-se um 

amplo debate acerca de diversos aspectos processuais do controle de 
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constitucionalidade, bem como do efeito vinculante, sendo esse caso, por muito tempo, 

um dos principais julgamentos do STF nessa matéria. Nessa Reclamação, declarou-se 

constitucional o dispositivo da Lei nº. 9.868/99 que atribuía à ADI o efeito vinculante, 

até então restrito por  norma constitucional à ADC. Igualmente, e esse é o ponto central 

para a análise aqui realizada, mudou-se o entendimento de que somente os legitimados 

para a ADI e a ADC poderiam manejar a reclamação constitucional para assegurar a 

autoridade de decisão proferida em controle abstrato. Isso se deu na medida em que o 

STF considerou ser possível que um Município (ente o qual não é legitimado para 

acionar o controle abstrato) questionar um ato administrativo que determinava o 

sequestro nos moldes do já declarado inconstitucional pela ADI 1.662-SP. Dessa forma, 

expandiu-se o conceito de “parte interessada” para a impetração da reclamação 

constitucional, possibilitando que qualquer um atingido por um ato atentatório ao 

decidido por um julgamento do STF possa fazer uso de tal remédio constitucional. 

Por conseguinte, a combinação dessa extensão do conceito de “parte 

interessada”, para fins de reclamação constitucional, e da adoção da transcendência dos 

motivos determinantes possibilitaria o manejo desse remédio constitucional. Para tanto, 

bastaria que um particular tivesse algum direito fundamental violado por ato do Poder 

Público e que atentasse também contra entendimento firmado pelo STF em decisão 

dotada de efeito vinculante, o que legitimaria a impetração de uma reclamação junto ao 

STF. Essa configuração do remédio constitucional ora analisado daria funcionamento 

similar ao seu homônimo alemão, mas com uma aplicação mais ampla, já que o instituto 

bávaro possui requisitos bastante restritos e aplicação subsidiária ao procedimento 

jurisdicional ordinário.
119

 

Tal problemática reflete na jurisprudência do STF, em que as 

reclamações constitucionais que são impetradas por indivíduos atingidos pela 

insistência do legislador em leis declaradas inconstitucionais pelo STF - e baseados na 

teoria da transcendência dos motivos determinantes - têm constantemente negados os 

seus seguimentos. Isso se dá porque, após as referidas inovações realizadas pelo STF, 

reclamações foram impetradas com base justamente no novo conceito de “parte 

interessada” e na teoria supracitado. Tal prática resulta em uma grande demanda à 

estrutura do Tribunal, que, diariamente, se depara com reclamações embasadas nos 

referidos institutos. 
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Esse é um exemplo de como a jurisprudência firmada pelo Tribunal 

causa reflexos e induz os jurisdicionados e influencia as manobras dos advogados. Para 

tal constatação, as estatísticas fornecidas pelo site STF acerca das reclamações 

constitucionais apresentam um indício muito forte. Enquanto é fato notório que o STF é 

cada vez mais exigido, comprovação que os levantamentos apresentados pelo próprio 

Tribunal demonstram, ocorrendo um maior número de casos que chegam a ele; as 

estatísticas também podem, quando cruzadas com a jurisprudência desse órgão, expor 

como certos entendimentos adotados pela Corte influenciam a sua carga de trabalho. É o 

caso da relação entre a teoria da transcendência dos motivos determinantes com a da 

“parte interessada” para a impetração da reclamação. Nesse sentido, observe-se a tabela 

a seguir: 

 

TABELA 1 - Reclamações constitucionais no Supremo Tribunal Federal: relação 

Ano – Fase processual
120

 

Ano/Fase Registradas Distribuídas Julgadas 

1990 1 20 13 

1991 1 30 22 

1992 4 44 37 

1993 11 36 42 

1994 17 45 59 

1995 14 49 44 

1996 18 49 33 

1997 18 62 64 

1998 48 275 120 

1999 78 200 110 

2000 147 522 416 

2001 61 228 317 

2002
121

 32 202 415 

2003 11 275 400 
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2004 11 491 616 

2005 32 993 1.091 

2006 7 837 906 

2007 8 464 473 

2008 1.684 1.625 2.343 

2009 2.238 2.214 3.506 

2010 1.288 1.259 2.087 

2011 1.848 1.801 2.360 

2012 1.877 1.886 2.282 

2013 1.893 1.862 3.413 

2014
122

 1.576 1.554 2.621 

 

 

A tabela acima expõe que a quantidade de reclamações ora se mantém 

relativamente estável por algum tempo, ora dá um salto devido a toda uma conjuntura 

de fatores. Cada um desses aumentos expressivos exige um estudo específico, logo, os 

que não são relevantes para o presente trabalho, não serão abordados. Contudo, uma 

análise superficial da evolução do número de ações é necessária para um 

aprofundamento da pesquisa do presente trabalho, exposto a seguir.  

De 1990 até 1997, a quantidade de reclamações constitucionais 

impetradas junto ao STF e julgadas não era algo expressivo
123

 dentro de sua pauta, 

variando o número de distribuições desse remédio constitucional de 20 a 62. Em 1998, 

há um aumento significativo das impetrações dessa ação, saltando para 275. Até 2003, 

com exceção de 2000, em que o número de ações ajuizadas quase dobra, a quantidade 

de reclamações constitucionais impetradas junto ao STF não variou de forma 

significativa, oscilando entre 200 e 275. 

Contudo, no ano de 2004 ocorreu mais um salto na quantidade de 

reclamações, indo para 491 ações distribuídas.  Enquanto as outras variações devem 

possuir seus motivos específicos, esse aparenta ter uma relação íntima com a adoção das 

teses já citadas. Como demonstrado linhas acima, a teoria dos motivos determinantes foi 
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adotada expressamente na Reclamação 1.987-0/DF,
124

 julgada em 1 de outubro de 2003, 

bem como a extensão do conceito de “parte interessada” para fins de reclamação 

constitucional ocorreu na Reclamação nº. 1.880-SP,
125

 julgada em 06 de novembro de 

2002. O aumento que se deu em 2003, saindo de 202 reclamações distribuídas em 2002 

para as 275 daquele ano, significou um salto de 37% de distribuições desse remédio 

constitucional após cerca de um ano depois da expansão do entendimento de “parte 

interessada” para a impetração da reclamação. Igualmente, a adoção da transcendência 

dos motivos determinantes em 2003 parece ter influenciado o salto de 75% no número 

de ações em 2004, indo para 491. 

Os dados apresentados mostram-se ainda mais consistentes quando se 

coloca na análise o fato de que no ano de 2007, após uma série de aumentos no número 

de distribuições entre 2003 e 2006 (de 275 para 837, chegando a 993 em 2005), a 

quantidade de reclamações impetradas caiu substancialmente, estacionando em 464 

(queda de 45%). Em 2007, o STF abandonou a teoria da transcendência dos motivos 

determinantes ao julgar o Agravo Regimental na Reclamação 2.475/MG
126

 em 2 de 

agosto do ano em questão, o que, aparentemente, influenciou a queda no número de 

reclamações impetradas. 

Para uma afirmação definitiva de que tais teorias foram determinantes 

para as referidas expansões e retrações, seria necessária uma análise de todos os casos 

julgados nesse espaço de tempo, o que se apresenta como uma tarefa hercúlea, já que 

são milhares de acórdão a serem estudados. Entretanto, não se pode negar a influência 

que elas tiveram, abrindo a possibilidade dos advogados acionarem o STF por uma via 

extremamente restrita até 2002. Essa é só uma demonstração de como o posicionamento 

do STF de determinada maneira influencia de forma significativa o dia a dia tanto do 

próprio Tribunal, como dos juristas e cidadãos. Nesse contexto, os representantes legais 

passam a acionar o STF, contando que ele siga o entendimento firmado previamente. 

De todo modo, o abandono da teoria da transcendência dos motivos 

determinantes impede o uso da reclamação constitucional e impossibilita que qualquer 

indivíduo prejudicado pelo ato atentatório ao julgamento com efeito vinculante procure, 
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por meio dessa ação mais célere, supressão da violação junto ao STF. Logo, terá que se 

submeter a todo o percurso do controle concreto para ter uma resposta definitiva. 

Igualmente, parece ser contraditório o fato de que as próprias decisões 

que tratam da adoção, ou não, dos limites objetivos do efeito vinculante também foram 

tomadas em desacordo com uma justificação adequada e sem amparo em qualquer 

mudança normativa ou fática, ocorrendo somente pela mudança na composição do 

Tribunal. Nesse sentido, na decisão que ocasionou a mudança de entendimento do STF 

nesse tema, o agravo regimental na Reclamação 2.475/MG,
127

 o relator limitou-se a 

expor o seu entendimento, sem buscar dialogar com a decisão anterior e questioná-la, 

mutatis mutandis, não demonstrou se ocorreu alguma alteração relevante que poderia 

ocasionar a mudança de entendimento. Em suma, desconsiderou quase que totalmente a 

decisão anterior do Tribunal, do qual ele faz parte hoje, e de seus predecessores. Em seu 

voto, o relator somente expõe a sua visão acerca dos limites objetivos do efeito 

vinculante e a sua aplicação ao caso, citando, igualmente, precedente antigo que 

primeiro conduziu a jurisprudência do STF sobre esse efeito.
128

 

 

3.3 AS DECLARAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E 

CONSTITUCIONALIDADE SEGUNDO O EFEITO VINCULANTE 

 

O controle de constitucionalidade busca examinar se determinada 

norma está ou não de acordo com a Constituição. Após o exame, o órgão competente 

declara a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de do ato normativo em 

questão, emitindo uma decisão com a respectiva declaração. Cada tipo de decisão possui 

suas peculiaridades, as quais serão analisadas aqui e em conjunto com as consequências 

do efeito vinculante para cada uma. 

Isto posto, o parágrafo único do artigo 28 da Lei nº. 9.868/99 

determina que tanto a declaração de constitucionalidade como a de 

inconstitucionalidade têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos 

órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
129

 

                                                           
127

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental na reclamação nº 2.475-0/MG, relator 

ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado no dia 02/08/2007.  
128

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na ação declaratória de constitucionalidade 

nº 1-1/DF, relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado no dia 27/10/1993. 
129

 A redação do referido dispositivo também faz referência à interpretação conforme a Constituição e a 

inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, as quais serão analisadas no tópico seguinte, devido 

às suas peculiaridades. No tocante à ADPF, a Lei Federal nº 9.882, no §3º do artigo 10 estabelece 



50 

 

A redação distinta do §2º do artigo 102 da Constituição Federal é pertinente, já que vem 

regulamentá-lo e estabelecer situações distintas. Enquanto o preceito constitucional faz 

referência às decisões de mérito, o dispositivo legal regula os tipos de declaração 

determinados nas decisões, deixando claro que tanto a de constitucionalidade e de 

inconstitucionalidade possuem os efeitos listados.  

Pois bem, apesar da semelhança no tratamento dado pelo legislador 

tanto à inconstitucionalidade como à constitucionalidade, o regime jurídico não é o 

mesmo. A declaração de inconstitucionalidade consiste em um atestado de 

incompatibilidade expressa ou implícita entre a norma questionada e a Constituição,
130

 

ensejando sua nulidade e consequente retirada do sistema jurídico. Por se tratar de ato 

nulo, o efeito da declaração, em regra, é ex tunc, retroagindo até a origem do vício,
131

 

salvo se o STF fizer uso da modulação dos efeitos da sentença, prevista no artigo 27 da 

Lei Federal nº. 9.868/999. Igualmente, o efeito vinculante impõe a impossibilidade de 

repetição do ato aos seus destinatários, bem como que estes se adequem ao estabelecido 

na decisão, caso tenham editado ato normativo similar ao declarado inconstitucional.
132

 

Entretanto, como o limite subjetivo do efeito aqui analisado não incide 

sob o Poder Legislativo, nada impede que este reedite o ato normativo expurgado 

inicialmente sob nova numeração e em um momento posterior, sob o fundamento de 

que o surgimento de um fato novo, inexistente no momento da declaração de 

inconstitucionalidade do diploma legal anterior, chancela a nova edição. Igualmente, o 

mesmo motivo possibilita a mudança de entendimento do STF, o qual também não está 

absolutamente vinculado por sua decisão proferida anteriormente. Todavia, tais 

mudanças devem ser devidamente fundamentadas tanto pelo Poder Legislativo - quando 

prestadas as informações que o artigo 6º da Lei Federal nº. 9.868/99 faz referência -, 

quanto pelo STF, que, como Suprema Corte que se ocupa prioritariamente da matéria 

constitucional, tem como função a proteção da coerência do sistema jurídico e, 

consequentemente, de sua jurisprudência. 

Diferentemente da declaração de inconstitucionalidade, a de 

constitucionalidade reatesta a presunção de constitucionalidade do ato normativo, 

mantendo a lei ou seus dispositivos intactos. Todavia, a decisão ora analisada não é 
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e a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. 
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absoluta, podendo o ato normativo declarado constitucional ser reapreciado e declarado 

inconstitucional posteriormente. Isto se dá porque a declaração de constitucionalidade 

não faz coisa julgada material, podendo a questão ser reanalisada,
133

 na medida em que 

ela somente atesta a conformidade da Constituição no momento e no contexto da 

decisão. Ademais, tais decisões, por meio do efeito vinculante, estabelecem que as 

normas legais similares são constitucionais, devendo qualquer questionamento ser 

afastado, a princípio. O regime aqui exposto demonstra a precariedade da decisão que 

atesta a constitucionalidade e a inocuidade da ADC, já que se trata de uma ação criada 

para reiterar um juízo posteriormente reformável e preexistente: a presunção de 

constitucionalidade. Nesse contexto, a própria atribuição do efeito em questão parece 

inapropriada. Como falar em efeito vinculante quando a construção jurisprudencial e 

doutrinária de tal instituto possibilita a “não vinculação”? De todo modo, as imprecisões 

aqui demonstradas só parecem indicar que a vinculação não ocorre em termos 

absolutos, mas relativos, em que pregam pela própria força das decisões do STF. Essa 

condição aparentemente paradoxal somente demonstra que a redação do §2º do artigo 

102 da CF não pode ser interpretada somente de forma literal. 

Todavia, para uma maior eficácia de tal ação constitucional, cabe aos 

magistrados que se depararem com um questionamento posterior da constitucionalidade 

do ato normativo apreciado pela ADC impor um maior ônus argumentativo para as 

partes, que devem demonstrar como a decisão dada pelo STF não se aplica ao caso 

concreto, como também que se trata de outra situação, não prevista inicialmente, além 

de confrontar os fundamentos da decisão anterior com o novo. Em última instância, 

podem alegar também uma mutação constitucional ou uma antinomia em concreto, as 

quais resultaram na inconstitucionalidade do enunciado já declarado constitucional. 

Esse maior ônus argumentativo também se impõe ao juiz que, ao apreciar o caso, 

deverá, na hipótese de ir de encontro à decisão do STF, observar a mesma imposição e 

preencher um ônus argumentativo maior. 

 

3.4 A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO 

 

Além da inconstitucionalidade comissiva, o constituinte brasileiro 

também mostrou preocupação com a inconstitucionalidade omissiva, em que editou 
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enunciado constitucional que possibilitasse ao STF realizar o controle de 

constitucionalidade na hipótese em que a inação do Poder Público prejudicasse a 

eficácia de um preceito da CF. Nesse sentido, o artigo 103, §2º, CF determina que, uma 

vez declarada a inconstitucionalidade por omissão, o STF dará ciência ao órgão 

competente para a implementação da medida necessária, o qual, se administrativo, terá 

trinta dias para fazê-lo. 

A Lei Federal nº. 9.868/99, após a reforma ocasionada pela Lei 

Federal nº. 12.063/09, no art. 12-A e seguintes regulamenta a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão (ADIO), em que estabelece, em seu art. 12-H, §2º, 

que se aplica à decisão da ADIO, no que for compatível, o mesmo regime cabível às 

decisões da ADI e ADC. Nesse contexto, tem-se que o art. 28, parágrafo único, da Lei 

Federal nº. 9.868/99, o qual atribui às decisões da ADI e ADC efeito contra todos e 

vinculante. 

Logo, questão relevante para o presente trabalho é saber se o efeito 

vinculante é compatível com a decisão da ADIO. Para tanto, faz-se necessário analisar a 

ADI e ADC, suas singularidades e técnicas de decisões e compará-las com as 

peculiaridades da ADO e saber se os efeitos são compatíveis previstos no art. 28, 

parágrafo único da Lei nº. 9.868/99.  

A ADI e a ADC são ações que buscam reprimir atos normativos dos 

órgãos públicos que atentem contra a Constituição, retirando-o do ordenamento 

jurídico. Dessa forma, trata-se de uma fiscalização normativa cujo pedido envolve a 

declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade do objeto do controle e a 

consequente retirada, ou manutenção. Nesse contexto, o efeito contra todos estabelece 

que os órgãos estatais submetam-se à decisão do STF, aceitando exclusão ou 

permanência da norma do sistema. Ademais, o efeito vinculante impõe que os órgãos 

que estão incluídos dentro dos limites subjetivos adequem-se ao decidido e evitem a 

edição de ato normativo similar no futuro. 

Por outro lado, a ADIO e a declaração de inconstitucionalidade por 

omissão têm feição diferente. Ao contrário das citadas ações de controle, que têm como 

objeto uma atuação do Estado, a ADIO tem como objeto justamente o silêncio 

legislativo
134

 de um ente estatal, que deixa de concretizar norma constitucional, não 

editando o ato normativo necessário para implementar o comando constitucional. Nesse 
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contexto, o pedido da ADIO envolve a identificação de uma omissão inconstitucional e 

a ciência do órgão responsável para que a supra (no caso de órgão administrativo, há a 

previsão do prazo de 30 dias para a edição do ato que acabe com a omissão – art. 103, 

§2º, CF). 

No tocante à omissão parcial, tem-se questão distinta, pois nesse caso 

há um ato que implementa de forma insuficiente o estabelecido constitucionalmente. 

Essa forma de omissão pode se dar de duas maneiras: horizontalmente e 

verticalmente.
135

 No primeiro caso, a norma é omissa porque deixa de beneficiar 

determinado grupo ou classe de um benefício ao qual faria jus. Nesse caso, há também 

uma violação da igualdade, pois os que não foram atingidos pela norma são tratados 

desigualmente de outros em situação similar. No segundo caso, há uma baixa 

intensidade da proteção, não atingindo um padrão mínimo estabelecido 

constitucionalmente.
136

  

Apesar dessa modalidade de omissão ter por base a existência de uma 

norma, a técnica de decisão é a mesma da omissão total: ciência do órgão responsável 

para que supra a inconstitucionalidade. Isso se dá pelo fato de que, a declaração de 

inconstitucionalidade (e retirada da norma do ordenamento jurídico) ocasionaria a 

acentuação da inconstitucionalidade, pois deixaria sem regulamentação até mesmo a 

parte que havia sido resguardada pelo dispositivo declarado em desconformidade com a 

Constituição pela omissão parcial. O vício da omissão parcial não está no fato da parte 

que ela concretiza, mas sim em sua extensão. Igualmente, a suspensão do diploma legal 

resultaria em efeito similar, acentuando a inconstitucionalidade.
137

 Além disso, o 

preenchimento da omissão pelo Poder Judiciário esbarra na separação dos Poderes, na 

limitação das funções típicas do tribunal constitucional como legislador negativo e na 

redação do art. 103, §2º, CF.
138
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Nesse contexto, o efeito vinculante não parece ser aplicável às 

decisões da ADIO, pois há incompatibilidade entre a técnica de decisão específica da 

declaração de inconstitucionalidade por omissão e o efeito vinculante. Isso se dá pelo 

fato de, como se viu, os limites subjetivos do efeito vinculante não incluírem o Poder 

Legislativo, enquanto a declaração da omissão é dirigida justamente para o órgão 

legiferante (ou administrativo, se for o caso), em que se apela que ele preencha a 

ausência de norma necessária para a concretização da Constituição. Dessa forma, não 

seria possível a aplicação do art. 12-H, §2º, da Lei Federal nº. 9.868/99 e, 

consequentemente, do efeito vinculante. 

 

3.5 AS DECISÕES INTERPRETATIVAS E O EFEITO VINCULANTE 

 

Os tribunais competentes pelo controle de constitucionalidade em 

abstrato ao realizarem tal função podem muitas vezes deparar-se com uma situação 

onde, diante da riqueza semântica da norma impugnada, há tanto interpretações 

constitucionalmente aceitáveis como em descompasso com a Lei Maior. Isto se dá, não 

só pela pluralidade de significados do ato normativo infraconstitucional, mas também 

pela a da própria Constituição, em que cabe ao órgão judicial competente afastar 

qualquer controvérsia a respeito da interpretação do texto constitucional.
139

 Nessas 

hipóteses, os tribunais, e até mesmo o legislador, desenvolveram métodos em que 

buscam restringir ou as hipóteses interpretativas, ou sua aplicação, mas mantendo o ato 

normativo em vigor. A essas decisões, dá-se o nome de interpretativas, dentre as quais 

se destacam as que realizam a interpretação conforme a Constituição e a 

inconstitucionalidade sem redução de texto, que são analisadas a seguir em conjunto 

com as consequências do efeito vinculante para as mesmas. 

A interpretação conforme a Constituição é alvo de grande debate e 

divergências; tanto questões como sua origem,
140

 como seu funcionamento são 

questionados atualmente. Tal instituto jurídico é classificado de formas distintas, sendo 
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muitas vezes considerado como uma forma de interpretação,
141

 como uma técnica de 

decisão,
142

 ou dotada de ambas as naturezas.
143

 Igualmente, é muitas vezes equiparado a 

uma inconstitucionalidade parcial sem redução de texto.
144

 No que pesem tais 

divergências, no Brasil essa questão parece acentuar-se, tendo em vista a coexistência 

do controle concreto com o abstrato, bem como a possibilidade de qualquer juiz poder 

realizar a análise da constitucionalidade das leis (controle difuso), o que pode levar a 

certas confusões. Restringindo a análise ao controle abstrato, de onde a grande 

influência nessa esfera foi o sistema jurídico alemão, a interpretação conforme a 

Constituição possui uma natureza peculiar e as suas consequências, quando conjugadas 

com o efeito vinculante, possuem uma abrangência que será analisada aqui.  

A Lei Federal nº. 9.868/99, que vem regulamentar o processo e 

julgamento da ADI e da ADC dispõe no parágrafo único do artigo 28 que a declaração 

de constitucionalidade, a de inconstitucionalidade e 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. A primeira vista, o dispositivo 

legal exposto aparenta ir além do determinado pelo §2º do artigo 102 da Constituição 

Federal, já que prevê, em tese, técnicas de decisão não expressas no preceito 

constitucional. Entretanto, essa aparente contradição não incide em 

inconstitucionalidade, na medida em que o preceito constitucional faz referência aos 

tipos de ação, deixando para o legislador sua regulamentação, não sendo vedado ao 

órgão legiferante dispor sobre o procedimento a ser seguido pelo STF e estabelecer, de 

forma clara, os efeitos de suas decisões. De todo modo, as duas técnicas de decisões 
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aparentemente estranhas ao comando constitucional podem ser extraídas da previsão 

constitucional, já que encerram, em suma, uma declaração de constitucionalidade e de 

inconstitucionalidade. 

Como é cediço, no controle abstrato, onde se enquadram a ADI e a 

ADC, questiona-se a constitucionalidade de um ato normativo sem se deparar com um 

caso concreto, mas tendo em vista todas as possibilidades de interpretação do enunciado 

normativo em questão e sua fiscalização. Caso se considere que nenhuma de seus 

sentidos pode ser considerada constitucional, o enunciado é declarado nulo e retirado do 

sistema jurídico. Em contrapartida, se diante das hipóteses hermenêuticas vislumbradas 

há algumas que não contradizem a Constituição e outras que o fazem, o tribunal 

competente depara-se com uma situação problemática, já que fica diante da – 

constitucional - liberdade de conformação do legislador em confronto com a 

necessidade de preservação da supremacia constitucional, que impõe a preferência da 

Constituição diante de leis ou interpretações que atentem contra aquela.
145

 Diante dessa 

situação é que foi concebida a técnica aqui analisada e adotada pelo legislador 

brasileiro. A interpretação conforme a Constituição no controle abstrato consiste, além 

de um método hermenêutico, em uma técnica de decisão onde se limita as 

possibilidades interpretativas do enunciado normativo questionado pelas ações de 

controle de constitucionalidade, reduzindo a “moldura” a que se refere Kelsen,
146

 assim, 

o Tribunal declara a lei constitucional - se - interpretada de determinada forma, 

afastando as exegeses inconstitucionais. Destarte, poupa-se o ato normativo de uma 

declaração de inconstitucionalidade e permite-se que a vontade do legislador e o ato 

jurídico sejam mantidos.
147

 

Nesse sentido, a interpretação conforme a Constituição pode ser 

aplicada de duas maneiras: a) de forma negativa, em que o Tribunal exclui determinadas 

interpretações, por serem inconstitucionais; b) positiva, onde a Corte estabelece qual a 

única interpretação que está de acordo com a Constituição.
148

 A forma positiva 

apresenta algumas questões problemáticas, na medida em que reduz as possibilidades 

interpretativas a uma considerada constitucional, impossibilitando sua aplicação a casos 

peculiares e não vislumbrados pelo Tribunal. Isto se dá pelo fato de que, quando 
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conjugada com a eficácia contra todos, que impõe a observância pelos destinatários da 

decisão do julgamento do STF, os órgãos do Poder Judiciário estariam obrigados a 

interpretá-la da forma estabelecida no julgamento pela Corte Suprema ao se depararem 

com um caso onde a norma alvo da interpretação conforme é aplicável. Da mesma 

forma, na hipótese de normas similares, o efeito vinculante estabelece a interpretação 

restritiva aplicada pelo Tribunal. Destarte, essa técnica de decisão leva a lei a um Estado 

de quase inconstitucionalidade, já que fixa somente uma interpretação possível e tolhe, 

consequentemente, a possibilidade dos magistrados das demais instâncias a interpretem 

de forma distinta. Isso recai na situação em que o STF, sem o aparato suficiente para 

conhecer todos os casos concretos, suas peculiaridades e todas as interpretações 

possíveis, já que se trata de controle em abstrato, restrinja toda a potencialidade de 

interpretações da lei a uma. Entretanto, mesmo nessa situação, a forma positiva 

reproduz as imprecisões da declaração de constitucionalidade de uma norma, que, por 

ser provisória, poderá ser afastada diante das especificidades do caso concreto e do 

passar do tempo, além de fragilizar a decisão do Tribunal. 

Todas essas questões acentuam uma contradição implícita, sobretudo 

quando se coloca o efeito vinculante na análise. Tal condição diz respeito à situação em 

que o efeito vinculante busca, justamente, centralizar as decisões do controle de 

constitucionalidade junto ao STF, que, pelo fato de suas decisões serem as únicas 

dotadas de tal consequência, impõe seu entendimento e interpretação “aos demais 

órgãos do Poder Judiciário” (parte final do art. 102, §2º, CF), consagrando, assim a 

segurança jurídica e a impossibilidade de decisões contraditórias. Contudo, como 

compatibilizar a vontade do constituinte de vedar a prolação de julgamentos conflitantes 

acerca da constitucionalidade de determinadas interpretações com a competência 

constitucional que possibilita aos magistrados das instâncias inferiores realizarem o 

controle de constitucionalidade?
149

 Essa incoerência é fruto do convívio de um sistema 

de controle difuso com competências de controle abstrato junto ao STF, causando essa 

dicotomia entre centralização e descentralização do controle. Desse modo, a solução 

dever ir ao sentido de que adeque tanto a modalidade concreta de fiscalização de 

constitucionalidade realizado por todos os magistrados com a abstrata realizada 

exclusivamente pela Suprema Corte. Nesse sentido, somente se se entender a 

interpretação do STF como não taxativa, abrindo-se a possibilidade para que novos 
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 A previsão do recurso extraordinário no artigo 102, III, CF atesta isso, bem como a redação do artigo 

97, CF, que faz referência a “tribunais”. 
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sentidos – igualmente constitucionais - não previstos incialmente pelo Tribunal surjam, 

é que se poderia afastar tal problemática. 

Ademais, na hipótese da forma negativa, a interpretação conforme a 

Constituição apresenta-se como mais adequada à natureza de legislador negativo
150

 do 

STF ao realizar o controle de constitucionalidade em abstrato, já que somente impede 

determinada interpretação do enunciado legal por considerá-la inconstitucional. Por 

conseguinte, determina que o ato normativo em questão não pode ser mais interpretado 

pelos destinatários da decisão da maneira em que o STF julga como inconstitucional. 

Outrossim, o efeito vinculante impõe aos destinatários a adequação ao determinado pelo 

Supremo Tribunal Federal, bem como a impossibilidade de tal interpretação em casos 

similares e futuros. 

Contudo, apesar da forma negativa da interpretação conforme ser mais 

adequada ao regime constitucional brasileiro, em que vigora um preceito fundamental 

que impõe o respeito à separação dos Poderes,
151

 essa não tem sido a prática do STF, 

que faz uso da interpretação conforme na sua modalidade positiva em regra.
152

 

Assim como a interpretação conforme a Constituição, a  

inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, sua existência e funcionamento é 

uma questão controvertida na literatura especializada e no STF,
153

 sobretudo no tocante 

às distinções com àquela. Parte das obras que tratam do tema consideram que, enquanto 

a interpretação conforme só pode ser usada no seu sentido positivo, de declaração de um 

único sentido constitucional, a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto 

declara a nulidade da interpretação ou aplicação do dispositivo constitucional 

questionado.
154

 Dessa forma, a distinção entre tais mecanismos seria somente de 

perspectiva, em que um declararia a constitucionalidade do dispositivo legal, fixando 

uma interpretação constitucional (e retirando as demais interpretações por considera-las 
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 Hans Kelsen, Jurisdição constitucional, p. 150-155; Edilson Pereira Nobre Jr., Jurisdição 

constitucional, p. 89; Roger Stiefelmann Leal, O efeito vinculante na jurisdição constitucional, p. 50-

52. 
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 Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi, Curso de processo constitucional, p. 267. 
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 Nesse sentido, cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 639.941-RS, 

relator ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado no dia 13/02/2014; BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.617-DF, relator ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado no dia 19/06/2013; Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.588-DF, 

relator para Acórdão ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado no dia 10/04/2013. 
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 Nesse sentido, basta atentar para a controvérsia em sua jurisprudência acerca da natureza da 

interpretação conforme e sua equivalência a uma inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. 

Nesse sentido, cf. Nesse sentido, cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Representação nº 1.417-DF, 

relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado no dia 09/12/1987. 
154

 Nesse sentido, cf. Lucas Catib de Laurentiis, Interpretação conforme a Constituição, p. 49-75. 
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inconstitucionais); enquanto o outro declararia a inconstitucionalidade de uma 

interpretação e aplicação (deixando as demais incólumes). 

Entretanto, esse não é o real funcionamento da inconstitucionalidade 

parcial sem redução de texto e o traço distintivo em relação à interpretação conforme, já 

que nessa também há declaração nulidade. Na verdade, tal forma de decisão diferencia-

se da interpretação conforme a Constituição pela amplitude do vício encontrado e 

também pelo critério usado na fiscalização.
155

 Enquanto a interpretação conforme 

restringe a interpretação do enunciado normativo, a inconstitucionalidade parcial sem 

redução de texto restringe o seu âmbito de aplicação.
156

 Nesta hipótese, não há dúvidas 

quanto à interpretação, mas nas suas situações de aplicação, em que uma é declarada 

inconstitucional. 

De todo resto, uma vez declarada a inconstitucionalidade de uma 

hipótese de aplicação da norma, o efeito vinculante impõe o respeito dos destinatários 

ao decidido pelo STF. Assim, os demais órgãos do Poder Judiciário e da administração 

direta e indireta de todas as esferas da federação deverão se submeter ao julgamento, 

não mais aplicando o dispositivo legal à hipótese determinada pelo Tribunal, bem como 

devendo se adequar a tal decisão, inclusive em situações similares. 

 

3.6 A EVOLUÇÃO DO EFEITO VINCULANTE NO CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE ABSTRATO NO BRASIL 

 

O estudo da evolução de determinado mecanismo jurídico é relevante 

para o seu aprimoramento e como critério interpretativo, influente no processo 

decisório. Nesse contexto, o efeito vinculante, da forma como estudado acima, nem 

sempre existiu no ordenamento jurídico brasileiro, sendo uma inovação surgida somente 

na Década de 1980. Entretanto, mesmo com seu “nascimento” nessa época, por anos (e 

ainda hoje), o seu funcionamento carece de esclarecimentos, alguns já feitos nos tópicos 

anteriores, outros realizados a seguir. Inicialmente, desde já se deve destacar que a 

jurisprudência do STF possui importância fundamental no estudo, uma vez que o 

desenvolvimento do efeito vinculante se deu, em grande parte, de forma pretoriana. 

                                                           
155

 Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi, Curso de processo constitucional, p. 271-273; Ingo Wolfgang 

Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero, Curso de direito constitucional, p. 1056-1059. 
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 Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito constitucional, p. 1402-

1405. 
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Pois bem, o atual modelo de controle de constitucionalidade brasileiro 

é fruto de um longo processo histórico, o qual resultou em um dos sistemas de controle 

mais complexos do mundo. Reflexo de um verdadeiro sincretismo jurídico, onde há 

influências do Direito norte-americano (controle difuso)157 e do austríaco-alemão 

(controle concentrado), o exemplo brasileiro mostra-se extremamente peculiar.  

A primeira previsão desta característica das decisões do Pretório 

Excelso no ordenamento brasileiro não se deu em sede constitucional ou legal, mas pelo 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao regular a representação 

interpretativa,
158

 introduzida pela EC nº. 7/77,
159

 previu no artigo 187 que a 

interpretação fixada no acórdão, conclusões e ementa da decisão teria “força vinculante 

para todos os efeitos”. 

Tal efeito buscava vincular todos os demais órgãos do Estado à 

decisão prolatada, a qual tinha por escopo afastar qualquer dúvida acerca da 

interpretação de determinado dispositivo legal e fixar o sentido correto. Neste diapasão, 

o STF à época fixou entendimento que a eficácia vinculante adviria da própria lei, já 

que, a interpretação fixada pelo Tribunal expressaria o conteúdo do diploma legal e, por 

isso, que a decisão teria força vinculante. Entretanto, esse entendimento não 

estabeleceria um direito subjetivo a uma interpretação em abstrato da lei.
160

 Dispositivo 

similar ainda existe no regimento atual da Corte,
161

 devendo-se questionar sua 

constitucionalidade, uma vez que a Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Superior 

Tribunal de Justiça a competência para uniformizar a interpretação das leis brasileiras e 

restringiu a atuação do STF à matéria constitucional, com algumas exceções (vide 

competência penal para julgamento de crimes de algumas autoridades – foro 

privilegiado). 
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 Outros exemplos de influência norte-americana são adoção do modelo federalista e a tentativa de 

adoção do stare decisis por meio da incorporação da súmula vinculante pela EC nº 45/04. A esse respeito, 

cf. Mendes e Branco, Curso de direito constitucional, 6 ed., p. 827-828 e p. 1002-1004; José Afonso da 

Silva, Curso de direito constitucional positivo, p. 79-90; Sarlet, Marinoni e Mitidiero, Curso de direito 

constitucional, p. 227 a 231); Lênio Streck, O fahrenheit sumular do Brasil , p. 3-5; Dimitri Dimoulis e 

Soraya Lunardi, Curso de processo constitucional, p. 17-62. 
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 Mecanismo que busca obter da Suprema Corte a fixação exata da interpretação de determinado 

diploma legal, de competência do Procurador Geral da República (Art. 179 do Regimento Interno do STF 

– redação original). 
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 Mendes, Coelho e Branco; Curso de direito constitucional, p. 1458. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Representação interpretativa nº 1.155-1/DF, relator ministro 

Soares Muñoz, Tribunal Pleno, julgado no dia 13/10/1983. p. 17.  
161

 Atual artigo 187: “A partir da publicação do acórdão, por suas conclusões e ementa, no Diário da 

Justiça da União, a interpretação nele fixada terá força vinculante para todos os efeitos”. 
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No entanto, a eficácia vinculante das decisões da Suprema Corte em 

sede de controle abstrato voltaria a ser debatida posteriormente na prática forense. A 

Constituição Federal de 1988 não trouxe previsão acerca desse efeito em sua redação 

original, o qual surgirá somente com a EC nº. 3 de 17 de março 1993, que atribuirá dita 

característica aos julgamentos do STF. A supracitada emenda introduziu nova redação 

ao §2º do artigo 102 da Constituição, o qual passou a dispor que 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. 

O enunciado normativo em análise é claro ao dar às decisões 

definitivas de mérito nas ações declaratórias de constitucionalidade efeitos contra todos 

e eficácia vinculante, diferenciando tais institutos. Igualmente, clara é a ausência da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade quanto à atribuição dessas consequências, o que 

foi questionado pela doutrina, uma vez que a decisão da ADI não gozaria da mesma 

qualidade.
162

 

Entretanto, essa exclusividade de tal qualidade para as decisões da 

ADC não era unânime dentro do Tribunal. No julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 1.073
163

 um membro da Corte levantou pela primeira vez de 

forma clara
164

 o entendimento – que não foi chancelado pelos demais membros do 

Pretório Excelso - acerca da extensão do efeito vinculante da ADC para a ADI. Segundo 

o ministro, devido à natureza dúplice da ação de inconstitucionalidade e da ação de 

constitucionalidade, que podem resultar tanto na declaração de inconstitucionalidade 

como da constitucionalidade, a ausência do efeito vinculante para a primeira não 
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 Entretanto, apesar dessas críticas, o Supremo Tribunal Federal não expandiu para a ADI tal efeito. 

Nesse sentido cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 565/SP, relator ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgado no dia 

18/12/1998. Ps. 37 e 38; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 864-1/RS, relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado no dia 

23/06/1993. Igualmente, cf. Mendes, Coelho e Branco, Curso de direito constitucional, p. 1459 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.073-5/SP, relator 

ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado no dia 30/06/1994. 
164

 Pode-se argumentar que a primeira vez que o ministro Sepúlveda Pertence suscitou essa questão foi na 

ADC nº1, entretanto, ela não fez grandes esclarecimentos somente argumentando que: “Parece-me que 

nela, novo, realmente, é a explicitação do efeito vinculante, cujas consequências, em relação também à 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, reservo-me para considerar quando necessário”. Após essa 

passagem, o ministro analisará somente outros aspectos processuais, como legitimidade, intervenção e 

procedimento da ADC, abstendo-se de fazer uma defesa mais enfática a extensão da força vinculante para 

a ADI.  Conforme: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na Ação declaratória de 

constitucionalidade nº 1-1/DF, relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado no dia 27/10/1993. 
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subsistiria, já que a desconformidade com a Constituição estabelecida pela a ADC 

resultaria em efeito vinculante. 

Mesmo esta tese não sendo seguida, percebe-se, com o passar do 

tempo, uma construção jurisprudencial do STF que modificaria a percepção acerca dos 

efeitos do acórdão em controle abstrato. Em primeiro lugar, ao apreciar situação
165

 que 

versava sobre a concessão por ato administrativo do percentual de 10,94 aos 

magistrados e funcionários vinculados ao TRT da 15ª Região, correspondente à 

diferença entre o resultado da conversão da URV em Reais, o debate acerca da eficácia 

das decisões da ADI voltou à balha. Na ocasião, a Suprema Corte procurava uma 

solução para a situação onde os beneficiários do percentual acima – cuja concessão 

tinha sido suspensa em Medida Cautelar na ação direta em questão – ajuizavam ações 

ordinárias na justiça federal requisitando os referidos valores, os quais eram deferidos, 

em sede de tutela antecipada, pelos juízes de primeiro grau, em clara afronta à decisão 

proferida em sede de cautelar pela Suprema Corte. 

O problema foi informado ao Pretório Excelso, onde em questão de 

ordem buscou um desfecho para a controvérsia. O relator do caso intentando dar uma 

maior eficácia às decisões em sede de ADI e resguardar a segurança jurídica, sugeriu 

que, a partir de agora, todas as ações que versassem sobre o tema ficassem suspensas até 

a decisão final do Supremo Tribunal, o qual foi seguido pelos demais membros da 

Corte
166

. Pode-se perceber aqui uma decisão sem previsão legal expressa, já que o 

diploma legal que regia a matéria à época era o Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, recepcionado como lei ordinária com o advento da Constituição Federal de 

1988. 

Ressalte-se que durante a sessão novamente suscitou-se a hipótese de 

estender à Ação Direta de Inconstitucionalidade – e à Medida Cautelar proferida nessa 

ação – a mesma eficácia vinculante da ação declaratória.
167

 Vê-se na ação mais uma vez 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1.244/SP, relator ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgado no dia 28/08/1997. 
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 Com a exceção do ministro Marco Aurélio e Celso de Mello, que consideravam que não cabia à 

Suprema Corte adotar qualquer providência; e dos ministros Moreira Alves e Ilmar Galvão, que 

suspendiam somente o pagamento, mas não as ações. 
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 Nesse sentido, cf. voto do ministro Sepúlveda Pertence. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.244/SP, relator ministro Néri da Silveira, 

Tribunal Pleno, julgado no dia 28/08/1997. 
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em que a extensão do efeito vinculante para a ação direta foi levantada, embora não 

expressamente seguida, já que a decisão foi proferida nos termos do voto do relator.
168

 

Posteriormente, outra vez a Suprema Corte foi chamada a decidir 

acerca de questão onde consideraram existir um lapso do legislador. Na Medida 

Cautelar na Ação Declaratória nº. 4,
169

 o Tribunal firmou entendimento no sentido de 

que, apesar da omissão constitucional e legal, pode ser determinada Medida Cautelar em 

ação declaratória de constitucionalidade.
170

 Após assentada esta possibilidade, os 

ministros partiram para a análise de qual eficácia teria essa medida e em que 

consistiriam tais efeitos. Durante a discussão, questionou-se se se deveria suspender 

qualquer juízo acerca da tutela antecipada,
171

 e, consequentemente, suspender a 

aplicação da lei, ou se, tendo em vista a natureza da cautelar e do controle abstrato, 

somente declarar a lei provisoriamente constitucional até o final do caso. Na ocasião o 

Tribunal optou pela opção de suspender a aplicação da lei, atribuindo à decisão efeito 

vinculante e erga omnes.
172

 

Desta feita, apesar da perseverante defesa feita pelo ministro Pertence 

da tese acerca da expansão do efeito vinculante, somente com a edição da Lei Federal 

9.868/99 a consequência supra foi estendida às decisões da ADI.
173

 Entretanto, mesmo 

com a entrada em vigor da referida lei, a questão ainda foi alvo de controvérsias no 

Supremo Tribunal Federal, tendo sua constitucionalidade questionada. 

No agravo regimental na Reclamação nº. 1.880-6,
174

 o relator trouxe 

questão de ordem acerca da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 28 da 

Lei Federal 9.868/99, o qual atribui eficácia vinculante às decisões da ADI. A 
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 Que se manifestou no sentido de só suspender os processos. Ademais, o ministro Sidney Sanches 

deixou claro que também seguia os termos do voto do ministro Sepúlveda Pertence, adotando a tese de 

extensão do efeito vinculante para a ADI. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade 

nº 4/DF, relator ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado no dia 10/12/1997. 
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 Enquanto na ADI já se aceitava a medida cautelar devido à previsão no RI do STF (art. 170 ss), a sua 

recepção na ADC era controvertida. 
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 A ADC nº 4 versava sobre a declaração de constitucionalidade da lei 9.494, a qual tratava do instituto 

da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 
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 Vencidos, em parte, o ministro Néri da Silveira, que deferia a cautelar em menor extensão, e, 

integralmente os ministros Marco Aurélio e Ilmar Galvão, que a indeferiam. Ademais, mais uma vez 

nessa ação o ministro Sepúlveda Pertence fez a defesa da tese da extensão do efeito vinculante à ADI. 
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 Art. 28. (...) 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.[grifo nosso] 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem no agravo regimental na Reclamação nº 

1.880/SP, relator ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado no dia 06/11/2002. 
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problemática tinha como cerne saber se poderia o legislador ordinário estabelecer um 

efeito de uma ação constitucional onde o constituinte derivado não o fez.  

A discordância colocou-se de forma que as vozes que ecoaram a 

defesa da inconstitucionalidade da lei
175

 sustentavam que somente cabia ao reformador 

constitucional fazê-lo, já que, quando relevante, o fez por emenda constitucional, 

conforme tinha sido feito com a ação declaratória de constitucionalidade. Em 

contrapartida, parte do STF considerava que o efeito vinculante decorre da própria 

natureza político-institucional da função exercida por esta Corte de zelar pela 

observância estrita da Constituição nas controvérsias a que cheguem a ela.
176

 

Na ocasião, a maioria do Tribunal
177

 se posicionou pela 

constitucionalidade do dispositivo questionado, passando, dessa forma, a se aceitar 

definitivamente a constitucionalidade do efeito vinculante para a ADI. Ademais, 

destaque-se que até mesmo as decisões das medidas cautelares em ação direta já vinham 

sendo atribuídas com esta eficácia.
178

 

Ademais, ressalte-se que qualquer controvérsia acerca da 

constitucionalidade nesse tocante foi afastada com a nova redação dada pela EC nº. 45 

ao §2º do artigo 102 da Constituição Federal, atribuindo também a ADI o efeito 

vinculante. 

Além da adoção desta consequência para a ADI, o legislador ordinário 

acabou por atribuí-lo, também, para o recente instrumento da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (ADPF), regulamentada pela Lei Federal 
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 Nesse contexto destaca-se o ministro Moreira Alves, que sustentava: “Considero que se trata de 

matéria a ser tratada pelo texto constitucional, tendo em vista a circunstância de que envolve o princípio 

da separação dos Poderes. E, aqui, há mais, pois se trata de lei federal que interfere na administração 

estadual e municipal, no tocante a leis estaduais e municipais. Ademais, note-se que o texto constitucional 

atribuiu eficácia vinculante à ação declaratória de constitucionalidade, mas não a estendeu a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem no agravo 

regimental na Reclamação nº 1.880/SP, relator ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado no dia 

06/11/2002. Acesso em 30/04/2012. 
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 Parte do voto do ministro Gilmar Mendes, que seguiu o relator. Nesse contexto, cf. BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem no agravo regimental na Reclamação nº 1.880/SP, relator 

ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado no dia 06/11/2002. 
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 Vencidos os ministros Moreira Alves, Ilmar Galvão e Marco Aurélio. 
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 Nesse sentido, o voto do ministro Sepúlveda Pertence na questão de ordem na Reclamação nº 1.652-

8/RJ: “Sr. Presidente, creio que é a primeira vez em que o Tribunal está a aplica o efeito vinculante da 

decisão cautelar, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, de modo a cassar decisão administrativa de 

um Governador de Estado. Assinalo-o apenas para marcar o evento”. BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Questão de ordem na Reclamação nº 1.652/RJ, relator ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, 

julgado no dia 21/09/2000. 
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9.882/99. Assim, surgiu aí mais uma hipótese de vinculação às decisões da STF através 

desse novo mecanismo de controle abstrato.
179

 

Contudo, a lei supracitada teve sua constitucionalidade questionada 

em diversos artigos, inclusive naquele que atribui às decisões da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental o efeito vinculante, na ADI nº. 2.231-8/DF. 

Na ação acima, o autor fustiga a regulamentação do mecanismo em questão como uma 

modalidade de controle abstrato, já que o constituinte não fez nenhuma menção acerca 

desta matéria, além de ser esta forma de controle considerada excepcional. Ademais, 

vergasta a expansão do objeto desta ação para atos estaduais, municipais e anteriores à 

Constituição, bem como a possibilidade da liminar suspender os processos em curso, 

cujo tema seja o mesmo da arguição. Igualmente, sustenta que, ao atribuir eficácia erga 

omnes e efeito vinculante às decisões dessa ação, bem como possibilitar a Suprema 

Corte fixar as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental 

(Artigo 10º, caput, c/c artigo 10º, §3º, Lei Federal nº. 9.882), estaria ferindo a separação 

dos Poderes. Assenta esta premissa no fato de que, dotadas destas qualidades, as 

decisões do STF adquiririam o valor de verdadeiros comandos gerais e abstratos, ou 

seja, com força de lei, ganhando o caráter de ato legislativo.  

No que pesem esses argumentos, a ação direta em questão ainda está 

em curso, padecendo de decisão acerca do tema até a presente data. Entretanto, não se 

pode negar que, mesmo tendo sua constitucionalidade questionada, o STF tem aceitado 

o uso da ADPF, bem como atribuindo às suas decisões efeito contra todos e 

vinculante.
180

 

Diante das considerações feitas acima, percebe-se que o efeito 

vinculante não é fato novo na vida jurídica brasileira, sendo um mecanismo presente há 

décadas. Contudo, apesar de sua relativa antiguidade, muitas dúvidas pairam acerca dos 
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 A natureza da ADPF é controvertida, havendo quem a considere também como forma de controle 

concreto. A esse respeito, com posicionamentos distintos, cf.: Dirley da Cunha Jr., Arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, p. 610; Dimoulis e Lunardi, Curso de processo 

constitucional, p. 160. 
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 “Os ministros desta Casa de Justiça, ainda por votação unânime, acordam em julgar procedentes as 

ações, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, com as mesmas regras e consequências da união 

estável homoafetiva”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de descumprimento de preceito 

fundamental nº 132/RJ, relator ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado no dia 05/05/2011. 

Passagem do voto do ministro Celso de Mello no Agravo Regimental na Reclamação nº 6.534/MA: “O 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 144/DF, declarou-a improcedente, em decisão 

impregnada de efeito vinculante e que estabeleceu conclusões assim proclamadas por esta Corte” [grifo 

nosso]. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Reclamação nº 6.534-1/MA, 

relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado no dia 25/09/2008. 



66 

 

traços deste efeito nas decisões da Suprema Corte brasileira, necessitando-se uma 

análise mais apurada. 

A força vinculante é um efeito que impõe aos tribunais (e aqui tem sua 

maior relevância) e aos demais órgãos da Administração Pública a obrigatoriedade de 

que estes ajam de acordo com o decidido nas ações cujos acórdãos têm essa qualidade. 

Assim, aqueles atingidos por esse efeito estariam sujeitos ao determinado no processo, 

mesmo não tendo participado dele como parte. Trata-se de uma forma de impor a esses 

entes a observância do decidido pela Suprema Corte e o respeito da Constituição. 

Esse efeito é considerado por alguns como consequência lógica da 

função precípua, atribuída ao Pretório Excelso, de defensor da Constituição.
181

 Dessa 

forma, se cabe a esse sua guarda e evolução, suas decisões demonstram qual o conteúdo 

da Lei Maior, bem como sua abrangência. 

Além disso, no momento em que o Brasil aderiu a um sistema de 

controle de constitucionalidade difuso, onde funciona, também, a atribuição de 

competências de controle abstrato concentradas no STF, o seu ordenamento 

naturalmente incorporou mecanismos típicos das tradições que lhes deram origem. 

Assim, além do efeito vinculante típico do controle abstrato, a legislação brasileira 

acabou adquirindo também uma vinculação por meio de precedentes. 

                                                           
181

 O ministro Gilmar Mendes defendeu claramente esse entendimento, in verbis: “Observe-se, ademais, 

que se entendermos que o efeito vinculante da decisão está intimamente vinculado – este é um ponto 

importante, a meu ver – à própria natureza da jurisdição constitucional, em dado estado democrático, e à 

função de guardião da Constituição desempenhada pelo Tribunal, temos de admitir, igualmente, que o 

legislador ordinário não está impedido de atribuir essa proteção processual especial a outras decisões de 

controvérsias constitucionais proferidas pela Corte, como foi inclusive, no caso da ADPF (cf. voto do 

relator ministro Néri da Silveira na ADI 2231/DF, Sessão ordinária de 05 de dezembro de 2001). Na 

verdade, o efeito vinculante decorre do particular papel político-institucional desempenhado pela Corte, 

ou pelo Tribunal Constitucional, que deve zelar pela observância estrita da Constituição nos processos 

especiais concebidos para solver determinadas e específicas controvérsias constitucionais”. BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem no agravo regimental na Reclamação nº 1.880/SP, relator 

ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado no dia 06/11/2002. 
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4 O EFEITO VINCULANTE E SUAS CARACTERÍSTICAS NO CONTROLE 

CONCRETO 

 

Como já afirmado supra, em regra, não há efeito vinculante na 

modalidade incidental do controle de constitucionalidade realizado pelo STF, tendo em 

vista que nessa forma de exame as ações causam, a princípio, somente efeitos inter 

partes. 

Entretanto, o legislador brasileiro tem incorporado a vinculação por 

meio dos precedentes judiciais, passando a instituir mecanismos no ordenamento 

jurídico brasileiro para atestar a força vinculante das decisões do Pretório Excelso. 

Apesar de tal característica no controle incidental não ser tão intensa quanto às 

proferidas no abstrato, gradativamente esse processo tem se acentuado graças à 

iniciativa do Poder Legislativo, da jurisprudência e da doutrina. 

Como se verá, ocorreram reformas recentes, sobretudo no Código de 

Processo Civil, que dão às decisões do Supremo Tribunal Federal uma força similar ao 

efeito vinculante do controle abstrato, possibilitando que os julgamentos fundados em 

entendimento da Suprema Corte impeçam, por exemplo, a subida de recursos para as 

instâncias superiores. 

Atento à morosidade do Poder Judiciário brasileiro, causado sobretudo 

pelo apego à formalidade, a trâmites dispendiosos e lentos e pelo amplo acervo de 

recursos que os advogados possuem, o legislador brasileiro passou a realizar mudanças 

na legislação com o intuito de dar maior celeridade e efetividade aos processos. Tendo 

isso em mente, buscou-se acelerar o andamento das ações, criando-se ritos sumários e 

sumaríssimos, o mecanismo da tutela antecipada, procedimentos especiais mais céleres, 

e, principalmente, buscou-se impedir o ajuizamento de recursos manifestamente 

ilegítimos. 

Nesse contexto, adquire grande relevo o estudo da teoria dos 

precedentes judiciais, uma vez que gradativamente eles vêm adquirindo uma maior 

força na vida forense do Brasil. 

 

4.1 A TEORIA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS 

 

O precedente é encontrado em qualquer sistema jurídico, sendo 

comum tanto nos modelos de common law e os de civil law. Trata-se da decisão de um 
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órgão jurisdicional sobre determinado caso, aplicando o ordenamento ao caso concreto e 

que serve de exemplo para um caso similar que posteriormente surja
182

. Entretanto, a 

papel que ele possui dentro do ordenamento jurídico varia segundo cada país. No caso 

da legislação brasileira, há um aumento gradual de sua importância, o que impõe um 

maior estudo de teorias que possam ajudar no desenvolvimento e funcionamento dos 

precedentes nesse contexto jurídico. 

A origem da teoria dos precedentes judiciais vinculantes remonta à 

Inglaterra e aos Estados Unidos e ao instrumento do stare decisis. Através desse 

mecanismo, uniformizam-se os entendimentos dos Poder Judiciário com o do 

hierarquicamente acima, vinculando as instâncias inferiores aos fundamentos do 

precedente estabelecido pelo órgão superior, bem como impõe ao órgão julgador algum 

respeito das decisões prolatadas anteriormente. 

Para tanto, busca-se a norma de fundamentação criada para decidir o 

caso concreto. O juiz, ao decidir sobre determinada questão emite uma norma de 

justificação e uma norma de decisão. A primeira é o resultado da busca através do 

ordenamento jurídico e da Constituição para dar solução ao caso, criando uma norma 

jurídica geral
183

 e abstrata (a ratio decidendi, também chamada de holding) que será 

usada como justificação para a norma individual que solucionará o caso concreto 

(norma de decisão).
184

 

Isto posto, a partir da fundamentação da decisão, investiga-se a norma 

de justificação que, por ser dotada de generalidade e abstração, poderá ser usada nos 

outros casos semelhantes. Nisso que consiste a doutrina do precedente vinculante: que 

essa norma jurídica geral e abstrata, a ratio decidendi, vincule o julgador e os órgãos 

jurisdicionais inferiores nos casos semelhantes. Dessa forma, a decisão de determinado 

órgão do Poder Judiciário não é usada como guia ou orientação, segundo uma força 

persuasiva, mas obrigatória.
185

 

Ademais, tal mecanismo possui dois efeitos. Em primeiro lugar, há o 

chamado efeito vertical, o qual estabelece que a decisão tomada por uma corte superior 
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 Henry Campbell Black, apud Marcelo Alves Dias de Souza, Do precedente judicial à súmula 

vinculante, p. 41. 
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 Neil MacCormick defende que os juízes, ao decidirem, devem raciocinar buscando generalizar a sua 

decisão por uma questão de justiça formal. Nesse sentido, Neil MacCormick, Argumentação jurídica e 

teoria do Direito, p. 99-108. 
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 Didier Jr., Braga e Oliveira, Curso de direito processual civil, v.2, p. 385 e 386. 
185

 Lênio Luiz Streck, Jurisdição constitucional e hermenêutica, p. 300. 
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de uma jurisdição vincula todos os demais juízos inferiores desta.
186

 Assim, uma 

decisão tomada por um tribunal estadual, submeteria os juízes estaduais inferiores ao 

entendimento firmado por aquele. Dessa forma, se fosse decidido por um órgão 

jurisdicional superior a inconstitucionalidade de determinada lei, os demais membros da 

mesma jurisdição estariam vinculados e obrigados a julgar de forma semelhante, 

afastando a aplicação da lei em questão.
187

 Essa medida foi utilizada nos países onde 

esse modelo impera como forma de assegurar a igualdade e a segurança jurídica, já que 

não se seguiu a crença de que a submissão à lei seria suficiente para resguardar tais 

valores.
188

 Isso se dá pelo fato de que a decisão judicial tem, em regra, somente eficácia 

inter partes, adquirindo, entretanto, eficácia indiretamente erga omnes com a 

conjugação do stare decisis, na medida em que a decisão de um tribunal superior 

vincula o inferior em casos similares, o posicionamento da corte mais alta é impõe-se 

sobre os demais órgãos judiciais.
189

 

Em segundo lugar, há também o chamado efeito horizontal do stare 

decisis,
190

 onde a corte responsável pela decisão também se submete a ela. Nesse 

tocante, trata-se de aceitar que somente o simples fato da decisão ter sido declarada 

antes é razão suficiente para a sua autoridade.
191

 Esse feito é questionado por alguns 

autores,
192

 sobretudo no tocante a mais alta corte dos países, sendo, contudo, um 

entendimento minoritário. 

Apesar das semelhanças, o mecanismo em questão difere do efeito 

vinculante advindo do controle de constitucionalidade concentrado analisado acima. 
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 Frederick Schauer, Precedent, p. 2 e 3. 
187

 No sistema difuso onde impera o stare decisis a lei não declarada inválida e excluída do ordenamento, 

mas somente é afastada a sua aplicação. Assim, a lei continua em vigência, mas sua eficácia é retirada. 

Segundo Cappelletti, a lei permanece nos livros (on the books), mas é considerada uma lei morta (a dead 

law). Mauro Cappelletti, O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado, p. 

81. 
188

 Imperava a época a tese de que de enunciado normativo era igual à norma, cabendo ao magistrado ser 

somente a “boca da lei”, devendo somente reproduzir o sentido do diploma legal. Nesse sentido, cf. Luiz 

Guilherme Marinoni, Precedentes obrigatórios, p. 63. 
189

 Trata-se de decorrência lógica do stare decisis, uma vez que, a corte mais alta ao decidir determinada 

questão vincula todas as instâncias jurídicas, submetendo qualquer decisão sobre casos similares do 

Judiciário a vincular-se ao resultado proferido por aquela corte. Nesse sentido, Mauro Cappelletti, O 

controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado, p. 80 a 81. 
190

 Frederick Schauer considera como precedente (em sentido amplo) essa vinculação às decisões 

anteriores. Esse termo, quando usado em sentido estrito, refere-se ao efeito vertical, demonstrado supra. 

Este autor considera como stare decisis o efeito horizontal do precedente. Nesse sentido, cf. Frederick 

Schauer, Precedent, p. 2 a 5. 
191

 Frederick Schauer, Precedent, p. 3. 
192

 Nesse sentido, cf. Gary Lawson The constitutional case against precedent; Gary Lawson, Mostly 

unconstitutional.  
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Em primeiro lugar, as origens são distintas: o primeiro advém, dos 

países do common law, que praticam prioritariamente o controle concreto (sobretudo 

Estados Unidos e Inglaterra); enquanto que o segundo advém dos países da civil law e 

do controle abstrato (Áustria e Alemanha acima de tudo). 

Em segundo lugar, aplicando a estrutura do efeito vinculante do 

controle de constitucionalidade abstrato, o precedente vinculante tem como limite 

subjetivo somente o órgão judicial prolator da decisão e seus inferiores, além dos 

participantes do processo. Já o vínculo imposto pelo controle abstrato submete todos os 

órgãos judicias, como os da administração pública.  

Como se percebe, a jurisprudência acaba adquirindo verdadeira 

natureza de fonte do Direito, deixando de ter um caráter marginal, de mero argumento 

de autoridade ou de parâmetro de interpretação. Igualmente, infere-se que os dois 

efeitos estudados aqui (o vinculante do controle abstrato e o do concreto) são 

mecanismos extremamente semelhantes, que decorrem da necessidade de observância 

dos julgados dos outros órgãos do Poder Judiciário e a proteção de princípios como o da 

segurança jurídica e igualdade. Dessa forma, pode-se até mesmo considerar que as 

diferenças são somente resultado dos contextos distintos de seus nascimentos (o 

controle abstrato e o concreto), funcionando, ambos de forma similar. 

No entanto, a distinção entre o efeito vinculante do controle abstrato 

de constitucionalidade e da vinculação por precedente do concreto estaria na vinculação 

mais intensa das decisões daquela modalidade de controle, já que impõem, por meio de 

previsão constitucional, a vinculação dos órgãos da administração pública e do Poder 

Judiciário, efeito que só seria obtido no controle concreto por através da edição de 

súmula vinculante. A distinção aqui exposta é a única forma de compatibilizar as 

normas constitucionais e legais pertinentes, já que não há preceito fundamental que 

imponha efeito similar às decisões de controle concreto realizadas pelo STF, salvo o art. 

103-A, CF, o qual prevê a possibilidade de edição de súmula vinculante. Contudo, isso 

não quer dizer que as decisões de ambas as formas de controle estão hermeticamente 

isoladas, não sendo relevantes na outra modalidade de fiscalização de 

constitucionalidade, pelo contrário. 

Além disso, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, não se pode 

afastar a questão de que o centro da controvérsia jurídica deve ser a lei, sua 

interpretação e aplicação. Dessa forma, o debate sobre precedentes e sua análise só deve 

nascer depois de esgotada a interpretação dos enunciados normativos, se, nesse 
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momento, ainda existir alguma controvérsia quanto ao sentido e aplicação do preceito 

normativo é que o estudo acerca dos precedentes torna-se cabível. 

Nesse sentido, desenvolveu-se nos países de origem no sistema de 

common law mecanismos que servem para o aprimoramento do stare decisis. Esse é o 

caso do distinguishing, o qual consiste em uma técnica que possibilita o magistrado 

afastar a aplicação de um precedente que, a princípio, tem o potencial de incidir sobre a 

causa em tela. Como a tradução da própria expressão da língua estrangeira indica, trata-

se de fazer uma distinção entre o caso anterior e o atual, ajustando a aplicação daquele 

sob a justificativa de que há fatos materiais (material facts) que impõem um resultado 

diferente. Dessa forma, o juiz acaba por criar um precedente distinto, quer regerá os 

casos peculiares que ensejaram o seu nascimento.  

Entretanto, não há a revogação (overruling) do caso paradigma, mas a 

sua não incidência, em que é considerado um caso inaplicável (inaplicable law),
193

 

mesmo o a situação possuindo fatos materiais que possibilitariam sua aplicação. Esse 

não uso se dá pela circunstância de que, além de fatos materiais coincidentes, há outros 

que tornam necessário um resultado distinto. Se o caso for totalmente distinto, há, na 

realidade, o surgimento de um precedente totalmente novo, não um distinguishing. 

Na mesma medida, o resultado da distinção realizada não pode ser 

incompatível com o do precedente, já que a ratio decidendi não estaria sendo ajustada 

devidamente. Somente quando as razões das duas decisões forem compatíveis é que se 

poderia falar em resultados distintos em distinguishing.
194

 Na mesma medida, os 

magistrados não estão autorizados a sempre fazerem uso desse mecanismo como uma 

forma de tentar impor o seu entendimento, já que há normas que impõem o respeito à 

jurisprudência dos tribunais superiores e uma deferência às decisões anteriores 

proferidas pelo Poder Judiciário.
195

 

Apesar de parecer contraditório com a ideia do stare decisis e da 

vinculação por precedentes, o distinguishing é plenamente usado no dia a dia da prática 

forense norte-americana, possibilitando o desenvolvimento do Direito e afastando o 

temor de um respeito muito acentuado aos precedentes e a consequente petrificação 

jurídica. 
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 Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes obrigatórios, p. 329-330. 
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 Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes obrigatórios, p. 331. 
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 Nesse sentido, tem-se o art. 102, §2º, CF; art. 543-A, CPC; art. 557, CPC; artigo 544, §3º, I, “b” e “c”, 

CPC, entre outros. 
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No tocante à técnica do overruling, tem-se a revogação de precedentes 

que são considerados equivocados, afastando a ideia de que o magistrado está impedido 

de rever o seu entendimento. O mandamento que determina a autovinculação de um 

tribunal às decisões proferidas por ele em momento anterior é extremamente polêmico. 

Trata-se da imposição de uma ordem que, se entendida em termos absolutos, pode recair 

na temida petrificação do Direito. O caso mais emblemático a esse respeito no mundo 

vem da Inglaterra, onde a House of Lords, no caso London Tramways vs London 

County Council de 1898, assentou que era  melhor a Corte resolver de vez certas 

questões jurídicas e fechar as portas para elas. Assim, possibilitava-se que os órgãos 

jurisdicionais inferiores soubessem que a controvérsia jurídica em questão estava 

definida e que os advogados orientassem de forma segura os seus clientes acerca da 

possibilidade de sucesso de suas ações.
196

 Na ocasião, fixou-se o entendimento de 

vinculação absoluta ao firmado em decisões anteriores, e que a House of Lords não 

poderia revogar os seus precedentes. Entretanto, tal posicionamento foi reformado em 

1966 no Practice Statement, por meio do qual a Corte declarou que uma aderência 

muito rígida aos seus precedentes poderia resultar em injustiças e limitar o 

desenvolvimento do Direito, justificativas que foram usadas como base para possibilitar 

a revogação, em situações especiais, dos precedentes já firmados. As considerações 

demonstradas pela House of Lords indicam duas conclusões: 1ª) que a dimensão 

horizontal do precedente não deve ser encarada em termos absolutos; 2ª) que a 

possibilidade de revogação não torna o stare decisis impraticável.
197

 

Dessa forma, uma teoria de respeito aos precedentes não pode afastar 

o poder de revogação deles. Essa questão advém do fato de que a manutenção 

indefinida de determinado entendimento pode ensejar uma série de prejuízos. Nesse 

contexto, defende-se que um precedente pode ser revogado quando ele perde a 

congruência social e a consistência sistêmica. Além disso, os elementos que determinam 

o respeito aos precedentes fundamentam mais a sua revogação do que a sua 

manutenção.
198

 

Um precedente deixa de ter congruência social quando não mais aos 

padrões morais, políticos ou de experiência. Por outro lado, deixa de ter consistência 
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 Neil Duxbury, The nature and the authority of precedent, p.125. 
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 Nesse sentido, cf. Jeremy Waldron, Stare decisis and the rule of law, p. 28; Frederick Schauer, 

Precedent; Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes obrigatórios, p. 327; Luiz Guilherme Marinoni, 

Precedentes obrigatórios, p. 390-391. 
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 Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes obrigatórios, p. 391. 
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sistêmica quando não é mais coerente com outras decisões proferidas pelo órgão que o 

prolatou. Nesse contexto, tem-se a importância de determinados setores como o da 

literatura jurídica, que demonstra a contradição presente na jurisprudência do 

tribunal.
199

 Além disso, todos esses elementos devem estar devidamente demonstrados 

na fundamentação, devendo-se expor em que ponto a decisão está fragilizada e como a 

situação atual ocasiona tal hipótese. 

 

4.2 A COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL PARA SUSPENDER LEI 

DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF 

 

O funcionamento do artigo 52, X, da CF é alvo de controvérsia no 

ambiente jurídico, já que confere ao Senado Federal a competência para suspender a 

execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva 

do STF. Mesmo que este dispositivo se refira à força de lei das decisões do STF, não se 

pode afastar sua relevância quanto ao tema, uma vez que a eficácia erga omnes e a força 

vinculante estão interligadas, embora se tratem de efeitos distintos. Ademais, a 

relevância do preceito fundamental em questão para o estudo decorre da função que ele 

possui dentro do ordenamento jurídico brasileiro, sendo, à primeira vista, o dispositivo 

constitucional que impossibilitaria uma adoção de uma eficácia vertical dos precedentes 

do STF na hipótese do controle de constitucionalidade de modalidade concreta. Isto se 

dá pelo fato de que esse preceito constitucional submeteria a ampliação dos efeitos das 

decisões de fiscalização de constitucionalidade concreta ao juízo político do Senado 

Federal, que poderia optar pelo não seguimento do determinado pelo STF, não 

suspendendo o diploma legal declarado inconstitucional. Entretanto, a controvérsia não 

se põe dessa forma, seja da perspectiva constitucional, seja da legal, já que há outros 

dispositivos normativos que acabam possibilitando a valorização dos precedentes dentro 

do ordenamento jurídico brasileiro. Apesar das questões problemáticas que isso possa 

trazer para a prática jurídica brasileira, é inegável que a jurisprudência passa por um 

processo de centralização dentro da práxis jurisdicional. 

Pois bem, quanto a este enunciado normativo constitucional, a 

literatura especializada
200

 traz uma série de características a esse ato da casa legislativa, 
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 Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes obrigatórios, p. 392-393. 
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 Luís Roberto Barroso, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 151 e 152. Por 

uma análise dessas características, cf. também. Celso Ribeiro Bastos, Perfil constitucional da ação 

direta de inconstitucionalidade, p. 860 ss. 
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os quais se mostram importantes para o debate: a) é ato discricionário, não estando o 

Senado Federal vinculado à decisão do STF;
201

 b) esta competência somente é 

exercitável no controle incidental de inconstitucionalidade, estando as declarações do 

controle abstrato excluídas; c) a interpretação dada ao dispositivo em questão tem sido 

extensiva, incluindo também leis e atos normativos estaduais e municipais, desde que 

declarados inconstitucionais; d) os efeitos do ato do Senado são ex tunc.
202

 

No entanto, parte da literatura jurídica
203

 questiona a forma atual 

como este dispositivo é aplicado, a qual sujeita a eficácia erga omnes das decisões do 

STF ao pronunciamento do Senado. Logicamente, esta necessidade de manifestação da 

casa do Congresso Nacional tolhe a força de lei das decisões da Suprema Corte, uma 

vez que o Senado Federal muitas vezes deixa de se manifestar sobre a questão, ou 

simplesmente considera que não está obrigado a seguir o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, podendo deixar de suspender os efeitos da decisão. 

Sobre essa questão, é conhecido um caso onde o Senado 

expressamente deixou de aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal.
204

 Apesar de, 

como regra, o Senado suspender a execução do ato declarado inconstitucional pelo STF, 

quando o Tribunal declarou que o artigo 9º da Lei Federal nº. 7.689 era inconstitucional 

incidentalmente no RE 150.764-PE, a referida Casa Legislativa deixou de suspender a 

execução do dispositivo supracitado. Na época, a Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) considerou, em parecer, que a norma em questão não era inválida, posicionando-

se pela sua constitucionalidade e a consequente não suspensão. Nesta situação, a decisão 

se tornou definitiva, já que nenhum recurso foi interposto, sendo o Presidente da 

República e do STF informados. 

Nesse contexto, e apesar das vozes a favor da discricionariedade do 

Senado e que sua decisão atribui força de lei às decisões da Suprema Corte, há 
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 André Ramos Tavares considera que a competência não é discricionária, amparando-se em outros 

autores. Nesse sentido, cf. André Ramos Tavares, O modelo brasileiro de controle difuso-concreto da 

constitucionalidade das leis e a função do Senado Federal, p. 62-66. 
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 Em sentido contrário, considerando que a decisão tem eficácia ex nunc, José Afonso da Silva afirma: 

“No que tange ao caso concreto, a declaração surte efeito ex tunc isto é, fulmina a relação jurídica 

fundada na lei inconstitucional desde o seu nascimento. No entanto, a lei contínua eficaz e aplicável, até 

que o Senado suspensa a sua executoriedade; essa manifestação do Senado, que não revoga nem anula a 

lei, mas simplesmente lhe retira a eficácia, só tem efeitos, daí por diante, ex nunc. Pois, até então a lei 

existiu”. Nesse sentido, cf. José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, p. 53-54. 

André Ramos Tavares, O modelo brasileiro de controle difuso-concreto da constitucionalidade das 

leis e a função do Senado Federal, p. 60-66. 
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 Nesse sentido, Mendes, Coelho e Branco, Curso de direito constitucional; Luís Roberto Barroso, O 

controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 
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 Luís Roberto Barroso , O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 151. 
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entendimento, formulado inicialmente por Lúcio Bittencourt e ecoado atualmente por 

outros juristas,
205

 de que a função da Casa do Congresso Nacional prevista no 

dispositivo em questão é somente a de dar publicidade à decisão. Assim, ao Senado 

caberia somente informar os cidadãos do teor do julgamento.
206

 

O cerne da questão e da hermenêutica do dispositivo ora debatido gira 

em torno do choque entre a força das decisões do órgão máximo do Poder Judiciário em 

confronto com o controle exercido pelo Poder Legislativo sobre as mesmas.  

Os defensores da tese da mutação constitucional afirmam que 

considerar que este dispositivo é reflexo do sistema de freios e contrapesos inerente à 

separação de Poderes de fato tem decorrência lógica, entretanto, fazer tal exegese seria 

submeter um caráter fundamental do Poder Judiciário, e a própria supremacia da 

Constituição, a interesses políticos e a submissão a outro Poder. Destarte, asseveram, 

baseados nas reformas legais e constitucionais que tratam da autoridade da 

jurisprudência do STF, que o constituinte e o legislador, ao estabelecerem todo um 

complexo sistema de controle incidental, onde as decisões do Supremo Tribunal Federal 

são essenciais, não desejaram atribuir ao Poder Legislativo a última palavra sobre a 

constitucionalidade de leis.  

Ademais, segundo aqueles que seguem tal entendimento, vale 

relembrar que o constituinte originário atribuiu ao Supremo Tribunal Federal a função 

precípua de guardião da Constituição (art. 102, caput, CF), disto resulta a sua 

competência para exercer o controle de constitucionalidade em suas modalidades. 

Assim, no momento em que cabe à Suprema Corte, principalmente, a defesa da Lei 

Maior e, consequentemente, o juízo final acerca da constitucionalidade das leis, deve-se 

atribuir às suas decisões a soberania neste tocante. 

Portanto, segundo os defensores desse posicionamento, submeter a 

força de lei das decisões do STF em controle concreto ao Senado Federal rompe com 

                                                           
205

 Como Mendes, Coelho e Branco e Luís Roberto Barroso. A esse respeito, Barroso afirma: “A verdade 

é que, com a criação da ação genérica de inconstitucionalidade, pela EC n. 16/65, e com o contorno dado 

à ação direta pela Constituição de 1988, essa competência atribuída ao Senado tornou-se um 

anacronismo. Uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, seja em controle incidental ou em 

ação direta, deve ter o mesmo alcance e produzir os mesmos efeitos. Respeitada a razão histórica da 

previsão constitucional, quando de sua instituição em 1934, já não há razão lógica razoável em sua 

manutenção”. Cf. Luís Roberto Barroso, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 152 

e 153; Mendes, Coelho e Branco, Curso de direito constitucional, p. 1249. 
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 Lúcio Bittencourt afirma que o dispositivo constitucional é tecnicamente impróprio, já que “Dizer que 

o Senado ‘suspende a execução’ da lei inconstitucional é positivamente impropriedade técnica, uma vez 

que o ato, sendo ‘inexistente’ ou ‘ineficaz’, não pode ter suspensa a sua execução”. A esse respeito, cf.: 

Lúcio Bittencourt, O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis, p. 145-146. 
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toda a sistemática e unidade da Constituição, resultando em imprecisão jurídica. Nesse 

sentido,
207

 ao considerarem que esse enunciado normativo deve ser interpretado no 

sentido de que cabe ao Senado somente dar publicidade à decisão, valendo o julgado 

imediatamente.
208

 

O caso paradigma da controvérsia a respeito da interpretação do artigo 

52, X, CF na jurisprudência do STF é a Reclamação nº. 4.335-AC,
209

 julgamento o qual 

requer uma análise detida já que parte dos membros do Tribunal concordou sobre a 

conclusão, mas não acerca dos fundamentos. O remédio constitucional citado teve como 

objeto a decisão de um juiz de primeira instância que emitiu uma portaria avisando que 

a decisão do STF que declarou incidentalmente, em sede de HC, a inconstitucionalidade 

do artigo 2º, §1º, da Lei Federal nº. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos)
210

 somente 

poderia ser aplicada após a suspensão do referido do dispositivo legal pelo Senado 

Federal, como estabelecido pela a Constituição Federal no artigo 52, X. O enunciado 

normativo da lei ordinária em questão impedia a progressão de regime dos condenados 

pela prática de algum crime hediondo, os quais deveriam cumprir as penas 

integralmente em regime fechado. 

No julgamento, viu-se a formação de quatro posicionamentos 

distintos: pela procedência da Reclamação tendo como ratio decidendi a tese da 

mutação constitucional do art. 52, X, CF; pelo não conhecimento da Reclamação, mas 

concedendo HC de ofício; pela improcedência da Reclamação, mas concedendo um HC 

de ofício; e pela procedência da Reclamação, mas afastando a tese da mutação 

constitucional. 

O primeiro entendimento foi conduzido pelo relator,
211

 o qual se 

posicionou pela reformulação do funcionamento do art. 52, X, CF, defendendo que, 

diante da ascensão do controle abstrato de constitucionalidade
212

 e sua expansão, o 

referido dispositivo estava presente na CF somente por uma questão histórica. 
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 Luís Roberto Barroso, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 153 e 154; 

Mendes, Coelho e Branco, Curso de direito constitucional, p. 1241 a 1253. 
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 Por uma síntese da questão e um posicionamento contrário, cf.: Bernardo Gonçalves Fernandes, Curso 

de direito constitucional, p. 1100-1103. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação Constitucional nº 4.335-AC, relator ministro 

Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado no dia 20/03/2014. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 82.959-SP, relator ministro Marco Aurélio, 

Tribunal Pleno, 23/02/2006. 
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 Somente o relator, ministro Gilmar Mendes, e o ministro Eros Grau posicionaram-se nesse sentido. 
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 O ministro Gilmar Mendes e os demais analisam a questão sob a óptica do controle concentrado, ou 

seja, de quem tem a competência para a realização de tal fiscalização. Como essa perspectiva aparenta ser  

equivocada, opta-se pela análise segundo o tipo de controle. 
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Igualmente, sustentou-se que o citado enunciado normativo, cuja origem remonta à 

Constituição de 1934 (art. 91, IV), apresentava-se como inadequado para as hipóteses 

em que o STF não declarava a inconstitucionalidade, mas somente fixava a orientação 

constitucionalmente adequada, em que se estabelecia uma decisão interpretativa. Como 

nesses casos não há, a priori, uma declaração de inconstitucionalidade de um diploma 

legal em seu sentido clássico, mas somente de um de seus sentidos, o preceito 

constitucional em questão restava-se inaplicável, o que resultaria em uma série de 

controvérsias. Logo, segundo o relator, a hipótese do artigo 52, X, CF somente é 

aplicável às situações em que o STF declara a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo com redução de texto.  

Diante dessas considerações, defendeu-se a mutação constitucional do 

art. 52, X, CF para que o papel destinado ao Senado Federal seja de somente dar 

publicidade à decisão do STF que declara a inconstitucionalidade. Segundo o defendido 

nos votos que seguiram esse posicionamento, esse entendimento encontrar-se-ia mais 

consentâneo com a evolução do controle abstrato de constitucionalidade e com a teoria 

da nulidade da lei inconstitucional, defendida pelo STF, já que não condicionaria o 

efeito geral das decisões do Tribunal à manifestação de um órgão político. Nesse 

sentido, expôs-se uma série de reformas ocorridas em âmbito constitucional, legal e 

jurisprudencial que questionariam a natureza clássica do preceito constitucional. 

Destarte, posicionou-se pela procedência da Reclamação e determinou a cassação das 

decisões proferidas pelo magistrado e que impediram a progressão de regime, segundo o 

decidido pelo STF no HC 82.959-SP.  

Em seguida, abriu-se divergência,
213

 em que se argumentou que, por 

mais que seja verdade que o crescimento do controle abstrato de constitucionalidade 

possa reduzir a suspensão pelo Senado Federal da lei declarada inconstitucional pelo 

STF à obsolescência, a mutação constitucional defendida pelo relator atenta contra a 

separação dos Poderes e o mandamento do self restraint imposto ao Poder Judiciário. 

Segundo, esse entendimento, o defendido pelo relator relegaria essa função do Senado, 

presente em várias constituições, a uma função subalterna. Assim, o ministro 

posicionou-se pela improcedência da Reclamação, mas concedeu um HC de ofício para 

determinar que o magistrado autor do ofício objeto do remédio constitucional 

reexaminasse as progressões de regime. Em sentido similar foram os votos de e outros 
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 Aberta pelo Ministro Sepúlveda Pertence e seguida pelo ministro Marco Aurélio. 
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ministros do STF,
214

 mas com a peculiaridade de não conhecerem da Reclamação e 

também concederem o HC de ofício, em que, além da repetição de alguns dos 

argumentos do entendimento anterior, também demonstraram que tal competência ainda 

estava sendo exercida pelo Senado, o qual ainda suspendia leis declaradas 

inconstitucionais pelo STF.  

Depois de pedido de vistas, um membro da corte
215

 seguiu a conclusão 

do voto do relator, mas divergiu quanto à sua fundamentação. Segundo o exposto nesse 

voto, o fato de atualmente existir uma expansão dos limites subjetivos das decisões do 

STF não resulta na mutação constitucional sustentada. De acordo com o defendido, a 

expansão dos efeitos das decisões do STF se dá por outros caminhos normativos, como 

as reformas constitucionais e legais que atribuíram peso especial à jurisprudência do 

STF. Exemplos disso seriam a implementação da súmula vinculante e os poderes do 

relator para decidir monocraticamente conforme posicionamento do Supremo. Nesse 

sentido, o fundamento do deferimento não seria a alegada mutação, mas a edição da 

Súmula Vinculante nº. 26, que veio determinar a observância da inconstitucionalidade 

do art. 2º, §1º, da Lei Federal nº. 8.072/1990. Igualmente, defendeu-se que, apesar da 

referida expansão dos efeitos da decisão do STF em sede de controle concreto, não 

consideravam possível a mutação do dispositivo constitucional em questão, já que esta 

esbarraria na literalidade da Constituição. 

O julgamento da Reclamação 4.335-AC foi uma decisão importante 

dentro da prática jurídica brasileira, pois foi a primeira manifestação expressa do STF 

acerca do tema da mutação constitucional do art. 52, X, CF e caracterizou-se como 

relevante dentre os julgamentos que avaliam o papel dos precedentes no ordenamento 

jurídico brasileiro. Igualmente, nos votos apresentados, encontram-se uma série de 

questões problemáticas, como a dos ministros concordarem na conclusão, mas não no 

fundamento, o que dificulta a delimitação da ratio decidendi do julgamento, bem como 

a ausência de uma decisão realmente colegiada. 

Aliás, a distinção entre as fundamentações dos votos dos ministros é 

tanta, que, apesar do voto condutor da decisão ser pelo deferimento da Reclamação com 

base na mutação constitucional do preceito constitucional ora analisado, pode-se afirmar 

com segurança que o STF rejeitou tal tese. Isso se dá pelo fato de que somente dois 
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 Os ministros Joaquim Barbosa e Lewandowski manifestaram-se nesse sentido. 
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 Ministro Teori Zavascki, que foi seguido pelos ministros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Celso 

de Mello. 
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ministros anuíram expressamente a ela (Gilmar Mendes e Eros Grau), enquanto os 

demais que votaram pelo deferimento (Teori Zavascki, Luís Roberto Barroso, Rosa 

Weber e Celso de Mello) manifestaram-se contra a mutação. 

Nesse contexto, é de se questionar a tese em questão já que esbarra na 

redação do preceito constitucional. A mutação constitucional, como forma de 

atualização da Constituição, não pode escapar da literalidade estabelecida pelo 

constituinte, já que o magistrado, como um sujeito inserido dentro de um contexto 

constitucional em que impera a separação dos Poderes, não pode fugir do seu papel de 

aplicador de normas, que nascem a partir da interpretação dos enunciados 

normativos.
216

 Dessa forma, somente é possível a mutação constitucional quando 

chancelada pela literalidade do dispositivo constitucional. No caso em questão, o 

constituinte determinou que compete privativamente ao Senado Federal “suspender a 

execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva 

do Supremo Tribunal Federal” [grifo nosso]. O centro da controvérsia diz respeito à 

interpretação da primeira parte do preceito constitucional, em que a palavra 

“suspender”, deveria ser entendida como “publicar a suspensão da execução”. Assim, 

caberia ao Senado Federal somente tornar de conhecimento público o conteúdo da 

decisão proferida pelo STF, relegando à Casa do Congresso Nacional um papel menor. 

Entretanto, como se pode inferir, essa tese levaria a reforma tanto do enunciado 

normativo como da norma, já que o texto constitucional não ampara, atualmente, o 

sentido almejado. “Suspender” a execução de uma lei diz respeito a interromper a sua 

eficácia, não sendo possível ser compreendido somente como “dar publicidade”. Apesar 

desse processo de suspensão exigir o conhecimento de toda coletividade para ser eficaz 

e, consequentemente, de uma publicidade, o entendimento de que o papel do Senado 

Federal pode ser reduzido a um papel de “publicador” não é amparado pela expressão 

“suspensão”, pois lhe falta o elemento fundamental da interrupção da eficácia do 

diploma legal.  

Igualmente, deve-se ter em conta que, no caso, o objeto da mutação 

constitucional é justamente uma competência do Senado Federal, incidindo ainda de 

forma mais acentuada o respeito à separação dos Poderes. O Poder Judiciário, dentro de 

sua capacidade de produção normativa, não pode fazer uso de sua competência para 
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 Uade Lammêgo Bulos afirma que a interpretação constitucional não pode “desvirtuar as letras das 

normas que embasam a Constituição, quebrando a juridicidade dos princípios conformadores da ordem 

constituída”. Segundo autor, nesse caso, têm-se as mutações inconstitucionais. Nesse sentido, cf. Uade 

Lammêgo Bulos, Mutação constitucional, p. 135. 
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praticamente suprimir as competências dos outros Poderes estatais atribuídas pelo 

constituinte originário. 

Do mesmo modo, a interpretação sistêmica impede a conclusão 

pretendida por aqueles que defendem a mutação constitucional do referido preceito 

constitucional. A CF estabelece que, depois de reiteradas decisões sobre matérias 

constitucionais, por meio da decisão de dois terços de seus membros, o STF pode editar 

súmula com efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração 

direta e indireta. Entender que as decisões do STF em sede de controle concreto não 

mais necessitariam da suspensão do Senado para ter efeito contra todos, resultaria no 

paradoxo de que as decisões de maioria simples dos membros do Tribunal poderiam dar 

efeitos similares aos da súmula vinculante, que exige dois terços para ser editada. Essa 

conclusão relegaria as súmulas vinculantes a uma obsolescência e a pouca aplicação 

prática, pois uma decisão da maioria simples poderia substituir a necessidade da súmula 

vinculante. 

Por mais que possa ser procedente o argumento de que o instituto da 

suspensão do da eficácia da lei pelo Senado é um anacronismo, não se pode afastar a 

vontade do constituinte de sua manutenção, já que art. 52, X, CF resta inalterado.
217

 

Desse modo, o STF não pode, por meio de uma interpretação questionável, atentar 

contra o que está disposto na Lei Maior.
218

 

 

4.3 OS PODERES DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE E A 

REMESSA NECESSÁRIA 

 

Além do art. 52, X, CF outras normas são relevantes quando se busca 

estudar a autoridade dos precedentes no ordenamento jurídico brasileiro. Os dispositivos 

a serem analisados acabam atribuindo de forma direta (ou não) algum peso às decisões 

anteriores dos órgãos do Poder Judiciário, as quais acabam atribuindo a possibilidade do 

relator obstar a subida de um determinado recurso ou de julgar monocraticamente a 

decisão cuja controvérsia já foi pacificada pelos tribunais superiores. Isso possibilita um 

julgamento mais célere e possibilita uma maior certeza jurídica. 
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 Conclusão similar em Sarlet, Marinoni e Mitidiero, Curso de direito constitucional, p. 151-152. 
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 Ao analisar os limites da mutação constitucional, Uade Lammego Bulos entende que poderia existir 

um limite de ordem psicológica do intérprete, que deveria ter consciência que não poderia extrapolar a 

norma presente na literalidade do preceito constitucional. Nesse sentido, cf. Uade Lammêgo Bulos, 

Mutação constitucional, p. 91; Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi, Curso de processo constitucional, 

p. 288-291. 
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As reformas realizadas pela Lei Federal nº. 9.756 de 1998 e pela Lei 

Federal nº. 12.322 de 2010 vêm corroborar com a tese de que o Brasil está incorporando 

a tese de força vinculante aos precedentes judiciais. O primeiro diploma legal veio 

mudar a literalidade do artigo 557, CPC enquanto o segundo veio modificar a redação 

do artigo 544, CPC e dos seus parágrafos. 

Diante de todas as reformas, deve-se destacar a nova feição dada ao 

artigo 544, §3º, I, “b” e “c”. A redação recente dada a esse dispositivo determina que na 

hipótese de interposição dos recursos extraordinário e especial, tendo estes sua subida 

impedida pelo Tribunal, e tendo a parte feito uso do agravo de instrumento para 

destrancar a subida daqueles, pode o relator do agravo negar seguimento ao recurso 

manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou 

jurisprudência dominante no tribunal. Além disso, pode também o relator dar 

provimento ao recurso, se o acórdão recorrido estiver em confronto com súmula ou 

jurisprudência dominante no tribunal. 

Ademais, merece também destaque a literalidade do art. 557, caput e 

§1-A, os quais estabelecem o relator negará seguimento a recurso manifestamente 

inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com 

jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do STF, ou de tribunal superior. 

Igualmente, impõe que se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com 

súmula ou com jurisprudência dominante do STF, ou de tribunal superior, o relator 

poderá dar provimento ao recurso. 

Como se percebe, os dispositivos supracitados atribuem à 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tamanha força que permite que os tribunais 

inferiores, bem como os relatores dos processos, obstarem o andamento de recursos que 

contrariem os entendimentos consolidados do Pretório Excelso. Assim, uma vez que o 

STF passe a ter um posicionamento sobre determinado tema em certo sentido, suas 

decisões acabam por vincular os tribunais inferiores. 

Outrossim, os artigos analisado vão além e abrem até mesmo a 

possibilidade do relator julgar o mérito do recurso por meio de uma decisão 

monocrático, apreciando e decidindo sumariamente a questão se a decisão recorrida 

estiver em confronto com a jurisprudência dominante do STF e cortes superiores. Trata-

se de uma solução que impõe a valorização das garantias dos indivíduos consolidadas 

pelos tribunais, resguardando as situações que a jurisprudência tem posicionamento 

dominante sobre o tema. Na mesma medida, compactua-se também com o primado da 
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celeridade e da efetividade, garantindo uma solução rápida às controvérsias onde os 

cortes superiores já afastaram qualquer dúvida sobre o tema. 

Portanto, os dispositivos supracitados atribuem à jurisprudência do 

STF força vinculante, passando a serem impostos sobre os demais órgãos jurisdicionais 

brasileiros. 

Nesse caso não se trata de mera discricionariedade do relator. A 

redação do artigo 554 poderia dar a entender que sua aplicação depende de uma mera 

liberalidade do magistrado competente, já que o caput usa o termo “podendo”. 

Entretanto, como é cediço na literatura especializada, sobretudo a administrativa, essa 

competência incumbida ao relator não se trata de um simples poder, mas de um dever-

poder.
219

 Dessa forma, a sua competência não é discricionária, mas vinculada, devendo 

o julgador aplicar o teor do dispositivo em questão uma vez preenchidos seus requisitos: 

recurso “inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com 

jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de 

Tribunal Superior”. 

Dessa forma, a análise da questão deve ser feita de forma objetiva
220

 e, 

uma vez de constatado que se trata de caso em que há jurisprudência consolidada de 

tribunal superior, deve o relator julgar no mesmo sentido desta. Portanto, percebe-se que 

a aplicação dos dispositivos em questão se dá de forma vinculada e segundo critérios 

objetivos, não podendo o magistrado competente afastar a incidência da norma 

simplesmente por uma faculdade interna sua.  

Além dos dispositivos supracitados, outros incorporam a noção da 

força vinculante em sede de controle concreto. Assim, pode-se destacar o artigo 475, 

§3º, que dispõe que, na hipótese do chamado duplo grau de jurisdição necessário, a 

questão não precisará ser confirmada pelo tribunal se a decisão do juízo a quo estiver 

fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 

deste Tribunal ou do tribunal superior competente. 

O instituto do duplo grau de jurisdição necessário consiste na remessa 

obrigatória ao tribunal de decisões proferidas no juízo de primeiro grau contra entes 

federativos e suas autarquias e fundações cujos valores das ações excedam os sessenta 
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 Para um aprofundamento do tema, cf.: Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito 

administrativo, p. 97-99. Pela defesa dessa natureza da competência do relator, cf.: Marinoni e Arenhart, 

Curso de processo civil, p. 598 e 599; Teori Albino Zavascki, Eficácia das sentenças na jurisdição 

constitucional, p. 38. 
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 Marinoni e Arenhart, Curso de processo civil, p. 599 e 600. 
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salários mínimos. Trata-se de um mecanismo que busca atribuir aos tribunais a função 

de verdadeiros ratificadores das decisões de primeira instância, não necessitando que a 

segunda instância seja acionada via recurso. 

Pois bem, segundo a redação do §3º, não haverá a remessa necessária 

quando a sentença estiver fundada em jurisprudência dominante do plenário do STF. 

Dessa forma, atribui-se ao entendimento formado pelo plenário do STF uma força de 

impedir a subida automática dos julgados na situação em questão. 

No tocante a esse dispositivo, aplica-se o já asseverado supra no 

tópico anterior sobre a vinculação do relator e a necessidade da aplicação do artigo em 

questão por critérios objetivos. Dessa forma, não há discricionariedade do relator nessa 

questão, devendo o dispositivo em questão ser aplicado caso exista jurisprudência do 

STF que embase a decisão. 

 

4.4 A DECISÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL EM SEDE 

DE RE 

 

O STF vivenciou na Década de 1990 e no começo dos anos 2000 um 

aumento na demanda de trabalho. As estatísticas presentes no site do STF confirmam 

essa assertiva, já que expõem que, enquanto em 1990 foram distribuídos 10.780 REs, 

chegou-se aos expressivos números de 20.595, 44.478 e 54.575 recursos dessa 

modalidade distribuídos em 1998, 2003 e 2006, respectivamente.
221

 Diante desse 

quadro, buscou-se criar mecanismos que limitassem o acesso do jurisdicionado ao STF, 

dando a possibilidade de que o Tribunal tivesse um relativo controle de sua pauta por 

meio do estabelecimento de certos filtros e a diminuição da carga de trabalho do 

Tribunal.
222

 Nesse contexto é que foi introduzido, pela EC 45/2004, o §3º do art. 102 da 

CF, o requisito de admissibilidade da repercussão geral em sede de RE. Segundo esse 

preceito constitucional, o recorrente deve demonstrar a repercussão geral das questões 

constitucionais do caso levado ao STF por meio do recurso extraordinário. Ainda 

segundo o artigo, 102, §3º, CF, o Tribunal só pode rejeitar o recurso extraordinário com 
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 Cf. as estatísticas presentes no site do STF: <http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp>. 

Acesso no dia 12/12/2014. 
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 O Tribunal também faz uso de entendimentos que buscam diminuir a sua carga de trabalho. Um 

exemplo dessa jurisprudência com fins defensivos é o já estudado caso das hipóteses de impetração do 

HC e de interposição do RHC. 
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base na ausência da repercussão geral por meio da manifestação de dois terços dos 

ministros. 

Além disso, ao regulamentar esse filtro, o legislador buscou 

estabelecer no art. 543-A, §§1º e 3º, CPC que a repercussão geral existiria quando 

estivessem em jogo questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou 

jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ou quando se atentasse 

contra súmula ou jurisprudência do STF. Desse modo, se constatada violação da 

jurisprudência do STF, a repercussão geral está demonstrada, não sendo necessária a 

presença de um dos outros requisitos específicos desse requisito.
223

 Esse dispositivo 

legal é reflexo da força normativa formal atribuída aos julgamentos do STF, já que 

assegura a possibilidade de apreciação do recurso extraordinário pelo Tribunal. Em 

suma, se o tribunal a quo não segue o entendimento do STF, a repercussão geral já 

estaria presente e o RE deveria ser conhecido (se preenchidos os outros requisitos 

recursais como tempestividade, interesse recursal etc.).
224

 

Ademais, o art. 543-A, §5º, CPC determina que caso seja declarada a 

inexistência da repercussão geral, esse julgamento se torna automaticamente precedente 

vinculante para os demais recursos que tratam da mesma matéria, restando todos eles 

igualmente inadmitidos.
225

 Desse modo, salvo na hipótese de revisão do entendimento 

pelo STF, os casos futuros de tema idêntico também serão inadmitidos, cabendo ao 

tribunal de origem tal função. Além disso, o art. 543-B, §3º, CPC determina que caso o 

mérito seja julgado os tribunais, turmas de uniformização e recursais deverão julgar no 

mesmo sentido do STF, seja declarando os recursos prejudicados ou se retratando. Em 

suma, esses enunciados legais estabeleceram força vinculante à decisão acerca da 

repercussão geral, estando os demais órgãos do Poder Judiciário, quando se depararem 

com questões iguais, obrigados a seguir o julgamento proferido pelo STF.
226

 

Os dispositivos legais analisados, introduzidos pela Lei Federal nº. 

11.418/06 indicam que há algum tempo o legislador, seguindo o mandamento do 
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 Marinoni e Arenhart, Curso de processo civil, p. 577. 
224

 A literatura especializada considera o desenvolvimento de efeitos similares como consequência do 

processo conhecido como “objetivação” do processo civil. Nesse sentido, cf Osmar Mendes Paixão 

Cortês, A “objetivação” no processo civil. 
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 Passagem do voto do ministro Ricardo Lewandowski: “Ademais, em que pese a irresignação do 

agravante, trata-se de recurso totalmente inadmissível, tendo em vista o efeito vinculante da decisão que 

nega a existência de repercussão geral, conforme dispõe o §5º do art. 543-A do CPC” [grifo nosso]. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental no Recurso extraordinário nº 597.100/SP, 

relator ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado no dia 09/11/2010. 
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 Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes obrigatórios, p. 475-477.  
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constituinte, busca atribuir força normativa aos precedentes do STF (e também de 

outros tribunais) com o intuito de diminuir a carga de trabalho do Tribunal e também 

acelerar o andamento do julgamento das questões constitucionais.
227

 

 

4.5 O REGIME JURÍDICO DADO PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
228

 

 

Como demonstrado durante todo trabalho até agora, é uma 

preocupação crescente do constituinte e do legislador estabelecer algum tipo de 

vinculação por precedentes e a limitação da capacidade de julgar dos magistrados. 

Nesse contexto, seria incoerente ou um claro sinal de abandono dessa tendência se o 

legislador, ao editar o novo Código de Processo Civil, que está aguardando a sanção da 

Presidente da República, rejeitasse qualquer tipo vinculação jurisprudencial ou não 

tratasse dele. Não é o caso. 

O novo CPC em várias partes determina que os julgadores devem 

levar em consideração a jurisprudência dos tribunais superiores, suas súmulas. Nesse 

sentido, ao dispor sobre os elementos, requisitos e efeitos da sentença, o art. 489, §1º, V 

estabelece que não seja considerada fundamentada a decisão que se limita a invocar 

precedentes ou súmulas sem identificar seus fundamentos determinantes ou demonstrar 

como o caso ora analisado se ajusta aos fundamentos. Igualmente, o art. 489, §1º, VI 

determina que também não seja considerada fundamentada a decisão que deixar de 

seguir súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem esclarecer quais os 

motivos que explicam a sua não aplicação, revogação ou distinção. 

Além desses dispositivos legais, é possível retirar elementos clássicos 

de uma teoria dos precedentes dos dispositivos do futuro CPC brasileiro. Nesse sentido, 

tem-se a eficácia vertical do precedente. no art. 927, I, que estabelece que os juízes e 

tribunais devem seguir as decisões e precedentes do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade.
229

 No mesmo sentido, o art. 927, II e III 
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 Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes obrigatórios, p. 472 ss. 
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 Disponível em: [http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=116731]. 

Acesso no dia 27/01/2015. 
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 Há, aparentemente, um erro técnico nessa redação, pois parece considerar que o controle de 

constitucionalidade brasileiro estrutura-se segundo o controle misto, em que há a convivência de um 

controle difuso e concentrado. Trata-se de uma perspectiva equivocada, já que a classificação em 

concentrado e difuso leva em consideração a quantidade de órgãos competentes para a realização do 

controle de constitucionalidade. Ora, se todos os magistrados no Brasil são competentes para apreciar 

questões constitucionais, há, na realidade, um controle difuso. Essa confusão parece ser decorrente do 

convívio de duas modalidades de controle: o abstrato (praticamente exclusivo ao STF) e o concreto. Esse 

erro é repetido por parte da literatura especializada. Nesse sentido, Celso Ribeiro Bastos e Alexis Galiás 



86 

 

determinam a observância, dentre outras coisas, do estabelecido em súmulas vinculantes 

e nas decisões de recurso extraordinário em julgamentos repetitivos. Outrossim, o inciso 

IV desse dispositivo legal impõe a observância das súmulas do STF em matéria 

constitucional. 

No tocante à eficácia horizontal dos precedentes no novo CPC, 

também há destaque, pois se estabelece que os tribunais devem uniformizar sua 

jurisprudência e mantê-la coerente e estável (art. 926). Da mesma forma, tem-se o art. 

927, V, o qual impõe a obediência dos magistrados da jurisprudência do plenário e 

órgãos especiais aos quais estiverem vinculados. No mesmo sentido é o art. 927, §4º 

que estabelece a exigência de uma fundamentação adequada para a modificação da 

jurisprudência e proteção da segurança jurídica, confiança e da isonomia. Também o art. 

927, §3º, ao criar a possibilidade de modulação dos efeitos da sentença no caso de 

mudança de entendimento, pode ser considerado como reflexo do efeito horizontal do 

precedente, pois possibilita que o STF, ao mudar a sua jurisprudência, atribua efeitos 

prospectivos à sua decisão, em que respeita, em certa medida, o entendimento anterior. 

Diante disso, percebe-se que o papel dos precedentes dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro foi alvo de atenção pelo legislador ao elaborar o novo 

CPC. Caso o código seja sancionado sem vetos, a jurisprudência, sobretudo a dos 

tribunais superiores, deve adquirir uma função central na prática forense, pois todos os 

magistrados estarão obrigados de forma expressa a observá-la. 

 

4.6 A SÚMULA VINCULANTE 

 

A reforma empreendida pela Emenda Constitucional n.º 45 veio a 

instituir o mecanismo da súmula vinculante por meio do art. 103-A, CF, o qual buscava 

solucionar controvérsias acerca da validade, interpretação e eficácia de determinado 

preceito constitucional, existentes entre os órgãos do Poder Judiciário e da 

administração pública. Dessa forma, objetivava-se afastar as interpretações consideradas 

equivocadas do dispositivo da Constituição alvo de polêmica, com a consequente 

uniformização de sua exegese. 

                                                                                                                                                                          
de Souza Vargas, Arguição de descumprimento de preceito fundamental, p. 69-70; Mendes e Branco, 

Curso de direito constitucional, p. 1166. Por uma crítica a essa classificação do sistema brasileiro, cf. 

Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi, Curso de processo constitucional, p. 73-75; Leonardo Martins, A 

retórica do processo constitucional objetivo no Brasil. 
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Entretanto, apesar do fato de, como qualquer outra mudança no texto 

constitucional, a Emenda em questão ter acarretado uma inovação, a vinculação a partir 

da jurisprudência da Suprema Corte do país não é algo realmente novo dentro do 

Direito. 

Inicialmente, a literatura especializada
230

 costuma associar o instituto 

da súmula vinculante com o mecanismo do stare decisis advindo do common law, 

destinado a estabelecer uma vinculação dos demais órgãos do Judiciário ao 

entendimento firmado por uma corte superior em um caso concreto específico. Tal 

prática remete-se à limitação do poder de julgar do juiz. Nela, tenciona-se impedir que o 

juiz julgue de forma distinta da corte superior (efeito vertical) ou de maneira diversa de 

como ele próprio, ou quem ocupou seu cargo, julgou um caso igual anteriormente 

(efeito horizontal), mesmo que o magistrado venha a considerar que o entendimento 

superior ou anterior esteja errado.
231

 Dessa maneira, almeja-se dar segurança jurídica e 

concretizar a igualdade por meio da uniformidade de entendimentos jurisdicionais.
232

 

No entanto, não obstante a semelhança em termos gerais, há mais diferenças do que 

similitudes entre a súmula vinculante e o stare decisis. 

Em primeiro lugar, apesar da idêntica busca pela uniformização dos 

entendimentos dos órgãos do Poder Judiciário, a forma como ela acontece em ambos os 

institutos apresenta distanciamentos cruciais. 

No caso do stare decisis, a vinculação dá-se por intermédio do 

entendimento firmado no julgamento de um determinado caso concreto, tendo este (o 

caso, o litígio, o processo originário) um papel fundamental para a delimitação da ratio 

decidendi ou holding (parte da decisão que vinculará os órgãos inferiores). Como 

fundamento desse modelo está a necessidade, já que a análise de cada caso como 

totalmente novo impossibilitaria o próprio funcionamento do sistema jurídico.
233

 

Na súmula vinculante, em contrapartida, há uma total dissociação com 

o caso que a originou, uma vez que o STF produz um enunciado normativo a partir do 

entendimento firmado em sua jurisprudência. Tal diferença resulta em formas de 

aplicação totalmente distintas. Antes de explicá-las, é importante ressaltar, no entanto, 
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 André Ramos Tavares, Perplexidades do novo instituto da súmula vinculante no direito brasileiro; 

Lênio Streck, Fahrenheit sumular do Brasil; Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes obrigatórios; 

Edilson P. Nobre Jr., Súmula vinculante; e J. J. Calmon de Passos, Súmula vinculante. 
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 Frederick Schauer, Precedent, p. 2-9. 
232

 Logo, não busca atentar contra a independência do juiz, que deve ser encarada como uma garantia ao 

cidadão e não um privilégio dessa classe. Nesse sentido, cf. Ellen Gracie Northfleet, Ainda sobre o efeito 

vinculante, p. 713-715. 
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 André Ramos Tavares, Paradigmas do judicialismo constitucional, p. 91. 
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que, malgrado o seu caráter interpretativo, a súmula vinculante assume um “viés anti-

hermenêutico”,
234

 já que, ao confeccionar o verbete, o intérprete parte de sua 

interpretação da lei diante do caso em questão, buscando limitar a exegese dos demais 

magistrados e membros da administração pública, mas padecendo, ao final, do mesmo 

fracasso que a hermenêutica tenta suprir: a incapacidade do legislador de abarcar todas 

as situações fáticas no texto legal.
235

 Desse modo, as súmulas recaem no problema de 

todas as normas gerais: a impossibilidade de fornecerem a sua própria interpretação,
236

 

que deverá ser suprida pelo intérprete. 

Voltando às formas de aplicação dos dois institutos. Nos sistemas de 

civil law, tem-se uma aplicação das normas segundo um procedimento dedutivista, onde 

a regra legal funciona como premissa maior e o fato como premissa menor, recaindo em 

uma dada consequência. Nesse sentido, a súmula vem a substituir o papel da regra legal, 

passando a ser o parâmetro (a premissa maior) para a resolução do caso concreto.
237

 

Por outro lado, no sistema do common law, o stare decisis está 

fundado na tradição e no costume, e não em uma norma constitucional.
238

 A aplicação 

de um precedente a um determinado caso exige que o contexto e as peculiaridades sejam 

os mesmos (ou, pelo menos, similares). Assim sendo, a aplicação não se dá por 

intermédio da dedução,
239

 na qual o precedente funcionaria como premissa maior, mas 

através da justificação da decisão por meio da exposição da ratio decidendi e do 

contexto da decisão anterior e da sua adequação ao caso posterior.
240

 Dentro deste 

contexto, o julgador deve levar em conta questões como a representatividade do caso 

paradigma,
241

 se há semelhanças fáticas que aconselhem a mesma solução, o transcorrer 

do tempo, se a solução do precedente é impraticável etc. Percebe-se facilmente, 

portanto, que o caso concreto com o qual o juiz está a lidar e o pretérito possuem um 

papel fundamental para a solução da questão. 
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 Lênio Streck e Georges Abboud, O que é isto - O precedente judicial e as súmulas vinculantes?, p. 

31. 
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 Lênio Streck e Georges Abboud, O que é isto - O precedente judicial e as súmulas vinculantes?, p. 

31. 
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 Herbert L. A. Hart, O conceito de Direito, p. 164. 
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 Lênio Streck, Fahrenheit sumular no Brasil, p. 11. 
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 Embora alguns doutrinadores o considerem inerente ao “judicial power” previsto no art. 3, 1, da 

Constituição norte-americana. A esse respeito, cf. Gary Lawson, The constitutional case against 

precedent. 
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 Em sentido contrário, cf Neil MacCormick, Argumentação jurídica e teoria do Direito, p. 23 ss. 
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 Lênio Streck, Fahrenheit sumular no Brasil., p. 4. 
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 Frederick Schauer, Do cases make bad law, p. 21-30. 
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Isso acarreta uma distinção essencial entre os mecanismos da súmula 

vinculante e do stare decisis: no primeiro, o caso concreto que originou o enunciado – o 

precedente – não possui importância alguma na sua interpretação. No instituto 

constitucional brasileiro, por exemplo, interpreta-se somente o verbete editado pelo 

STF, sem se defrontar com o problema que lhe deu origem. Essa diferença é decisiva, 

uma vez que, no stare decisis, o caso paradigma atua como elemento a ser levado em 

consideração no momento da aplicação do precedente e da investigação de sua 

representatividade,
242

 a qual determinará ou não a sua incidência.
243

 

Em segundo lugar, e em decorrência também do já afirmado, devido 

ao fato de a súmula vinculante consistir em um preceito dotado de autoridade geral e de 

abstração, similar às regras legais, ela se sujeita aos mesmos fenômenos de qualquer 

texto legal, como possibilidade de interpretações distintas, sub e superinclusão etc. A 

seu turno, os fenômenos característicos dos precedentes, apesar de algumas 

semelhanças, são de outra ordem, como é o caso dos da representatividade do 

precedente,
244

 da delimitação da ratio decidendi etc. 

Aliás, a súmula vinculante apresenta-se problemática quando se 

percebe que pode conjugar os fenômenos de ambos os sistemas, visto que, como ela se 

origina a partir da jurisprudência, os casos paradigmas podem não representar 

adequadamente todos os litígios futuros, o que pode implicar em uma decisão 

equivocada para uma parcela das lides posteriores. Igualmente, em virtude de sua 

redação ser similar à de uma regra legal, ela pode ser interpretada de forma destoante, 

juntando-se tal fenômeno, assim, ao da falta de representatividade.
245

 

Diante dessas considerações, observa-se que, para um uso correto da 

súmula vinculante, os precedentes que a originaram devem ser consultados e estudados, 
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 Frederick Schauer, Do cases make bad law, p. 21-30. 
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 Essa avaliação poderá resultar em um distinguishing, por exemplo. A esse respeito, cf. Luiz Guilherme 

Marinoni, Precedentes obrigatórios, p. 327-389. 
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 Onde incidem questões como availability, anchor effect, issue framing. Para uma explicação 
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 Todavia, deve-se reconhecer que uma aplicação correta dos requisitos constitucionais da súmula 
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dos casos e, por conseguinte, uma construção mais segura da sua solução. O requisito da reiteração de 

decisões para a edição da súmula vinculante vem a adequar-se à proposta exposta pelo autor, 

possibilitando, assim, uma melhor aplicação do instituto. Frederick Schauer, Do cases make bad law, p. 

57-58. 
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possibilitando, assim, uma melhor determinação dos casos em que será aplicada e de 

suas consequências.
246

 

Em terceiro lugar, parte da literatura especializada norte-americana
247

 

– e a própria Suprema Corte desse país
248

 – defende que a aplicação do stare decisis em 

casos envolvendo a interpretação da Constituição – matéria de que a súmula vinculante 

trata – deve ser relativizada, tendo em vista suas peculiaridades (existência de muitas 

cláusulas abertas e de comandos com pouca densidade normativa) e a dificuldade do 

Congresso reverter via reforma constitucional o entendimento proferido pela Suprema 

Corte.
249

 Igualmente, o efeito horizontal do precedente na Suprema Corte norte-

americana tem uma eficácia que não pode ser efetivamente medida,
250

 haja vista o fato 

de este tribunal ter um controle quase que total de sua pauta, sendo discricionária a 

averiguação de um caso.
251

 Dessa forma, essa dimensão do precedente na Suprema 

Corte norte-americana atua de forma distinta, já que feito previamente à análise da ação, 

no momento de determinação da pauta e de averiguação se o caso deve ser enfrentado 

ou não. Sob outra vertente, a súmula vinculante comporta-se de maneira diferente, 

porquanto impõe ao STF uma análise detida e aprofundada do caso segundo o conteúdo 

do dispositivo vinculante.  Na mesma medida, no caso do instituto brasileiro, há uma 

vinculação mais ampla do que aquela verificada nas decisões proferidas pelo STF em 

sede de controle concreto – a qual se restringe às partes –, alcançando diretamente não 
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Tribe, American constitutional law, v. 1, p. 94-99. No mesmo sentido, a propósito, parece seguir André 

Ramos Tavares, Paradigmas do judicialismo constitucional, p. 91-92. 
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 Como reconhece Frederick Schauer, Has precedent ever really mattered in the Supreme Court, p. 

19-21.  
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 Por oportuno, saliente-se que a repercussão geral, também introduzida pela Emenda Constitucional n.º 

45, foi baseada no writ of certiorari da Suprema Corte norte-americana e formulada com o mesmo intuito 

deste, qual seja, o de dar ao STF a possibilidade de ter o controle de sua pauta, vislumbrando-se, 

novamente, distinções entre os institutos mencionados. Esse intuito pode ser facilmente questionado, já 

que, se reconhecida a repercussão geral do tema tratado no recurso extraordinário, a análise do caso pelo 

STF é direito das partes. 
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só os órgãos do Judiciário, mas também da administração pública. Essa amplitude 

supera, por conseguinte, a vinculação ocorrida no controle concreto do modelo norte-

americano, a qual possui um efeito erga omnes indireto devido ao stare decisis.
252

 

Diante das considerações acima, a súmula vinculante adquire um 

funcionamento distinto do stare decisis, bem como das tradicionais súmulas, comuns no 

ordenamento jurídico brasileiro. A previsão constitucional de seu efeito tem o mesmo 

qualificativo das decisões da ADI e ADC, o que resulta na sua classificação como 

“vinculante”, dando ao funcionamento da súmula feição similar ao efeito vinculante do 

controle abstrato, limitando subjetivamente sua eficácia aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e à administração pública direta e indireta. Entretanto, as semelhanças 

aparentam acabar aí, já que, no tocante aos limites objetivos, tendo em vista o fato de 

que a súmula vinculante dizer respeito a um verbete, ela distancia-se totalmente do 

efeito similar do controle abstrato, sendo, aparentemente incompatível com tal 

construção teórica. Como falar em limites objetivos se não há partes desmembráveis da 

súmula e o dever de obediência restrito à determinada secção? Outro traço distintivo é 

que a súmula vinculante pode advir também do controle concreto, enquanto o efeito 

vinculante, nos moldes do controle abstrato, não, o que acentua a sua peculiaridade. 

De todo modo, deve-se levar em consideração que, atendidos os 

requisitos constitucionais, essa forma de súmula é o resultado da consolidação da 

jurisprudência do STF, sendo sua formulação e a determinação de sua redação resultado 

da interpretação da Constituição e dos casos analisados pelo Tribunal. Logo, ela deve 

condensar a interpretação da Lei Maior e sua aplicação nos casos que a originaram. 

Tendo isso em mente, questão problemática é a funcionalidade da 

súmula vinculante quando se percebe que a sua redação deve abarcar os fatores citados 

e, ainda assim, ser aplicado em conformidade com eles. Ora, como sintetizar todos esses 

elementos em poucas palavras? Essas questões só acentuam a importância do estudo 

dos casos que originaram a súmula vinculante em conjunto com ela, não devendo o 

verbete ser interpretado isoladamente. 

Uma vez feitos esses esclarecimentos, a súmula vinculante tem efeito 

similar às decisões de controle abstrato de constitucionalidade, tanto que o constituinte 

também faz uso da mesma expressão: “efeito vinculante”. Diante disso, a observância 

da súmula torna-se obrigatória, afastando-se a facultatividade que as súmulas 

                                                           
252

 Mauro Cappelletti, O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado, p. 80-

81. 



92 

 

tradicionais possuem e o seu mero caráter orientador.
253

 Por conseguinte, assim como o 

efeito vinculante do controle abstrato, também o desrespeito da súmula em questão pode 

ser objeto da reclamação constitucional, ressalvadas as restrições feitas pela 

jurisprudência do STF, já abordadas. 

Da mesma forma, valem aqui considerações similares feitas quanto se 

analisava os limites subjetivos do controle abstrato de constitucionalidade. O respeito da 

súmula vinculante é imperativo e, no caso do STF, não se partir de uma ideia de não 

vinculação para se afastar a súmula vinculante a todo caso analisado. Desse modo, 

assim como no caso do controle abstrato, cabe ao STF um ônus argumentativo 

acentuado caso considere a súmula vinculante pertinente ao caso como inaplicável. 

No tocante à administração pública, a Lei Federal nº. 11.417/06 veio 

regulamentar o art. 103-A da CF e acabou reformando a Lei Federal nº. 9.784/99, em 

que introduziu dispositivos que dizem respeito à súmula vinculante e a sua aplicação 

dentro do processo administrativo. Nesse sentido, tem-se o art. 56, §3º o qual estabelece 

que, no caso de recurso administrativo, se o recorrente alegar que à decisão 

administrativa questionada viola o determinado por súmula vinculante, a autoridade 

competente deverá reconsiderar a decisão, ou esclarecer, antes do recurso ser remetido 

para a autoridade superior, os motivos da inaplicabilidade da súmula. Dessa forma, a 

autoridade precisa preencher requisitos de ordem material (a explicação de sua conduta) 

e de ordem formal (justificativa expressa e formalizada no momento da reapreciação do 

recurso).
254

 Em sentido similar tem-se ao art. 64-A, o qual impõe que o órgão 

competente para decidir o recurso tem um dever de justiçar a aplicabilidade ou 

inaplicabilidade da súmula. Por fim, tem-se destaque para o art. 64-B da Lei Federal nº. 

9.784/99, o qual estabelece que, caso o STF acolha pedido de reclamação constitucional 

que tem como fundamento violação de súmula vinculante, deverá dar ciência à 

autoridade prolatora e ao órgão competente, os quais estarão deverão adequar as futuras 

decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responderem civilmente, 

administrativamente e penalmente.
255

 Os dispositivos em questão estabelecem uma 

vinculação fraca aos órgãos administrativos, pois dão a entender que somente após uma 

decisão do STF acerca da aplicabilidade da súmula vinculante à controvérsia é que 

poderia ocorrer algum tipo de sanção. No entanto, trata-se de questão relevante, pois 
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prevê a possibilidade de responsabilização pessoa em diversos âmbitos, inclusive o 

penal da autoridade prolatora da decisão e do órgão responsável. 



94 

 

5 A VINCULAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ÀS SUAS 

PRÓPRIAS DECISÕES 

 

Já ficou demonstrado que há normas que impõem a observância dos 

precedentes do STF pelas instâncias inferiores, seja no controle abstrato (efeito 

vinculante), seja no controle concreto (determinação de observância da jurisprudência 

dos tribunais superiores em determinados momentos).  

Questão mais relevante, porque ainda passível de dúvida, é saber se há 

norma que estabelece que o STF observe sua própria jurisprudência no controle de 

constitucionalidade abstrato ou no concreto, já que, como visto, há controvérsias tanto 

jurisprudenciais como doutrinárias a respeito. Diante disso, é importante descobrir se há 

preceitos constitucionais que são passíveis de aplicação e que estabelecem que o STF 

observe, de forma relativa, os posicionamentos firmados anteriormente quando se 

depara com uma nova ação. Esses dispositivos constitucionais serão analisados a seguir. 

 

5.1 O DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA JURÍDICA  

 

A segurança jurídica, seja como valor - que fomenta a produção 

normativa - seja como norma em si, possui um amplo conteúdo. Ela envolve, pelo ou 

menos, três dimensões, cada qual com conteúdo e peculiaridades definidas e que 

influenciarão de forma distinta o Poder Judiciário, impondo cognoscibilidade, 

confiabilidade e calculabilidade.
256

 Para tanto, é necessário que o ordenamento jurídico 

do país adote, de forma clara, tal valor, o que resultaria em sua normatividade. Nesse 

contexto, o legislador ou constituinte podem consolidar a segurança jurídica por meio 

de uma maior ou menor casuística, o que resultaria em normas de proporcional 

densidade normativa. Assim, pode-se consagrar uma norma mais geral e abstrata, em 

que se resguarda a “segurança” ou “segurança jurídica”, ou adotar, de forma 

pormenorizada, as dimensões que compõem tal bem ou seus elementos. 
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precedente na dimensão da segurança jurídica. 
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No caso do ordenamento jurídico brasileiro, há uma ampla previsão de 

tal bem na CF, seja de forma mais geral (artigo 5º, caput)
257

, seja na proteção de 

algumas de suas dimensões (v.g., art. 150, III, “b” e “c”), existindo menção até mesmo 

no preâmbulo da Lei Maior (“a segurança”). Diante desses amparos, resta saber quais 

são as normas pertinentes que determinam o respeito do STF à suas próprias decisões e 

qual o seu funcionamento. Nesse contexto, pelo ou menos dois preceitos constitucionais 

destacam-se: o art. 5º, caput, proteção geral de “segurança”; e o art. 93, IX, que 

estabelece a fundamentação das decisões do Poder Judiciário. 

Por uma questão didática, a análise será feita em conjunto, já que, por 

se tratar de norma mais geral, parte das considerações acerca da previsão constitucional 

de “segurança” do art. 5º, caput, intersecionar-se-ão com a imposição jurídica do art. 93, 

IX, CF.  

A segurança jurídica impõe um dever de cognoscibilidade do Direito, 

que consiste na possibilidade do cidadão ser capaz de compreender o conteúdo das 

normas jurídicas, bem como a capacidade de ter acesso a elas. Esse mandamento passa 

desde pela clareza da redação dos atos normativos,
258

 até a acessibilidade material deles. 

Tal imposição é necessária, pois somente por meio dela é que os particulares podem 

tomar conhecimento das previsões legais e usá-las como orientações para suas ações
259

. 

Esse elemento da segurança jurídica dirige-se às normas e às suas características, 

impondo a existências de certos preceitos normativos ou que estes possuam certas 

características. 

Desse modo, essa dimensão da segurança jurídica impõe a 

determinabilidade do Direito. Assim, decorre dela uma série de enunciados normativos, 

tradicionais em qualquer ordenamento jurídico, como a necessidade de publicidade dos 

atos públicos e normativos (art. 37, caput, CF; art. 65, caput, “promulgação”, CF etc.), a 

necessidade de intimação dos atos judiciais (art. 234 e ss, CPC), a vigência das normas 

(art. 2º, LINDB), entre outros. Igualmente, estabelece-se que os enunciados e o 

ordenamento jurídico possuam certas características as quais concretizam mandamentos 

da segurança jurídica. Logo, impõe-se um dever de coerência do ordenamento, 
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generalidade das leis, clareza linguística, pertinência normativa e determinabilidade do 

conteúdo. Por meio desses elementos distintivos, os cidadãos conseguem não só 

descobrir quais são os enunciados normativos que gerenciam a sociedade e sua vida, 

mas também, uma vez com esse material em mãos, podem extrair as normas que irão 

servir de orientação para o seu dia a dia em determinada área. 

Por se tratar de uma característica das normas e do ordenamento 

jurídico, a princípio, poder-se-ia questionar quais imposições seriam dirigidas ao Poder 

Judiciário e, no caso desse trabalho, ao STF senão a de aplicar as normas elencadas e 

verificar a existência das referidas características. Mutadis mutandis, questionável seria 

como tais listas de normas e características imporiam um mandamento de 

autovinculação.  

O STF, como órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro tem um 

papel fundamental no asseguramento de tais elementos, na medida em que dá a última 

palavra dentro da estrutura judiciária brasileira. Outrossim, como tribunal que se ocupa, 

quase que exclusivamente, de questões constitucionais e o controle de 

constitucionalidade, a autovinculação agiria como elemento concretizador da coerência 

do ordenamento jurídico que a fiscalização da conformidade das leis com a Constituição 

busca resguardar, sendo o meio por excelência para tanto. 

Nesse sentido, o STF, no dia a dia de atuação jurídica, muitas vezes 

precisa dissipar dúvidas interpretativas, em que interpretações legais e constitucionais 

são extraíveis dos enunciados normativos pertinentes. No momento de decisão, o 

Tribunal opta por uma dentre as interpretações possíveis para a solução do caso. Nessa 

hipótese, firma-se um determinado entendimento e esclarece-se o sentido dos preceitos 

relevantes para o caso e considera-se que determinado sentido da norma não é amparado 

constitucionalmente. Nesse contexto, a segurança jurídica como cognoscibilidade do 

Direito estabelece que, em primeiro lugar, essa interpretação seja mantida em casos 

similares e; em segundo lugar, que na hipótese de uma mudança, em que se opta por 

outro sentido, imponha-se um acentuado dever de justificação. Logo, além de analisar o 

caso atual e as normas pertinentes, os membros do STF terão que confrontá-lo com o 

caso passado, explicando de forma explícita, o que ocasionou a mudança e quais 

questões fáticas e normativas a ensejaram. 

Dessa maneira, o posicionamento dos membros da Corte para a 

solução do caso não deve ser o mais relevante, mas o clareamento da controvérsia 

acerca do sentido das normas pertinentes e das questões fáticas que a subjazem. Além 
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disso, todos os elementos levados em consideração devem estar expressos na 

justificação, possibilitando que os cidadãos tenham acesso a eles
260

, assim, a imposição 

de um dever de fundamentação das decisões do Poder Judiciário e previsto na CF no art. 

93, IX, transforma-se em verdadeira positivação da segurança jurídica, impondo que o 

magistrado, e, no caso, o STF, torne acessível todo raciocínio jurídico que levou à 

decisão prolatada. Em outra medida, a imposição de uma autovinculação do STF como 

decorrente dessa dimensão da segurança jurídica, e da cognoscibilidade, impõe que o 

Tribunal, sempre tenha que deixar explícito os motivos de uma mudança de 

entendimento, expondo na justificação o raciocínio do posicionamento passado e o 

porquê dele não mais ser aplicável no caso em confronto. 

Uma vez expostos todos esses elementos, o cidadão, seja ou não parte, 

pode ter acesso ao raciocínio jurídico do Tribunal. Isso possibilitar saber, de forma 

clara, quando um entendimento consagrado muda e por quais motivos, facilitando o 

particular saber se esse novo posicionamento aplica-se a ele ou não, bem como em quais 

situações o STF considera necessário realizar uma mudança de entendimento. 

Além disso, a segurança jurídica funciona como um imperativo de 

confiabilidade do Direito, em que diz respeito à permanência, englobando a estabilidade 

das normas, que acabam tendo a sua vigência prolongada.
261

 Igualmente, tal dimensão 

garante que os direitos que já fazem parte do patrimônio jurídico do cidadão sejam 

protegidos, mesmo na hipótese de alguma mudança normativa. Em suma, a segurança 

jurídica como confiabilidade remete-se a garantir no presente o que foi protegido no 

passado, a impossibilidade de retroatividade e a proteção de expectativas geradas nos 

cidadãos.
262

 

Esse mandamento está englobado pelo ordenamento jurídico em 

diversas passagens, seja em normas gerais, seja em mais específicas. Dessa forma, não 

está amparado somente na proteção da segurança do art. 5º, caput, CF, mas também 

outros elementos decorrentes da confiabilidade também estão consagrados em outros 

preceitos constitucionais e legais. Logo, institutos como a proteção do direito adquirido, 

ato jurídico perfeito, coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), a prescrição (art. 189 e ss, 

CC), a decadência (art. 207 e ss, CC) são exemplos de positivações do conteúdo da 
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segurança jurídica no ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, a própria noção de 

Constituição e das cláusulas pétreas também são reflexos desse imperativo, já que 

buscam dificultar ou impedir a mudança em determinados temas escolhidos pelo 

constituinte.  

No tocante ao Poder Judiciário, e especialmente ao STF, tribunal de 

cúpula na defesa da Constituição, além da aplicação das normas elencadas acima, o 

mandamento em questão impõe um dever de vinculação ao firmado previamente por 

seus antecessores. Não se trata de uma vinculação absoluta, a segurança jurídica não 

impõe essa forma de cumprimento, mas a observância de certos requisitos e a proteção 

dos interesses que foram firmados seguindo o entendimento anterior e que poderiam ser 

atingidos pelos efeitos da decisão nova. 

Dessa forma, incumbe ao STF, ao lidar diariamente com as questões 

que surgem em sua pauta, ter em mente que os seus julgamentos, sejam do controle 

abstrato, sejam do concreto, podem influenciar de forma determinante o exercício de 

direitos e a vida política, econômica e particular dos indivíduos. Nesse sentido, cabe ao 

Tribunal, um dever de “estabilidade na mudança”,
263

 atribuindo às suas decisões, e 

àqueles que comprovadamente se guiarem por elas, um respeito necessário.
264

 Isso se 

impõe, não só pelos comandos constitucionais que estabelecem um dever justificação 

ou de vinculação, mas também pelo fato de que, em última análise, a mudança 

jurisprudencial tem a capacidade de atentar contra o direito fundamental à segurança 

jurídica. 

Nesse contexto, a coerência do ordenamento jurídico e a confiança 

nele não podem existir quando os responsáveis por aplica-lo mudam sua jurisprudência 

constantemente por uma alteração interpretativa sem amparo na mudança daquele. A 

ordem jurídica, e as decisões que dela fazem parte, geram expectativas e merecem 

confiança.
265

 Isso fica claro no caso do entendimento do STF sobre HC, já exposto (ver 

tópico 2.1), afinal, é possível o HC substituto do RHC? E nas hipóteses em que a 

liberdade do paciente está tolhida, como sustentou o ministro Marco Aurélio em 

momento posterior? Indagações e incertezas desses tipos surgem sempre que há uma 

virada de entendimento, ainda mais quando não há mudança normativa que a enseje, o 

que dificulta o papel da jurisprudência como orientação para jurisdicionados e 
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advogados. Ora, se não houve nenhuma alteração nas normas pertinentes, pode a Turma 

mudar o seu entendimento porque sustenta que o Tribunal está sendo prejudicado pela 

grande quantidade de ações ajuizadas, indo de encontro ao entendimento do Plenário? 

Apesar de o Tribunal ter adotado posteriormente esse entendimento, a forma como a 

questão foi feita é violadora dos mandamentos da segurança jurídica. 

Além disso, há de se questionar o destino dos HCs impetrados junto 

ao STF tendo como base justamente a jurisprudência firmada previamente. Essa 

indagação acentua-se em relevância quando se tem em mente os direitos fundamentais 

que esse remédio constitucional busca resguardar. Em suma, o que ser feito com tais 

HCs? Devem ser julgados conforme o novo entendimento, apesar dos cidadãos, por 

meio de seus advogados, terem impetrado tais remédios confiando na jurisprudência 

firmada pelo STF; ou deve o STF o julgá-los tendo em vista o posicionamento firmado 

anteriormente? 

Dentro desse contexto, já se expôs nesse trabalho que as decisões do 

STF são dotadas de uma força normativa formal, já que a Constituição e certos 

dispositivos legais atribuem às suas decisões em controle abstrato e concreto de 

constitucionalidade uma força vinculante imperativa. Igualmente, as normas que 

possibilitam o relator decidir monocraticamente com base na jurisprudência do STF são 

reflexos dessa forma de força normativa. Entretanto, não é só isso. As decisões do 

Supremo também são dotadas de uma força normativa material, uma vez que, levada em 

consideração a posição do STF dentro da estrutura do Poder Judiciário como órgão de 

cúpula, há um grande potencial de definitividade e permanência dos entendimentos 

firmados pelo Plenário do Tribunal,
266

 já que não é possível a revisão de suas decisões 

por outro órgão.  

Essas qualidades das decisões do STF terminam por influenciar de 

forma determinante o dia a dia dos cidadãos, os quais acabam pautando suas ações pelos 

julgamentos do STF. Diante disso, impõem-se também ao Supremo Tribunal um maior 

rigor ao defrontar-se com sua jurisprudência, devendo, em primeiro lugar, estabelecer 

um maior ônus argumentativo para a modificação de seu entendimento. Em segundo 

lugar, na hipótese de mudança, deve respeitar os atos realizados com base no 

entendimento posterior. Para tanto, deve fazer uso de regras de transição,
267

 as quais 
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buscam resguardar as ações realizadas com base na jurisprudência revogada, bem como 

evitam um efeito “retroativo” da jurisprudência.
268

 

Pois bem, no caso da problemática analisada acerca do HC, havia uma 

série de questões a serem enfrentadas. Inicialmente, a mudança de entendimento deveria 

ter sido apreciada pelo Plenário do STF, o qual deveria pronunciar-se de forma clara a 

respeito e conforme os demais ditames da segurança jurídica (cognoscibilidade e 

calculabilidade). A mudança realizada por um órgão fracionário, indo de encontro ao 

entendimento do Pleno, somente causa mais incerteza jurídica, já que, em primeiro 

lugar, não há respeito à dimensão horizontal do precedente, na medida em que um órgão 

que representa o entendimento de uma parcela dos membros do STF revoga o firmado 

anteriormente pelo órgão composto pela totalidade de seus colegas. Em segundo lugar, é 

de questionável definitividade, permanência e, consequentemente, de capacidade 

orientadora, já que poderá ser revista posteriormente por outro órgão do mesmo tribunal 

(o Pleno). 

Assim, na hipótese de uma manifestação do Pleno favorável ao novo 

entendimento, o Tribunal traçaria um corte temporal, em que as ações que chegassem ao 

Tribunal após esse marco sujeitar-se-iam ao novo entendimento enquanto as demais ao 

antigo. Dessa forma, caberia ao STF continuar julgando os remédios constitucionais 

impetrados com base no entendimento anterior (em que se aceita o HC substituto do 

RHC) – e já recebidos pelo Tribunal - até o momento da mudança interpretativa. Logo, 

as ações já ajuizadas e distribuídas antes dessa alteração do posicionamento do STF 

deveriam ser analisadas ainda sob o entendimento anterior caso embasados no mesmo. 

Por conseguinte, os exercícios do direito em questão realizados com base na 

jurisprudência seriam respeitados, bem como a segurança jurídica. Ademais, os casos 

que cheguem ao STF após a decisão em que se firmou o entendimento da 

impossibilidade do HC como substitutivo de RHC deveriam ser analisados de acordo 

com esse paradigma. 

Por fim, tem-se a segurança jurídica como um imperativo de 

calculabilidade do Direito, o que envolve a capacidade do indivíduo prever as 

consequências dos seus atos. Dessa forma, o cidadão precisa ser capaz de limitar as 
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possibilidades de consequências para os seus atos de forma sensível, uma vez que só 

assim eles serviriam como orientação para suas condutas Entretanto, essa 

previsibilidade não necessita ser necessariamente perfeita e exata, já que, diante de 

questões como a baixa densidade normativa e a riqueza semântica de alguns enunciados 

normativos, esse primado é impossível de ser alcançado em sua totalidade. Em suma, 

esse mandamento impõe que os indivíduos possam prever um feixe reduzido de 

consequências para os seus atos em um determinado espaço de tempo, e que essa 

capacidade seja alcançável por um grande grupo de cidadãos.
269

 Somente se respeitados 

esses critérios, podem os indivíduos planejar as suas condutas e exercer sua liberdade 

sem surpresas.  

Nesse sentido, a calculabilidade possui uma íntima ligação com as 

demais dimensões da segurança jurídica, já que, envolve tanto questões de 

cognoscibilidade do Direito como de confiabilidade. Isso se dá pelo fato de que, 

somente com uma redação precisa dos enunciados normativos é que indivíduos podem 

prever as consequências de seus atos. Igualmente, somente pela garantia de respeito às 

posições concretizadas e exercidas segundo uma norma é que os cidadãos possuem a 

capacidade de organizar o seu futuro de alguma forma. Logo, cognoscibilidade e 

confiança geram previsibilidade e vice-versa.
270

 

Assim como as demais dimensões da segurança jurídica, também a 

calculabilidade possui enunciados normativos que a positivam, ou, pelo ou menos, seus 

elementos. Destarte, encontra-se a calculabilidade em alguns preceitos constitucionais 

como os que estipulam que certas espécies tributárias não podem ser cobradas dentro de 

determinado espaço de tempo. Nesse sentido, a CF proíbe a cobrança de determinados 

tributos dentro do mesmo exercício financeiro em que a lei os tenha instituído ou 

majorado (art. 150, III, “b”, CF). Dessa forma, o cidadão possui uma proteção 

constitucional de que não será surpreendido pela cobrança dos tributos nos quais a 

referida previsão constitucional se aplica (art. 150, §1º, CF), podendo, pelo ou menos 

nessa área, planejar com segurança seu futuro, uma vez que é capaz de prever as ações 

dos agentes estatais competentes nessa matéria. 

Ademais, questão essencial diz respeito saber como essa dimensão, 

amparada pela previsão geral de segurança do artigo 5º, caput, CF, dirige-se ao Poder 

Judiciário e ao STF, como uma imposição de respeito à sua jurisprudência. Em um 
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regime constitucional em que impera o comando da separação dos Poderes, como é o 

caso brasileiro, o Poder Judiciário só pode atuar com base em um enunciado normativo, 

seja constitucional, seja legal, que advenha do constituinte ou do Poder Legislativo. Em 

suma, o Judiciário age somente após um desses órgãos. Dessa forma, a previsibilidade 

do Direito está intimamente ligada à das decisões judiciais, já que, como Poder estatal 

responsável pela aplicação da lei e da última palavra na interpretação dos enunciados 

normativos, cabe ao Judiciário o esclarecimento de qualquer dúvida que o dispositivo 

legal enseje e a solução dos conflitos que surgem na sociedade.
271

 Nessa medida, existe 

um limite externo aos membros do Judiciário, que, no momento da sua ação, precisam 

decidir com base em algum preceito preestabelecido. Entretanto, o Poder Judiciário 

também está submetido a um limite interno, o qual se constitui como o respeito às 

próprias ações já proferidas por esse Poder.
272

 A autovinculação aos precedentes – 

nunca absoluta – impõe que o magistrado no momento da decisão atente para a questão 

de saber se a conclusão que se chega para o caso, uma vez confrontados os dispositivos 

pertinentes e as questões fáticas relevantes, não resulta em um tratamento distinto 

daquele já firmado pelo órgão de que ele participa em casos similares. Esse respeito 

funciona como um mandamento de calculabilidade, já que possibilita o cidadão prever, 

de forma segura dentro de determinado espaço de tempo, qual será a decisão para as 

controvérsias já julgadas pelo Judiciário e que ele também está sujeito. Igualmente, 

impede que o particular seja prejudicado por agir em conformidade com o que a ordem 

estatal impunha no momento da prática de seus atos. 

A preocupação com essas questões é tal no Direito norte-americano 

que foram desenvolvidas técnicas que buscam resguardar o particular de mudanças 

bruscas de entendimentos. Por exemplo, tem-se a técnica de sinalização (technique of 

signaling), a qual, por motivos de segurança jurídica, aplica um precedente que é 

considerado equivocado no momento da decisão, mas sinaliza que ele está em vias de 

ser revogado, resguardando os cidadãos e advogados quanto às condutas da mudança 

que está para acontecer e de suas consequências no futuro.
273

 

Essa imposição de uma observância aos julgamentos passados 

conjuga-se com o direito fundamental à igualdade – a ser aprofundado a seguir -, já que 
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estabelece um tratamento igualitário para aqueles em condições iguais, exigindo que um 

determinado entendimento só possa ser afastado se existirem razões justificantes 

mínimas que possibilitem tal mudança, as quais devem ser devidamente expostas e 

diferenciadas das justificativas do caso anterior.
274

 

 

5.2 O DIREITO FUNDAMENTAL À IGUALDADE 

 

A igualdade sempre fascinou os acadêmicos, seja na Filosofia, seja no 

Direito. Atualmente, a dogmática jurídica debruça-se sobre esse valor tendo em vista as 

transformações ocorridas durante a história e as novas concepções que esse tema 

incorporou com o passar do tempo em decorrências das lutas advindas das grandes 

revoluções, sobretudo a francesa e a independência dos Estados Unidos. 

Outrossim, o processo constitucionalista não ficou alheio a esse valor 

tão relevante para a humanidade, incorporando-o em suas dimensões. Em um primeiro 

momento, no Estado Liberal, a isonomia foi adotada em sua dimensão formal, sendo 

vista como algo natural, decorrente da própria natureza humana e que, como 

consequência disso, impunha um tratamento igual perante a lei e que vedava 

discriminações e o beneficiamento de uma determinada classe no momento de aplicação 

do Direito,
275

 ou a atribuição de privilégios, salvo os decorrentes do exercício de serviço 

público.
276

 

Em um segundo momento, com o advento do Estado Social e a 

sensibilidade com o quadro de desigualdade presente em alguns países, percebeu-se que 

a igualdade era uma realidade que necessitava ser construída.
277

 Constatou-se que a 

concepção inicialmente exposta da igualdade era uma visão neutra da mesma, sem 

conteúdo e que, quando vista de forma radical, resultava em consequência contrária a 

real igualdade.
278

 Dessa forma, passou-se a reconhecer um tratamento desigual para os 

desiguais como forma de promoção da igualdade e sua concretização no plano fático e a 

igualdade na lei. Portanto, por mais contraditório para que possa parecer, a promoção da 
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isonomia exige um tratamento desigual, uma diferenciação.
279

 Essa contradição é o que 

Robert Alexy chama de “paradoxo da igualdade”
280

 e fundamenta o conflito que se dá 

muitas vezes entre a igualdade, pois, a concretização da igualdade material de um 

indivíduo muitas vezes esbarra na igualdade formal de outro.
281

 

Entretanto, qualquer igualdade é meramente relativa, uma vez que a 

absoluta é inalcançável, o que resulta que somente se tem igualdade sobre determinado 

aspecto ou valorada.
282

 Outrossim, o tratamento igual absoluto resultaria em normas 

incompatíveis com sua finalidade, sem sentido e injustas, uma vez que daria o mesmo 

regime jurídico a situações distintas.
283

 

Dessa forma, para o tratamento desigual exige-se, inicialmente, que 

exista uma distinção fática e que ela seja juridicamente relevante.
284

 Contudo, por mais 

simples que possa parecer essa afirmação, ela não é de fácil percepção, existindo grande 

celeuma em se vislumbrar quem são os iguais e os desiguais, para a promoção da 

igualdade.
285

 Igualmente, quais seriam os critérios para atestar que uma diferenciação 

existente na realidade é “juridicamente relevante”. Todos esses elementos acentuam 

uma questão importante para a dogmática jurídica do direito fundamental à igualdade e 

que a distingue da dos direitos fundamentais da liberdade. Enquanto esses têm como 

estrutura e âmbito de proteção determinadas faculdade de agir ou não, a igualdade diz 

respeito a um juízo relacional,
286

 em que se busca proteger de um tratamento igual em 

situações desiguais, ou um tratamento desigual em situações desiguais.
287

 Para tanto, 

deve-se buscar o ponto de referência (tertium comparationis), o conceito supraordenado 

comum sob o qual recaem os sujeitos da controvérsia
288

 e indica os termos da análise. 

Desse modo, um tratamento desigual torna-se constitucionalmente relevante e 

necessário de fundamentação quando as situações vivenciadas ou os grupos são 

essencialmente iguais diante do mesmo ponto de referência. Por outro lado, um 
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tratamento igual é constitucionalmente relevante e necessário de fundamentação se os 

casos e os indivíduos são essencialmente diferentes diante do mesmo ponto de 

referência.
289

 

Nesse contexto, defende-se
290

 o uso da Constituição como 

classificação dos critérios como juridicamente relevantes para se determinar quando 

estaria ocorrendo um tratamento não amparado pela igualdade. Embora de fácil 

concordância, essa afirmação não é de grande ajuda, já que a nossa Constituição é 

analítica e elenca uma longa lista de bens constitucionalmente relevantes para esse 

tema. Na mesma medida, essa questão recai na problemática de que os dispositivos 

constitucionais são de baixa densidade normativa, possibilitando um espaço 

interpretativo amplo. 

A esse respeito, a CF consagra o direito fundamental à igualdade no 

art. 5º, caput, ao determinar que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza” e assegurar um direito fundamental geral à igualdade, da mesma 

forma que estabelece a promoção do bem de todos (art. 3, IV, CF). Além disso, impede 

qualquer tipo de distinção entre homens e mulheres, salvo nos termos da Constituição, 

segundo o art. 5º, I, CF; e veda qualquer tipo de distinção que possa recair em 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 3, II, CF). Logo, impede que esses elementos sejam usados como 

fatores de distinção, desde que possam recair em discriminação. Entretanto, não parece 

proibir o tratamento desigual para fins de concretização da igualdade, já que determina 

como objetivos fundamentais, a erradicação da pobreza, marginalização e das 

desigualdades sociais e regionais (art. 3, III, CF), os quais necessitam de um tratamento 

desigual para serem corrigidas.
291

 

Por conseguinte, a CF incorporou tanto a perspectiva de igualdade 

perante a lei (art. 5º, caput, “todos são iguais perante a lei”) e igualdade na lei (art. 5º, 

caput, “igualdade” c/c art. 3, III e IV, CF). Para o presente trabalho, tem-se a igualdade 

perante a lei como imperativo, dirigido ao Judiciário, de aplicação isonômica dos 

preceitos constitucionais e legais. Dessa forma, deve-se ter em mente de que o 
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beneficiamento de um indivíduo quando outros em situação similar não o foram é 

potencialmente uma ação violadora do direito fundamental à igualdade desses. Da 

mesma forma se dá quando o Poder Judiciário e o STF de forma injustificada tratam 

diferentemente indivíduos em situações análogas. 

Diante disso, parece faltar aos aplicadores do Direito a percepção de 

que a decisão judicial pode promover a igualdade de duas formas: através da 

concretização da igualdade pelo conteúdo da decisão que resolve o caso em questão e 

pela decisão judicial em si, a qual respeita julgamento já proferido em casos similares, 

seja do próprio julgador, seja de corte superior.
292

 Ambas as formas de promoção da 

igualdade são relevantes, entretanto, parece existir um desapego à segunda dentro do 

ordenamento e prática jurídica brasileira, tanto que ensejou mudanças no ordenamento 

jurídico na busca de alterar esse quadro com o passar do tempo e a inclusão de vários 

institutos jurídicos, alguns já analisados.
293

 

O mandamento de igualdade perante a lei dirige-se, sobretudo, aos 

órgãos aplicadores do Direito, no qual se inclui o Judiciário, o qual tem o dever de um 

tratamento igualitário dos jurisdicionados e de fazer incidir da mesma forma a lei em 

casos similares.  Decidir casos iguais da mesma forma, sobretudo quando a decisão 

paradigma advém de uma corte superior, é não só resguardar a igualdade, mas também a 

logicidade, coerência, celeridade e segurança jurídica do ordenamento. Por outro lado, o 

tratamento desigual de situações semelhantes é potencialmente violador do direito 

fundamental à igualdade, o qual precisa ser devidamente justificado. 

Outrossim, não há justificativa dentro da dogmática do direito 

fundamental à igualdade para tanto. Como exposto acima, a justificação jurídica para o 

tratamento desigual passa pela exposição de um motivo juridicamente relevante. Dessa 

forma, o afastamento de um precedente e, consequentemente, da igualdade, estaria 

sujeito a um ônus que o aplicador do Direito precisaria preencher e motivar.
294

 Nesse 
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contexto é que surge a relevância da vinculação por precedente e a sua necessidade para 

uma concretização da igualdade. 
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6 EXCEÇÕES AO EFEITO VINCULANTE 

 

Como demonstrado acima, a força vinculante das decisões do 

Supremo Tribunal Federal adquiriu relevância no ordenamento jurídico brasileiro, 

passando a impor aos demais órgãos da Administração Pública e do Judiciário o dever 

de adequação ao julgado pela Suprema Corte brasileira, mesmo quando não 

participantes do processo. 

Entretanto, há hipóteses em que se pode afastar a vinculação causada 

pelo julgado e aplicar norma contrária a ele. Nesse sentido, estudou-se os mecanismos 

do distinguishing e do overruling, os quais consistem no afastamento da aplicação do 

precedente em determinados casos, seja pela existência de elementos materiais que 

justificassem a não aplicação, seja pela necessidade de sua revogação. No entanto, resta 

saber quando esses mecanismos são plenamente aplicáveis, o que se passa a estudar. 

 

6.1 A ANTINOMIA EM CONCRETO 

 

Comumente se afirma que o ordenamento jurídico é um sistema
295

 ou 

unidade.
296

 Isto posto, deve-se questionar o que determina que a legislação de uma país 

constitui-se em um sistema. Nesse tocante, percebe-se que a caracterização do 

ordenamento jurídico dessa forma consiste em sua organização como uma totalidade 

onde existe certa ordem, estando os elementos que a compõe relacionados entre si e 

com o todo segundo uma estrutura coerente. Dessa forma, a permanência da coesão 

entre as normas, equivale à existência de princípio que veda normas incompatíveis, as 

quais colocariam em cheque essa conformidade.
297

 

Portanto, o que distingue o ordenamento jurídico como um sistema é a 

relação de compatibilidade entre as normas, não devendo existir entre elas qualquer tipo 

de conflito ou de contradição. Vigora o império do princípio da não incompatibilidade 

Assim, respeita-se a coerência e a coesão do sistema normativo, facilitando sua 

eficiência e eficácia, bem como sua aplicabilidade. 

Entretanto, mesmo diante de tais considerações, as contradições 

dentro do sistema normativo acabam acontecendo, tendo em vista que o ordenamento 
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jurídico é fruto de atos de produção normativo sucessivos no tempo e que respondem a 

interesses e a ideologias heterogêneos. Dessa forma, o legislador ao exercer sua 

atividade característica edita dispositivos legais que são incompatíveis entre si, cabendo 

ao aplicador do Direito, a superação desses choques normativos.
298

 

Pois bem, a esses conflitos entre normas dá-se o nome de antinomias, 

as quais assumem relevância dentro da prática forense tendo em vista serem prejudiciais 

a logicidade e coerência do ordenamento jurídico, quebrando sua estrutura de sistema, 

sendo, assim, imperativa sua supressão. Igualmente, tal incompatibilidade faz ruir até 

mesmo a eficácia e exigibilidade das normas, afinal, como exigir determinada conduta 

através de um dispositivo legal específico se outro veda a ação imposta? 

As antinomias podem ocorrer em abstrato (ou internas) e em concreto 

(condicionadas ou externas).
299

 As primeiras seriam aquelas clássicas onde há uma 

contradição aparente entre as normas. Nesse caso, sempre que se aplicar uma das 

disposições normativas haverá, necessariamente, o choque com outro dispositivo. O 

conflito se dá dentro do âmbito da validade das normas, em abstrato, não havendo a 

necessidade da presença de um caso concreto para sua constatação. Nesse contexto, 

deve-se tentar solucioná-las, a princípio, fazendo o uso dos critérios hermenêuticos 

clássicos da hierarquia, temporariedade e especialidade. 

Já as em concreto são aquelas onde não se vislumbra nenhuma 

contradição em abstrato, sendo necessária, a princípio, a ocorrência de um caso concreto 

e a análise dos preceitos legais ou constitucionais em face daquele para a verificação da 

contradição. Logo, somente na hipótese de um caso concreto onde incidem ambas as 

normas é que se poderia constatar a antinomia.
300

 Dessa forma, quando se parte para o 

âmbito de aplicação das normas, percebe-se um choque entre os preceitos onde os 

critérios de interpretação clássicos normais são insuficientes. Aqui, somente diante de 

um caso concreto é que se identifica a contradição. 

Diante dessas considerações, e tendo por base todo o exposto acerca 

do efeito vinculante, sobretudo o estudo sobre os limites objetivos, a jurisprudência tem 

aceitado o afastamento de decisões vinculantes diante das peculiaridades do caso 

                                                           
298

 Segundo Pietro Sanchis, apesar de consideradas pelos juristas como uma patologia do ordenamento 

jurídico, as antinomias são consequências do dinamismo dos sistemas jurídicos e da falta de racionalidade 

do legislador. Pietro Sanchis, Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderación, p. 97. 
299

 Pietro Sanchis, Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderación, p. 96 a 99. 
300

 Pietro Sanchis, Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderación, p. 99 



110 

 

concreto, onde a observância da norma insculpida no julgamento gera uma antinomia 

concreta com determinado bem constitucional, resultando em inconstitucionalidade. 

O STF já se manifestou nesse sentido na medida cautelar da ADI 223-

6/DF,
301

 que dizia respeito à inconstitucionalidade da Medida Provisória nº. 173/90, a 

qual fez uma série de revogações de MPs anteriores e mudou o regime das medidas 

cautelares, proibindo sua concessão em diversos procedimentos especiais como o 

mandado de segurança e quando estivessem sendo debatidas determinadas matérias. 

Na ocasião, um membro da corte abriu divergência,
302

 sendo essa a 

tese vencedora.
303

 Segundo a argumentação desse ministro, a existência de uma 

simbiose de sistemas, que consagrara institutos dos dois sistemas de controle de 

constitucionalidade (concreto e abstrato
304

), possibilita que se confie no sistema de 

difuso de constitucionalidade para que o magistrado possa declarar a 

inconstitucionalidade da norma declarada constitucional pelo STF se ela apresentar-se 

como violadora da Constituição diante das peculiaridades encontradas no caso concreto. 

Segundo o voto da divergência, essa solução não deixaria desamparado ninguém que 

precisasse de uma medida cautelar, já que, apesar da declaração de constitucionalidade 

da norma, possibilitaria que o julgador avaliasse a sua conformidade no caso concreto. 

Essa passagem do julgamento do STF demonstra que o Tribunal 

entende que diante do caso concreto pode o magistrado afastar a constitucionalidade da 

norma que foi declarada como tal pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, mesmo diante 

de uma decisão vinculante da Suprema Corte, que declara a constitucionalidade de um 
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diploma legal,
305

 o juiz pode, no momento em que apreciar uma determinada situação 

onde a norma proferida no julgamento vinculante entra em conflito com um preceito 

constitucional, afastar a aplicação da norma de decisão proferida pelo Pretório Excelso. 

Nesse caso, segundo o STF, existem duas normas que, analisadas em 

abstrato, são plenamente válidas e coerentes, não se podendo vislumbrar qualquer 

contradição entre as mesmas. Assim, as limitações feitas à medida cautelar pela medida 

provisória questionada são consentâneas com a Constituição Federal e, 

consequentemente, válidas. 

Contudo, se, diante do caso concreto e suas peculiaridades, o 

magistrado considerar que a aplicação da norma de decisão proferida pelo STF atentar 

contra uma regra ou princípio constitucional (uma que assegure um direito fundamental, 

por exemplo), que também incide no caso, poderá o juiz afastar o determinado no 

julgamento vinculante e fazer uso da medida cautelar nas situações que eram, a 

princípio, impossíveis. 

Deve-se reconhecer que o ministro não faz uso do termo “antinomia 

em concreto”, entretanto, está claro que dela se trata. Ora, se há a existência dos 

elementos caracterizadores do fenômeno, o não uso do nomen iuris não afasta a sua 

existência. Na questão, o ministro deixa claro que, “se entender abusiva a restrição, se a 

entender inconstitucional”,
306

 poderá conceder a liminar. Se há o abuso - a 

inconstitucionalidade -, apresenta-se claro o conflito entre o juízo estabelecida no 

julgado e um preceito constitucional. As normas em questão são, a princípio, 

compatíveis, assim determinou o Supremo Tribunal Federal (caso contrário teria se 

manifestado pela inconstitucionalidade), entretanto, diante de um caso concreto, diante 

da aplicação da norma, pode existir a inconstitucionalidade. Esse conflito é claramente 

uma antinomia em concreto. 

As instâncias inferiores também têm atentando para essa situação, 

considerando que o nascimento da contradição em questão resulta na 

“derrotabilidade”
307

 da decisão em casos específicos.
308
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Como se viu, a antinomia em concreto é capaz de afastar a força 

vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal quando existente. A sua aceitação 

busca superar qualquer inconstitucionalidade que porventura venha surgir na aplicação 

dos julgados do Pretório Excelso. Tal fato se justifica também pelo fato que, assim 

como o legislador, o julgador, ao criar a norma de justificação, muitas vezes está 

vislumbrando somente determinadas hipóteses de aplicação, não estando apto a 

perceber todas as situações, e suas peculiaridades, em que a norma poderia incidir. 

Contudo, esse fenômeno jurídico só tem o potencial de acontecer na 

hipótese de uma decisão do STF que declara a constitucionalidade do enunciado 

normativo, pois este ainda permanece no ordenamento jurídico. No caso da declaração 

de inconstitucionalidade não é possível essa existência, pois a norma retirada do sistema 

legal, não mais existindo. 

 

6.2 A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO NORMATIVA 

 

A edição de uma norma leva em consideração um determinado 

contexto histórico. O legislador, no momento que cria um dispositivo legal, incorpora a 

atual conjuntura da sociedade em busca de sua conformação e concretização de 

determinados anseios. Dessa forma, através da constatação de dada situação atual, do 

reconhecimento das peculiaridades do seu tempo, objetiva a regulação de determinadas 

condutas no futuro. 

Entretanto, trata-se de uma questão problemática tentar enquadrar 

dentro de estruturas rígidas e estáticas, como as leis, situações sujeitas à realidade 

dinâmica.
309

 Assim, o transcorrer do tempo acaba, muitas vezes, a transformar uma lei 

ineficaz ou equivocada, já que sua solução apresentou-se como superada pela sociedade. 

Na mesma medida, tendo em vista a dinamicidade da sociedade e do fator temporal, é 

comum que as hipóteses fáticas que levaram a edição da norma se modifiquem de tal 

forma que a aplicação do dispositivo legal se torne impraticável, ou que sua 

interpretação também necessite de mudança. Igualmente, é possível que até mesmo o 

uso da proposição normativa se dê de forma totalmente distinta. 

                                                                                                                                                                          
Federal no Recurso Extraordinário nº 593.428/GO. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 

Extraordinário nº 593.428 / GO, relator(a): Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, julgado no dia 

13/10/2011. 
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Essa transformação apontada é o que é chamada por Larenz
310

 de 

“alteração da situação normativa” e de “mutação constitucional” por parte da literatura 

especializada se ocorrida no âmbito da Constituição.
311

 Essa modificação é responsável 

por uma mudança da interpretação dos enunciados normativos, tendo em vista o 

primado da justiça e de maior precisão jurídica da resposta ao caso concreto. Dessa 

forma, a alteração consiste em uma variação nas relações fáticas que o legislador 

intentou regular por meio do dispositivo legal (ou constituinte, por meio de preceito 

constitucional), o que resultou em um funcionamento da lei de forma distinta do 

previsto inicialmente pelo legislador e de maneira que ele não buscaria ou não 

desejaria.
312

 

A alteração exposta impõe igual transformação na aplicação e 

interpretação da norma, possibilitando a modificação de entendimentos e da 

jurisprudência dos tribunais, que buscaram se adequar a essa nova situação. Isso se dá 

pelo fato da imutabilidade da redação dos enunciados normativos, o que pode resultar 

em um processo de desatualização entre a realidade que se quer regular e o estabelecido 

pelo texto normativo.
313

 

Esse processo é ainda mais acentuado em um contexto constitucional, 

já que os enunciados constitucionais são dotados de pouca densidade normativa, pois 

gerais, abertos e polissêmicos. Assim, resulta em uma mudança de interpretação de um 

preceito constitucional por motivos extrajurídicos, decorrentes de mudanças na 

sociedade, sejam econômicas, ou culturais. 

Dessa forma, as considerações feitas acerca dos limites objetivos do 

efeito vinculante, da teoria do precedente, e sobre as normas de decisão (específica para 

o caso concreto) e de justificação (a ratio decidendi, abstrata e geral) indicam que 

também o magistrado está sujeito a uma potencial necessidade mudança em decorrência 

de questões extrajurídicas. 

Portanto, da mesma forma que acontece com a mudança de 

interpretação e aplicação das leis, uma vez que haja a modificação tal nas hipóteses 

fáticas ou de direito que a aplicação da decisão a torne inviável, ou fuja do intentado 

pelo Supremo Tribunal Federal; há a possibilidade da decisão dotada de efeito 
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vinculante ser afastada, bem como o imperativo da autovinculação.  Em suma, a 

vinculação deve permanecer enquanto inalterados o direito e o contexto fático que foi 

determinante para estabelecer a ratio decidendi da decisão.
314

 

Dessa forma, também as decisões dotadas de efeito vinculante 

submetem-se a essa sistemática, podendo esse efeito ser igualmente afastado na 

alteração da situação normativa. Tal fato se dá também devido às características das 

decisões em sede de controle de constitucionalidade, as quais são dotadas de um alto 

grau de generalidade e abstração (traços característico dos diplomas legais), sendo, por 

isso, dotados de efeito contra todos e vinculante em alguns casos. Nessa medida, parte 

da estrutura que se dá com a interpretação das leis acaba por incidir também nos 

julgamentos e em sua eficácia. 

Dito isto, por estarmos tratando das decisões em sede de controle de 

constitucionalidade, onde se aprecia a compatibilidade do direito infraconstitucional 

com a Constituição e atesta-se o conteúdo desta, e, por ser um dos fundamentos desse 

controle a supremacia e rigidez constitucional, a alteração das situações fáticas (a 

mutação constitucional) deve ocorrer de acordo com um regime constitucional. Em 

outras palavras, por estar a reforma da CF submetida a uma formalidade que a dificulte, 

já que é considerada rígida, a mudança constitucional pela via interpretativa deve se dar 

dentro de igual rigidez. Assim, assegura-se a função de estabilidade inerente às 

constituições tanto normativamente como interpretativamente
315

 Desta forma, a 

alteração da situação normativa de um dispositivo constitucional deve seguir a mesma 

rigidez da Lei Maior, deve ser realizada prudentemente. Portanto, há a necessidade de 

ter-se em mente a função estabilizadora da Constituição, e sua inflexibilidade, sempre 

que se buscar realizar o seu desenvolvimento.  

A eficácia da Constituição está intimamente ligada com a sua 

conformidade às forças e anseios de seu tempo, o mesmo já afirmava Hesse.
316

 

Portanto, o desenvolvimento da Lei Maior pelos tribunais e a sua adequação às 

evoluções da sociedade é essencial. Contudo, essa evolução deve ser realizada com 

cautela, para que não desague no rompimento com a realidade. Dessa forma, o 

intérprete deve ter em mente tanto a função estabilizadora da Constituição como a 

necessidade do desenvolvimento constitucional para a adequação com o contexto de seu 
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tempo. O que se impõe é a adequação ao espírito presente na sociedade no momento da 

controvérsia, e a percepção dos valores em causa impõe sensibilidade e prudência. 

No mesmo sentido se dá o afastamento do efeito vinculante das 

decisões do Supremo Tribunal Federal pelo argumento da alteração da situação 

normativa. Tendo em vista a natureza dessas decisões, que atestam o conteúdo da 

Constituição e sua supremacia, a desvinculação por uma suposta mutação constitucional 

deve ser realizada com prudência, sendo, todavia, possível de existir. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O STF possui destaque dentro do ordenamento jurídico brasileiro, seja 

pela sua posição, seja pelo tema que tem como objeto; o Tribunal participa ativamente 

do ambiente jurídico e também do dia a dia do cidadão, julgando casos relevantes para 

toda sociedade brasileira. Essa importância também é normativa, já que ele goza de um 

extenso regramento que lhe atribui o status de órgão de cúpula do Poder Judiciário 

brasileiro e poderes especiais. 

Nesse sentido, não é de se estranhar que também as suas decisões 

adquiram um papel central na prática forense. Isso se dá, não só por elementos 

materiais, mas também formais. Como exposto, pela sua posição na hierarquia 

jurisdicional, as decisões do STF possuem uma força normativa material, pois são 

expedidas pelo órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. Dessa forma, possuem um 

elevado grau de definitividade e permanência, já que não está sujeitas às revisões de 

outros órgãos. Entretanto, essa força normativa também é formal, já que suas decisões 

gozam de características e efeitos únicos dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 

Nesse interim, tem-se que, cada vez mais, o constituinte e o legislador buscaram dotar 

os acórdãos do STF de efeito vinculante. 

Esse efeito adquire funcionamento distinto segundo a modalidade de 

controle de constitucionalidade na qual a decisão é proferida. Inicialmente, o efeito 

vinculante do controle abstrato não se confunde com outros efeitos e características 

comuns às decisões de controle abstrato. Nesse sentido, diferencia-se da eficácia erga 

omnes pelo fato de as decisões de controle de constitucionalidade terem por objeto atos 

normativos dotados de generalidade, em que os mantem ou retira do sistema jurídica 

segundo a sua conformidade com a Constituição. Logo, as decisões acabam adquirindo 

a mesma generalidade inerente aos atos normativos que visam controlar, impondo-se 

também sob os demais órgãos estatais. No mesmo sentido, o efeito vinculante não se 

confunde com a coisa julgada, já que esta consiste em uma qualidade de imutabilidade 

que a decisão adquire após o transcorrer do tempo. O efeito vinculante, como 

decorrência das decisões de controle abstrato de constitucionalidade, visa dotar as 

decisões do STF de uma autoridade normativa transcendente, em que busca determinar 

que os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta respeitem 

o determinado pelo STF, mesmo que não tenham participado do processo. Dessa forma, 
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esse efeito busca impedir futuras violações e fazer com que as decisões do Tribunal 

uniformizem a interpretação a respeito dos temas que lhes são objeto. 

No tocante aos limites subjetivos da decisão, salvo algumas opiniões 

minoritárias, a literatura especializada e o STF entendem que tanto o Poder Legislativo 

quanto o próprio Tribunal não estão dentro os limites do efeito vinculante. Contudo, 

como demonstrado, não se deve entender o artigo 102, §2º, CF somente de forma literal, 

mas atentando-se para a segurança jurídica, igualdade e o dever de fundamentação das 

decisões judiciais. Assim, a ausência do STF e do Legislativo dentro dos limites 

subjetivos do efeito vinculante somente indica que eles não poderiam ser punidos por 

não seguirem o entendimento previsto nas decisões dotadas de efeito vinculante. 

Igualmente, as normas constitucionais (art. 5º, caput, “segurança” e “igualdade”; art. 93, 

IX, CF) impõem um tratamento distinto entre o STF e os órgãos do Legislativo. No caso 

do STF, há o dever de fundamentação de suas decisões e dos motivos pela mudança de 

entendimento. Por outro lado, o Legislativo somente não se submete às decisões do STF 

enquanto editor de atos normativos, devendo expor as razões para a edição de uma 

norma que vai de encontro à jurisprudência do Supremo Tribunal (art. 6º, Lei Federal 

nº. 9.868/99). Em suma, o efeito vinculante não se aplica de forma absoluta ao STF e de 

forma ainda menos intensa no Legislativo, já que não incide sob a edição de enunciados 

normativos, mas quando os órgãos desse Poder exercem as demais funções. 

Quando se trata dos limites objetivos, o debate na literatura 

especializada e no STF está centrado na aceitação ou não da teoria da transcendência 

dos motivos determinantes. Os juristas brasileiros posicionam-se, quase que 

unanimemente, pela adoção da teoria, enquanto o STF, após a sua a aplicação por 

alguns anos, acabou afastando-a. Nesse contexto, demonstrou-se que o debate aceca da 

teoria no STF deu-se tentando levar em consideração as suas influências na demanda do 

Tribunal, sobretudo no caso das reclamações constitucionais. Analisou-se as estatísticas 

da demanda do STF e se fez uma relação entre a adoção e posterior afastamento da 

teoria com a quantidade de reclamações distribuídas no Tribunal, em que se demonstrou 

que essa forma de agir do STF acabou, inicialmente, influenciando a quantidade desse 

remédio constitucional que eram distribuídos. Contudo, apesar do afastamento da teoria, 

a quantidade de reclamações continuou a aumentar, chegando a 3.413 remédios 

distribuídos em 2013. Ademais, também essa questão foi travada de forma insuficiente 

pelo STF, já que as decisões que trataram da questão fundamentaram somente citando o 
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entendimento anterior, sem qualquer tipo de explicação nas distinções normativas e 

fáticas que ensejassem a mudança de entendimento pelo Tribunal. 

As técnicas de decisão em sede de controle abstrato também possuem 

o efeito vinculante, o qual estabelece que a norma declarada inconstitucional pelo STF 

seja retirada do sistema e impede a sua repetição em momento posterior ou pelos órgãos 

que estão dentro dos limites subjetivos, os quais devem adequar-se ao decido pelo 

Tribunal. Já no caso da declaração de constitucionalidade, tem-se questão problemática, 

uma vez que ela não gera coisa julgada material, podendo, dessa forma, o caso ser 

reanalisado e resultar em inconstitucionalidade. Em suma, a decisão que declara a 

constitucionalidade é provisória, podendo ser revista caso o STF seja provocado para 

tanto. Contudo, também nessa hipótese há a imposição de um ônus argumentativo que o 

Tribunal deve preencher. Quanto às decisões interpretativas, tem-se a repetição em parte 

da problemática da declaração de constitucionalidade, pois há a manutenção do 

dispositivo legal questionado, com a exclusão de uma de suas interpretações ou 

hipóteses de aplicação. Além disso, no tocante à interpretação conforme a Constituição, 

tem-se o conflito entre a centralização que as decisões de controle abstrato com o efeito 

vinculante com a competência constitucional dos demais magistrados poderem apreciar 

a constitucionalidade de atos normativos (controle difuso). Em suma, caso se considere 

que a decisão do STF que realiza essa técnica de decisão estabelece de forma taxativa as 

possibilidades de interpretação do enunciado legal questionado, restringe-se de forma 

significativa a capacidade de interpretar.  

Além do efeito vinculante no controle abstrato de constitucionalidade, 

também se encontra o referido no controle na modalidade concreta, pois tanto o 

constituinte como o legislador incorporaram enunciados normativos que atribuem um 

efeito transcendente à jurisprudência dos tribunais superiores. Nesse contexto, tem-se a 

incorporação da vinculação por precedentes que funciona vinculando as instâncias 

inferiores (efeito vertical) e o próprio órgão prolator da decisão (efeito horizontal), o 

qual deve evitar mudar de entendimento. No entanto, esse mandamento não é absoluto, 

podendo os entendimentos ser mudados por meio do distinguishing ou revogados por 

meio do overruling, exigindo-se em ambos os casos a existência de fatos materiais os 

justifiquem, o que deve ser devidamente demonstrado pelo magistrado. 

Nesse contexto tem-se a controvérsia acerca da mutação 

constitucional do art. 52, X, CF, o qual é defendido por parte da literatura especializada 

sob o argumento de que a expansão do controle de constitucionalidade na modalidade 
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abstrata tornou esse preceito constitucional obsoleto. Entre outras coisas, aqueles que 

defendem essa interpretação entendem que o funcionamento desse dispositivo 

constitucional deve ser reformulado para que a competência do Senado seja somente de 

dar publicidade à decisão do STF que declara inconstitucional um dispositivo legal. 

Esse entendimento chegou a ser defendido por alguns ministros do STF na Reclamação 

4.335-AC, que questionava a aplicação, por um juiz de primeira instância, de norma 

declara inconstitucional pelo STF em sede de RE. Apesar dos vários posicionamentos 

expostos no julgamento, o Tribunal afastou a tese da mutação, por considerar que ela 

esbarrava na literalidade do preceito constitucional, argumento que se apresenta 

procedente, pois essa interpretação não é possível segundo tanto pela redação do 

enunciado normativo, como pela separação dos Poderes. 

Ademais, uma série de dispositivos legais serve de exemplo de 

preceitos que incorporaram uma vinculação por precedentes. Nesse sentido, as reformas 

realizadas pela Lei Federal nº. 9.756/98 e pela Lei Federal nº. 12.322/10, as quais 

modificaram os artigos 557 e 544 do CPC, respectivamente, possuem destaque. Os 

referidos dispositivos legais possibilitam que o relator julgue recursos que estiverem em 

desacordo com a jurisprudência do STF, ou obste a sua subida para os tribunais 

superiores. Igualmente, tem-se o caso da decisão acerca da existência de repercussão 

geral, previsto no art. 102, §3º, CF e regulamentado pelo art. 543-A, §§1º, 3º e 5º, CPC, 

os quais determinam que, caso a decisão seja pela inexistência desse requisito, obsta a 

subida para o STF dos REs com mesmo tema, ou, no caso de aceitação da repercussão, 

estabelece que os tribunais a quo julguem da mesma forma que o Supremo os casos 

idênticos sobrestados. Outro dispositivo legal que versa sobre o tema é o art. 475, §3º, 

CPC que estabelece que não é preciso realizar a remessa necessária se a decisão do 

magistrado estiver de acordo com a jurisprudência do STF. 

Ainda no tocante ao efeito vinculante em sede de controle concreto de 

constitucionalidade, tem-se a peculiaridade da súmula vinculante, que, apesar de ter 

como modelo o stare decisis norte-americano, tem funcionamento totalmente distinto. 

Isso se dá pelo fato de que, enquanto no caso estadunidense tem-se o precedente que 

busca solucionar um determinado caso concreto, a súmula vinculante estrutura-se 

segundo um enunciado normativo, que se origina de uma série de casos e busca tutelar o 

futuro. Desse modo, tem-se a potencial conjugação de problemas inerentes à criação de 

um enunciado normativo de eficácia geral, comum nos países de civil law, com 

obstáculos oriundos de um sistema que preza pelo respeito aos precedentes. Apesar 
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dessas considerações, essa modalidade de súmula funciona de forma similar às decisões 

dotadas de efeito vinculante, tanto que é qualificada da mesma forma e possui como 

destinatários os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta, 

nas esferas federal, estadual e municipal. 

Nesse contexto, enquanto ficou comprovada a adoção de uma 

vinculação por precedentes no ordenamento jurídico brasileiro, pelo ou menos em sua 

modalidade vertical, tem-se que o efeito horizontal dos precedentes é fundamentado a 

partir da perspectiva dos direitos fundamentais à segurança jurídica e à igualdade e do 

dever de justificação das decisões judiciais (art. 5º, caput, “segurança”, “igualdade” e 

art. 93, IX, CF, respectivamente), mas não devendo funcionar em termos absolutos. 

A segurança jurídica desmembra-se nos mandamentos de 

cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade, e pode ser incorporada por um 

ordenamento jurídico seja pela previsão de normas que estabelecem o respeito a 

determinado aspecto desses elementos, seja por uma previsão mais genérica de proteção 

à segurança. No caso da CF, tem-se tanto a previsão da segurança jurídica de forma 

mais genérica (art. 5º, caput, “segurança”, CF), seja de aspectos específicos da 

cognoscibilidade (art. 37 e 65, CF), confiabilidade (art. 5, XXXVI, CF) e 

calculabilidade (art. 150, III, “b” e §1º, CF), os quais estão relacionados com o dever de 

justificação das decisões judiciais.  

A cognoscibilidade está relacionada com a capacidade do cidadão de 

conhecer o Direito e impõe a autovinculação por meio da manutenção da decisão 

editada em casos similares e pelo dever de justificação de tal mudança, a qual deixaria 

claros os elementos que foram levados em consideração e a ratio decidendi da decisão.  

Já a confiabilidade remete-se ao respeito a o que já decidido no 

passado e relaciona-se diretamente com o mandamento da autovinculação, pois, tendo 

em vista ao grau de definitividade e permanência das decisões do STF, tem-se que suas 

decisões influenciam o dia a dia do cidadão e a prática jurídica. Esse papel central das 

decisões do STF impõe ao Tribunal um dever de “estabilidade na mudança”, em que se 

respeitam as pretensões embasadas em entendimentos firmados pelo Supremo que 

venham a ser mudados. 

Quanto à calculabilidade, tem-se a imposição de que o Direito seja 

claro o suficiente para que o cidadão possa prever em certo espaço de tempo as 

consequências de seus atos. Nesse sentido, o STF precisa levar em consideração se, 

após a análise das normas pertinentes e das questões fáticas do caso, a sua decisão 
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causará uma mudança abrupta em sua jurisprudência. Nessa hipótese, deve-se adotar 

medidas que resguardem a segurança jurídica, como a sinalização de uma mudança de 

entendimento e regras de transição. 

Além disso, a igualdade como direito fundamental impõe que somente 

haja um tratamento desigual caso existam fatos materiais que o justifique. Dessa forma, 

o respeito aos precedentes resulta em uma concretização da igualdade, pois impede 

tratamentos arbitrários e desiguais não respaldados juridicamente. Na hipótese de uma 

modificação de entendimento, que possa ensejar um tratamento distinto, cabe ao STF 

justificar de forma adequada o que o levou a tal resultado, buscando também, 

demonstrar como o entendimento anterior não mais se aplica ao caso deparado. 

Todas essas considerações indicam que o respeito imposto pelos 

precedentes não é absoluto, podendo o STF rever sua jurisprudência sempre que for 

necessário. Nesse sentido, pelo ou menos duas situações possibilitam a mudança de 

entendimento pelo Tribunal. Em primeiro lugar, tem-se a antinomia em concreto, a qual 

consiste em um conflito entre a jurisprudência do STF e as normas pertinentes em 

virtude das peculiaridades do caso concreto e hipóteses não concebidas inicialmente em 

uma declaração de constitucionalidade. Em segundo lugar, tem-se a alteração da 

situação normativa, a qual tem como fundamento a mudança nas normas pertinentes, ou 

das questões fáticas relevantes (econômicas, sociais, tempo etc.) que foram levadas em 

consideração pelo STF no momento da decisão e que, posteriormente, deixaram de 

existir, o que pode impor um resultado diferente caso o caso venha a ser reapreciado. 

Por conseguinte, percebe-se que o efeito vinculante tanto no controle 

de constitucionalidade concreto como no abstrato no ordenamento jurídico é uma 

realidade, devendo, contudo, não ser considerado de forma absoluta, pois, 

potencialmente petrificadores do Direito. Assim, a sua adoção de forma relativa 

possibilita um equilíbrio entre a necessidade de estabilidade e de desenvolvimento 

jurídico, resguardando situações que foram influenciadas pelas manifestações do 

Judiciário, mas também a adaptação a novas situações. 



122 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBUQUERQUE, Martim de. Da igualdade. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. 

 

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. 

São Paulo: Malheiros, 2008. 

 

APPIO, Eduardo Fernando. Interpretação conforme a Constituição: instrumento de 

tutela jurisdicional dos direitos fundamentais. Curitiba: Juruá, 2011. 

 

ASCENÇÃO, J. Oliveira. Fontes do direito no sistema do "common law". In: 

Doutrinas Essenciais de Direito Civil. São Paulo: vol. 1. p. 351. Out / 2010. 

 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 

jurídicos. 7. ed. ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2007. 

 

______. Segurança Jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito 

Tributário. 1 ed. São Paulo: Malheiros, 2012. 

 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

 

______. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

 

BASTO, Celso Ribeiro; VARGAS, Alexis Galiás de Souza. Arguição de 

descumprimento de preceito fundamental. In.: Revista de direito constitucional e 

internacional. São Paulo: Vol. 30. p. 69. Jan. / 2000 

 

BASTOS, Celso Ribeiro. Perfil constitucional da Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

In: Doutrinas essenciais de direito constitucional. São Paulo: vol. 5. p. 837. Mai / 

2011. 

 

BERNARDES, Juliano Taveira. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

(ADInO). In: DIDIER JR, Fredie (org.). Ações constitucionais. 5 ed. Salvador: 

Jusdivm, 2011, p. 525-564. 

 

BITTENCOURT, Carlos Alberto Lúcio. O controle jurisdicional da 

constitucionalidade das leis. (Atualização de José de Aguiar Dias). 2 ed. Brasília: 

Ministério da Justiça. 1997. 

 

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. de Maria Celeste 

Cordeiro Leite dos Santos. 6ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995. 

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26. ed.. São Paulo: Malheiros, 

2011. 

 

BULOS, Uade Lammêgo. Mutação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997. 

 

______. Curso de direito constitucional. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 



123 

 

 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 2003. 

  

CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no 

direito comparado. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999. 

 

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional: teoria do Estado e da 

Constituição, direito constitucional positivo. 13 ed. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 

2007. 

 

CARVALHO, Paulo de Barros. O princípio da segurança jurídica em matéria tributária. 

Revista diálogo jurídico, Salvador, nº. 16, maio-junho-julho-agosto, 2007. Disponível 

em:<http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 24 de maio de 2012. 

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25 ed. São 

Paulo: Editora Atlas, 2012. 

 

CÔRTES, Osmar Mendes Paixão. A "objetivação" no processo civil: as características 

do processo objetivo no procedimento recursal. In: Revista de processo. São Paulo: 

vol. 178. p. 220. Dez / 2009. 

 

CUNHA, Sérgio Sérvulo da. O efeito vinculante e os poderes do juiz. São Paulo: 

Saraiva, 1999. 

 

CUNHA JÚNIOR, Dirley. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. In: 

DIDIER JR., Fredie (Organizador). Ações constitucionais. 5 ed. Salvador: Jus Podivm, 

2011. P. 565 – 628.  

 

DEL CLARO, Roberto. Coisa julgada e efeito vinculante na jurisprudência do Tribunal 

Constitucional Federal alemão. In: MARINONI, Luiz Guilherme. A força dos 

precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado em direito processual civil da 

UFPR. 2 ed. Salvador: Jus Podivm, 2012. p. 463-470. 

 

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e 

processo de conhecimento. 12 ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, v.1. 

 

______; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA Rafael. Curso de direito processual civil. 

5 ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, v.2. 

 

______; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil. 5 ed. 

Salvador: Jus Podivm, 2010, v.3. 

 

______; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 5 

ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, v.4. 

 

______; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Aspectos processuais da ADIN 

(Ação Direta de Inconstitucionalidade) e da ADC (ação declaratória de 

constitucionalidade). In: DIDIER JR., Fredie (Organizador). Ações constitucionais. 5 

ed. Salvador: Jus Podivm, 2011. P. 441-520. 



124 

 

 

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 

5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2014. 

 

DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de processo constitucional: controle 

de constitucionalidade e remédios constitucionais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. 

 

ENTERRÍA, Eduardo García de. La Constitución como norma y el Tribunal 

constitucional. 4 ed. Editora Civitas (Thomson Reuters), 2006. 

 

HART, Herbert L. A. O conceito de Direito. Tradução de Antônio de Oliveira Sette-

Câmara. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009. 

 

HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira 

Mendes. Porto Alegre: Editora Sergio Fabris, 1991. 

 

HEYDE, Wolfgang. La jurisdicción. In: BENDA, Ernesto, et al. Manual de derecho 

constitucional. 2 ed. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 1996, 

p. 767-822. 

 

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 5  ed. Salvador: 

Jus Podivm, 2013. 

 

FERRAJOLI, Luigi. The past and the future of the rule of law. In: COSTA, Pietro; 

ZOLO, Danilo (editores). The rule of law: history, theory and criticism. Dordrecht: 

Springer, 2007. 

 

GARCIA, Maria Glória F.P.D. Estudos sobre o princípio da igualdade. Coimbra: Ed. 

Almedina, 2005. 

 

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: 

Editora Fórum, 2012. 

 

KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. Trad. Alexander Krug. São Paulo: Martin 

Fontes, 2003. 

 

______. Teoria pura do Direito. Trad. de João Batista Machado. 7. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006. 

 

LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do Direito. Trad. José Lamego. 5ª ed. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2009. 

 

LAURENTIIS, Lucas Catib de. Interpretação conforme a Constituição: conceitos, 

técnicas e efeitos. São Paulo: Malheiros, 2012. 

 

LAWSON, Gary. The constitutional case against precedent. In: Harvard Journal of 

Law & Public Policy. Winter 94, vol. 17, Issue 1. Disponível em: 



125 

 

[http://search.ebscohost.com.ez18.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=a

ph&AN=9604290709&lang=pt-br&site=ehost-live]. Acesso em: 15.02.2013. 

 

______. Mostly unconstitutional: the case against precedent revisited. Disponível em: 

[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2235786##]. Acesso em: 15.02.2013. 

 

LEAL, Roger Stiefelmann. O Efeito vinculante na jurisdição constitucional. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 

 

LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. Trad. Alfredo Gallego Anabitarte. 

2 ed. Barcelona: Editora Ariel, 1979. 

 

MACCORMICK, Neil. Argumentação jurídica e teoria do Direito. Trad. Waldéa 

Barcellos. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 

MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: teoria geral do processo. 7ª ed. 

São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, v. 1. 

 

______. A eficácia vinculante: a ênfase à ratio decidendi e à força obrigatória dos 

precedentes. In: Doutrinas essenciais de direito constitucional. São Paulo: vol. 4. p. 

863. Mai / 2011. 

 

______; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil: processo de 

conhecimento. 7ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, v. 2. 

 

_____. Eficácia temporal da revogação da jurisprudência consolidada dos tribunais 

superiores. In: Revista dos Tribunais. vol. 906. p. 255. Abr. / 2011. 

 

______. Precedentes obrigatórios. 2 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2011. 

 

______. O precedente na dimensão de segurança jurídica. In: MARINONI, Luiz 

Guilherme (org.). A força dos precedentes: estudos dos cursos de mestrado e 

doutorado em direito processual civil da UFPR. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 

559-575.  

 

MARTINS, Leonardo. A Retórica do Processo Constitucional Objetivo no Brasil. In: 

NOVELINO, Marcelo (org.). Leituras complementares de direito constitucional: 

controle de constitucionalidade e hermenêutica constitucional. 2 ed. Salvador: 

JusPodivm, 2008. 

 

______. Direito processual constitucional alemão. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

______. Liberdade e Estado Constitucional: leitura jurídico-dogmática de uma 

complexa relação a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais. São Paulo: Editora 

Atlas, 2012. 

 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25 ed. São 

Paulo: Malheiros, 2008. 

 



126 

 

______. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 

2010. 

 

MELLO, Marco Aurélio. O habeas corpus e a competência originária do STF. In: 

NUCCI, Guilherme de Souza; MOURA, M. T. R. de A. (org.). Coleção doutrinas 

essenciais: processo penal (Sentença, prescrição, nulidades e recursos). São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2012, v. 5, p. 1045-1053. 

 

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas 

no Brasil e na Alemanha. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 

 

______; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

______; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 6 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

 

______; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7 ed. São 

Paulo, Saraiva, 2012. 

 

______. Controle abstrato de constitucionalidade: ADI, ADC e ADO - comentários à 

Lei n. 9.868/99. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Responsabilidade do Estado por ato 

judicial violador da isonomia: a igualdade perante o Judiciário e a constitucionalidade 

da coisa julgada face à responsabilidade objetiva. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 

2000. 

 

MITIDIERO, Daniel F. Fundamentação e Precedente: Dois Discursos a Partir da 

Decisão Judicial. In: MARINONI, L. G.. (Org.). A força dos precedentes: estudos dos 

cursos de mestrado e doutorado em direito processual civil da UFPR. 2ed. Salvador: 

JusPodivm, 2012, v. 1, p. 125-142. 

 

MONTESQUIEU, Baron de. The spirit of laws [Traduzido por Thomas Nugent]. 

Kitchener: Batoche Books, 2001. 

 

MORAIS, Carlos Blanco de. Segurança jurídica e justiça constitucional. In: Revista de 

Faculdade de Direito da universidade de Lisboa. Coimbra Editora. P. 619-630. 

 

NEVES, Marcelo. Teoria de Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Editora 

Saraiva, 1988. 

 

NOBRE JR, Edilson Pereira. Súmula vinculante: o desafio de sua implementação. São 

Paulo: MP Editora, 2008. 

 

______. Jurisdição constitucional: aspectos controvertidos. Curitiba: Editora Juruá, 

2011. 

 

______. O triunfo de Sieyès. Revista CEJ, Brasília, Centro de Estudos Judiciários, nº. 

50, julho, setembro, 2010. Disponível em: 



127 

 

http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/article/viewFile/1299/1357. Acesso em 26 de 

junho de 2012. 

 

NORTHFLEET, Ellen Gracie. Ainda sobre o efeito vinculante. In: Doutrinas 

Essenciais de direito constitucional. São Paulo: vol. 4. p. 713, maio, 2011. 

 

NOWAK, John E.; ROTUNDA, Ronald D. Principles of constitutional law. St. Paul: 

West, 2007. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 5 ed. São 

Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2008. 

 

PASSOS, J. J. Calmon de. Súmula vinculante. In: Revista diálogo jurídico. Salvador: 

Centro de Atualização Jurídica, 2002, n.º 10. Disponível em: 

[http://www.direitopublico.com.br]. Acesso em: 20.06.2013. 

 

PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Direitos fundamentais. Tradução de António 

Francisco de Souza e António Franco. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

POLICHUK, Renata. Precedente e segurança jurídica: previsibilidade. In: MARINONI, 

L. G.. (Org.). A força dos precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado em 

direito processual civil da UFPR. 2ed. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 157-170. 

 

RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de 

evolução.  São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

RE, Edward D. “Stare Decisis”. In: Revista de processo. São Paulo: vol. 73. p. 47. Jan. 

/ 1994. 

 

SANCHES, Sidney. Aspectos processuais do controle de constitucionalidade. In: 

Revista de Processo. São Paulo: vol. 79. p. 134. Julho, 1995. 

 

SANCHIS, Luís Prieto. Observaciones sobre las antinomias y el criterio de 

ponderación. Diritti & questioni pubbliche, Palermo, Dipartimento di Studi su Politica 

Diritto e Società, n.2, agosto, 2002. Disponível em: 

http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2002_n2/index.htm. Acesso em 17 de 

julho de 2012. 

 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: 

dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição do retrocesso social no 

direito constitucional brasileiro. Revista eletrônica sobre a reforma do Estado 

(RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 21, março, abril, maio, 

2010. Disponível em: http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-21-MARCO-

2010-INGO-SARLET.pdf. Acesso em 24 de maio de 2012. 

 

______. A eficácia dos direitos fundamentais. 9. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2007. 

 

______; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 

constitucional. 1 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. 



128 

 

 

SCHAUER, Frederick. Do cases make bad law?. In: Faculty research working papers 

series. Harvard University/John F. Kennedy School of government, February, 2005. 

Disponível em: [http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm]. Acesso em: 

15.02.2013. 

 

______. Has precedent ever really mattered in the Supreme Court?. In: Georgia State 

University law review. Winter 2007, vol. 24, Issue 2, article 6. Disponível em: 

[http://digitalarchive.gsu.edu/gsulr/vol24/iss2/6]. Acesso em: 15.02.2013. 

 

______. Precedent. Disponível em: 

[http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm]. Acesso em: 15.02.2013. 

 

______. Precedent and the necessary externality of constitutional law. In: Harvard 

Journal of Law & Public Policy. Winter 94, vol. 17, Issue 1. Disponível em: 

[http://search.ebscohost.com.ez18.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=a

ph&AN=9604290712&lang=pt-br&site=ehost-live]. Acesso em: 15.02.2013. 

 

SCHWARTZ, Bernard. Direito constitucional americano. Trad. Carlos Nayfeld. 1 ed. 

Rio de Janeiro: Editora Forense, 1966. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33 ed. São Paulo: 

Editora Malheiros, 2009. 

 

SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação conforme a Constituição: entre a trivialidade 

e a centralização judicial. In: Revista Direito GV, nº. 3, p. 191-210, 2006. 

 

______. Direito fundamentais: conteúdo, essencial, restrições e eficácia. 2. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2011. (2ª tiragem) 

 

SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. 

Curitiba: Juruá, 2006. 

 

STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: uma nova crítica 

do Direito. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

 

______. Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica. 3 ed. São Paulo: Editora 

Revista do Tribunais, 2013. 

 

______. O Fahrenheit Sumular do Brasil: o controle panóptico da justiça. Disponível 

em: [http://www.leniostreck.com.br/site/biblioteca-do-portal/]. Acesso em: 20.06.2013. 

 

STRECK, Lênio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isto - o precedente judicial e as 

súmulas vinculantes?. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. 

 

TAVARES, André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional. São Paulo: Saraiva, 

2005. 

 

______. Perplexidades do novo instituto da súmula vinculante no direito brasileiro. In: 

Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE). Salvador: Instituto Brasileiro de 



129 

 

Direito Público, 2007, n.º 11, julho/agosto/setembro. Disponível em: 

[http://www.direitodoestado.com.br/rede.asp]. Acesso em: 20.06.2013. 

 

______. O modelo brasileiro de controle difuso-concreto da constitucionalidade das leis 

e a função do Senado Federal. In.: Revista dos Tribunais. São Paulo: Vol. 819. p. 45. 

Jan. / 2004 

 

______. Paradigmas do judicialismo constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

TRIBE, Laurence H. American constitutional law. 3 ed. New York: Foundation Press, 

2000. vol. 1. 

 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 14 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

 

WALDRON, Jeremy. Stare decisis and the rule of law. Disponível em: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1836384. Acesso em 18 de junho de 

2013. 

 

ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 

 

______. Processo coletivo: Tutela de Direito Coletivos e Tutela Coletiva de Direitos. 4 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 

 



130 

 

DECISÕES CONSULTADAS 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 864-

1/RS, relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado no dia 25/04/1996. 

Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266569. Acesso 

em 04/07/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1.073-

5/SP, relator ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado no dia 30/06/1994. 

Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266651. Acesso 

em 27/04/2012. 

 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1716-

0/DF, relator ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado no dia 19/12/1997. 

Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1716&classe

=ADI&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M . Acesso no dia 

09/09/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.057-

9/AP, relator ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado no dia 09/12/1999. 

Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2057&classe

=ADI-MC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M . Acesso 

em 08/09/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Reclamação nº. 2.475-

0/MG, relator ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado no dia 02/08/2007. 

Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=506563. Acesso 

em 16/05/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Reclamação nº. 2.617-

5/MG, relator ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/02/2005. 

Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=361894. Acesso 

em 04/07/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.797-

2/DF, relator ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado no dia 15/09/2005. 

Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=395710. Acesso 

em 03/07/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.925-

8/DF, relatora originária Ministra Ellen Gracie, relator para acórdão ministro Marco 

Aurélio, Tribunal Pleno, julgado no dia 19/12/2004. Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2925&classe



131 

 

=ADI&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M . Acesso em 

09/09/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na reclamação nº. 

3.294/RN, relator ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado no dia 03/11/2011. 

Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629873. Acesso 

em 16/05/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na reclamação nº. 

3.385/RN, relator ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado no dia 01/08/2011. 

Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=627110. Acesso 

em 16/05/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na reclamação nº. 6.534-

1/MA, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado no dia 25/09/2008. 

Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=555535. Acesso 

em 02/05/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na reclamação nº. 9.778/RJ, 

relator ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado no dia 26/10/2011. 

Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629543 Acesso 

em 16/05/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no recurso extraordinário 

nº. 597.100/SP, relator ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado no dia 

09/11/2010. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=617165. Acesso 

em 02/05/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de descumprimento de preceito 

fundamental nº. 132/RJ, relator ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado no dia 

05/05/2011. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633. Acesso 

em 02/05/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº. 67.263-SP, Rel. Min. 

Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 19.04.1989. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp. Acesso: 

10.12.2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem no Habeas Corpus nº. 

78.897-RJ, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, julgado em 09.06.1999. Disponível 

em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp. Acesso: 

10.12.2014. 

 



132 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº. 82.959-SP, relator ministro 

Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 23/02/2006. Disponível em 

[http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=HC&numero=

82959&origem=AP]. Acesso em 13/11/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº. 109.956/PR, relator ministro 

Marco Aurélio, 1ª Turma, julgado no dia 07/08/2012. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2709684 . Acesso 

em 05/08/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº. 115.002-SP, relator ministro 

Marco Aurélio, Redator do Acórdão ministro Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado 

no dia 22/10/2013. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5474949 . Acesso 

em 05/08/2014. 

 

Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº. 115.262-SP, relator ministro Marco 

Aurélio, Redator do Acórdão ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado 

no dia 22/10/2013. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4872874. Acesso 

em 05/08/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº. 117.901-MG, relator 

ministro Marco Aurélio, Redator do Acórdão ministro Luís Roberto Barroso, Primeira 

Turma, julgado no dia 10/12/2013.  Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5473055. Acesso 

em 05/08/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº. 116.899-PR, relator ministro 

Marco Aurélio, Redator do Acórdão ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 

julgado no dia 11/02/2014. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5530238. Acesso 

em 05/08/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº. 113.198-PI, Rel. Min. Dias 

Tóffoli, Tribunal Pleno, julgado em 22.05.2014. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp. Acesso: 

10.12.2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº. 109.449-GO, Rel. Min. 

Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 28.05.2013. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp. Acesso: 

10.12.2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na ação declaratória de 

constitucionalidade nº. 4/DF, relator ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado 

no dia 10/12/1997. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=372905. Acesso 

em 30/04/2012. 



133 

 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 223-6/DF, relator ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal 

Pleno, julgado no dia 05/04/1990. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346264. Acesso 

em 19/07/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 446-8/SP, relator ministro Paulo Brossard, Tribunal Pleno, 

julgado no dia 24/06/1994. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346387. Acesso 

em 26/04/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 565/SP, relator ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, 

julgado no dia 18/12/1998. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346468. Acesso 

em 26/04/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 864-1/RS, relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, 

julgado no dia 23/06/1993. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346654. Acesso 

em 26/04/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 907-9/RJ, relator ministro Paulo Brossard, Tribunal Pleno, 

julgado no dia 08/10/1993. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346685. Acesso 

em 03/07/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 2.484/DF, relator ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, 

julgado no dia 19/12/2001. Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2484&classe

=ADI-MC&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M . Acesso 

em 09/09/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar no habeas corpus 123.292/SP, 

relator ministro Celso de Mello, Decisão monocrática, julgado no dia 07/08/2014. 

Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2

ESCLA%2E+E+123292%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas&url=http://tiny

url.com/p5bddon . Acesso em 05/09/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na ação declaratória de 

constitucionalidade nº. 1-1/DF, relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado 

no dia 27/10/1993. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=884. Acesso em 

27/04/2012. 



134 

 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 1.244/SP, relator ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, 

julgado no dia 28/08/1997. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346654. Acesso 

em 26/04/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem no Agravo Regimental na 

Reclamação nº. 1.880/SP, relator ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado no 

dia 06/11/2002. Disponível em 

[http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=349828]. Acesso 

em 30/04/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de ordem na reclamação nº. 1.652/RJ, 

relator ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgado no dia 21/09/2000. Disponível 

em [http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=87538]. 

Acesso em 02/05/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº. 1.987-0/DF, relator ministro 

Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado no dia 01/10/03. Disponível em 

[http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=87272]. Acesso 

em 16/05/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental na Reclamação nº. 4.532-PI, 

relator ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado no dia 10/06/2014. Disponível 

em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp>. Acesso 

no dia 14/01/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº. 593.428/GO, 

relator(a): Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, julgado no dia 13/10/2011. 

Disponível em: 

[http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28RE+593428

%29%29+NAO+S.PRES.&base=baseMonocraticas]. Acesso em: 19/07/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Representação interpretativa nº. 1.155-1/DF, 

relator ministro Soares Muñoz, Tribunal Pleno, julgado no dia 13/10/1983. Disponível 

em: [http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347784]. 

Acesso em 26/04/2012. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação Constitucional nº. 4.335-AC, 

relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado no dia 20/03/2014. Disponível 

em: 

[http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28Rcl%24%2

ESCLA%2E+E+4335%2ENUME%2E%29+OU+%28Rcl%2EACMS%2E+ADJ2+433

5%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/c4z34zg]. Acesso 

em 03/11/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na Ação Penal 396, relatora 

Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado no dia 26/06/2013. Disponível em: 



135 

 

[http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2316196]. 

Acesso no dia 02/01/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 470, relator ministro Joaquim 

Barbosa, Revisor ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado no dia 

17/12/2012. Disponível em: 

[http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=11541]. 

Acesso no dia 02/01/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 565, relatora Ministra Cármen 

Lúcia, Revisor ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado no dia 08/08/2013. 

Disponível em: 

[http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4024333]. 

Acesso no dia 02/01/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação Constitucional nº. 11.992-GO, 

relator ministro Carlos Ayres Britto, Decisão Monocrática, julgado no dia 20/09/2011. 

Disponível em: 

[http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28Rcl%24%2

ESCLA%2E+E+11922%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas&url=http://tinyu

rl.com/oaeg5k7]. Acesso no dia 11 de março de 2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Representação nº. 1.417-DF, relator ministro 

Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado no dia 09/12/1987. Disponível em: 

[http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=1417&classe=R

p]. Acesso no dia 9 de abril de 2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº. 639.941-RS, relator 

ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado no dia 13/02/2014. Disponível em: 

[http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%22interpr

eta%E7%E3o+conforme+%E0+Constitui%E7%E3o%22%29&base=baseAcordaos&url

=http://tinyurl.com/coj3kwf]. Acesso no dia 9 de abril de 2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 669/RJ, relator ministro Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, 

julgado no dia 20/03/1992. Disponíveis em: 

[http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%

2ESCLA%2E+E+669%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+669

%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/avwlt7p]. Acesso no 

dia 30 de julho de 2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 907-

9/RJ, relator ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado no dia 08/10/1993. 

Disponível em: 

[http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%

2ESCLA%2E+E+907%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+907

%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/a7t3r78]. Acesso no 

dia 30 de julho de 2014. 

 



136 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.617-DF, 

relator ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado no dia 19/06/2013. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%22interpre

ta%E7%E3o+conforme+%E0+Constitui%E7%E3o%22%29&base=baseAcordaos&url

=http://tinyurl.com/coj3kwf. Acesso no dia 9 de abril de 2014.  

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.588-DF, 

relator para Acórdão ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado no dia 

10/04/2013. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%22interpre

ta%E7%E3o+conforme+%E0+Constitui%E7%E3o%22%29&base=baseAcordaos&url

=http://tinyurl.com/coj3kwf. Acesso no dia 9 de abril de 2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1.717-

6/DF, relator ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado no dia 07/11/2002. 

Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=ADI&numero=

1717&origem=AP .  Acesso no dia 30 de julho de 2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Reclamação nº. 4.818-

ES, relator ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado no dia 14/05/2014.  Disponível 

em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28transcend%

EAncia+dos+motivos+determinantes%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/

an6bf39 . Acesso em 14 de julho de  2014.  

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Reclamação nº. 10.680-

GO, relator ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado no dia 10/04/2014. 

Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28transcend%

EAncia+dos+motivos+determinantes%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/

an6bf39 . Acesso em 14/07/2014.  

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na reclamação nº. 

13.019/DF, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado no dia 19/02/2014. 

Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=Rcl&numero=

13019&origem=AP . Acesso em 30/07/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.022-

6/ES, relator ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado no dia 09/12/1999. 

Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%282022%2EN

UME%2E+OU+2022%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.co

m/kb86obw . Acesso em 15/07/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.153-

2/ES, relator ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado no dia 16/08/2000. 

Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%282153%2EN



137 

 

UME%2E+OU+2153%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.co

m/mgsv4ov . Acesso em 15/07/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 1.942-2/PA, relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, 

julgado no dia 05/05/1999. Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%281942%2EN

UME%2E+OU+1942%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.co

m/abzwe9d. Acesso em 15/07/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº. 2.424-8/CE, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 

julgado no dia 01/04/2004. Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%282424%2EN

UME%2E+OU+2424%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.co

m/al6huk5 . Acesso em 15/07/2014. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Reclamação nº. 2.617-

5/MG, relator ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/02/2005. 

Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%282617%2EN

UME%2E+OU+2617%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.co

m/lramudh . Acesso em 15/07/2014. 

 

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Embargos de declaração na 

apelação 2001.35.00.005553-9/GO, Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti 

Rodrigues, Sexta Turma, julgado no dia 16/03/2005. Disponível em 

[http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=200135000055539]. Acesso em 20/07/2012. 

 

 


