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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho de pesquisa busca promover uma análise do princípio da legalidade penal, 

através dos contornos necessários para a efetivação de sua função garantidora em sede de uma 

dogmática moderna. Trata-se de reconhecer a complexidade dos fenômenos da vida, postos à 

regulamentação do Direito Penal, e os reflexos que daí decorrem sobre as técnicas 

tradicionalmente estruturadas na consolidação de um Direito Penal garantista, limitador do 

poder punitivo estatal em prol dos Direitos Fundamentais do cidadão. Assim, a superação do 

vetusto método interpretativo de subsunção da lei, acompanhada do reconhecimento do papel 

criativo intrínseco ao provimento judicial, impõe ao ordenamento jurídico brasileiro o 

desenvolvimento de uma Teoria dos Precedentes, de forma a conferir o devido tratamento à 

norma geral oriunda dos provimentos judiciais. Neste contexto, o princípio da legalidade e 

seus consectários lógicos, para que continuem a exercer o papel de efetiva garantia do cidadão 

frente ao ius puniendi, reclamam uma adequação frente ao fenômeno do precedente judicial, 

de sorte a incidir seus efeitos também sobre a norma geral oriunda decisão judicial.  

 

Palavras-chave: Princípio da legalidade; Precedente Judicial; (ir)retroatividade da 

jurisprudência. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research aims to analyze the principle of criminal legality, through it’s necessary 

contours, to accomplish its guarantee function, related to the modern dogmatic. Intends to 

recognize the life events complexity, those which are submitted to the Criminal Law 

regulamentation, and its consequences in the traditionally structured techniques in the setting 

of a guarantee Criminal Law, that limits the State punitive power in favor of the citizen's 

fundamental rights. So, the overcoming of the old interpretative method of law subsumption, 

besides the recognition of the intrinsic creativity role of the judicial appointment, impose to 

the Brazilian Legal System the development of an Theory of Precedents, to give the proper 

treatment to the general rule original from the Courts. In this context, the Principle of Legality 

and its logical consequences, in order to keep its role of citizen effective guarantee before the 

ius puniendi, asks for an adaptation to the Judicial Precedent phenomenon, to allow its effects 

reaches that general rule original from the judicial decision. 

 

Keywords: Principle of legality; Judicial Precedent; (non) retroactivity of the jurisprudence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao se voltar a análise para a prática forense brasileira, percebe-se facilmente que, há 

muito, a tradicional compreensão do Direito como um conjunto de normas positivadas, 

codificadas, não mais se sustenta. Para além do aparato legislativo, não apenas o 

desenvolvimento da doutrina, mas principalmente o conhecimento exteriorizado por meio dos 

provimentos judiciais assume papel de destaque no âmbito da produção do Direito.  

Neste contexto, desde as obras literárias, passando pelas avaliações em concursos 

públicos, pela formatação dos sítios eletrônicos dos tribunais, até as petições e discussões no 

bojo das demandas que percorrem as vias judiciais, conferem destacada prevalência ao 

conhecimento e utilização das razões jurídicas consagradas em julgamentos anteriores – 

precedentes, jurisprudências, ou até mesmo súmulas –, inclusive como fundamento para as 

alegações das partes e decisões dos magistrados. 

Não raro se observa, em sede da programação do jornalismo televisivo, a 

apresentação, discussão e informação à população acerca de julgamentos paradigmáticos, nos 

quais se extrai o entendimento das cortes nacionais sobre temáticas de grande importância 

para a vida social da comunidade. Atualmente, no Brasil, vários exemplos se prestam a 

afirmar esta realidade, podendo, exemplificativamente, apontar os julgamentos acerca da 

necessidade de realização da prova pericial (etilômetro, conhecida por “bafômetro”) para a 

configuração do crime de condução de veículo automotor sob a influência de substância 

alcoólica ou similar, antes da edição da Lei nº 12.760/2012, que passou a referir-se, 

expressamente, a outros meios de prova; o julgamento do “mensalão”, teletransmitido e 

estruturado em capítulos (quase que como uma novela), no qual se estabeleceu, dentre outros 

pontos, a adoção da denominada Teoria do Domínio do Fato, quanto à definição de autor; e o 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) nº 4.424, que versou sobre os 

artigos 12, inciso I, 16 e 41, todos da Lei nº 11.340/2006, a denominada Lei Maria da Penha, 

os quais receberam interpretação conforme à constituição, para permitir às autoridades 

públicas o desenvolvimento da persecução penal independentemente da manifestação de 

interesse da vítima nas hipóteses de violência doméstica, bem como declarar constitucional a 

não aplicação da lei nº 9.099/95 para tal espécie delitiva etc.     

Os referidos exemplos servem a demonstrar que a concepção tradicional de Direito, 

resumido ao arcabouço legislativo e só, há muito não mais satisfaz às necessidades da 

sociedade contemporânea, porquanto a complexidade e o acelerado ritmo da evolução dos 
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fatos sociais exigem uma “mutação” e flexibilidade do Direito que não se compatibilizam 

com o conceito tradicional de Codificação. 

Nesse mesmo contexto, a superação desse modelo tradicional do Direito é 

impulsionada pelos ideais neoconstitucionalistas, que impuseram força normativa aos 

preceitos constitucionais, exigindo do intérprete uma valoração diferenciada sobre os textos 

normativos. Para a efetiva concretização de um Estado Democrático de Direito, possuidor de 

um sistema penal de índole acusatória e garantista, há que se realizar um verdadeiro filtro 

constitucional sobre a legislação infraconstitucional brasileira.  

Todos os fatores acima delineados somam-se, assim, para efeito de exigir uma 

reformulação da dogmática jurídica, aqui especificamente a penal, de forma a permitir o 

tratamento dos fenômenos jurídico-penais em seus contornos atuais, sem que se esvaziem as 

garantias historicamente conquistadas pela sociedade. 

No bojo do panorama apresentado é que se encontra a problematização da temática 

aqui enfrentada, qual seja, a delimitação do âmbito de incidência do princípio da legalidade e 

seus consectários lógicos em sede da dogmática penal contemporânea, de sorte a se perquirir 

se o tratamento atualmente dispensado serve à efetividade de seus escopos, especialmente a 

garantia da irretroatividade do Direito incriminador.  

A partir de tal problematização, apresenta-se como hipótese deste trabalho a 

demonstração da incidência do princípio da (ir)retroatividade do Direito sobre as alterações 

de entendimento jurisprudencial que repercutirem na esfera jurídico-penal do cidadão.  

Com isso, objetiva-se conferir efetividade aos princípios constitucionais da 

legalidade, segurança jurídica, previsibilidade, confiança e boa-fé, todos relacionados à 

complexa relação existente entre o jurisdicionado e o poder punitivo estatal, de sorte a 

concretizar a principal finalidade das ciências penais em sede de um Estado Democrático de 

Direito, qual seja, estruturação de um sistema penal limitador do poder punitivo estatal em 

prol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão.   

Para tanto, no primeiro capítulo, pretende-se definir, a partir de uma visão macro, o 

sistema penal e processual brasileiro, nos termos consagrados pela Constituição Federal de 

1988 (CF-88). Após esclarecidos os contornos sistemáticos que envolvem o exercício do ius 

puniendi estatal, fincar a sua essência e seus objetivos, para que se possa promover a análise 

do princípio da legalidade de forma a compatibilizá-lo com os valores estruturantes do Estado 

brasileiro.  

Com efeito, a análise dos princípios esculpidos na CF-88 demonstra a adoção do 

denominado sistema acusatório, de forma a reclamar o tratamento hermenêutico próprio das 
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normas de natureza principiológica, para que se torne possível a efetivação dos mandamentos 

constitucionais, especialmente em sede de uma legislação processual penal de cunho 

autoritário, fascista, dos idos de 1940. Disto resulta, ainda, o reconhecimento de uma 

inafastável interferência do intérprete no processo de aplicação/concretização do Direito, de 

forma demonstrar a necessária adequação da dogmática a esta nova realidade. 

Em sequência, busca-se no segundo capítulo apresentar, com base nos sistemas 

jurídicos de tradição common law, a denominada Teoria dos Precedentes judiciais, de forma a 

posicioná-la como conseqüência que se impõe a partir da constatação dos novos contornos 

que são atribuídos à atividade jurisdicional, especialmente ao se reconhecer o papel criativo 

do magistrado em sede da decisão judicial. Assim, são abordados os elementos externos e 

internos correlatos ao precedente, para que se alcance uma base teórica idônea ao tratamento 

do tema em sede do ordenamento jurídico brasileiro, em especial no âmbito penal. 

Para tanto, se perquire sobre a própria natureza que se atribui à jurisprudência, seja 

como fonte do Direito, seja como mero processo de interpretação de um Direito já existente, 

bem como se analisa as técnicas de aplicação e superação do precedente judicial, de forma a 

estruturar o tratamento ofertado à norma jurídica oriunda do provimento judicial. 

Avançando na análise proposta, já no terceiro capítulo do trabalho, promove-se um 

estudo da Teoria dos Precedentes em sede do sistema jurídico brasileiro, objetivando, com 

isso, verificar a compatibilidade de uma teoria pautada no reconhecimento do papel criativo 

judicial frente a um ordenamento jurídico estruturado na tradição da civil law, com forte 

apego à concepção tradicional do princípio da separação de poderes. 

Uma das questões centrais ligadas ao reconhecimento da Teoria dos Precedentes em 

sede do ordenamento pátrio é a sua compatibilização com um sistema de tradição legalista, 

pautado historicamente na desconfiança sobre o Poder Judiciário e conseqüente atribuição 

“exclusiva” de fonte de Direito ao Poder Legislativo. Trata-se, assim, de analisar uma 

possível compatibilidade entre as tradições de civil law e common law, inclusive por meio da 

verificação de institutos nos ordenamento pátrio que se aproximam ao contexto desta última 

tradição jurídica. 

Após verificada a compatibilidade e adoção de técnicas próprias da Teoria do 

Precedente no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, parte-se no quarto capítulo para a 

análise do papel da Teoria dos Precedentes para efeito de concretização de um Estado 

Democrático de Direito, pautado em valores como a liberdade, a igualdade e a segurança 

jurídica de seus cidadãos, especialmente no âmbito penal. 
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Neste sentido, são estudados os novos contornos exigidos ao Direito pela dinâmica 

social contemporânea, de forma a se perquirir acerca do papel exercido pelas técnicas do 

precedente na tarefa de concretização dos valores constitucionais acima referidos, voltando a 

atenção da dogmática, tradicionalmente preocupada com os âmbitos de produção legislativa e 

do processo judicial, para o momento de concretização do Direito, ou seja, para o provimento 

judicial. 

A partir de tais aspectos, exsurge a necessidade de se analisar o tratamento 

dispensado pelo ordenamento jurídico pátrio ao princípio da legalidade e seus consectários 

lógicos, para que se mostre possível determinar a importância de se compatibilizar os seus 

contornos tradicionalmente reconhecidos à nova sistemática estabelecida com base na Teoria 

dos Precedentes. Trata-se da tarefa de adequação do referido princípio ao reconhecimento da 

norma geral oriunda do precedente, especialmente no que concerne à (ir)retroatividade do 

Direito.           

Promove-se, ao final, no quinto capítulo, o estudo específico acerca da 

(ir)retroatividade do Direito Penal, especialmente das normas oriundas da jurisprudência 

consolidada dos tribunais superiores, para que a constatação e aplicação da nova realidade do 

fenômeno jurídico não acabe por se configurar em fator de esvaziamento da segurança 

jurídica do jurisdicionado em face ao ius puniendi, o que, historicamente, foi garantido pelo 

princípio da legalidade e seus consectários.  

Para tanto, enfrenta-se o posicionamento ainda majoritário, que insiste em negar 

qualquer atividade judicial criativa em sede do Direito Penal, com apego à garantia da 

legalidade estrita, de forma a não conferir tratamento adequado e suficiente para a segurança 

jurídica do jurisdicionado. A insistência em não se enxergar o problema da criação judicial do 

Direito, inclusive no âmbito penal, acaba por impedir que se compatibilize a proteção da 

legalidade penal frente à realidade vivenciada pela dogmática jurídica moderna.  

Trata-se, assim, em última análise, do reconhecimento do papel assumido pelo 

precedente judicial e a conseqüente e necessária reformulação do princípio da legalidade 

penal, para que também o Direito concretizado no provimento judicial – norma geral oriunda 

do precedente – não incida sobre condutas anteriormente praticadas.  
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1 O PROCESSO PENAL EM UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: 

INSTRUMENTALIDADE CONSTITUCIONAL DE ÍNDOLE GARANTISTA 

 

Considerando o escopo do presente trabalho – que busca refletir acerca do tratamento 

exigido ao princípio da legalidade em sede da processualística penal aplicada em um 

ordenamento jurídico contemporâneo, marcado pela força normativa dos precedentes –, tem-

se por caminho obrigatório a análise macro do Ordenamento Jurídico pátrio, com o escopo de 

identificar o seu arcabouço valorativo e, a partir disso, estabelecer o modelo processual penal 

que servirá às suas pretensões. 

Neste capítulo, então, objetivando definir as bases teóricas que darão 

sustentabilidade às reflexões propostas nos capítulos seguintes, será desenvolvida uma análise 

sobre o Direito Processual Penal voltada à identificação de sua essência e finalidade no 

ordenamento jurídico brasileiro. Pretende-se, em última análise, responder ao questionamento 

proposto por Lopes Júnior: um Processo Penal, para quê(m)?1.  

Em vista de tal objetivo, realizar-se-á, nos tópicos seguintes, uma breve análise do 

ordenamento jurídico brasileiro a partir da consolidação de sua ordem constitucional até a 

efetivação da processualística penal dela decorrente. 

 

1.1 BREVES LINHAS SOBRE O NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

1.1.1 O desenvolvimento do constitucionalismo 

 

A consagração dos preceitos constitucionais como intrínsecos e fundantes de todo o 

ordenamento jurídico já se apresenta consolidada, não merecendo maiores cuidados, 

atualmente, a simples afirmação de que a análise dos diversos âmbitos do Direito e seus 

institutos carece de conformidade constitucional. 

Conforme destaca Cunha Júnior2, o Constitucionalismo não deve ser identificado 

como movimento orientado a conferir Constituições aos Estados, pois, mesmo os Estados 

Absolutos, já as possuíam. Corroborando tal constatação, Grimm3 esclarece que “cualquier 

comunidad posee uma constitucíon em sentido empírico”. 

                                                
1 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen 
Júris, 2007, p. 07. 
2 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 34 
3 GRIMM. Dieter. Constitucionalismo y Derechos Fundamentales. Trad. Raúl Sanz Burgos y José Luis Muñoz 
de Baena Simon, Madrid: Trotta, 2006, p. 28  
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Esclarece o citado autor, entretanto, que ao lado dessa constituição empírica, pode-se 

fazer referência às Cartas Constitucionais, que são qualificadas como constituição em sentido 

normativo. Esta, segundo afirma, apresenta-se como um resultado das revoluções burguesas 

do século XVIII, por meio das quais se destitui os regimes de poder de cunho monárquico e se 

buscou instituir um poder novo e legítimo.4 

Assim, identifica-se o constitucionalismo como movimento que se orientou pela 

busca do respeito à separação de poderes e pela efetivação dos direitos fundamentais. Em 

essência, esclarece Cunha Júnior, o constitucionalismo objetiva, independentemente do 

contexto histórico em que se apresente, a criação de mecanismos capazes de assegurar a 

liberdade humana, o que se perfaz por meio do controle do poder político.5  

O movimento denominado constitucionalismo se apresentou sob diversas formas ao 

longo da história. Até meados do século XVIII, identifica-se o denominado 

constitucionalismo antigo, que se caracterizava pela defesa da consagração de direitos 

estamentais dos súditos frente ao monarca, sem que se mostrasse presente, entretanto, 

qualquer possibilidade de sanção do príncipe em consequência do desrespeito a tais direitos. 

Ficavam, assim, pendentes de sua mera liberalidade.6 

Neste período, mais especificamente a partir do século XVI, destaca-se o papel 

exercido pelo denominado jusnaturalismo moderno, que promoveu a aproximação da lei à 

razão, servindo de base teórica para as revoluções liberais. Entretanto, as idéias jusnaturalistas 

se viram qualificadas de anti-científicas, sendo suplantadas pelas idéias do positivo jurídico, a 

partir do final do século XIX.7 

Assim, na evolução das idéias constitucionais, configurou-se o denominado 

constitucionalismo moderno, que consagra a idéia de vinculação à constituição escrita e 

rígida, na qual foram consagrados, marcadamente, direitos ligados à organização do Estado e 

uma declaração de direitos e garantias fundamentais idôneas à limitação do poder estatal. 

Tem-se, nesse período, a clara influencia do ideal liberal, preocupado com uma relação entre 

indivíduo e Estado em seu aspecto meramente negativo, de não interferência.8 Conforme 

                                                
4 GRIMM. Dieter. Op. cit., p. 28  
5 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Op., cit.,, 2010, p. 33. 
6 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Op., cit.,, 2010, p. 35. 
7 BARROSO, Luiz Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (o triunfo tardio do 
Direito Constitucional no Brasil). Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto 
Brasileiro de Direito Público, n. 9, março/abril/maio 2007. Disponível em: 
http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp. Acesso em: 04 de abril de 2010, p. 4. 
8 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Op., cit.,, 2010, p. 35-37. 
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destaca Feldens9, “nesse primeiro momento, o objetivo era encilhar o Leviatã. O Estado 

deveria limitar-se a velar pela segurança, é dizer, pela certeza da liberdade concedida pela 

lei.”  

Como conseqüência deste ideal liberal, à Constituição era atribuída a função negativa 

de limitação dos arbítrios estatais. Disso decorria a vinculação do direito à lei, independente 

da harmonia desta com critérios de legitimidade e justiça.10 Conforme esclarece Mello, a 

limitação estabelecida pelo Estado de Direito, ao ser interpretada com base no positivismo 

legalista, não se mostrou capaz de garantir aos cidadãos a defesa de seus direitos humanos de 

cunho constitucional.11 

Esclarece Cunha Junior que, com as consequências da Primeira Guerra Mundial, os 

fatores sociais e econômicos dela decorrentes impulsionaram uma mudança significativa no 

movimento constitucionalista, direcionando-o à superação da influência liberal 

caracterizadora do constitucionalismo moderno, passando a formar Estados sociais e 

intervencionistas, marcados, também, pela previsão de direitos às prestações sociais, de cunho 

positivo.12 

Ocorre que esse distanciamento entre o Direito e o valor justiça ainda permitiu a 

instauração do denominado Estado Legislativo de Direito, no qual predominou o princípio da 

legalidade como fonte única de legitimidade do Direito, o que possibilitou aos regimes 

nazistas e fascistas, pós Primeira Guerra Mundial, o estabelecimento de um Estado diabólico 

em suas práticas e fins, porém legalmente respaldados pelo arcabouço legislativo da época.   

Desta forma, destaca Barroso que se pode apontar como principal fonte de 

redefinição do papel da Constituição a Europa pós Segunda Grande Guerra Mundial, período 

no qual se apresentou uma nova forma de organização política dos Estados, denominada de 

Estado Democrático de Direito, que restou marcada pela aproximação do movimento 

constitucionalista aos ideais de democracia.13 No aspecto, registra Mello que o mundo pós-

guerra, diante do fracasso do positivismo avalorativo, superou o ideal do Estado de Direito 

para que se fosse possível instaurar Estados Democráticos de Direito, de forma a afastar as 

                                                
9 FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e direito penal: a constituição penal.  2 ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2012, p. 23. 
10 BARROSO, Luiz Roberto. Op., cit., p. 4. 
11 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. O conceito material de culpabilidade: o fundamento da 
imposição da pena a um indivíduo concreto em face da dignidade da pessoa humana. Salvador: Juspodivm, 
2010, p. 180. 
12 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Op., cit., p. 38. 
13 BARROSO, Luiz Roberto. Op., cit., p. 3. 



18 

 

idéias antidemocráticas violadoras dos direitos fundamentais.14 Tratou-se, então, do 

surgimento do neoconstitucionalismo.   

 

1.1.2 Aspectos centrais do neoconstitucionalismo 

 

Conforme o esboço evolutivo desenvolvido no tópico anterior, pode-se identificar o 

Neoconstitucionalismo como o resultado da complementação dos valores jusnaturalistas15 

com as idéias do positivismo jurídico, do que resultou o denominado pós-positivismo. Desse 

marco filosófico decorre a instauração de um sistema jurídico que respeita o direito 

positivado, ao tempo que o harmoniza com uma leitura moral do direito, permitindo e 

exigindo a concretização de valores como justiça. Importante destacar, porém, que esta 

harmonização se opera sob a efetiva preocupação de se blindar tal processo frente aos 

possíveis voluntarismos ou personalismos.16  

Conforme bem pontua Mello, é justamente a consagração do pensamento 

principiológico que permite a conciliação entre a segurança do positivismo axiomático e a 

incerteza de um decisionismo arbitrário.17 Tais referenciais teóricos acabaram por permitir a 

superação do esquema positivista clássico, que reduzia o âmbito de análise da validez 

normativa à conformidade com as normas que regulam sua produção. Segundo esclarece 

Ferrajoli, “esta concepción puramente formal de la validez es (…) el fruto de una 

simplificación, que se deriva, a su vez, de una incomprensión de la complejidad de la 

legalidad en el Estado constitucional de derecho”.18  

Assim, foi com o denominado neoconstitucionalismo que se permitiu a junção dos 

ideais iluministas de limitação do poder com a noção de supremacia material e axiológica dos 

preceitos constitucionais.19 A ordem constitucional, então, passou a ser reconhecida como 

possuidora de uma força normativa e expansiva capaz de condicionar todo o ordenamento 
                                                
14 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. Op., cit., p. 179.  
15 “Não é de hoje que a delimitação do conceito de principio é objeto das mais acirradas discussões no campo 
constitucional. À época da “velha hermenêutica” os ‘princípios’ eram tratados como meras regras 
programáticas e genéricas do ordenamento jurídico, posto que a ausência de positividade impedia o surgimento 
de sua vinculação normativa. Até o advento do ‘historicismo’, a visão jusnaturalista do Direito agregava a tais 
ditames a denominação de ‘princípios gerais do Direito’, ou seja, regras abstratas gerais, estabelecidas pela 
“razão reta” e de conteúdo eminentemente ético-valorativo, cuja normatividade apresentava-se praticamente 
nula.” SCHMIDT, Andrei Zenkner. O Princípio da Legalidade Penal no Estado Democrático de Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 167.   
16 BARROSO, Luiz Roberto. Op., cit., p. 4. 
17 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Penal. In: 
SCHMITT, Ricardo Augusto (org.). Princípios Penais Constitucionais: Direito e Processo Penal à luz da 
Constituição Federal. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 191. 
18 FERRAJOLI, Luigi. Derechos e garantías: la ley del más débil. 4 ed. Madrid: ed. Trotta, 2004, p. 20. 
19 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. Op., cit., p. 181-182. 
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jurídico por meio da imposição dos conteúdos de validade normativa, inclusive estabelecendo 

deveres de atuação aos órgãos políticos.20 

Observou-se, com isso, a mudança paradigmática sobre a essência da norma 

constitucional, que até o século XX era tida como mero documento de natureza política, 

passando a ser vista como verdadeira norma jurídica. Disto decorre o reconhecimento da 

imperatividade, força normativa, caráter vinculante e obrigatório das disposições 

constitucionais.21  

Nesse mesmo sentido é a síntese de Barcellos, que identifica, do ponto de vista 

metodológico-formal, três premissas nas quais se funda os sistemas jurídicos contemporâneos 

ocidentais, são elas: 1ª) o reconhecimento do caráter normativo e conseqüente imperatividade 

das disposições constitucionais; 2º) a rigidez e superioridade hierárquica da constituição em 

relação aos demais instrumentos normativos; e 3ª) a posição central da Carta Constitucional 

em sede dos sistemas jurídicos, de forma a irradiar seus valores sobre a interpretação dos 

demais ramos do Direito.22  

Como resultado deste movimento, tem-se a instituição do Estado Constitucional de 

Direito, no qual os preceitos constitucionais revelam-se subordinadores não apenas dos 

processos formais de produção normativa, mas também sobre o aspecto material, substancial 

da norma, condicionando o seu conteúdo de validade aos preceitos constitucionalmente 

impostos. 23 

A concepção sistemática do Estado Constitucional de Direito lastreia-se, assim, 

naquilo que Alexy denomina de fundamentalidade das normas de direitos fundamentais, a 

partir da qual o referido autor destaca que essas normas encontram seu significado sistêmico 

do resultado da soma de dois fatores, quais sejam, sua fundamentalidade formal e sua 

fundamentalidade substancial.24   

Nesta linha de intelecção, o citado autor assevera que os preceitos fundamentais 

exercem sua fundamentalidade formal por encontrarem-se no ápice da estrutura escalonada no 

ordenamento jurídico, vinculando os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Noutra 

                                                
20 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Op., cit.,, 2010, p. 38. 
21 BARROSO, Luiz Roberto. Op., cit.,, p. 5. 
22 BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas. 
Disponível em: http://www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto853.pdf. Acesso em 26 de junho de 2011, 
p. 2. 
23 SCHMIDT, Andrei Zenkner. O Princípio da Legalidade Penal no Estado Democrático de Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p.64-65.   
24 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva.  São Paulo: Editora 
Malheiros, 2008, p. 520. 
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quadra, constituem sua fundamentalidade substancial pelo fato de consistirem tomadas de 

decisões sobre a estrutura normativa básica do Estado e da sociedade.25  

Importante destacar que a denominada fundamentalidade substancial apresenta-se 

como fruto da reaproximação do Direito com a Ética, a Moral e a Justiça, entre outros valores 

substantivos, que, segundo destaca Cunha Júnior, transparecem o relevo conferido ao homem 

na nova ordem constitucional, já que tais valores se refletem sobre todo o ordenamento, de 

forma a garantir a proteção dos direitos fundamentais.26  

Como decorrência da importância assumida pelos direitos fundamentais na 

estruturação do ordenamento jurídico, faz-se necessária a análise da teoria do status 

desenvolvida por Georg Jellinek. Nesta, o referido autor identificou quatro status, nos quais se 

pode depreender a relação entre indivíduo e Estado, seja como sujeito de deveres, seja como 

titular de direitos.27   

O primeiro seria o status negativo, no qual se identifica a livre permissão de atuação 

do indivíduo, pelo fato de não recair sobre ele qualquer ordem ou proibição. Em 

contraposição, tem-se o status passivo, em que se identifica a esfera de obrigações do 

indivíduo, que se encontra sujeito à ordem estatal. O terceiro status seria o positivo, em que se 

confere ao indivíduo a capacidade de exigir do Estado a realização de prestações positivas a 

que se encontra obrigado. E, por fim, o status ativo, por meio do qual o cidadão se faz titular 

de competência para a formação da vontade estatal.28   

Conforme destaca Cunha Júnior, a teoria esboçada por Georg Jellinek, apesar de sua 

importância, não está imune a críticas, inclusive devendo ser ajustada às exigências e 

contextos do constitucionalismo moderno.29 Porém, é de fundamental importância reconhecer 

que sua análise permite a compreensão da multifuncionalidade dos direitos fundamentais, o 

que se mostra de grande relevo para a análise de qualquer instituto jurídico e sua 

conformidade constitucional. 

Isto porque da apontada multifuncionalidade dos direitos fundamentais, aliada a 

aspectos que lhe caracterizam, tais como a natureza principiológica de suas normas, sejam 

elas regras ou princípios30, resulta a peculiaridade nas técnicas hermenêuticas aplicáveis à sua 

efetivação. 

                                                
25 Id., Ibid., p. 520-522. 
26  CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Op., cit.,, 2010, p. 41. 
27 Id., Ibid., p. 542. 
28 BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis 
restritivas de direitos fundamentais. 2 ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p 133-134. 
29  CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Op., cit.,, 2010, p. 544. 
30 BARROS, Suzana de Toledo. Op., cit.,, 2000, p 157. 
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Com efeito, ao se partir da constatação de que o neoconstitucionalismo tem como 

aspecto nuclear a atribuição de força normativa aos preceitos constitucionais, colocando-os 

como fonte de valores a determinar a construção e aplicação de todo o ordenamento jurídico, 

assume especial importância o desenvolvimento da temática concernente aos processos de 

concretização desse efeito irradiador dos direitos fundamentais, o que se fará no tópico 

seguinte.   

   

1.1.3 A base principiológica e a concretização do Neoconstitucionalismo 

 

A abordagem jurídica dentro do contexto do neoconstitucionalismo exige do 

intérprete, antes de tudo, a consciência de que o Direito estrutura-se, impreterivelmente, de 

forma sistemática. Com isso, tem-se que toda a aplicação de um dispositivo ou instituto 

jurídico requer, antes, uma verificação de sua conformação com as finalidades e valores 

nucleares pretendidos pelo respectivo ordenamento, posto que “são os princípios que 

legitimam a ordem jurídica, e apenas uma análise sistemático-principiológica pode conferir 

sentido ao emaranhado de normas legais e precedentes jurisprudenciais editados com cada vez 

mais freqüência”.31 

Opera-se, assim, uma vinculação de todo o ordenamento jurídico aos preceitos 

constitucionais, a partir da idéia de sistema, o que impõe aos intérpretes a leitura conjugada de 

uma norma no contexto do ordenamento como um todo, e não apenas a interpretação fria e 

desvinculada de determinado texto normativo. Neste sentido, esclarecedora é a constatação de 

Grau, a qual merece a exata transcrição: 
 

A interpretação do direito é interpretação do direito, no seu todo, não de textos 
isolados, desprendidos do direito. 
Não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços. 
A interpretação de qualquer texto de direito impõe ao intérprete, sempre, em 
qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele – do 
texto – até a Constituição. Um texto de direito isolado, destacado, desprendido do 
sistema jurídico, não expressa significado normativo algum.32 

 
Como se observa da doutrina do supracitado autor, outro ponto fulcral no novo 

contexto apresentado pelo neoconstitucionalismo é a basilar diferença entre o texto normativo 

e a norma. Ao se afirmar tal diferença, pretende-se esclarecer que norma e texto constituem, 

                                                
31 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Penal. In: 
SCHMITT, Ricardo Augusto (org.). Princípios Penais Constitucionais: Direito e Processo Penal à luz da 
Constituição Federal. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 192. 
32 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2003, p. 40. 
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respectivamente, significado e símbolo. Nesta linha de raciocínio, destaca Muller que “o teor 

literal de uma prescrição juspositiva é apenas a ‘ponta do ice-berg’”. Com isso, busca o autor 

evidenciar que a atividade interpretativa exercida sobre o texto da norma consiste em 

procedimento necessário para dar sentido à norma, já que a formulação do enunciado não 

pode ser dissociada do objetivo que lhe é atribuído, ou seja, do programa da norma.33  

A contraposição entre o texto normativo e a norma evidencia, assim, a importância 

da atividade interpretativa na concretização do Direito, especialmente no que tange ao 

exercício da função jurisdicional. Como bem esclarecem Mendes, Coelho e Branco, para uma 

correta compreensão do fenômeno jurídico, há que se partir do reconhecimento, no âmbito do 

processo hermenêutico, das posições assumidas pelo objeto e pelo intérprete. Neste sentido, 

vale a transcrição: 
 

Noutras palavras, é saindo de sua esfera e trabalhando o objeto que o sujeito 
constrói o conhecimento e o traduz em linguagem. Nessa perspectiva, portanto, 
afigura-se equívoco falarmos em passividade do sujeito, como se no processo do 
conhecimento ele permanecesse contemplativo ou inerte diante do objeto, apenas 
registrando sinais recebidos de fora da sua consciência. 
Afinal de contas, sem a criação do objeto, ainda que apenas enquanto objeto do 
conhecimento – objeto que não é um ser em si e por si, mas uma entidade puramente 
lógica, que o sujeito põe diante de si para ser conhecido –, sem a movimentação do 
sujeito, não ocorre o fenômeno ou o evento a que chamamos conhecimento. Então, 
também desse ponto de vista, pode-se dizer que o sujeito é o senhor do 
conhecimento.34    

 
Neste âmbito da análise, assume importante função a hermenêutica pautada nos 

princípios, porquanto são eles que possuem a tarefa de delimitar a atividade estatal com fins 

de direcioná-la para a concretização dos fins estabelecidos pela ordem constitucional, o que 

recai sobre todas as esferas de poder do Estado. Como bem esclarece Mello, a limitação 

derivada da afirmação principiológica se direciona não apenas ao momento de elaboração das 

leis pelo Poder Legislativo, como também, e principalmente, ao Poder Judiciário, que, no 

âmbito penal, assume o papel de controle dos possíveis excessos praticados em sede do 

exercício do poder punitivo estatal, o que se efetiva por meio da avaliação do peso e dimensão 

dos princípios em jogo.35  

Mais uma vez, recorre-se à doutrina de Grau, que destaca a não correspondência 

entre o “texto (enunciado, disposição) e a norma. Texto e norma não se identificam: o texto é 
                                                
33 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do Direito Constitucional. 3. ed. Peter Naumann (trad.). Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005, p. 26. 
34 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 88-89. 
35MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Penal. In: 
SCHMITT, Ricardo Augusto (org.). Princípios Penais Constitucionais: Direito e Processo Penal à luz da 
Constituição Federal. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 197. 
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o sinal lingüístico; a norma é o que se revela, designa”. Assim, conclui o autor que a análise 

sobre o processo interpretativo revela se tratar de atividade que se presta a transformar 

disposições, (enunciados, textos) em normas.36  

Para além do acerto teórico de tal diferenciação, conforme destaca Alexy, é se 

destacar a sua importância no aspecto prático, porquanto permite ao intérprete a consciência 

de que uma mesma norma por ser expressa por meio de diferentes enunciados normativos.37 

Porém, merece ainda mais destaque a possibilidade inversa, qual seja, a de diferentes normas 

poderem ser extraídas de um mesmo enunciado normativo. Constata-se, então, a capacidade 

criativa do intérprete, que se contrapõe à insuficiência da técnica de mera subsunção, 

necessitando o hermeneuta figurar como ator no processo de criação do próprio Direito. 

Conforme bem esclarece Larenz, o desenvolvimento da ciência do Direito permitiu a 

constatação de que grande parte das leis apenas alcança a sua conformação definitiva e, por 

via de conseqüência, a possibilidade de aplicação em determinado caso concreto, num 

contínuo processo de atividade jurisprudencial, o que precisa ser reconhecido pela 

metodologia do Direito.38  

Vale destacar, entretanto, na linha do pensamento de Barroso, que neste contexto não 

se apresenta um total superação da interpretação jurídica tradicional39, mas apenas a 

constatação de sua insuficiência frente à necessidade de concretização dos valores 

constitucionais, o que demandou a elaboração de categorias e conceitos novos.40 Neste 

sentido, esclarece o autor: 
 

Com o avanço do direito constitucional, as premissas ideológicas sobre as quais se 
erigiu o sistema de interpretação tradicional deixaram de ser integralmente 
satisfatórias. Assim: (I) quanto ao papel da norma, verificou-se que a solução dos 
problemas jurídicos nem sempre se encontra no relato abstrato do texto normativo. 
Muitas vezes só é possível produzir a resposta constitucionalmente adequada à luz 
do problema, dos fatos relevantes, analisados topicamente; (II) quanto ao papel do 
juiz, já não lhe caberá apenas uma função de conhecimento técnico, voltado para 
revelar a solução contida no enunciado normativo. O intérprete torna-se co-
participante do processo de criação do Direito, completando o trabalho do 
legislador, ao fazer valorações de sentido para as cláusulas abertas e ao realizar 
escolhas entre soluções possíveis.41  

                                                
36 GRAU, Eros Roberto. Op., cit.,, 2003, p. 80-81. 
37 ALEXY, Robert. Op., cit.,, 2008, p. 54. 
38 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Trad. José Lamego. 4 ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2005, p. 02. 
39 Segundo define o autor: “os elementos tradicionais de interpretação do Direito, de longa data definidos como o 
gramatical, o histórico, o sistemático e o teleológico. Cabe anotar, neste passo, para adiante voltar-se ao tema, 
que os critérios tradicionais de solução de eventuais conflitos normativos são o hierárquico (lei superior 
prevalece sobre a inferior), o temporal (lei posterior prevalece sobre a anterior) e o especial (lei especial 
prevalece sobre a geral).” BARROSO, Luiz Roberto. Op., cit.,, p. 7. 
40 Id., Ibid., p. 7. 
41 Id., Ibid., p. 8. 
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Percebe-se, então, conforme destacado pelo autor, que o atual contexto interpretativo 

exige que se trabalhe com categorias normativas novas, nas quais se fazem presentes 

cláusulas gerais, princípios, colisão e ponderação de normas constitucionais, bem como o 

exercício argumentativo. 

De toda essa alteração na técnica interpretativa resulta a possibilidade de uma maior 

interferência do intérprete na própria criação do Direito, o que, se por uma lado representa o 

meio necessário para a efetivação da irradiação constitucional, por outro impõe uma maior 

abertura para a verificação de arbítrios, oriundos de decisões eivadas de voluntarismos ou 

personalismos.  

Não bastasse isso, destaca Alexy que, seja pela sua menor densidade regulatória, seja 

pelo profundo dissenso que envolve os bens por eles tutelados, os direitos fundamentais são 

marcados por uma intensa controvérsia, o que reclama a estruturação de respostas fincadas em 

processos lógicos e racionais de argumentação.42  

Ainda no âmbito do reconhecimento da natureza controvertida da aplicação dos 

direitos fundamentais, mas com a análise direcionada para o domínio das ciências criminais, 

destaca Mello que na implementação de um sistema de base neoconstitucionalista “surgem 

inevitáveis conflitos entre os direitos fundamentais que concretizam direitos contra o Estado – 

como direitos negativos – e os direitos que devem ser efetivados por intermédio do Estado – 

como direitos positivos”.43    

Ao tratar do processo argumentativo específico ao âmbito dos direitos fundamentais, 

Alexy esclarece que não se mostram suficientes as bases utilizadas pela argumentação 

jurídica geral. Segundo afirma, a mudança da base de argumentação, da lei ordinária 

(caracterizada por sua maior concretude) para as disposições de direitos fundamentais (por 

sua vez, portadoras de uma grande abstração, abertura e ideologia) exigem uma outra base 

argumentativa para que se alcance uma maior controlabilidade racional.44  

Porém, mesmo após elaborar todo um estudo acerca da argumentação a ser 

desenvolvida em sede dos direitos fundamentais, que deve se utilizar do texto constitucional, 

dos precedentes e da dogmática específica da teoria dos direitos fundamentais, reconhece o 

supracitado autor que “a partir dessa base, a determinação e a estruturação da argumentação 

                                                
42 ALEXY, Robert. Op., cit.,, 2008, p. 25-29. 
43 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. Op., cit., p. 195. 
44 ALEXY, Robert. Op., cit.,, 2008, p. 551. 
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nesse âmbito ganham em racionalidade, mas também que a extensão e a força do controle que 

daí decorrem são limitadas. Uma considerável lacuna permanece”.45  

A referida abertura argumentativa e a indeterminação dela decorrente se mostram 

bastante acentuadas nas hipóteses em que se configura uma possível aplicação antagônica de 

princípios ou regras de direitos fundamentais, do que decorrem as técnicas incidentes sobre a 

colisão de direitos dessa espécie, que assumem especial relevância para o presente estudo, 

razão pela qual serão objeto do tópico seguinte. 

 

1.1.4 Breve análise do choque entre direitos fundamentais à luz da doutrina de Robert 

Alexy 

 

Já se demonstrou neste trabalho que os direitos fundamentais fornecem uma ordem 

objetiva de valores ao sistema jurídico, que, por consistirem em normas jurídicas dotadas de 

eficácia e por refletirem toda uma gama de pretensões, em meio a uma sociedade complexa e 

plural, tornam normal e sintomático a existência de choque entre eles.46 

Nessa mesma linha de raciocínio, ao tratar da inevitabilidade de conflitos entre os 

direitos fundamentais, Mello esclarece que a sua regulamentação por meio de normas 

jurídicas de textura aberta acaba por permitir o alcance de uma máxima efetividade dos 

preceitos em oposição, posto que a aplicação de tais direitos fundamentais colidentes se dá a 

partir de um processo hermenêutico fincado na técnica de ponderação de valores, bem como 

no princípio da proporcionalidade.47 

Merece atenção o fato de que o gênero normas de direitos fundamentais encontra-se 

consubstanciado por meio de duas espécies normativas, quais sejam, as regras de direitos 

fundamentais e os princípios de direitos fundamentais. Essas espécies normativas se 

diferenciam qualitativamente, porquanto as regras se apresentam como determinações, a 

serem satisfeitas (ou não) em sua inteireza, enquanto os princípios traduzem mandados de 

otimização, por meio dos quais o ordenamento jurídico impõe a satisfação de um determinado 

valor no maior grau possível.48 

Desta forma, cumpre observar que os direitos fundamentais podem se mostrar 

aparentemente inconciliáveis tanto sob a forma de regras, quanto sob a forma de princípios. E, 

                                                
45 Id., Ibid., p. 573. 
46 BARCELLOS, Ana Paula de. Op., cit.,, p. 5-6. 
47 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. Op., cit., p. 195-196. 
48 ALEXY, Robert. Op., cit.,, 2008, p. 90-91. 
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por se tratar de espécies normativas que possuem diferença qualitativa, em tais situações 

exigem também formas diferenciadas de resolução. 

Merece destaque, entretanto, que a própria natureza de direitos fundamentais acaba 

por conciliar em maior medida tais direitos com tipo normativo de cunho principiológico, 

apresentando-se menos frequente a sua regulamentação por meio do tipo normativo regra.49    

Assim, tem-se que as situações inconciliáveis podem gerar a colisão entre princípios 

ou, ainda, mesmo que em menor número, o conflito entre regras. Conforme esclarece Alexy, o 

que se mostra “comum às colisões entre princípios e aos conflitos entre regras é o fato de que 

duas normas, se isoladamente aplicadas, levariam a resultados inconciliáveis entre si, ou seja, 

a dois juízos concretos de dever-ser jurídico contraditórios”.50     

Explica o supracitado autor que o conflito de regras somente pode ser resolvido por 

meio da introdução de uma cláusula de exceção ou da declaração de invalidez de uma delas. 

Já no caso de colisão de princípios, não há a necessidade de declaração de invalidez ou 

mesmo de regras de exceção, encontra-se a solução por meio de um juízo de precedência de 

um princípio sobre outro, o que somente pode ser determinado diante de um caso concreto. 

Assim, conclui Alexy que o conflito de regras se resolve no plano da validade, enquanto a 

colisão de princípios se resolve na dimensão do peso.51 

Das breves linhas apresentadas acerca da possibilidade de choque entre os princípios 

e regras fundamentais, resulta evidenciado, por decorrência lógica, a necessidade de se 

estudar a possibilidade e os limites das restrições aos direitos fundamentais.  

Neste âmbito da análise, impõe-se registrar, preliminarmente, a advertência esboçada 

por Mir Puig, no sentido de se ressaltar a preocupação com o agravamento mundial do 

problema da criminalidade e o conseqüente clamor pela adoção de políticas punitivistas, que 

reclamam do Estado uma atuação penal para além dos limites constitucionalmente 

estabelecidos. Por tais fatores, assevera o autor que “resulta especialmente conveniente insistir 

en la necesidad de someter la legislación penal y su aplicación (policial, judicial y 

penitenciaria) a las exigencias de la Constitución”52. 

Corrobora tal linha de raciocínio a doutrina de Mello, a qual merece a exata 

transcrição: 

 
[...] quando se trata de direitos fundamentais em matéria penal, sua relativização 
deve ser vista com extrema cautela, pois a intervenção penal caminha no limite entre 

                                                
49 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. Op., cit., p. 201. 
50 ALEXY, Robert. Op., cit.,, 2008, p. 92. 
51 Id., Ibid., p. 93-94. 
52 MIR PUIG, Santiago. Bases constitucionales del derecho penal. Madrid: Iustel, 2011, p. 13-14. 



27 

 

a justiça e o abuso, na constante tensão entre o exercício do poder punitivo e o 
respeito à dignidade humana. Qualquer movimento no sentido de se ampliar a 
intervenção punitiva em nome da preservação de novos direitos fundamentais 
esbarra justamente na quebra do tênue equilíbrio em que se situa o conflito entre 
dignidade humana e Direito Penal.53  

 
Não obstante estabelecidas tais advertências, no sentido da necessidade de se 

particularizar os parâmetros de análise sobre a hermenêutica dispensada às hipóteses de 

colisão de direitos fundamentais em âmbito penal, cumpre consignar a impossibilidade de se 

falar em princípios fundamentais absolutos. Como bem esclarece Alexy, sendo os princípios 

mandados de otimização, caracterizados por sua generalidade e abstração, eles apenas 

representam um direito prima facie, podendo ser restringidos em decorrência de uma relação 

de preferência frente a outro princípio fundamental. Utiliza o autor do exemplo da dignidade 

humana, que aparentemente se revela um princípio absoluto, porém demonstra que “não é o 

princípio que é absoluto, mas a regra, a qual, em razão de sua abertura semântica, não 

necessita de limitação em face de alguma possível relação de preferência”.54     

Nesta ordem de intelecção, somente se pode alcançar a regra absoluta após todo um 

proceder hermenêutico que permita a verificação da relação de preferência entre os princípios 

fundamentais aplicáveis à hipótese para a qual se estabelece a regra. Assim, enquanto os 

direitos fundamentais estiverem postos em sua característica de generalidade e abstração, não 

se pode cogitar serem eles absolutos. 

Pois bem, explicitada a impossibilidade de se defender um princípio fundamental 

como absoluto, cumpre analisar os aspectos dogmáticos que circundam sua restrição. 

No âmbito da discussão acerca da restrição de direitos fundamentais, expõe Alexy a 

existência de duas teorias. A teoria interna, em que os seus adeptos defendem não se poder 

falar em restrição, já que, na verdade, o que se tem é a delimitação do próprio conteúdo do 

direito, e não sua restrição. Já na teoria externa, considera-se existente tanto o direito como a 

sua limitação, podendo ainda existir o direito sem a respectiva restrição. Conclui o autor que a 

teoria externa é aquela que se harmoniza com o modelo de princípios, entendendo-se que a 

limitação não se opera simplesmente sobre o bem protegido, mas sobre o próprio direito 

prima facie.55     

Segue o autor evidenciando a existência de uma estrita ligação entre o direito 

fundamental objeto da restrição e o bem por ele tutelado. Isto porque com a restrição do 

direito fundamental também se opera a restrição do próprio bem jurídico tutelado, já que os 

                                                
53 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. Op., cit., p. 196. 
54 ALEXY, Robert. Op., cit.,, 2008, p. 113. 
55 Id., Ibid., p. 276-280. 



28 

 

direitos fundamentais prima facie buscam a sua proteção na maior medida possível. Expõe, 

ainda, que as restrições a direitos fundamentais consistem em normas que restringem direitos 

fundamentais prima facie, sendo possível, inclusive, que os próprios princípios fundamentais 

figurem como restrições, já que podem ser eles a razão de limitação de um direito ou 

liberdade prima facie.56 

Por fim, ainda no que concerne à restrição de direitos fundamentais, cumpre a análise 

da discussão acerca da existência de um conteúdo essencial desses direitos, que funcionaria 

como um núcleo mínimo absoluto, intocável mesmos diante dos juízos de ponderação entre 

princípios. Assim, explicitada a impossibilidade de se falar em princípio fundamental 

absoluto, bem como as razões lógicas que podem levar à restrição desses direitos, apresenta-

se de forma mais complexa a indagação se tal restrição pode se efetivar a ponto de aniquilar, 

por completo, o bem jurídico objeto de proteção do direito fundamental prima facie. 

A restringibilidade dos direitos fundamentais decorre de sua natureza 

principiológica, permitindo sua limitação diante de outro princípio fundamental que se 

apresente, em determinada hipótese, com um peso maior que o direito restringido.  

Neste âmbito de análise, destaca Alexy que é mais acertada a teoria subjetiva, na 

qual se direciona a verificação da possibilidade de restrição absoluta do direito fundamental 

com foco no seu titular. Em contraposição, a teoria objetiva defende que tal análise tem de ser 

feita considerando-se apenas a previsão constitucional de tal direito, como defesa da opção 

exercida pelo sistema jurídico constitucional. Porém, como bem observa o autor, mais 

importante é a análise das teorias subjetivas, que podem se apresentar como relativas ou 

absolutas. Para a teoria relativa, o conteúdo essencial decorreria do resultado do sopesamento 

dos princípios fundamentais, o que significa dizer que “a garantia do conteúdo essencial é 

reduzida à máxima da proporcionalidade”. Noutra quadra, a teoria absoluta afirma que cada 

direito fundamental possui seu núcleo absoluto, que não pode ser afetado em hipótese 

alguma.57 

Em síntese conclusiva, afirma Alexy que a defesa da teoria absoluta não deixa de ser 

uma aplicação última da proporcionalidade (fundamento da teoria relativa), porquanto 

esclarece que quanto maior é o nível de restrição sofrido por um direito fundamental prima 

facie, maior é a sua resistência frente às restrições, já que as “razões contrapostas têm que 

                                                
56 Id., Ibid., p. 281-285. 
57 Id., Ibid., p. 295-298. 
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crescer de forma sobreproporcional”, alcançado determinado nível em que “nenhum princípio 

colidente prevalecerá”.58 

Do exposto, tem-se que o neoconstitucionalismo implementou nos ordenamentos 

jurídicos contemporâneos um pensamento sistêmico orientado pela força normativa dos 

preceitos fundamentais, exigindo uma complementação das técnicas interpretativas para 

tornar o aplicador do direito apto à compreender os diversos ramos do Direito a partir da 

ordem de valores imposta pela Constituição.  

Não por outro motivo, o âmbito das ciências criminais, responsável pela proteção dos 

bens jurídicos mais essências da sociedade, seja pela perspectiva da vítima, seja pela do 

acusado, passou a cobrar do intérprete uma vinculação ainda mais estreita com os ditames 

constitucionais, de forma a impedir a sua utilização como instrumento de arbitrariedades do 

poder estatal em detrimento dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. É a partir 

desta constatação que se passa à análise do sistema penal e processual penal condizente com a 

ordem constitucional pátria e os seus valores fundamentais. 

 

1.2 A PARTIR DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, A DEFINIÇÃO DO SISTEMA 

PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO: MODELO ACUSATÓRIO-GARANTISTA 

 

1.2.1 O descompasso entre a legislação processual penal pátria e os preceitos 

fundamentais: um necessário filtro constitucional  

 

A análise do sistema processual penal brasileiro exige do pesquisador um olhar 

atento sobre o a sua base normativa. Com efeito, diante dos atuais contornos estabelecidos 

pelo neoconstitucionalismo, a identificação da sistemática processual penal brasileira resulta 

da análise não apenas do Código de Processo Penal (CPP) e legislações esparsas, como 

também, e principalmente, dos preceitos constitucionais. 

Ocorre que, em verdadeiro contra-senso, o CPP pátrio antecede em quase 5 (cinco) 

décadas a Ordem Constitucional vigente desde 1988. Muito mais evidente se mostra essa 

desarmonia em se analisando a contextualização histórica destes dispositivos. 

Pode-se afirmar ser o CPP fruto do regime fascista de 1930, por meio do qual foi 

implementada uma política utilitarista de repressão às práticas de subversão à ordem. Por 

outro lado, a Constituição Federal de 1988 (CF-88) decorre de uma realidade social e política 

                                                
58 Id., Ibid., p. 300-301. 
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de forte combate ao regime autoritário, figurando, assim, como símbolo da instauração, ao 

menos no aspecto formal, de um Estado Democrático de Direito. 

No que concerne às raízes ideológicas e políticas do CPP de 1941, tem-se clara a 

adoção do sistema inquisitorial pelo regime totalitário então vigente, totalmente 

despreocupado com os direitos fundamentais do indivíduo, ao passo que busca instituir um 

sistema repressivo marcado por uma política de ordem eficientista, na lógica dos fins 

justificam os meios. Tal conclusão é facilmente alcançada pela simples e literal análise da sua 

exposição de motivos. Neste sentido, vale a exata transcrição: 
 

II – [...] As nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos réus, ainda que 
colhidos em flagrante ou confundidos pela evidência das provas, um tão extenso 
catálogo de garantias e favores, que a repressão se torna, necessariamente, 
defeituosa e retardatária, decorrendo daí um indireto estímulo à expansão da 
criminalidade. Urge que seja abolida a injustificável primazia do interesse do 
indivíduo sobre a tutela social. (...) Este o critério que presidiu à elaboração do 
presente projeto de Código. No seu texto, não são reproduzidas as fórmulas 
tradicionais de um mal-avisado favorecimento legal aos criminosos. O processo 
penal é aliviado dos excessos de formalismo e joeirado de certos critérios 
normativos com que, sob o influxo de um mal-compreendido individualismo ou de 
um sentimentalismo mais ou menos equívoco, se transige com a necessidade de uma 
rigorosa e expedita aplicação da justiça penal.59 [grifos aditados] 

 
E continua: 

 
As nulidades processuais, reduzidas ao mínimo, deixam de ser o que têm sido até 
agora, isto é, um meandro técnico por onde se escoa a substância do processo e 
se perdem o tempo e a gravidade da justiça. É coibido o êxito das fraudes, 
subterfúgios e alicantinas. É restringida a aplicação do in dubio pro reo. É 
ampliada a noção de flagrante delito, para o efeito da prisão provisória.60 [grifos 
aditados] 

 
Demonstra, também, de forma expressa e direta, tratar-se de legislação processual 

penal copiada e importada daquela utilizada no regime fascista italiano: 
 

Quando da última reforma do processo penal da Itália, o Ministro Rocco, referindo-
se a algumas dessas medidas e outras análogas, introduzidas no projeto preliminar, 
advertia que elas certamente iriam provocar o desagrado daqueles que estavam 
acostumados a aproveitar e mesmo abusar das inveteradas deficiências e fraquezas 
da processualística penal até então vigente.61 [grifo aditado]. 

 
Segundo destaca Pacelli, “por razões óbvias de origem”, o CPP pátrio revela a 

adoção de valores totalitários, “E nem poderia ser de outro modo, a julgar pelo paradigma 

                                                
59 Texto extraído do item II do Decreto-Lei nº. 3.689 de 3.10.1941. Exposição de Motivos do Código de 
Processo Penal.   
60 Texto extraído do item II do Decreto-Lei nº. 3.689 de 3.10.1941. Exposição de Motivos do Código de 
Processo Penal.   
61 ALEXY, Robert. Op., cit.,, 2008, p. 300-301. 
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escolhido e justificado, por escrito e expressamente, pelo responsável pelo projeto, Ministro 

Francisco Campos, conforme se observa em sua Exposição de Motivos.”62 

Impõe-se, portanto, a constatação da adoção de um sistema legal 

(infraconstitucional) inquisitorial, pautado em objetivos repressores e policialescos, com 

declarada derrogação de direitos e garantias do indivíduo suspeito ou acusado. Neste sentido, 

ao menos uma qualidade tem de ser reconhecida, qual seja, a franqueza de seus responsáveis. 

Apesar da necessária constatação de que se tratava de época propícia para a defesa de tais 

ideologias, os seus defensores assim o fizeram, diferentemente daqueles que atualmente 

procuram conferir a tal dispositivo legal ares de democracia e respeito aos direitos 

fundamentais do indivíduo.  

Nesta mesma linha de raciocínio, por reconhecer haver nítida contradição entre os 

valores consagrados na Constituição Federal de 1988 e no Código de Processo Penal de 1941, 

Nucci afirma que o sistema processual brasileiro, se considerada a normatização 

constitucional, revela-se acusatório; mas se observada a legislação infraconstitucional, revela-

se misto.63  

Apesar do aparente acerto, já que condizente com a realidade prática ainda 

experimentada em sede do desenvolvimento da processualística penal brasileira, o 

reconhecimento do sistema processual penal pátrio como misto consiste em odioso equívoco, 

porquanto somente se revela possível para aqueles que insistem em ignorar a força normativa 

dos preceitos constitucionais, que se mostram imperativos no processo de concretização do 

Direito.  

Isto porque, desde a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, instaurou-se novo 

paradigma a ser obrigatoriamente seguido por todo o ordenamento jurídico, ou seja, passou-se 

a exigir uma releitura dos dispositivos então postos para que se possa realizar uma análise 

quanto a sua validade constitucional.  

Com efeito, ao se analisar o conjunto de regras e princípios instituído pela CF-88 que 

pertinem à processualística penal, resta evidente a adoção de um sistema condizente com um 

Estado Democrático de Direito, com nítida vocação para a defesa dos direitos e garantias dos 

indivíduos.  

Vê-se, então, que a co-existência de uma legislação infraconstitucional desarmônica 

com os valores fundamentais fincados pelo texto constitucional clama por uma superação da 

                                                
62 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 05. 
63 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2007. p. 104-105. 
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mera legalidade formal, para que se torne possível a irradiação dos valores constitucionais por 

todo o ordenamento jurídico.  

Neste momento da análise, cumpre relembrar o quanto já exposto linhas acima, 

especificamente no que concerne à diferença entre norma e texto, constituindo, 

respectivamente, significado e símbolo.64 Esta proposição hermenêutica nada mais é que uma 

conseqüência direta e indissociável da concepção sistêmica do Direito. Conforme asseverado 

por Bobbio, a Teoria Geral do Direito se perdeu durante muito tempo do estudo de seus 

problemas na limitação da análise sobre a norma jurídica considerada isoladamente, 

“considerada como um todo que se basta a si mesmo, que do ponto de vista da norma jurídica 

considerada como parte de um todo mais vasto que a compreende”.65  

Com isso, quando da produção da norma, mesmo em se tratando de texto (dispositivo 

legal) anterior à Constituição Federal de 1988, faz-se imperiosa a adoção de novo paradigma, 

estando este em harmonia com os preceitos impostos pela norma matriz do ordenamento 

jurídico então vigente. Assim, para que o exercício do ius puniendi se mostre legítimo não 

basta somente que este seja exercido exclusivamente pelos organismos estatais competentes, 

mas, principalmente, que estes atuem dentro de uma legalidade pautada nos direitos e 

garantias constitucionalmente impostos.  

Neste sentido, Lopes Junior traz à reflexão a necessidade de se definir a lógica do 

sistema, ou seja, revelar o paradigma de leitura do processo penal, para que a atividade 

interpretativa voltada à aplicação de suas regras se mostre capaz de satisfazer as exigências 

constitucionais. Para tanto, defende o autor a necessidade de conscientização acerca da 

natureza fundante da constituição, de forma a se perceber que é ela quem constitui-a-ação, 

impondo-se, assim, a realização do Direito Processual Penal por meio da sua 

instrumentalidade constitucional.66  

Observa-se, entretanto, existir na prática jurídica brasileira a perpetuação de uma 

flagrante inversão da lógica interpretativa, do que resulta inegável crise da teoria das fontes. 

Nega-se, reiteradamente, eficácia aos preceitos constitucionais, ao passo que se promove a 

leitura da Carta Magna a partir dos dispositivos infraconstitucionais, invertendo-se, com isso, 

toda uma lógica basilar do sistema Constitucional pátrio. Esclarecedora é a doutrina de Streck, 

ao tratar da crise interpretativa decorrente do reconhecimento invertido das fontes de Direito: 
                                                
64 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2003, p. 80-81. 
65 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico – 7ª ed. – Tradução Maria Celeste Cordeiro Leite dos 
Santos. Brasília: UNB, 1996, p. 20. 
66 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen 
Júris, 2007, p. 07-08. 
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Com sustentação em Kelsen e Hart (para falar apenas destes), passando pelos 
realistas norte-americanos e escandinavos, construiu-se, com o passar dos anos, uma 
resistência ao novo paradigma de Direito e de Estado que exsurgiu com o segundo 
pós-guerra. O novo constitucionalismo — que exige uma nova teoria das fontes, 
uma nova teoria da norma e um novo modo de compreender o Direito — ainda não 
aconteceu. Veja-se, nesse sentido, que  
(a) continuamos a pensar que a lei é a única fonte, bastando, v.g., ver o que fizemos 
com o mandado de injunção, “exigindo” uma “lei regulamentadora”, ignorando que 
a própria Constituição é a nova fonte; 
(b) continuamos a acreditar no mundo ficcional das regras, ignorando que a (velha) 
teoria da norma necessita recepcionar a era dos princípios, que, fundamentalmente, 
introduzem no Direito a realidade escamoteada historicamente pelo mundo das 
regras do positivismo;  
(c) não nos damos conta de que o esquema sujeito-objeto, sustentador do modo 
dedutivo-subsuntivo de interpretar, sucumbiu em face do giro lingüístico-ontológico 
(em especial, a hermenêutica, sem olvidar a importância das teorias discursivas);  
(d) porque atrelados ao esquema sujeito-objeto, não conseguimos compreender a 
relação entre texto e norma, isto é, do objetivismo simplificador partimos em direção 
aos diversos axiologismos. Como conseqüência, estabeleceu-se um “ceticismo 
hermenêutico”, cujo resultado é a arbitrariedade interpretativa.  
Este é o estado da arte do modus interpretativo que ainda domina o imaginário 
jurídico prevalente em parcela considerável da doutrina e da jurisprudência praticada 
em terrae brasilis. Trata-se, fundamentalmente, de um problema paradigmático, 
bem representado por aquilo que venho denominando de “baixa 
constitucionalidade” e “crise de dupla face” [...].67 

 
A Constituição figura como a matriz de validade de todo o sistema jurídico pátrio, de 

forma a não se mostrar admissível qualquer inversão na lógica interpretativa. Muito pelo 

contrário, mostra-se impositiva a leitura de todo e qualquer dispositivo sob a égide dos 

preceitos constitucionais. Tal postura exige, então, a adoção de uma hermenêutica capaz de 

harmonizar dispositivos ainda vigentes na legislação processual penal frente aos preceitos 

democráticos e de direito esculpidos na Constituição Federal de 1988.  

Por outro lado, no que concerne a alguns desses dispositivos, insta verificar a 

ocorrência da não-recepção constitucional, em razão da impossibilidade de se proceder, sobre 

os mesmos, uma interpretação reveladora de uma norma sistematicamente harmônica com a 

Lex Fundamentalis de 1988. O mesmo se impõe sobre alguns dispositivos que, mesmo 

posteriores à promulgação da Carta Magna, revelam-se inconstitucionais por padecer da 

ausência do núcleo fundante de um processo penal de índole democrática, conforme imposto 

pelo sistema constitucional pátrio. 

                                                
67 STRECK, Lenio Luiz. Crise de paradigmas: Devemos nos importar, sim, com o que a doutrina diz.Disponível 
em: http://www.leniostreck.com.br/site/wp-content/uploads/2011/10/10.pdf. Acesso em: 30 de março de 2013. 
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Por fim, imperioso concluir pela impossibilidade de se manter a sistemática imposta 

pelo Código de Processo Penal de 1941, conforme declarado em sua exposição de motivos, 

operando-se, para tanto, verdadeira mudança de paradigma.68  

Resta, portanto, inequívoca a não-recepção, ou mesmo a inconstitucionalidade – para 

aqueles posteriores à promulgação da Carta Magna de 1988 –, de todos os dispositivos 

inidôneos com a nova sistemática constitucional pátria, exigindo-se, assim, dos intérpretes do 

direito, um proceder hermenêutico capaz de extrair dos dispositivos processuais penais ainda 

vigentes normas concretizadoras dos preceitos constitucionais.  

Com isso, no que tange à legislação anterior à Carta Magna, conclui-se que somente 

os dispositivos dos quais se mostre possível um proceder interpretativo conforme a 

Constituição foram recepcionados por esta. Em conseqüência, ficam vedadas todas as 

interpretações sobre esses dispositivos que não sejam consagradoras de sua releitura 

constitucional.  

Vale-se então, aqui, da (des)construção operada por Lopes Junior sobre os termos 

alienada69 e constituição70, para concluir que um operador do direito incapaz de se valer do 

conhecimento de outros ramos do saber – como a sociologia, criminologia, ciências políticas 

etc. –, bem como de uma visão sistêmica do próprio ordenamento jurídico, revela-se incapaz 

de “constituir-a-ação” dele esperada, e a ele imposta, mostrando assim que ele “ali-é-nada”, 

senão um mero propagador de preconceitos, e aqui reportando-se, mais uma vez, ao 

supracitado autor conclui-se que “Einstein tinha razão: Que época triste essa nossa, em que é 

mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo”.71  

Evidenciado, então, que o ordenamento jurídico pátrio exige, para sua efetiva 

compreensão, a identificação de sua base principiológica formadora de um raciocínio 

sistemático, mostra-se oportuno analisar o processo penal pátrio à luz dos comandos 

constitucionais, de sorte a se tornar possível identificar os contornos da processualística penal 

aqui adotada como marco teórico.  

 

 

                                                
68 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen 
Júris, 2007, p. 11. 
69 LOPES JUNIOR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal: Fundamentos da instrumentalidade 
Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 11-12. 
70 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen 
Júris, 2007, p. 08. 
71 Id., Ibid, p. 09. 
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1.2.2 Constituição Cidadã, Estado Democrático de Direito e Sistema processual 

acusatório e de índole garantista 

 

Definido que a Constituição Federal de 1988 é a matriz de validade do ordenamento 

jurídico brasileiro, de forma a impor a concretização de um sistema jurídico de índole 

Democrática, enquanto que o Código de Processo Penal de 1941, ainda vigente em sua 

estrutura, apesar das alterações legislativas sofridas, possui essência declaradamente 

policialesca, típica de um Estado totalitário, cumpre analisar os contornos da definição do 

sistema processual penal brasileiro.     

Inicialmente, vale destacar que a evolução histórica do processo penal pode ser 

identificada por intermédio da análise dos diferentes sistemas processuais penais adotados 

pelos Estados em todo o mundo, sempre em consonância com os respectivos regimes sócio-

políticos. Conforme destaca Thums, “o sistema inquisitivo é compatível com Estados 

autoritários, de Direito Penal máximo, enquanto o sistema acusatório (de garantias) preconiza 

o Direito Penal mínimo e direitos fundamentais maximizados”.72  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Goldschmidt identifica os princípios de 

política criminal como parte integrante da própria política estatal, razão pela qual afirma que 

“o processo penal de uma nação não é senão um termômetro dos elementos autoritários ou 

democráticos da sua Constituição”. 73  

Neste contexto, a doutrina costuma identificar a existência de três diferentes sistemas 

processuais, quais sejam, o acusatório74, o inquisitório75 e o misto76. Estes sistemas encontram 

                                                
72 THUMS, Gilberto. Sistemas Processuais Penais: Tempo, Tecnologia, Dromologia e Garantismo. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 175. 
73 GOLDSCHMIDT. James. Problemas Jurídicos y Políticos del Processo Penal. Barcelona: Bosch, 1935, p. 67, 
apud LOPES JUNIOR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal: Fundamentos da instrumentalidade 
Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 02. 
74 Os contornos do sistema acusatório serão detidamente analisados neste trabalho. 
75 O sistema inquisitivo puro apresenta como elementos importantes na sua caracterização: a) a concentração de 
funções – acusar, julgar e até mesmo defender – em um só sujeito, o juiz inquisidor; b) utilização de um processo 
investigatório secreto, escrito – em virtude de, àquela época, a maioria da população ser analfabeta –, restando, 
assim, não aberto ao contraditório; c) prisão anterior à condenação como regra; d) a falaciosa busca da verdade 
real – da qual decorria o próximo elemento; e) utilização da tortura e de outras técnicas voltadas para o alcance 
da confissão, já que o intuito de se chegar à verdade real justificaria uma política de os fins justificam os meios; 
f) tarifação das provas, elegendo-se a confissão como a rainha destas; g) a substituição do tratamento dispensado 
ao acusado que, de parte processual responsável pela manutenção de sua inocência e liberdade, passa a figurar 
como mero objeto de investigação. 
76 Para efeito de uma breve menção ao denominado sistema misto, vale-se aqui da exata definição proposta por 
LUIGI FERRAJOLI: “monstro, nascido da junção entre os processos acusatório e inquisitório, que foi assim 
denominado processo misto, com prevalência inquisitória na primeira fase, escrita, secreta, dominada pela 
acusação pública e pela ausência de participação do imputado quando este era privado da liberdade; 
tendentemente acusatório na fase seguinte dos debates, caracterizada pelo contraditório público e oral entre 
acusação e defesa, porém destinado a se tornar uma mera repetição ou encenação da primeira fase”. 
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fácil individualização em virtude de possuírem elementos nucleares bastante diferenciados. 

Malgrado haja importante ponto em comum, eis que servem de instrumento para o exercício 

do ius puniendi estatal, distanciam-se em essência à medida que postulam tratamento diverso 

aos sujeitos processuais conforme o grau de respeito dispensado aos direitos fundamentais do 

indivíduo. 

Thums, ao tratar da identificação dos sistemas processuais penais, revela uma 

numerosa gama de características que se mostram relevantes nesta tarefa: 
 

Várias categorias devem ser levadas em conta para distinguir-se um sistema 
processual penal: delimitação do campo acusatório; direito de refutação da 
imputação; tratamento dispensado ao réu durante a instrução; consideração com a 
dignidade da pessoa humana; direito de defesa ampla; direito à última palavra; 
contraditório; juiz natural; poderes instrutórios conferidos ao juiz na busca da 
verdade; sistema, produção e apreciação da prova; fundamentação da decisão 
judicial; entre outros.77  

 
Ocorre que, diante de todas essas características acima mencionadas, pode-se 

identificar, para efeito de uma sistematização, o elemento caracterizador de um sistema 

processual penal. Assim, faz-se mister o reconhecimento do que Coutinho denomina de 

princípio unificador ou informador, reportando-se, com isso, ao elemento nuclear de um 

sistema, seja ele inquisitório ou acusatório, que o caracteriza enquanto tal.78 

De logo, vale esclarecer que não se quer, com tal linha de raciocínio, reduzir a 

caracterização dos sistemas processuais penais pela verificação de apenas um elemento. Visto 

em sua completude, tanto o sistema inquisitório, quanto o acusatório são alicerçados numa 

pluralidade de elementos, que, quando analisados em conjunto, expressam o nível de 

desenvolvimento democrático de um Estado.  

Assim, o sistema acusatório pode ser identificado como aquele cujos institutos são 

dispostos não com a finalidade única de promover uma aplicação utilitarista da persecução 

penal, mas sim como aquele que apresente como escopo fundante a limitação do poder 

punitivo estatal em prol da efetivação dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo.     

Com efeito, é nesta linha de raciocínio que se afirma haver uma intrínseca correlação 

entre sistema acusatório e modelo garantista. Importa evidenciar, entretanto, que aqui se 

refere à concepção moderna de garantismo, e não à clássica, nos termos propugnados por 

Ferrajoli. Segundo o autor, há que se afirmar a superação da visão clássica do modelo 

                                                                                                                                                   
FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 454. 
77 THUMS, Gilberto. Op. cit., p. 182. 
78 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do novo juiz no processo penal. In: Crítica à Teoria Geral 
do Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 16-17. 
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garantista, a partir da identificação de quatro espaços de poder intrínsecos à atividade 

jurisdicional: 
 

A idéia de um silogismo judicial perfeito, que permita a verificação absoluta dos 
fatos legalmente puníveis, corresponde, como veremos a partir deste capítulo, a uma 
ilusão metafísica: com efeito, tanto as condições de uso do termo “verdadeiro” 
quanto os critérios de aceitação da “verdade” no processo exigem inevitavelmente 
decisões dotadas de margens mais ou menos amplas de discricionariedade. Em 
conseqüência, na atividade judicial existem espaços de poder específicos e em 
parte insuprimíveis, que é tarefa da análise filosófica distinguir e explicar para 
permitir sua redução e controle. Distinguirei estes espaços – que em seu 
conjunto formam o poder judicial (...) – em quatro tipos: o poder de indicação, 
de interpretação ou de verificação jurídica; o poder de comprovação probatória 
ou de verificação fática; o poder de conotação ou de compreensão eqüitativa; o 
poder de disposição ou de valoração ético-política.79 [grifo aditado] 

 
Partindo do reconhecimento da impossibilidade de se alcançar um sistema garantista 

por completo fechado, ou seja, com total desaparecimento dos espaços abertos à 

transformação da discricionariedade em arbitrariedade, Ferrajoli consagra a natureza 

estritamente utópica do modelo garantista clássico, evidenciando a necessidade de se efetivar 

uma redefinição do que se denomina garantismo. Para tanto, defende o autor ser 

imprescindível que se estabeleça até que medida a impossibilidade de se alcançar esse modelo 

garantista utópico se deve à existência de espaços irredutíveis de poder em sede da 

interpretação da lei, valoração dos fatos e das provas, ou se, por outro lado, decorre de 

espaços de arbítrio em âmbito normativo ou do exercício do Poder Jurisdicional, hipóteses nas 

quais se mostra possível o controle do exercício de tal poder.80  

Nesta linha de raciocínio, parte-se de um modelo não apenas abstratamente 

idealizável, mas inteiramente concretizável, à medida que se reconhece as brechas oriundas da 

subjetividade inseparável dos operados do direito, já que estas são inerentes a qualquer 

atividade humana. Trata-se, aqui, de reconhecer as especificidades do objeto de estudo, 

admitindo a sua complexidade e a impossibilidade de se constituir um sistema por completo 

fechado.    

Sendo apenas o sistema acusatório idôneo a um ordenamento jurídico constitucional-

garantista, a presença de qualquer elemento capaz de desconfigurar a sua essência, qual seja, a 

de instrumento limitador do poder punitivo estatal enquanto passível de incursões arbitrárias e 

autoritárias em detrimento das liberdades e garantias individuais, deve ser indicada como 

caracterizadora do sistema inquisitivo.  

                                                
79 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 33. 
80 Id., Ibid., p. 34. 
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Tal conclusão deve ser entendida na medida em que os sistemas processuais penais 

possuem como verdadeiro elemento caracterizador, ou princípio informador, consistente na 

essência que o acompanha, ou seja, se de cunho constitucional-garantista, voltado para a 

defesa dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, tratar-se-á de um sistema 

acusatório.  

No entanto, se o sistema processual se revelar voltado para uma política utilitarista e 

“eficientista”, na qual direitos e garantias fundamentais sejam, em qualquer grau e número, 

relegados em nome de uma política de lei e ordem, até poderá ser encontrado qualquer 

elemento “caracterizador” do sistema acusatório (ampla defesa e contraditório, livre 

convencimento motivado, separação de partes etc), mas, em conjunto, ainda se terá um 

sistema inquisitivo.  

Com efeito, não se pode crer que apenas um dos elementos constitutivos do sistema 

acusatório seja capaz de conferir ao indivíduo as garantias fundamentais frente a tão soberano 

poder que é conferido ao órgão jurisdicional penal. Em conseqüência, por não se ter 

configurado o sistema acusatório, a supressão de direito ou garantia fundamental intrínseco ao 

Devido Processo Legal Substancial constitui o predomínio de uma política utilitarista 

caracterizadora da essência inquisitorial.   

Desta forma, apresenta-se como melhor solução classificatória aquela que trata do 

sistema inquisitório como espécie de sistema residual, subsidiário, mostrando-se presente à 

medida que se afaste da essência constitucional-garantista81 intrínseca ao sistema acusatório82.  

Afirmada, então a incompatibilidade dos sistemas inquisitório e misto frente à 

consagração de um Estado Democrático de Direito, o que decorre do descompasso existente 

entre a centralidade da busca pelo respeito aos direitos e garantias fundamentais do indivíduo 

neste, enquanto aqueles são marcados pela preferência aos fins totalitários de um Estado 

Policialesco Forte, importa analisar de forma mais detida as características do sistema 

acusatório, imposto pela Constituição Federal de 1988.  

O sistema acusatório, antecessor do sistema inquisitório, calcava-se em bases 

totalmente opostas às deste. Tratou-se, em princípio, de um sistema processual penal de cunho 

                                                
81 Sistema Acusatório: (apenas) uma Necessidade do Processo Penal Constitucional. In: AZEVEDO, Rodrigo 
Ghiringhelli de (org.); CARVALHO, Salo de (org.). A Crise do Processo Penal e as Novas Reformas de 
Administração da Justiça Criminal. Porto Alegre: Notadez, 2006, p. 17-18. 
82 Vale mencionar que a instituição do júri destoa do sistema acusatório acima defendido, surgindo, assim, o 
questionamento acerca de se tratar ou não de uma herança da inquisição ou mesmo de um instituto antigarantista. 
No entanto, por não ser o objeto deste trabalho, deve-se ter em mente, apenas, que apesar de o júri não conferir 
as garantias previstas nos demais procedimentos, nele o poder de decidir sobre a aplicação ou não do ius 
puniendi é retirado do órgão Estatal e conferido ao corpo de jurados. Desta forma, pode-se concluir que o júri, 
apesar de seus inconvenientes, é sim uma forma de limitação ao poder punitivo estatal. 
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popular, voltado para a manutenção das garantias dos indivíduos e em consonância com os 

ideais formadores do Direito grego, havendo, inclusive, hipóteses de cabimento de recurso ao 

povo.83  

Pode-se afirmar, assim, como importante elemento formador deste sistema, a 

separação subjetiva bem definida entre os órgãos de acusação e de julgamento, do que resulta 

uma maior garantia de imparcialidade do órgão julgador. Conforme destaca Tourinho Filho, 

“a pedra de toque do processo acusatório é a separação das funções de acusar, defender e 

julgar”.84 

Com isso, para efeito de um sistematização dos elementos que compõe o sistema 

acusatório pode-se citar: a) a separação de funções, possuindo sujeitos distintos incumbidos 

de acusar, julgar e defender; b) a atribuição de responsabilidade concernente à produção 

probatória exclusivamente às partes; c) a garantia de um duplo grau de jurisdição; d) a 

exigência de tratamento igualitário entre as partes; e) a garantia do contraditório; f) a livre 

apreciação sobre a matéria probatória pelo juiz, sem qualquer tarifação legal das provas, do 

que decorre o princípio do livre convencimento motivado; g) a garantia do princípio da 

correlação, limitando o órgão julgador, quando da decretação da sentença, aos fatos levados à 

baila pela acusação; h) utilização de procedimento regido pela publicidade e oralidade do 

debate. 

Como bem esclarece Prado, a partir da constatação de que a CF-88 assegura ao 

Órgão Ministerial a privatividade da ação penal pública (art. 129, I); impõe o devido processo 

legal (art. 5º, LIV), com ampla defesa e contraditório (art. 5º, LXI); estabelece a presunção de 

inocência (art. 5º, LVII e LXI); e, ainda, o direito de ser julgado por um juiz imparcial (art. 5º, 

LIII), conclui-se que, apesar de não expressamente consignado, a Carta Magna brasileira 

adotou o Sistema Acusatório.85 Pode-se somar à constatação elencada pela citado autor a 

previsão constitucional da publicidade dos atos processuais e da vedação à utilização de 

provas obtidas por meios ilícitos, nos termos, respectivamente, dos incisos LX e LVI, ambos 

do art. 5º da CF-88.  

Ocorre que, não obstante a clara adoção pelo Poder Constituinte da adoção de um 

sistema acusatório, em realidade o que se observa distancia-se a passos largos da efetivação 

dos preceitos constitucionais. Com isso, conclui o autor que a análise sobre o tratamento legal 

                                                
83 LOPES JUNIOR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal: Fundamentos da instrumentalidade 
Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 162.  
84 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 18. 
85 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: A conformidade Constitucional das Leis Processuais Penais. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 195. 
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e jurisprudencial que é conferido aos sujeitos processuais no âmbito do processo penal 

brasileiro revela prevalecer a denominada teoria da aparência acusatória.86 

Corroboram tal conclusão Bizzotto, Jobim e Eberhardt, que afirmam a necessidade 

de se combater a pretendida aparência democrática que vem se atribuindo ao processo penal 

brasileiro, como se as determinações constitucionais já estivessem consagradas em sede da 

legislação e jurisprudência pátrias. Vale a exata transcrição: 
 

Ao se tratar de temas penais lidos a partir da Constituição Federal, logo surge 
enganadora a sugestão de que nada mais há para se dizer. Tudo está pronto, acabado 
e em perfeita harmonia com o sistema processual, dirão alguns satisfeitos com a 
interpretação retrospectiva que reina em nosso mundo jurídico autista. Percebe-se o 
novo com o prazer de se deleitar com o olhar do passado. MÁRIO CORTELLA 
adverte que a condição humana perde substância e energia vital toda vez que se 
sente plenamente confortável com a maneira como as coisas já estão, rendendo-se à 
sedução do repouso e imobilizando-se na acomodação (Não nascemos prontos: 
provocações filosóficas. Rio de Janeiro: Vozes, 2006, p. 11). As constantes 
violações impingidas à Constituição Federal pelo ordenamento processual penal, 
com a conveniência da dogmática, são a prova dinâmica da dissimulação 
aconchegada ao declarado escopo garantista. A tal estado aqui se insurge.87  

 
Tal constatação evidencia os contornos políticos que acabam por determinar e 

qualificar as práticas jurídicas, especialmente no âmbito penal. Com efeito, se o panorama 

político brasileiro, em especial na seara legislativa, é dos piores, sem que se apresente visível 

qualquer perspectiva concreta de melhora, deve-se elevar a fator de motivação o 

reconhecimento do papel mais ativo do Poder Judiciário, especialmente no que concerne ao 

seu poder criativo, capaz de concretizar os preceitos constitucionais. 

Trata-se de buscar, então, a formação de uma cultura efetivamente democrática, 

pautada, antes de tudo, no respeito aos direitos e garantias fundamentais do cidadão, para que 

se torne possível uma virada na ideologia e postura ainda dominantes no país, conforme 

destaca Prado: 
 

A natureza política do direito e do processo penal é responsável pelo tipo de técnica 
empregada nos tribunais. Sem entender isso, tal seja, sem compreender que as 
técnicas em direito são informadas por critérios ideológicos, corre-se o risco de se 
persistir acreditando em uma neutralidade axiológica dos instrumentos do poder 
punitivo, esvaziando o conteúdo das funções a serem exercidas pelos profissionais. 
Daí que não bastam os novos prédios, as novas carreiras jurídicas (ou novas formas 
de trabalhar as conhecidas carreiras) e os novos procedimentos legais se as pessoas 

                                                
86 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: A conformidade Constitucional das Leis Processuais Penais. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 195. 
87 BIZZOTTO, Alexandre; JOBIM, Augusto; EBERHARDT, Marcos.  Sistema Acusatório: (apenas) uma 
Necessidade do Processo Penal Constitucional. In: AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de (org.); CARVALHO, 
Salo de (org.). A Crise do Processo Penal e as Novas Reformas de Administração da Justiça Criminal. Porto 
Alegre: Notadez, 2006, p. 13-14. 
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continuam agindo e pensando como se ainda vivessem sob auspício de métodos 
inquisitivos.88  

 
Trata-se do reconhecimento do papel central que assumem os princípios 

constitucionais no ordenamento jurídico pátrio, de forma a condicionar a estruturação e 

aplicação das regras jurídicas. Por tal motivo, no âmbito específico deste trabalho, afirma-se 

com propriedade que “são os princípios protetivos da liberdade, e não o instituto da pena, que 

fazem o Direito Penal um subsistema único e distinto de qualquer outro ramo do Direito”.89  

A análise dos institutos em sede das Ciências Criminais exige que se tome por ponto 

de partida a real essência deste ramo do Direito, sob pena de carecer de qualquer lógica 

sistêmica. Em substância, o que se quer afirmar é que o poder punitivo estatal representa o 

mais alto nível de intromissão do Estado em sede dos direitos fundamentais dos cidadãos, 

razão pela qual, afirma Hassemer, sua estruturação reclama o respeito a uma pauta garantista, 

que se mostre capaz de limitar tal poder, impedindo que se transforme em arbitrariedade. 90  

Com base nas realidades espanhola e alemã, mas de forma inteiramente transportável 

para o arcabouço constitucional brasileiro, Bacigalupo destaca que as constituições destes 

países são firmes no sentido de consubstanciar que o Estado busca sua própria legitimação 

nos Direitos Fundamentais. Assim, afirma que não se deve compreender o Estado como quem 

outorga os Direitos Fundamentais, mas sim como quem tem o dever de criar as condições 

para a realização de tais direitos.91  

Nesta linha de intelecção, o que se faz necessário consignar é que, se bem vistas as 

coisas, o ordenamento jurídico brasileiro, especificamente na seara processual penal e partir 

dos preceitos constitucionais, já se apresenta como instrumento idôneo à concretização um 

Estado Democrático de Direito, exigindo-se, apenas, de seus atores sociais, especialmente os 

do âmbito jurídico, uma mudança de postura. Como bem advertem Bizzotto, Jobim e 

Eberhardt: 
 

A questão, sumamente, é de postura, diante de um ambiente democrático, ou seja, 
quer-se levar ou não a sério os limites ao exercício sempre desmesurado de poder a 
cargo de um Estado-persecutor. É assim que o processo penal torna-se garantia – 
técnica de contensão à potestas puniendi – que tem sua força e fundamento na 
Constituição, constituindo-se em importante protagonista no panorama atual para 

                                                
88 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: A conformidade Constitucional das Leis Processuais Penais. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006, pp. 64-65. 
89 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Penal. In: 
SCHMITT, Ricardo Augusto (org.). Princípios Penais Constitucionais: Direito e Processo Penal à luz da 
Constituição Federal. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 198. 
90 HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy: norma, interpretación, procedimiento. Límites de la 
prisión preventiva. Trad. Patricia S. Ziffer. 2ª ed. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2003, p. 19-20. 
91 BACIGALUPO, Enrique. Principios constitucionales de derecho penal. Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 
1999, p. 13. 
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impedir os desvarios irracionais de um Estado penal neoliberal, que, seletivamente, 
se volta à emergencial criminalização da pobreza. A crença de neutralidade na 
aplicação do direito é mito há muito derrubado. Ser neutro, ainda mais nos tempos 
atuais, significa aderir ao contínuo rolo compressor penal, fonte inesgotável de 
exclusão social.92 

 
Assim, exsurge a relevância temática da presente abordagem, de forma a impor ao 

Poder Judiciário o exercício de sua força criativa vocacionada à concretização das garantias 

processuais penais necessárias à efetivação de um sistema penal acusatório, de índole 

garantista, porquanto estruturado a partir da limitação do poder punitivo estatal, na defesa dos 

preceitos fundamentais.   
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2 TEORIA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS 

 

A análise apresentada no capítulo antecedente demonstrou a insuficiência dos textos 

normativos, per se, na formação do Direito. Texto normativo e norma não se confundem, 

sendo o segundo resultado do exercício interpretativo sobre o primeiro. Tal conclusão é 

resultado da própria evidenciação de que o Direito e a linguagem são indissociáveis, desde o 

momento da criação legislativa até a concretização judicial o que se opera é o exercício da 

linguagem, como bem esclarece Hassemer:  
 

“Derecho y lenguaje” es un tema eterno, solamente la coyuntura cambia. La razón es 
evidente: las leyes, su concretización en derecho judicial y en la dogmática jurídica, 
su interpretación y aplicación en decisiones judiciales y en la crítica de estas 
decisiones, todo ello es lenguaje, y la fuerza puede ser demorada en tanto el lenguaje 
tenga efectos. Cuando se habla – intimidatoriamente – de “ejecución” de decisiones 
jurídicas, no se debe pensar en el disparo del policía o en la mano del funcionario de 
ejecución de la pena; se puede tener la esperanza de que las decisiones se impongan 
en la vida cotidiana mediante el lenguaje, comprensión y cumplimiento. Ésa es la 
relación entre derecho y lenguaje vista desde afuera: desde allí donde el derecho 
llega al mundo que debe juzgar y ordenar. 
La perspectiva desde lo interno aparece, en última instancia, idéntica. Esta 
perspectiva se orienta a la relación del derecho consigo mismo, especialmente a las 
directivas que dispone nuestra Constitución – como parámetro de todo derecho que 
aquí rige –.93    

 
Essa mudança do paradigma hermenêutico revelou a insubsistência do ideal de 

segurança jurídica tradicionalmente pautado no respeito ao valor da mera legalidade formal, 

já que a vontade do legislativo nem sempre se harmoniza com os interesses vivenciados pela 

sociedade ou com o próprio arcabouço valorativo que constitui o seu núcleo essencial.  

Marinoni destaca que se mostrou necessário transcender a análise tradicionalmente 

posta sob enfoque, permitindo a concretização do ordenamento jurídico com foco na 

legalidade substancial, assim entendida a leitura dos textos normativos com base nos 

princípios de justiça consagrados nas cartas constitucionais. Por tal motivo, fora reconhecida 

a força normativa dos preceitos constitucionais, que passaram a se mostrar capazes de 

sobrepor os princípios fundamentais ao mero texto de lei.94 

Ao tratar da atual pujança que se constata na atividade criativa do Direito, Didier Jr., 

Sarno e Oliveira assinalam que os “atuais contornos da função jurisdicional” exigem “do 

magistrado não apenas a tarefa de aplicação da lei, mediante o vetusto método da subsunção 

                                                
93 HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy: norma, interpretación, procedimiento. Límites de la 
prisión preventiva. Trad. Patricia S. Ziffer. 2ª ed. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2003, p. 13. 
94 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 
67. 
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normativa, como também, e principalmente, a tarefa de adequação constitucional do caso 

concreto”.95 

Cumpre ainda destacar que, para além da referida preocupação com o aspecto 

substancial do Direito, outro fator também se mostra de fundamental importância no processo 

de afirmação desta nova perspectiva hermenêutica. Trata-se da complexidade dos fatos sociais 

e o necessário acompanhamento deste processo pelo Direito, o que também exigiu dos 

ordenamentos jurídicos a utilização de textos normativos cada vez mais abstratos, incapazes 

de regular com exatidão os fatos da vida.96  

Nesse mesmo sentido, assinalam Didier Jr., Sarno e Oliveira que a insuficiência da 

aplicação do direito pautada na mera subsunção do fato à lei também se mostra presente nas 

hipóteses em que o magistrado se depara com textos normativos estruturados em conceitos 

vagos, seja por conceitos jurídicos indeterminados, seja por cláusulas gerai, o que cada vez 

mais se mostra comum.97      

Outro fator a ser reconhecido consiste no grande número de alterações legislativas 

que são promovidas pelo Poder Legislativo brasileiro, seja para buscar a adequação do Direito 

às novas realidades, seja por motivos outros, nem sempre tão legítimos. Ocorre que dessas 

alterações acaba por se configurar um emaranhado de inconstitucionalidades e inconsistências 

normativas, do que decorre uma grande demanda por provimentos jurisdicionais idôneos a 

sanar tais vícios.98 

Para além desses fatores, é de se destacar ainda o fato de o processo interpretativo 

não consistir em operação ideologicamente neutra, razão pela qual a concretização da norma 

aplicada pelo magistrado carrega, em sua formação, a influência de suas concepções 

ideológicas, pessoais, expectativas etc. Em tal linha de análise, Gomes chega a afirmar ser 

possível negar às decisões judiciais a qualidade de resultado de um processo racional de 

formação da convicção, porquanto representam, em verdade, as conseqüências dos impulsos 

do juiz, que a fundamenta de forma retrospectiva, ou seja, toma-se a decisão para depois 

buscar os fundamentos.99 

                                                
95 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil. 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2012, v. 2, p. 391. 
96 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 59-62. 
97 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 391. 
98 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p. 54-55.  
99 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 35-36. 
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O reconhecimento do papel central do exercício interpretativo pelos tribunais no 

processo de concretização do Direito revela, assim, a importância do estudo e teorização sobre 

o resultado da atividade jurisdicional, porquanto esta assume, definitivamente, papel 

fundamental nos estudos sobre a própria formação do Direito. Por tais fatores, destaca 

Marinoni que no sistema do common law, que tradicionalmente se estrutura a partir da Teoria 

dos Precedentes, ao se discutir acerca do significado da decisão judicial os doutrinadores se 

aperceberam que se estava a tratar de uma teoria da jurisdição100.  

Cumpre registro, entretanto, o fato de ainda existir, entre os doutrinadores penais, 

forte resistência aos fundamentos da Teoria dos Precedentes. Neste sentido, destaca Paiva que 

a análise histórica da doutrina penal, desde Francesco Carnelutti (em 1949) e Nelson Hungria 

(em 1976) até a doutrina atual, representada por Aury Lopes Júnior e Amilton Bueno de 

Carvalho, ainda repercute forte contraposição à idéia de vinculação do magistrado aos 

precedentes consolidados pelos tribunais superiores. Segundo aponta o autor, para essa 

doutrina a vinculação aos precedentes representa a perda da independência dos magistrados, 

que passam a assumir uma postura acomodada, como se fossem espécies de esponja, que 

somente expele aquilo que absorve dos tribunais.101   

Segundo Lopes Jr., em forte contraposição à qualquer vinculação do magistrado ao 

precedente oriundo dos tribunais, deve ser reconhecido como aspecto de grande preocupação 

o fato de o juiz se vincular às decisões do tribunal, sejam estas boas ou ruins, transformando-

os em meros repetidores acríticos e autofágicos.102  

Como se pode observar, as críticas sempre formuladas à vinculação dos magistrados 

e tribunais aos precedentes das cortes superiores se pautam em raciocínios lógicos não 

compartilhados pela Teoria dos Precedentes. Isto porque tal teoria não tem por objetivo 

engessar a atividade jurisdicional diante de decisões ruins, ou mesmo retirar qualquer 

liberdade do juiz. Conforme se demonstrará nas seções seguintes, o que se pretende com o 

reconhecimento e vinculação aos precedentes é que, dentre as decisões acertadas, em respeito 

a princípios como a segurança jurídica e igualdade, seja possível ao jurisdicionado prever a 

conseqüência jurídica que decorrerá de suas condutas.  

                                                
100 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 
24. 
101 PAIVA, Caio Cezar de Figueiredo. Por uma teoria dos precedentes penais: a jurisprudência a serviço da 
contenção do poder punitivo. IBCCRIM. Boletim, Ano 21, nº 246, maio/2013, p. 8. Disponível em: < 
http://ibccrim.org.br/novo/boletim_artigos/287-246---Maio-2013>. Acesso em: 08 de maio de 2013.  
102 LOPES JUNIOR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal: Fundamentos da instrumentalidade 
Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 114. 
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Nesta linha de intelecção, demonstrar-se-á na sequência desta análise que a Teoria 

dos Precedentes se estrutura, inclusive, por meio de técnicas que permitem a superação dos 

precedentes, quando estes não se mostrarem justos, adequados à resolução dos conflitos, ou 

mesmo a distinção, pelo magistrado, do caso sub judice frente ao caso originador do 

precedente, de forma a não lhe fazer incidir as razões jurídicas neste consagradas.  

Daí a necessidade de se enfrentar, neste trabalho, a temática da Teoria dos 

Precedentes, para que ao leitor seja possível realizar uma análise crítica sobre o Direito em 

sua nova roupagem, em especial sobre o fenômeno da alteração/evolução do Direito em face 

do princípio da segurança jurídica em âmbito penal, o que se fará a partir das próximas linhas. 

 

2.1 PRECEDENTE JUDICIAL: FONTE DO DIREITO OU APENAS FONTE 

INTERPRETATIVA? 

 

Inicialmente, importa analisar a própria natureza da decisão judicial, especificamente 

se ela consiste fonte criadora do Direito ou se apenas o declara. Conforme destaca Souza, 

“trata-se de saber se o precedente judicial ou o conjunto de precedentes, aqui chamado 

common law, cria o próprio Direito ou apenas declara um Direito, legislado ou não, pré-

existente”.103 

Vale destaque que esta controvérsia há muito se estabeleceu no sistema do common 

law, no qual se observou o surgimento de duas teorias sobre tal temática, a teoria Declarativa 

(ou ortodoxa) e a Teoria Constitutiva. Para os adeptos da Teoria Declarativa, ao proferir uma 

sentença o juiz não produz norma jurídica, mas apenas promove a aplicação de normas já 

existentes, ou seja, afirma-se a pré-existência do Direito em relação às decisões judiciais.104  

Sob o ponto de vista histórico, Souza esclarece que a Teoria Declarativa tem sua 

origem na Inglaterra, país que não possui costume com a prática do Direito legislado, graças à 

conquista que foi submetida pelos Normandos, em 1060. Ocorre que, mesmo desprovidos de 

uma legislação, o povo inglês sempre tratou do Direito como algo existente, sobretudo nos 

costumes de seu povo. Assim, a criação dos tribunais jurisdicionais sempre foi vista como um 

meio de se diminuir as incertezas decorrentes da existência de um Direito não positivado, já 

que a eles caberia revelar o direito já existente e consagrado nos costumes.105 

                                                
103 SOUZA, Marcelo Alves Dia de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 41. 
104 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 
24-25. 
105 SOUZA, Marcelo Alves Dia de. Op., cit., p. 42. Segundo registra o autor, os Normandos não possuíam o 
hábito de legislar, razão pela qual a Inglaterra acabou sendo influenciada por tal tradição, baseada nos costumes. 
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Destaca, ainda, o referido autor que a Teoria Declarativa sempre conquistou adeptos 

de renomados juristas, seja no âmbito doutrinário, seja na própria jurisprudência. Em defesa 

da teoria, estes afirmavam, em sua formulação clássica, serem os juízes os depositários das 

leis, com capacidade para dirimir quaisquer dúvidas com base no Direito do país. Neste 

sentido, afirmavam ainda que, em caso de alteração de posicionamento, o que se verificava 

era a constatação de equívoco por parte do tribunal na decisão antiga e sua conseqüente 

correção, mas não a criação de Direito novo.106  

Reportando-se aos escritos de Austin, afirma Marinoni ser a doutrina declaratória 

firmada numa noção ingênua, porquanto a partir dela nega-se a força criativa jurisdicional, 

pautando-se na crença de que o Direito “constituiria em algo milagroso feito por ninguém, 

existente desde sempre e para a eternidade, meramente declarado de tempo em tempo”107. Isto 

porque os adeptos de tal teoria pautavam sua doutrina numa concepção costumeira do Direito, 

segundo a qual o Direito se constituía pelos costumes, cabendo aos tribunais apenas o 

reconhecer e declarar, para que assim se mitigasse a incerta do Direito não legislado.108 

Ocorre, entretanto, que a complexidade do fenômeno jurídico cada vez mais exige da 

função jurisdicional que ultrapasse o mero processo de subsunção quando da aplicação da lei, 

isso para promover a concretização dos preceitos constitucionais em meio à aplicação das 

normas jurídicas, bem como para permitir trabalhar com conceitos vagos, indeterminados e 

cláusulas gerais, hodiernamente utilizados pelos textos normativos. Segundo apontam Didier 

Jr., Sarno e Oliveira, “muito mais do que aplicar a lei, cumpre ao magistrado criar uma norma 

jurídica que fundamente e dê validade à sua conclusão”.109  

Com a mesma linha de raciocínio, Rosito assevera a força criativa do precedente, o 

que faz a partir da concretização, pelo judiciário, das normas abertas ou estruturadas em 

conceitos indeterminados. Este novo perfil normativo revela que os provimentos judiciais 

constroem normas jurídicas aplicadas que ultrapassam os meros interesses das partes 

envolvidas na demanda, de sorte a gerar expectativas normativas.110 

Segundo esclarece Souza, o desenvolvimento de uma base argumentativa em favor 

da Teoria Construtivista pautou-se justamente nas críticas lançadas à Teoria Declarativa, 

especialmente no que concerne à constatação de que em determinadas hipóteses as decisões 

judiciais consagradoras do Direito “cuidam de assunto sequer imaginado em passado remoto 
                                                
106 SOUZA, Marcelo Alves Dia de. Op., cit., p. 42-43.   
107 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 26. 
108 SOUZA, Marcelo Alves Dia de. Op., cit.,, p. 41. 
109 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 391. 
110 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p. 209.  
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ou até recente”. Nestes casos, então, não há como se afirmar haver uma declaração de Direito 

já existente, porquanto se percebe claramente estar o tribunal inovando no tratamento jurídico 

de matéria até então estranha aos costumes e ao direito legislado.111   

José Guilherme, ao analisar o Direito sob a perspectiva do papel da atividade 

exercida pelo magistrado no contexto social, chega também à conclusão de que possui a 

decisão judicial força criativa, vale a transcrição: 
 

O direito, por permear a tessitura do social, resulta da interação dialética do juiz com 
aquele tecido (com todo o seu substrato ideológico), do qual, inclusive, é o 
magistrado parte integrante e indissociável. Postulo, então, que a decisão judicial é 
fonte do direito, posto figurar como vetor do processo a que denomino nomogênese 
judicial, ou seja, criação da norma (e do direito, por extensão) mediante um processo 
autônomo, formal e materialmente estruturado, o qual constitui a jurisprudência em 
sentido estrito.112  

 
Importante destacar, ainda, a advertência feita por Rosito, na qual registra que nem a 

Teoria Constitutiva, tampouco a Declaratória se mostram capazes de explicar, sozinhas o 

efetivo conteúdo da decisão judicial. Isto porque, conforme explica o autor, a decisão judicial, 

ao tempo em que não se resume a mero processo de subsunção lógica, também não consiste 

em puro e independente processo de criação normativa, já que parte de normas já existentes 

no ordenamento jurídico. Com efeito, afirma o autor que a decisão judicial consiste num 

processo de reconstrução da norma, porquanto se tem uma norma que, originada no processo 

legislativo, acaba por incidir no complexo social após a sua recriação oriunda do processo de 

concretização jurisdicional.113  

Neste sentido, esclarece Juarez Tavares que a compreensão do injusto penal não pode 

derivar da simples análise comparativa entre fato e norma, já que pretencem a categorias 

diferentes, respectivamente ao ser  e ao dever ser. Desta forma, afirma o autor que tanto o fato 

como a norma precisam se submeter a um processo de compreensão do texto, de sorte a lhes 

conferir o sentido a ser aplicado no processo de subsunção. Afasta-se, assim, a compreensão 

meramente objetiva do processo de criação normativa, como se afeto fosse às leis naturais, 

para que se reconheça a interferência do intérprete sobre o resultado de tal proceder.114 

O reconhecimento da jurisprudência como fonte criativa do Direito não esvazia a 

ideia de legalidade penal. Isto porque a criação judicial do Direito Penal se dá sempre a partir 

da fonte primeira e insubstituível deste âmbito do Direito, que é a lei oriunda do Poder 

                                                
111 SOUZA, Marcelo Alves Dia de. Op., cit.,, p. 44. 
112 SOUZA, José Guilherme de. A criação judicial do Direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, 
p. 29. 
113 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 207-208. 
114 TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, 33-38. 
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Legislativo Federal. Assim, é necessário que se afaste possíveis excessos, porquanto ao 

magistrado não se está a reconhecer um poder discricionário de criação normativa, estando o 

seu poder criativo restrito a uma adequada compreensão da texto legislativo inserido num 

dado sistema jurídico. Conforme bem sintetiza Gomes, no processo de criação do Direito 

Penal ao legislador cabe a arquitetura e ao magistrado o acabamento.115  

Por fim, fincada então a adesão à Teoria Criativa do precedente judicial, por entender 

impossível ignorar a força critiva dos precedentes, importa registrar, entretanto, a advertência 

feita por Marinoni no sentido de que a Teoria dos Precedentes, pautada no stare decisis, não 

pressupõe a adoção da tese da criação judicial do Direito. Conforme bem esclarece o citado 

autor, “o respeito ao passado é traço peculiar à teoria declaratória, com a diferença de que o 

precedente, em vez de constituir, declara o direito constumeiro ou representa o próprio 

desenvolvimento dos costumes gerais, ou seja, common law”.116 Assim, mesmo para os 

adeptos da Teoria Declaratória se tem preservada a importância do presente estudo, 

porquanto, independentemente da negativa da criação judicial do Direito, tal teoria também se 

harmoniza com o respeito aos precedentes.  

 

2.2 O PRECEDENTE JUDICIAL  

 

O estudo da Teoria dos Precedentes judiciais nos exige uma aproximação de cunho 

técnico com os institutos e terminologias utilizadas em seu desenvolvimento, isso para que se 

torne possível alcançar uma análise sobre a sua aplicação e conseqüentes desdobramentos 

dela decorrentes. Conforme destaca Marinoni, o estudo do precedente deve ser realizado sob 

as perspectivas interna e externa, ou seja, impõe-se analisar, num primeiro momento, os 

próprios elementos que o constituem, e, somente depois, partir para análise de sua aplicação e 

dos institutos correlatos, a exemplo da possibilidade de limitação, revogação/superação ou 

mesmo extensão do seu conteúdo.117  

Assim, inicialmente cumpre destacar que o precedente consiste numa decisão judicial 

proferida num caso concreto, mas na qual se revela também uma decisão de cunho geral 

capaz de orientar casos posteriores que lhe guardem certa semelhança. Como afirma Rosas, 

                                                
115 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 40-41. 
116 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 27. 
117 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 214-215. 
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falar em precedente é falar de uma "decisão anterior persuasiva para decisões futuras”118. 

Larenz, ao tratar do tema precedente, afirma a não coincidência entre a resolução do caso 

concreto e a resposta dada pelo tribunal a uma questão jurídica em sede de sua 

fundamentação, já que somente esta figurará como precedente para a resolução de casos 

futuros119. 

Vale aqui o registro de que, sob o prisma epistemológico, ao termo precedente são 

conferidos alguns sentidos diversos. Fala-se do precedente atribuindo-lhe uma conotação 

ampla, para referir-se a uma ou mais decisões judiciais que tomadas em caso pretérito servem 

de modelo resolutivo para demandas futuras. Noutra banda, atribui-se ao termo precedente um 

sentido restritivo, segundo o qual o seu sentido fica reduzido às decisões com caráter 

vinculante proferidas pelas cortes superiores.120 Para efeito do presente trabalho, ao termo 

precedente será empregada sua concepção ampla, referindo-se, assim, tanto às decisões 

vinculantes, como às decisões meramente persuasivas.  

Constata-se, assim, o caráter indutivo e retrospectivo da decisão judicial em relação 

ao caso concreto analisado, mas que, ao figurar como precedente, passa a assumir um caráter 

dedutivo e prospectivo, porquanto da decisão pretérita se retira a razão jurídica 

regulamentadora de um semelhante conflito futuro.121 Nesta mesma linha de raciocínio, 

Didier Jr., Sarno e Oliveira, correlacionam o processo de consolidação dos princípios gerais, 

os quais são alcançados por meio de um raciocínio indutivo, à formação da ratio decidendi, 

que se desprende da decisão judicial na qual se originou e acaba por alcançar outros casos 

concretos semelhantes.122 Na análise de Cruz e Tucci, a ratio decidendi “constitui a essência 

da tese jurídica suficiente para decidir o caso concreto (rule of Law). É essa regra de direito 

(e, jamais, de fato) que vincula os julgamentos futuros inter alia.”123 

Falar de precedente, então, é falar de norma geral (ratio decidendi) criada em sede de 

uma decisão judicial e que serve para regular relações futuras. Neste aspecto, importante 

destacar que no âmbito da decisão judicial sobre um caso concreto, necessariamente há a 

criação de duas normas jurídicas. Isto porque, para além da norma de caráter individual, 

                                                
118 ROSAS, Roberto. Jurisprudência. Súmula. Direito sumular. In: Revista da Academia Brasileira de Letras 
Jurídicas. - Ano 18, n. 21 (jan./jun. 2002) (BGF), p. 138. 
119 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Trad. José Lamego. 4 ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2005, p. 611. 
120 ROSITO, Francisco. Teoria dos Precedentes Judiciais. Curitiba: Juruá, 2012, p. 91. 
121 Id., Ibid., p. 138. 
122 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil. 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2012, v. 2, p. 386. 
123 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como fonte do direito. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 175.  
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criada especificamente para a resolução da demanda específica do processo, há também a 

criação pelo tribunal de uma norma de caráter geral, que, segundo destacam Didier Jr., Sarno 

e Oliveira, é “fruto da sua interpretação/compreensão dos fatos envolvidos na causa e da sua 

conformação ao Direito positivo: Constituição, leis etc.”124 Ainda no que concerne à 

individualização das duas normas criadas em sede da decisão judicial, esclarecem os referidos 

autores:  
 

Assim, decisão sem fundamentação, justamente por não conter a exposição da ratio 
decidendi, não é capaz de ser invocada como precedente. A sentença contém dois 
atos jurídicos distintos: a fundamentação, na qual se expõe a ratio decidendi, e o 
dispositivo, no qual se determina a norma individualizada. A falta de fundamentação 
implica inexistência de ratio decidendi e invalidade do dispositivo, outro ato 
jurídico, cuja validade depende da existência do primeiro.125  

 
Merece destaque a advertência de Marinoni, no sentido de que nem toda decisão 

judicial configura um precedente. Segundo assevera o autor, malgrado todo precedente seja 

uma decisão, nem toda decisão resulta em precedente, já que este exige, para sua 

configuração, determinadas características especiais, nem sempre presentes nos comandos 

judiciais. Para se configurar como precedente, a decisão judicial deve possuir “potencialidade 

de se firmar como paradigma para a orientação dos jurisdicionados e dos magistrados”. Em 

linhas gerais, afirma o autor que para configurar um precedente, a decisão judicial deve tratar 

robustamente de matéria de direito, e não apenas decisão sobre aspectos fáticos.126  

Assim, as decisões judiciais configuradoras de precedente possuem em sua 

fundamentação a denominada ratio decidendi, na qual se apresenta a tese jurídica adotada 

pelo órgão julgador para respaldar a decisão adotada no caso concreto. Conforme bem 

esclarece Cruz e Tucci, “sob o aspecto analítico, três são os elementos que a integram: a) a 

indicação dos fatos relevantes (statement of material facts); b) o raciocínio lógico-jurídico da 

decisão (legal reasoning); e c) o juízo decisório (judgement).”127  

Ainda no bojo na decisão, pode-se encontrar o que a doutrina denomina de obter 

dictum, que “consiste nos argumentos que são expostos apenas de passagem na motivação da 

decisão, consubstanciando juízos acessórios, provisórios, secundários, impressões ou qualquer 

outro elemento que não tenha influência relevante e substancial para a decisão”.128 Assim, 

somente constituirá a ratio decidendi o que se mostrar imprescindível para o embasamento da 

decisão configuradora do precedente.  
                                                
124 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 386. 
125 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 387. 
126 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 215. 
127 TUCCI, José Rogério Cruz e. Op., cit., p. 175. 
128 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p.387-388. 
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Por outro lado, merece ainda registro o fato de que a ratio decidendi - que pode 

receber a atribuição de efeito vinculante - não se confunde com o dispositivo da decisão, 

sobre o qual se opera a coisa julgada e, por isso, vincula as partes do processo. Como explica 

Marinoni, a ratio decidendi não pode ser confundida com os demais requisitos 

imprescindíveis da sentença (relatório, fundamentação e dispositivo), sendo algo mais, já que, 

apesar de consistir a razão jurídica que é consagrada na fundamentação, com esta não se 

confunde.129  

Nestes termos, o que se revela importante para efeito de precedente é a ratio 

decidendi, porquanto é a razão jurídica fundamentadora da decisão que servirá de efeito 

persuasivo ou vinculante sobre as decisões futuras.130 Conforme evidencia Marinoni, não há 

que se igualar o processo de interpretação da lei com o de compreensão do precedente. 

Segundo o autor, “quando se fala em interpretação de precedente, a preocupação está centrada 

nos elementos que o caracterizam enquanto precedente, especialmente na delimitação da sua 

ratio e não no conteúdo por ela expresso”.131 

Apresentados os elementos internos do precedente, cumpre aqui a análise dos 

elementos externos que circundam a sua aplicação. Inicialmente, importa destacar que o 

precedente - entendido como uma decisão judicial proferia a partir da análise de um caso 

concreto, mas que consagra uma razão jurídica capaz de orientar a resolução de casos 

análogos posteriores132 – não se confunde com os institutos jurídicos da jurisprudência e da 

súmula. 

Enquanto a decisão judicial que consagra uma motivação diferenciada sobre 

determinada matéria de direito figura como precedente, a sua aplicação reiterada por um 

tribunal dará ensejo à formação de uma jurisprudência. Há autores, como Rosas, que chegam 

a afirmar a possibilidade de configuração de uma jurisprudência a partir de apenas uma só 

decisão judicial, desde que a decisão seja emanada pelo plenário ou sessão especial de uma 

Corte Superior.133 Porém, em sentido contrário, e de forma mais aproximada à própria 

terminologia do instituto (jurisprudência = juris + prudentia; significando sabedoria, 

                                                
129 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 221-222. 
130 Conforme destacam DIDIER JR., SARNO e OLIVEIRA, “o obter dictum, embora não sirva como 
precedente, não é desprezível. O obter dictum pode sinalizar uma futura orientação do tribunal, por exemplo. 
Além disso, o voto vencido em um julgamento colegiado é obter dictum e tem a sua relevância para a elaboração 
do recurso dos embargos infringentes, bem como tem eficácia persuasiva para uma tentativa futura de superação 
do precedente”. DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p.388.  
131 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 223. 
132 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p.385. 
133 ROSAS, Roberto. Jurisprudência. Súmula. Direito sumular. In: Revista da Academia Brasileira de Letras 
Jurídicas. - Ano 18, n. 21 (jan./jun. 2002) (BGF), p. 138. 
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prudência134), afirmam Didier Jr., Sarno e Oliveira que a jurisprudência não se forma a partir 

de apenas um julgado, por mais que este seja oriundo de plenário ou sessão especial de corte 

superior, formando-se apenas da aplicação reiterada do precedente.135 Neste sentido, esclarece 

Rosito: 
 

Basta uma decisão para caracterizar um precedente judicial, o que é plenamente 
aceito na Common law. Já o Civil law, que não aplica propriamente a Teoria dos 
Precedentes, tem dificuldade para aceitá-lo individualmente, embora admita, por 
exemplo, a suficiência de apenas um precedente para admitir recursos perante os 
tribunais superiores. Ora, a reiteração é própria da jurisprudência e não dos 
precedentes judiciais. Por isso, a tradição européia exige intuitivamente uma 
pluralidade de decisões em determinado sentido, na medida em que, em regra, 
atribui valor apenas à jurisprudência.136 

 
Por outro lado, o entendimento consolidado no precedente e objeto de aplicação 

reiterada por um tribunal (jurisprudência) pode vir a transformar-se em súmula137, que 

consiste na consagração de um enunciado por meio de função legislativa atípica exercida pelo 

tribunal. Ao estabelecer uma análise comparativa entre súmula e precedente, destaca Marinoni 

que a particularidade da súmula decorre do fato de ela consistir em enunciado que tem por 

objeto o entendimento consagrado na própria decisão judicial. Segundo o autor, “a súmula faz 

parte de uma linguagem que descreve decisões. Trata-se, neste sentido, de uma 

metalinguagem, pois voltada a enunciar algo que já faz parte da linguagem da decisão 

judicial”.138 

Merece registro, entretanto, o alerta feito por Marinoni, no sentido de que a súmula 

neutraliza as circunstâncias do caso ou dos casos que levaram a sua edição, na medida em que 

se preocupa apenas com a delimitação do enunciado jurídico. Isso pode comprometer a 

interpretação do precedente, não permitindo que seja realizado, adequadamente, a análise 

comparativa de casos, principalmente no Brasil, onde não há a cultura de se investigar os 

julgados que deram origem à Súmula.139  

Percebe-se, assim, a existência de um elo entre os institutos do precedente, 

jurisprudência e súmula. Enquanto a jurisprudência resultada da reiteração do precedente, a 

súmula representa o resultado de um esforço do tribunal em meio a sua função atípica, na qual 

                                                
134 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 97. 
135 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil. 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2012, v. 2, p. 401. 
136 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 94. 
137 Segundo bem esclarece MARINONI, “as súmulas, no direito brasileiro – se não foram idealizadas – foram 
compreendidas como mecanismos voltados a facilitar a resolução de casos fáceis que se repetem. Certamente 
não tiveram preocupação em garantir a coerência da ordem jurídica ou a igualdade e a previsibilidade.”  
138 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 216-217. 
139 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 481 e ss. 
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busca consolidar uma regra jurídica resultante do precedente e objeto de reiteração pela 

jurisprudência dominante da corte, em forma de um enunciado normativo.   

 

2.3 TÉCNICAS JURÍDICAS INDISPENSÁVEIS AO MANUSEIO DOS PRECEDENTES  

 

Apresentado o novo contexto hermenêutico que caracteriza o processo de 

concretização do Direito, bem como definidos os aspectos internos definidores do instituto do 

precedente, cabe agora analisar as peculiaridades que envolvem a sua aplicação na atividade 

jurisdicional.  

Inicialmente, mostra-se interessante a reflexão esboçada por Marinoni, no sentido de 

“se saber quem define a ratio decidendi, se o órgão que institui o precedente ou se aquele que 

está a analisar se o precedente há de ser aplicado ao caso que está em suas mãos para 

julgamento”. Destaca o autor que, apesar de não ser possível ignorar que o órgão julgador, ao 

utilizar o precedente, o faz por meio de inafastável processo de compreensão de sua ratio 

decidendi a partir do novo caso concreto, querer crer que o órgão que aplica o precedente é 

responsável por sua própria criação é o mesmo que esvaziar os escopos de segurança jurídica 

e previsibilidade, já que se estaria estabelecendo um efeito retroativo ao precedente.140  

Como registrado no tópico anterior, o precedente se configura pela existência de uma 

decisão judicial na qual se observa a criação de duas normas jurídicas, uma de caráter 

individual, especificamente direcionada para a resolução da demanda posta ao crivo do 

judiciário, e que por isso atinge as partes em litígio; outra de caráter geral, por meio da qual o 

órgão julgador consagra a razão jurídica fundamentadora da decisão proferida, e que é 

direcionada não apenas aos litigantes, mas também a toda a comunidade e demais órgãos 

julgadores. Assim, falar em aplicação do precedente é tratar da técnica de aplicação da norma 

geral (ratio decidendi) extraída de uma decisão antecedente para a orientação e resolução de 

casos futuros. 

Ocorre que, para se tornar possível a aplicação da norma geral de um precedente 

sobre um caso futuro, é necessário que o órgão julgador efetue uma análise comparativa entre 

o caso sub judice e aquele objeto da decisão criadora do precedente. Desta comparação podem 

ser alcançados dois resultados distintos, quais sejam, ou se conclui pela semelhança entre os 

casos, o que autoriza a aplicação do precedente; ou se verifica haver uma necessária 

                                                
140 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 230-231. 
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diferenciação entre os casos, afastando assim a norma geral extraída do precedente do 

processo de resolução do caso sub judice.141 

Inicialmente, cumpre observar que ao se verificar a semelhança entre os casos, a 

depender da hipótese, poderá o órgão julgador, no processo de resolução da demanda, se 

utilizar três metodologias distintas na aplicação da norma geral: a) raciocínio de subsunção; b) 

analogia; ou c) a ponderação de princípios.142 Isto porque, a depender da hipótese concreta, a 

semelhança de casos pode se verificar em forma e intensidade distintas, explica-se: 

Caso a norma geral configurada no precedente possua alto grau de objetivação e 

encontre perfeita adequação ao caso concreto, ter-se-á a subsunção como método adequado 

para a aplicação ratio decidendi sobre o novo caso sub judice. Exemplificativamente, toma-se 

a hipótese em que o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a imediata liberação de 

inimputável submetido a medida de segurança, utilizando-se do fundamento da 

inconstitucionalidade do tratamento legal existente, que não disciplina qualquer limite 

temporal. Para tanto, construiu o raciocínio jurídico no sentido de limitação do tempo de 

cumprimento da medida de segurança ao prazo máximo de aplicação efetiva da pena privativa 

de liberdade, que é de 30 (trinta) anos143. Se, em outro caso futuro, um tribunal se depara com 

demanda na qual se requer o reconhecimento do excesso de prazo na imposição de medida de 

segurança, deverá, por meio da comparação, compreender a exata adequação da norma geral 

consagrada no precedente e aplicá-la por subsunção ao caso sub judice. 

Conforme destaca Bustamante, o precedente somente encontra sua máxima e efetiva 

relevância nas hipóteses em que se mostra possível extrair da ratio decidendi uma norma 

geral caracterizadora do tipo normativo regra, dotada de elevado grau de objetivação do 

Direito. Com isso, esclarece o autor que “é através da subsunção dos fatos do caso concreto a 

uma norma universal previamente existente que são aplicados os precedentes judiciais”.144    

Por outro lado, há hipóteses em que da ratio decidendi também se extrai uma norma 

do tipo regra, com a objetivação que lhe é peculiar, mas que foi concretizada em sede de 

decisão judicial que cuidou de caso que, apesar de não possuir alto grau de correspondência, 

revela a mesma razão jurídica do caso sub judice. Desta forma, a aplicação do precedente 

                                                
141 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil. 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2012, v. 2, p. 402-403. 
142 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria dos Precedentes judicial: a justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p. 467 ss.  
143 Código Penal Brasileiro, “Art. 75 - O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser 
superior a 30 (trinta) anos.” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. 
Acesso em: 24 de abril de 2013. 
144 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria dos Precedentes judicial: a justificação e a aplicação das regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012, p. 468.  
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somente será possível por meio da técnica da analogia, que permitirá ao tribunal concretizar a 

máxima de que onde houver a mesma razão, o direito deve ser o mesmo (ubi eadem ratio, 

idem jus).  

Novamente recorre-se à exemplificação: no recurso Extraordinário de número 

482.006, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de lei estadual de 

Minas Gerais que determinava a redução de vencimentos de servidores afastados do cargo por 

responder a processo penal por suposta prática de crimes funcionais. Para a Corte, tal norma 

representa flagrante violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º. LVII, da 

Constituição Federal), já que consagra hipótese de aplicação de sanção antes do trânsito em 

julgado. Posteriormente, já em sede do Habeas Corpus de número 84.078, a Suprema Corte se 

utilizou, analogicamente, do referido precedente, fazendo expressa menção à sua ratio 

decidendi, para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 637 do Código de Processo Penal, 

que estabelece a inexistência de efeito suspensivo ao Recuso Extraordinário e, por isso, 

determina que os autos originais devem descer ao juízo de origem para que se inicie a 

execução da sentença penal condenatória. Assim, da mesma forma que no precedente 

invocado, reconheceu que deve ser respeitado o princípio da presunção de inocência (art. 5º, 

LVII, da Constituição Federal), não sendo possível a antecipação de qualquer sanção penal 

para momento anterior ao efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 

Importante observar que, diferentemente do primeiro exemplo dado, no qual a norma 

geral criada no precedente se encaixa direta e perfeitamente no caso sub judice, justificando a 

aplicação de mera subsunção, a segunda hipótese revela que o precedente não cria exatamente 

a norma que irá regular o caso futuro (manutenção do status de inocência do acusado em 

razão do retardamento do trânsito em julgado da sentença condenatória frente a interposição 

de recurso extraordinário), mas sim uma ratio decidendi ma qual se consagra razão jurídica 

que deve ser analogicamente aplicada ao segundo caso, diante da lacuna normativa a garantir 

a presunção de inocência na hipótese especifica. 

Conforme destaca Bustamante, “antes de aplicar a analogia é necessária uma decisão 

interpretativa para determinar qual é o significado do enunciado normativo estabelecido pelo 

legislador – ou, no nosso caso, pelo precedente judicial”. Esclarece o autor, ainda, que este 

método de integração do Direito somente encontra espaço para sua utilização quando se 

conclui pela existência de uma lacuna normativa para o caso concreto, o que precisa ser 

objeto de justificação específica em sede argumentativa.145  

                                                
145 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria dos Precedentes judicial: a justificação e a aplicação das regras 
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57 

 

Ainda nesta linha de análise, interessante observar que, malgrado reconheça a 

importância da analogia, Bustamante afirma ser a subsunção a metodologia mais empregada 

na aplicação de precedentes, porquanto defende que a ratio decidendi é uma norma do tipo 

regra.146 Já Marinoni apresenta raciocínio conclusivo diverso, pois afirma que o órgão 

julgador, quando da aplicação do precedente, “mais do que interpretar, raciocina por 

analogia”.147  

Por fim, fala-se na ponderação de princípios como técnica na aplicação de 

precedentes para as hipóteses na quais a ratio decidendi extraída do precedente não guarde 

contornos normativos de regra, mas sim de princípios, dada a impossibilidade de se observar 

um elevado grau de objetividade. Defende Bustamante que nessas hipóteses em que a ratio 

decidendi se revela demasiadamente abstrata não se reconhece “um valor relevante como 

‘precedente judicial’, já que as normas adscritas que têm caráter de ‘princípio’ valem não por 

força do precedente, mas pela sua própria correção substancial”.148  

Por tais razões que o citado autor refuta o acerto da denominada analogia iuris 

perfecta, porquanto esta, em contraponto com a analogia legis, decorreria da “obtenção de 

uma regra jurídica particular a partir dos denominados princípios gerais do Direito”, e não de 

regras objetivas. Com isso, conclui que nestas hipóteses, diante da ausência de uma regra 

específica e da existência, apenas, de normas-princípios, não há que se falar em subsunção ou 

mesmo analogia, mas apenas na técnica de ponderação de princípios, nos termos 

contundentemente delineados por Alexy, em sua Teoria dos Direitos Fundamentais. 149   

Não obstante tal posicionamento de Bustamante, há de se observar que o princípio a 

ser utilizado na resolução do caso futuro terá como fonte que o consubstancia o precedente, 

ou seja, malgrado o precedente, nas hipóteses aventadas, não revele uma norma do tipo regra, 

ele continuará a ser fonte do Direito, uma vez que servirá de base argumentativa às partes para 

demonstrar o entendimento do tribunal acerca de determinado princípio. 

Deste modo, independentemente da técnica de aplicação do precedente que se 

realize, este exige a verificação comparativa entre os casos pretérito e presente, de forma a 

revelar o acerto e adequação de sua ratio decidendi, consagrando, assim, os valores da 

previsibilidade, segurança jurídica e igualdade. Neste contexto, cumpre analisar as técnicas 

                                                
146 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p.468. 
147 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 223. 
148 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p. 468. 
149 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p. 508-509. 
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que envolvem a aplicação do precedente, com especial atenção para o distinguishing e o 

overruling.150 

 

2.3.1 Método e resultado da distinção do precedente (Distinguishing) 

 

Inicialmente, cumpre aqui o registro da advertência realizada por Didier Jr., Sarno e 

Oliveira no que concerne aos significados que são empregados ao termo distinguish. 

Conforme destacam os autores, a referida terminologia pode ser empregada em duas 

acepções, quais sejam: “(i) para designar o método de comparação entre o caso concreto e o 

paradigma (distinguish-método); e (ii) para designar o resultado desse confronto, nos casos 

em que se conclui haver entre eles alguma diferença (distinguish- resultado)”.151  

Nos termos já apresentados no item anterior, a Teoria dos Precedentes cuida da 

aplicação da ratio decidendi consagrada em decisão pretérita aos novos casos que se 

apresentem ao Poder Jurisdicional. Assim, a concretização do precedente envolve, 

necessariamente, a análise comparativa entre o caso solucionado no passado e aquele que se 

apresenta ao tribunal, para que seja possível o juízo de adequação da ratio decidendi aos 

novos casos. Como bem esclarecem Didier Jr., Sarno e Oliveira, do mesmo modo que o 

magistrado, no processo de aplicação da norma legislada, a interpreta para efeito de 

verificação de sua incidência sobre o caso concreto, também no processo de aplicação do 

precedente precisa ele verificar a adequação do caso sub judice à ratio decidendi, o que se dá 

por meio da interpretação do próprio precedente.152 

Nesse processo comparativo voltado à análise de adequação do precedente, deve o 

órgão julgador, inicialmente, verificar se há correspondência/aproximação entre os elementos 

objetivos da demanda originadora do precedente e o novo caso levado ao seu crivo. Na 

hipótese de se verificar tal aproximação, caberá ao magistrado, num segundo passo, analisar a 

tese jurídica formadora da ratio decidendi, para verificar se também encontra correspondência 

com o caso sub judice153, ou seja, convém analisar a “convergência entre os fatos (fatos 

relevantes – material facts) e a conformação da fundamentação (substantive rationale) 

                                                
150 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 223. 
151 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil. 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2012, v. 2, p. 403. 
152 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil. 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2012, v. 2, p. 404.  
153 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil. 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2012, v. 2, p. 402. No mesmo sentido, TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente 
Judicial como fonte do direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 171-172. 
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utilizada no caso predecessor ao caso atual”154. Trata-se, aqui, do procedimento configurador 

do denominado distinguish-método. 

Já o denominado distinguish-resultado consiste na verificação, pelo magistrado, da 

não configuração de uma perfeita correspondência/aproximação entre o precedente e o novo 

caso sub judice. Nesta hipótese, poderá o magistrado adotar duas posturas: a) afastar 

completamente a aplicação do precedente ao novo caso, sem que para isso afete a sua 

validade e acerto; e b) ampliar a abrangência da ratio decidendi, permitindo a sua aplicação 

ao caso que não revele perfeita adequação. 

Na primeira hipótese apontada, em não havendo correspondência entre o caso 

configurador do precedente e o caso sub judice ou mesmo quando se revele aproximação, mas 

alguma peculiaridade do novo caso não recomende a incidência da ratio decidendi, ter-se-á 

configurado o distinguishing, afastando-se a aplicação do precedente. Na segunda situação 

mencionada, na qual o magistrado identifica alguma particularidade que deixa de recomendar 

a aplicação do precedente por restar afastado o juízo de adequação sobre a tese jurídica 

consagrada na ratio decidendi, configura-se o denominado restritive distinguishing, que 

permite ao julgador afastar-se do precedente e julgar livremente o novo caso.155 Conforme 

esclarece Cruz e Tucci, revelando-se a ratio decidendi mais ampla que a análise jurídica 

necessária para a resolução do novo caso sub judice, e com isso, entendendo que de sua 

aplicação decorrerá resultado não querido pelo tribunal, este restringirá o princípio.156 

Por outro lado, tratando-se de hipótese na qual a ratio decidendi extraída do caso 

antecedente se revele mais restrita que a análise exigida pelo novo caso, poderá o tribunal 

estender o âmbito de incidência do princípio para alem daquele em que foi consagrado no 

precedente, caso entenda que dessa forma se estará efetivando o valor Justiça. Nesta hipótese, 

se estará realizando uma distinção ampliativa do precedente (ampliative distinguishing).157 

Como bem esclarece Marinoni, a extensão do precedente deve ser analisada de forma a 

priorizar as suas próprias razões, de forma tal que se pode verificar a sua extensão, para que 

abarque novos casos, ou, em sentido contrário, que se observe a sua restrição, para que se 

                                                
154 PORTES, Maria. Instrumentos para revogação de precedentes no sistema de common law. MARINONI, 
Luiz Guilherme (Coord). A Força dos Precedentes. Estudos dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Direito 
Processual Civil da UFPR. Salvador: Editora PODIVM, 2010, p. 115.  
155 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil. 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2012, v. 2, p. 402-403. 
156 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como fonte do direito. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 171-172. 
157 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como fonte do direito. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 171-172. 
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alcance uma maior estabilidade, evitando a sua aplicação a casos distintos que não mereçam o 

mesmo tratamento.158 

Neste âmbito da análise, importante destacar a importância da noção de equilíbrio na 

definição do precedente, para que tal instituto, ao mesmo tempo que se mostre capaz de 

abraçar novos casos por meio do estabelecimento da ratio decidendi, não acabe por incidir em 

casos que não devam se sujeitar à mesma razão jurídica.   

Tais técnicas permitem ao órgão julgador a aplicação do precedente de forma mais 

maleável, permitindo o respeito à ratio decidendi mesmo diante de casos que não apresentem 

uma perfeita adequação, ou mesmo o seu afastamento frente a casos que, apesar da 

aproximação, recomendem a aplicação de uma razão jurídica diferenciada, o que se revela 

bastante comum diante da complexidade dos fatos sociais e do próprio Direito. Nesta linha de 

constatação, Didier Jr., Sarno e Oliveira evidenciam que as técnicas de aplicação do 

precedente servem se mostram capazes de evidenciar a incorreção da crítica que lhe é feita no 

sentido de que seriam responsáveis por transformar o magistrado em um autômato frente ao 

precedente, já que demonstram a atividade interpretativa necessária à aplicação do 

precedente.159  

No mesmo sentido, destaca Cruz e Tucci o fato de não existir uma submissão cega 

do juiz ao precedente.160 A utilização da técnica do distinguishing mostra-se capaz, assim, de 

permitir a implementação da Teoria dos Precedentes de forma a consagrar, a um só tempo, os 

valores da estabilidade e desenvolvimento do Direito. Isto porque impõe o respeito ao 

precedente (estabilidade, confiança e previsibilidade do Direito), permitindo, porém, ao 

julgador aplicar a técnica da distinção, de forma a possibilitar a adequação do Direito às novas 

situações que lhe são apresentadas e que não foram objeto de deliberação na decisão 

consagradora da ratio decidendi.161 

Merece registro, ainda, a observação feita por Marinoni no sentido de que a 

consagração do distinguish como técnica imprescindível para o desenvolvimento do Direito 

em um sistema pautado nos precedentes não pode representar “sinal aberto para o juiz 

desobedecer precedentes que não lhe convêm”. Como bem esclarece o autor, a experiência 

vivenciada nos países que adotam o common law atesta que o desvirtuamento da distinção do 

caso sub judice em face à ratio decidendi consagrada é normalmente desmascarado, já que tal 
                                                
158 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 331. 
159 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil. 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2012, v. 2, p. 403-404. 
160 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como fonte do direito. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 171. 
161 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 332. 
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procedimento não exige apenas a demonstração de diferenças fáticas entre os casos, mas sim 

uma forte argumentação no sentido de demonstração da não identificação material entre o 

novo caso e a razão jurídica consagrada no precedente.162  

 

2.3.2. Revogação do precedente (Overruling) 

 

Desenvolvida a análise do distinguish no item anterior, restou demonstrado que a 

Teoria dos Precedentes tem sua aplicação baseada na técnica de comparação de casos e que, a 

partir do juízo comparativo, uma ratio decidendi se mostra aplicável ou incompatível com a 

regulamentação do novo caso sub judice. No âmbito do distinguish, entretanto, este juízo 

comparativo não se debruça sobre a validade ou correção do precedente, mas apenas busca 

delinear se sua ratio decidendi se aplica ou não ao novo caso.  

Por outro lado, ao se trabalhar coma técnica denominada overruling, diferentemente 

do que ocorre com o distinguish, o juiz ou tribunal debruça sua análise sobre a própria 

validade do precedente, que, em linha de princípio, teria adequação ao caso sub judice. Não 

por outro motivo Didier Jr., Sarno e Oliveira o identificam como técnica de superação de 

precedente, na qual este perde sua força vinculante ao ser substituído por outro precedente. 

Como destacam os autores, o overruling “assemelha-se à revogação de uma lei por outra”.163 

Vale registro que a técnica da revogação do precedente não pretende e, efetivamente, 

não atinge a decisão proferia na resolução da demanda posta pelas partes, da qual se originou 

o precedente. Trata-se apenas do reexame sobre a regra de direito consagrada pelo tribunal, ou 

seja, da revogação da ratio decidendi, que se projeta para o futuro, desprendendo-se do caso 

concreto então julgado.  

Como bem esclarece Bustamante, para que se configure o afastamento do 

precedente, por meio do overruling, é necessário que se constate a semelhança entre o caso 

objeto do precedente e o novo caso, de forma a recomendar a aplicação da ratio decidendi 

consagrada. Assim, afirma o autor, referindo-se à doutrina de Summers e Eng, que tal 

superação do precedente pode ser “identificada como um regramento [ruling] diferente para 

uma questão posta por fatos materiais relevantemente semelhantes aos da decisão do 

                                                
162 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 327. 
163 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil. 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2012, v. 2, p. 405. 
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precedente” Trata-se, em verdade, da ab-rogação da norma geral consagrada no 

precedente.164 

Nesta linha de raciocínio, Portes destaca que a revogação do precedente se 

caracteriza pela natureza dialética da compreensão da decisão precedente e do caso sub 

judice, já que o próprio processo de superação da ratio decidendi exige que se leve em 

consideração o “contexto fático e jurídico da ação que deu origem ao precedente e do caso em 

julgamento, principalmente no que tange às questões de fato, as quais somente podem ser 

encontradas no relatório e na fundamentação”.165  

A superação do precedente por meio do overruling, na prática, pode se revelar tanto 

de forma expressa, quando assumida e declarada pelo tribunal, como de forma tácita, hipótese 

na qual o precedente é superado sem que tal ocorrência seja mencionada na decisão judicial. 

Neste sentido, destacam Didier Jr., Sarno e Oliveira que a superação de um determinado 

precedente pode ser efetivada por meio do express overruling, hipótese na qual a superação é 

expressamente referida na decisão judicial, mediante a afirmação acerca da adoção de nova 

orientação para caso semelhante, ou por meio do implied overruling, que se verifica quando 

uma nova orientação é adotada na decisão judicial, em confronto com o precedente, mas sem 

que tal fenômeno seja referido e especificamente tratado pelo órgão prolator da nova 

decisão.166  

Importante destacar que a Teoria dos Precedentes é marcada pelo princípio do stares 

decisis, o qual impõe respeito aos precedentes. Assim, o estudo do overruling não pode levar 

a outra conclusão senão à sua excepcionalidade, que, segundo defende Bustamante, consiste 

na principal característica desta técnica de superação do precedente.167 Como conseqüência 

direta do reconhecimento desta excepcionalidade, a técnica do overruling possui como 

pressuposto não apenas a necessidade de o tribunal, ao aplicá-la, o fazer de forma expressa 

(express overruling), como também empregar fundamentação decisória que contemple uma 

motivação diferenciada, no sentido de considerar argumentos anteriormente não utilizados, 

justificando a imposição da superação do precedente.168      

Nesta mesma linha de raciocínio, Bustamante define a técnica do overruling como 

resultado de um “discurso de justificação em que resulta infirmada a própria validade da regra 

                                                
164 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p. 387-388. 
165 PORTES, Maria. Instrumentos para revogação de precedentes no sistema de common law. MARINONI, 
Luiz Guilherme (Coord). A Força dos Precedentes. Estudos dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Direito 
Processual Civil da UFPR. Salvador: Editora PODIVM, 2010, p. 108. 
166 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 405. 
167 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p. 397. 
168 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 406. 
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antes visualizada como correta”. Com isso, o que se observa é que o precedente deve ser 

considerado tanto para em sede das decisões que seguirem a sua ratio decidendi, como 

também nas decisões em que se verifique o afastamento da incidência de sua norma geral, o 

que deverá ser realizado por meio de expressa justificação.169  

Apresentada a forma que se exige para a realização do overruling, importa ainda 

destacar as hipóteses em que a excepcionalidade anteriormente apontada como 

caracterizadora de tal técnica se faz presente. De logo, cumpre destacar existir certo consenso 

no sentido da insuficiência de juízos subjetivos acerca do equívoco ou injustiça do precedente 

para que se mostre legítima a sua superação. Isto porque, ao passo que o Direito, visto sob o 

viés da Teoria dos Precedentes, não pode se revelar exageradamente estático, a superação dos 

precedentes, com afastamento da doutrina do stare decisis, somente se mostra legítima diante 

de um processo argumentativo e legitimador especial.170 Nesta mesma linha de raciocínio é 

que se afirma a impossibilidade de se alterar um precedente em razão apenas da mudança de 

composição de um tribunal.171 

A Teoria dos Precedentes se estrutura a partir da doutrina do stare decisis, razão pela 

qual a manutenção da coerência do sistema jurídico não se resume apenas na harmonia entre 

as normas entre si, e com a Constituição, mas também, e em grande medida, da harmonia 

entre as decisões proferidas por seus tribunais, em especial em relação às Cortes Superiores. 

Porém, importante constatar que a essa harmonia não pode ser sustentada de forma “cega”, 

mas, em sentido diametralmente oposto, a manutenção da coerência do ordenamento jurídico 

impõe a própria superação do precedente quando este não mais se mostrar revelador da 

concretização do critério de justiça, recomendando, assim, a sua revogação.172  

Marinoni, reportando-se à doutrina de Melvin Eisenberg, aponta como hipóteses 

justificadoras do afastamento da doutrina do stare decisis e conseqüente revogação do 

precedente a sua não correspondência com os padrões de congruência social e a ausência de 

uma consistência sistêmica. Segundo destaca o autor, ao se verificar em tais hipóteses, os 

próprios valores que sustentam a Teoria dos Precedentes, tais como a isonomia, a confiança 

justificada e a vedação da surpresa injusta, não só deixam de sustentar a aplicabilidade, como 

militam em favor da sua própria revogação.173  

                                                
169 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p. 388. 
170 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p. 395-396. 
171 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 401. 
172 PORTES, Maria. Instrumentos para revogação de precedentes no sistema de common law. MARINONI, 
Luiz Guilherme (Coord). A Força dos Precedentes. Estudos dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Direito 
Processual Civil da UFPR. Salvador: Editora PODIVM, 2010, p. 109. 
173 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 390. 
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Como esclarece o autor, a não correspondência de um precedente frente aos padrões 

de congruência social se revela quando sua aplicação consiste na negativa das proposições 

morais, políticas e de experiência174, enquanto a inconsistência sistêmica se verifica a 

ausência de coerência entre a decisão configuradora do precedente e as demais decisões 

proferidas pelo Tribunal.175 Destaca, ainda, que não se faz necessária a verificação do cúmulo 

entre a incongruência social e a inconsistência sistêmica para que se mostre legítima a 

aplicação do overruling, bastando a verificação de uma dessas hipóteses, bem como afirmar 

que o erro justificador da superação do precedente deve encontrar-se claro, permitindo ao 

tribunal a consciência de que a perpetuação da ratio decidendi consistirá fator de injustiça.176  

Independentemente da ordem de motivos que se apresente, a superação do overruling 

pode se configurar de forma a consagrar os próprios valores da doutrina do stare decisis, 

porquanto se mostra mais adequado revogar o precedente e substituí-lo por um outro mais 

adequado, do que se permitir a permanência do precedente com base em utilizações 

inconsistentes e excessivas da técnica do distinguishing.177 Assim, em tais hipótese, o valor 

estabilidade milita contra a perpetuação do precedente “desgastado” e a favor da sua 

superação por meio da técnica do overruling.178  

Por outro lado, a partir de uma análise interna sobre a própria decisão judicial, pode-

se identificar duas espécies de incorreção do precedente. Como bem aponta Bustamante, a 

incorreção da decisão pode decorrer de razões estruturais (structurally wrong), o que se 

verifica quando a ratio decidendi é formada sem considerar argumento relevante, que, se 

analisado, deveria conduzir o tribunal a uma razão jurídica diversa da consagrada no 

precedente. Ainda segundo o referido autor, ter-se-á uma decisão intrinsecamente incorreta 

(ultimately wrong) quando o equívoco resultar da análise do tribunal que se pautar em todos 

os argumentos relevantes sobre o caso, ou seja, quando se tratar de erro na própria ponderação 

do caso.179  

Por fim, importante registrar a técnica denominada overriding, por meio da qual, 

segundo esclarecem Didier Jr., Sarno e Oliveira, o tribunal não supera de forma total o 

                                                
174“As proposições morais determinam uma conduta como certa ou errada a partir do consenso moral geral da 
comunidade, as proposições políticas caracterizam uma situação como boa ou má em face do bem-estar geral e 
as proposições de experiência dizem respeito ao modo como o mundo funciona, sendo que a maior classe dessas 
últimas proposições descreve as tendências de condutas seguidas por subgrupos sociais”. MARINONI, Luiz 
Guilherme. Op., cit., p. 390. 
175 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 390-391. 
176 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 400-401. 
177 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p. 397. 
178 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 392. 
179 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p. 398. 
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precedente, mas apenas parcialmente, o que se dá por meio de uma limitação do âmbito de 

incidência de sua ratio decidendi decorrente da superveniência de uma regra ou princípio 

legal incidente sobre o caso. Assim, enquanto no overruling se observa uma ab-rogação da 

norma geral contida no precedente, no overriding se verifica apenas uma revogação parcial.180  

Em linha conclusiva diversa da apresenta pelos supracitados autores, sustenta 

Marinoni que o overriding, malgrado resulte em decisão incompatível com o precedente, não 

consiste em hipótese de sua revogação, nem mesmo parcial. Segundo o autor, o overriding é 

uma distinção consistente (distinguishing), já que as razões da diferenciação se harmonizam 

com as próprias razões do precedente. Desta forma, afirma que “é essa consistência que 

justifica a não revogação do precedente. As mesmas razões estão a dar fundamento ao 

precedente e ao tratamento diferenciado em virtude da nova situação e do novo 

entendimento”.181 

Importa notar, entretanto, que em comum, seja considerando o overriding uma 

hipótese de revogação parcial, seja considerando-o como hipótese de distinção, o que nele se 

revela inconteste é o “ato da corte em restringir o âmbito de aplicação de determinada 

doutrina em decorrência de uma nova regra surgida após o estabelecimento da doutrina do 

precedente”.182  

 

2.3.3. Revogação antecipada pelas instâncias inferiores (Anticipatory overruling) 

  

Outra técnica reconhecida no âmbito da Teoria dos Precedentes é o denominado 

anticipatory overruling, por meio do qual os tribunais inferiores deixam de aplicar um 

precedente consagrado pela corte superior, isso quando a análise de julgamentos anteriores da 

corte superior já demonstra que esta vem superando implicitamente o precedente por ela 

anteriormente firmado. Conforme destacam Didier Jr., Sarno e Oliveira, o antecipatory 

overruling consiste em espécie de não-aplicação preventiva do precedente pelos tribunais 

inferiores.183 

Reportando ao seu contexto histórico, Marinoni descreve o anticipatory overruling 

como a “atuação antecipatória das Cortes de Apelação estadunidenses em relação ao 
                                                
180 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 406. 
181 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 347-348. 
182 PORTES, Maria. Instrumentos para revogação de precedentes no sistema de common law. MARINONI, 
Luiz Guilherme (Coord). A Força dos Precedentes. Estudos dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Direito 
Processual Civil da UFPR. Salvador: Editora PODIVM, 2010, p. 118. Vale destacar que a autor se filia ao 
entendimento defendido por DIDER, SARNO e OLIVEIRA, no sentido de que o overrinding consiste em 
hipótese de revogação parcial do precedente. 
183 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 406. 
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overruling dos precedentes da Suprema Corte. Trata-se, em outros termos, de fenômeno 

identificado como antecipação a provável revogação de precedente por parte da Suprema 

Corte.” Destaca ainda o autor que tal instituto traz à tona a discussão acerca da própria 

doutrina do stare decisis, que impõe a vinculação dos tribunais inferiores aos precedentes 

firmados pelas cortes superiores, ressaltando, inclusive, que a Suprema Corte americana, 

aparentemente, optou por não se pronunciar expressamente acerca da legitimidade do 

anticipatory overruling com vistas a não proibi-lo – provocando, assim, possível 

engessamento do direito -, como também a não permitir, expressamente, a sua utilização – 

para evitar uma utilização indiscriminada da técnica. 184  

Conforme destaca Cruz e Tucci, ao se estabelecer uma Teoria dos Precedentes parte-

se do princípio de que toda decisão configuradora do precedente deve ser observada quando 

do julgamento de casos semelhantes. Segundo esclarece o autor, entretanto, há que se 

reconhecer que a dinâmica social e o processo de evolução que de tal fator imprime sobre o 

Direito impõe o reconhecimento, em determinadas circunstâncias, da validade de exceções à 

doutrina da força vinculante dos precedentes. Pois é justamente neste âmbito de exceção que 

se reconhece a possibilidade de aplicação da técnica do anticipatory overruling, que, sob a 

ótica da necessária vinculação dos tribunais inferiores à ratio decidendi consagrada pelas 

cortes superiores, consiste numa “espécie de delegação tácita de poder para proceder-se ao 

overruling”.185 

Por fim, importa salientar que a técnica do anticipatory overruling não pode ser 

utilizada pelas cortes inferiores com o escopo de se estabelecer crítica às decisões das cortes 

superiores. Trata-se, sim, por mais contraditório que possa vir a parecer, de uma técnica que 

permite aos tribunais inferiores seguir o entendimento consagrado pelas cortes superiores. Por 

isso é que a doutrina aponta como fundamentos idôneos a legitimar a aplicação desta técnica 

os seguintes: “i) o desgaste do precedente; ii) as novas tendências das decisões da Suprema 

Corte; e iii) a consciência de que a Suprema Corte está aguardando um caso apropriado para a 

revogação do precedente”.186 

 

 

 

 
                                                
184 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 402-404. 
185 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como fonte do direito. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 178-180. 
186 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 404. 
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2.3.4 Invalidação do precedente com efeitos ex nunc (Prospective overruling) 

 

Em regra, da invalidação ou declaração de inconstitucionalidade de uma norma 

decorrem efeitos retroativos e prospectivos. Isso significa que, uma vez alterado um 

precedente, a nova ratio decidendi deverá operar seus efeitos tanto para os casos que 

ocorreram antes de sua formação, como para os casos futuros.187 A técnica do prospective 

overruling188 consiste, porém, em exceção à regra acima apontada, porquanto permite ao 

tribunal prolator do novo precedente restringir o âmbito de incidência de sua decisão para que 

esta somente alcance os fatos futuros. Com isso, tem-se que a decisão revogadora do 

precedente antigo não produzirá efeitos sequer sobre o caso sub judice em sede do qual fora 

consagrada a nova ratio decidendi. 

Sobre a modulação dos efeitos na superação do precedente, destacam Didier Jr., 

Sarno e Oliveira que o tribunal prolator do novo precedente pode controlar a repercussão 

prática decorrente de sua alteração de posicionamento, o que se dá por meio do retrospective 

overruling e do prospective overruling. Segundo esclarecem os autores, à decisão que 

substitui o precedente podem ser conferidos efeitos prospectivos, atribuindo-lhe eficácia ex 

nunc (prospective overruling), para que a ratio decidendi superada ainda tenha força para 

regulamentar os fatos ocorridos antes da alteração de posicionamento. Noutra banda, pode o 

tribunal atribuir à decisão alteradora do precedente efeitos retroativos, para que possua 

eficácia ex tunc, regulamentando também os fatos ocorridos antes de sua prolação.189 

Ao se valer da técnica do prospective overruling, os tribunais ainda podem dosar os 

seus efeitos. Assim, dependendo dos valores constitucionais e interesses sociais em jogo, 

poderá o tribunal se valer de um limited prospectivy, limitando a incidência apenas para os 

casos que já tiveram a apreciação judicial, para se permitir a aplicação da nova ratio 

decidendi sobre os processos em andamento; ou se utilizar da técnica do pure prospective, 

excluindo, de forma absoluta, a incidência da nova ratio decidendi sobre fatos anteriores, 

independentemente de já terem sido objeto de julgamento.190 

Note-se, portanto, que o tribunal encarregado de modular os efeitos da decisão que 

altera um entendimento sedimentado na Corte, ao revogar o precedente, conforme alertam 
                                                
187 SILVA, Celso de Albuquerque. Do efeito vinculante: sua legitimação e aplicação. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 284. 
188 Objetiva-se, com este item do trabalho, apenas promover uma apresentação da técnica do prospective 
overruling, porquanto o tema concernente à modulação dos efeitos sobre a ratio decidendi será objeto de análise 
em item próprio.  
189 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 406. 
190 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1270. 
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Ferraz Junior191, Carrazza192 e Bandeira de Mello193, deve atentar para os princípios da 

segurança jurídica, da lealdade, da boa-fé e da razoabilidade. Neste contexto, lembra Ferraz 

Junior que o princípio da irretroatividade da lei alcança as decisões judiciais. Com efeito, a 

irretroatividade, segundo o referido autor, é do Direito, de modo que, sendo a atividade 

judicial criativa, o principio alcança, por consectário lógico, a inteligência da norma jurídica 

consagrada no precedente (ratio decidendi)194. 

 

2.3.5 Técnica da Sinalização (technique of signaling) 

 

Ainda no que tange ao tratamento dos efeitos da alteração da ratio decidendi, a 

Teoria dos Precedentes apresenta outra técnica a permitir que os tribunais não se vejam 

engessados numa “cega” obrigação de respeito ao precedente, de forma a promover as 

alterações e evoluções necessárias, sem que isto represente grave ofensa às bases formadoras 

do satare decisis, como o princípio da confiança e da segurança jurídica. Refere-se, aqui, à 

Técnica da Sinalização, por meio da qual o tribunal mantem a aplicação do precedente, 

indicando, entretanto, que irá revogá-lo futuramente. 

Conforme destaca Marinoni, a Técnica da Sinalização situa-se entre as técnicas do 

distinguishing e do overruling, e em sua aplicação “o tribunal não revoga o precedente, mas 

também não realiza um adequado distinguishing, que permita ver que a solução dada ao caso 

sob julgamento está em consonância com o resultado a que se chegou no precedente”. 

Esclarece o autor que a aplicação da Técnica da Sinalização se mostra adequada nas hipóteses 

em que o tribunal verifica a presença de dois fatores, quais sejam: a) a impossibilidade de 

realização do distinguishing, porquanto a exceção ao precedente extraída deste método 

resultaria incompatível com a ratio decidendi nele consagrada; e b) a impossibilidade de se 

realizar o overruling, por este representar, diante da particularidade da hipótese, grave ofensa 

aos princípios da segurança jurídica e da previsibilidade.195   

                                                
191 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Irretroatividade e jurisprudência judicial. In: NERY JR., Nelson. 
CARRAZZA, Roque Antonio. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Efeito ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: 
Manole, 2007, p. 8. 
192 CARRAZZA, Roque Antônio. Segurança jurídica e eficácia temporal das alterações jurisprudenciais. In: 
NERY JR., Nelson. CARRAZZA, Roque Antonio. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Efeito ex nunc e as decisões 
do STJ. São Paulo: Manole, 2007, p. 41. 
193 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Segurança Jurídica e mudança de jurisprudência. In: Revista de 
Direito do Estado, n. 6, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 335. 
194 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Irretroatividade e jurisprudência judicial. In: NERY JR., Nelson. 
CARRAZZA, Roque Antonio. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Efeito ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: 
Manole, 2007, p. 11-14. 
195 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 335-336. 
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Assim, ao aplicar a Técnica da Sinalização, o tribunal, ao passo que reconhece a 

necessidade de se ultrapassar o conteúdo do precedente, deixa de promover a sua revogação 

em nome do princípio da segurança jurídica, razão pela qual elege como melhor estratégia 

manter o precedente para a decisão do caso sub judice, porém de forma a sinalizar a sua 

inconsistência e futura revogação.   
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3 O PRECEDENTE JUDICIAL NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Apresentado o precedente, bem como as principais técnicas que cuidam de sua 

aplicação num sistema jurídico, cumpre aqui então desenvolver uma breve análise do 

enquadramento da Teoria dos Precedentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

Inicialmente, merece registro o esclarecimento apresentado por Didier Jr., Sarno e 

Oliveira, no sentido de que o precedente é um ato-fato jurídico, já que resulta de um ato 

humano – prolação da decisão judicial –, mas para o qual não se exige a configuração de 

vontade humana. Isso porque o ato de prolação da decisão judicial, para que resulte em um 

precedente - fato - não precisa ser efetivado com tal pretensão, ou seja, é inteiramente 

indiferente a vontade do órgão jurisdicional prolator da decisão em relação aos efeitos que 

dela se extrairão sobre os casos futuros. Com base em tal constatação, os mencionados 

autores, acertadamente, concluem que, como ato-fato jurídico, os precedentes existirão em 

qualquer sistema jurídico em que sejam proferidas decisões judiciais.196 

Com efeito, a partir de tal linha de raciocínio, imperativa se torna a conclusão pela 

existência do precedente no sistema jurídico brasileiro, apenas merecendo análise mais 

aprofundada os efeitos jurídicos decorrentes de tal reconhecimento, o que será objeto de 

estudo nos itens seguintes.    

 

3.1 BRASIL: DA TRADIÇÃO HISTÓRICA DE CIVIL LAW AO TRATAMENTO DO 

PRECEDENTE 

 

O reconhecimento do precedente como ato-fato jurídico e a conseqüente constatação 

de que tal instituto se mostra presente em qualquer ordenamento não são suficientes para se 

levar a uma completa desconsideração sobre a histórica contraposição que se afirma existir 

entre os sistemas do civil law e do common law. Como bem esclarece Rosito, malgrado não se 

possa afirmar a existência de sistemas puros, a diferença entre as tradições de civil law e de 

common law é demonstrada historicamente. Porém, é importante que se destaque, a 

contraposição destas tradições se faz com base não nos conteúdos do Direito nelas 

consagrados, já que possuem acentuada aproximação nos aspectos culturais, econômicos e 

políticos,197 mas sim na forma de individualização desse Direito. Isso porque o sistema do 

                                                
196 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 392. 
197 “De fato, os dois sistemas decorrem de mesma tradição cultural, que se pode definir como ocidental, própria 
do Direito Comum europeu verificado na Idade Média. Ambos conheceram o feudalismo, o nascimento de um 
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common law encontra toda a sua formação e estruturação baseada, principalmente, nos 

precedentes, ao passo que o civil law se utiliza da lei como forma de exteriorização e 

consagração do conteúdo de seu Direito.198  

Assim, a partir de tal comparação histórica é que se constata que o common law tem 

sua estrutura de raciocínio pautada na lógica jurídica indutiva, construindo as regras gerais, 

aplicáveis aos casos futuros,  por meio da resolução dos casos individuais, enquanto no civil 

law a lógica jurídica estruturante é a de cunho dedutivo, por meio da qual se busca extrair da 

lei a resolução do caso concreto.199  
 

O jurista do civil law põe fé em silogismos, o do common law em precedentes; o 
primeiro silenciosamente pergunta a si mesmo cada vez que surge um problema: ‘O 
que devemos fazer desta vez?’; enquanto o segundo indaga em voz alta, na mesma 
situação: ‘O que fizemos da última vez?’200 

 
Essa estrutura de raciocínio diferenciada decorre do fato de que o processo histórico 

de formação da tradição do common law foi marcado pela recusa à adoção dos textos romanos 

como fonte principal do Direito (com especial destaque na Inglaterra), enquanto a tradição do 

civil law tem por elemento nuclear a recepção do Direito romano e os seus textos normativos 

como fonte primeira do Direito.201  

Considerando-se as pretensões dos denominados sistemas puros, cada uma dessas 

lógicas de raciocínio jurídico deveria ter se revelado capaz de garantir a estruturação do 

sistema jurídico pautado em seus valores essenciais. Conforme esclarecem Drummond e 

                                                                                                                                                   
forte Estado nacional baseado em uma economia mercantil, a Revolução Industrial e uma concepção social do 
Estado.” ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 186-187. 
198 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 75-76. 
199 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 76. 
200 COOPER, Thomas Mackay. The common law and the civil law – A Scot´s view. Harvard Law Review 
63/468-475 apud BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p. 11. 
201 DRUMMOND, Paulo Henrique Dias; CROCETTI, Priscila Soares. Formação histórica, aspectos do 
desenvolvimento e perspectivas de convergência das tradições de Common Law e de Civil Law. In: MARINONI, 
Luiz Guilherme (coord.). A força dos Precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado em direito 
processual civil da UFPR. Salvador: Editora Jus Podivm, 2010, p. 13. Destacam, ainda, os autores, na página 26 
da apontada obra, que: “O desenvolvimento do Ius Commune esteve amparado fundamentalmente, como vimos, 
no direito romano, sendo que esse processo de desenvolvimento se deu, conforme enfatiza CAVANNA, em duas 
perspectivas, num duplo tipo de relação: de um lado, o Ius Commune se identificou com a tradição romanística 
presente em toda a Europa, tradição fundada no uso medieval e moderno do Corpus Iuris Civilis e inspirada na 
concepção justitiniana de direito que, coerente com a idéia bizantina de soberania, era textual, legislativa e 
dogmática; de outro lado, na fase medieval, o direito comum se aproximou do espírito clássico romano (não 
justinianeu), caracterizado por uma técnica doutrinal de construção do direito que não implicava um sistema de 
normas imperativas como na concepção bizantina. Trata-se da obra-prima da ciência jurídica da Universalidade 
bolonhesa, que no Corpus Iuris Civilis fez uma inexaurível mina de material construtivo. 
Considerada a restrita influência do Ius Commune no Direito Inglês, não espanta que ao direito insular seja 
completamente estranha à perspectiva sistemática, dogmática, normativa do direito justinianeu. Ao contrário do 
que ocorre na tradição codicista continental, com raízes no direito justinianeu, a jurisprudência inglesa alcança 
criativamente a norma não escrita por uma angulação processual e partindo da solução dos casos singulares (case 
law não escrito). 
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Crocetti, na base da formação da civil law se constata a contraposição da Revolução Francesa 

ao papel exercido pelos magistrados da época, porquanto estes representavam os interesses de 

uma aristocracia rural contrária aos idéias da revolução. A partir deste fato histórico, fácil é 

perceber que a estruturação do sistema jurídico pós revolução se deu de forma a retirar dos 

magistrados, na máxima medida possível, a carga de discricionariedade sobre a formação do 

Direito e conseqüente resolução dos conflitos, razão pela qual nesta sistemática se deu ênfase 

absoluta ao princípio da separação de poderes, de forma a transformar a atividade 

jurisdicional em mero processo de declaração da vontade da lei.202   

Em sentido diametralmente oposto, nos países em que se desenvolveu o common 

law, a exemplo dos Estados Unidos e da Inglaterra, os magistrados exerciam um papel social 

com conotação progressista, porquanto tutelavam os direitos dos cidadãos em face dos abusos 

do poder estatal, bem como lutavam contra o feudalismo em prol da centralização do poder. 

203 Com isso, nestes países a experiência jurídica se formou a partir de expectativas 

antagônicas às experimentadas pelos países precursores do civil law, o que possibilitou a 

estruturação do sistema jurídico com base no Direito oriundo das decisões judiciais.204 

Porém, a evolução histórica verificada demonstra a insuficiência das técnicas 

estritamente vinculadas ao denominado sistema puro, revelando existir um continuo processo 

de aproximação mútua entre os dois sistemas, nos termos à seguir apresentados.205 

 

3.1.1 Superação da formal contraposição entre os sistemas/tradições da civil law e 

common law 

 

Buscando evidenciar a natureza social e cultural das ciências jurídicas, Drummond e 

Crocetti, ao tratarem da common law e do civil law, afirmam a preferência pela utilização do 

termo tradição em lugar de sistema. E assim o fazem para asseverar que as tradições de civil 

law e common law, por consistirem em expressões de cultura jurídica, submetem-se a um 

constante processo de evolução, de transformação.206 

Pois bem, justamente a partir de tal constatação é que se torna possível estabelecer 

fortes bases para afirmar a superação da tradicional diferenciação estabelecida entre o 

common law e o civil law. Isto porque esses “dois grandes complexos de experiência jurídica 

                                                
202 DRUMMOND, Paulo Henrique Dias; CROCETTI, Priscila Soares. Op., cit., p. 28. 
203 DRUMMOND, Paulo Henrique Dias; CROCETTI, Priscila Soares. Op., cit., p. 28-29. 
204 SOUZA, Marcelo Alves Dia de. Op., cit., p. 37-38. 
205 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 186. 
206 DRUMMOND, Paulo Henrique Dias; CROCETTI, Priscila Soares. Op., cit., p. 12. 
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existentes, é dizer, dois grandes campos jurídicos que comportam determinadas formas de 

conceber, praticar e ensinar o Direito”207 ainda são vistos por boa parte dos juristas como 

sistemas completamente antagônicos, formados por técnicas de aplicação e concretização do 

Direito que não se misturam, que não se harmonizam. 

Assim, a visão clássica que se tem do civil law aponta para ordenamentos jurídicos 

“caracterizados por formar um conjunto sistemático de regras lógicas, fechadas e rígidas. 

Parte-se do pressuposto de que toda a espécie de questões pode e deve, pelo menos em teoria, 

ser resolvida pela ‘interpretação’ de uma norma jurídica existente”208. Com isso, finca-se a 

premissa de que é o Poder Legislativo o legitimado para o exercício da criação do Direito, 

cabendo ao Poder Judiciário se ater à mera aplicação das normas já criadas. 

Noutro lado, a definição clássica do common law aponta para um Direito que não se 

estrutura em normas jurídicas gerais e abstratas pré-estabelecidas, mas sim na formação do 

sistema jurídico por meio da resolução de casos concretos pelos tribunais, que possuem a 

legitimidade para afirmar a existência e validade do Direito. Bustamante bem define a 

estrutura da common law, destacando se observar uma ausência de normas jurídicas gerais e 

abstratas, já que em tal tradição se verifica uma gradual, lento e casuístico desenvolvimento 

do Direito por meio do trabalho dos juízes, intérpretes autorizados.209  

Ocorre que, como tradições, tanto o common law, como o civil law, vêm passando, 

ao longo da história, por constante processo de evolução, afastando-se gradualmente da 

estrutura  formal que lhes caracteriza como sistemas puros. No âmbito do civil law, a análise 

histórica de seu desenvolvimento demonstra ter se verificado um processo de 

substancialização do Direito, em especial após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados 

foram obrigados a aderir ao movimento neoconstitucionalista, cujo escopo central é o de 

rechear com a pauta de concretização dos direitos fundamentais os ordenamentos jurídicos, 

antes construídos apenas a partir da idéia fria da lei. O Direito se revela em seu conteúdo, e 

não apenas pela forma. 

Em análise histórica que antecede o próprio movimento neoconstitucionalista, 

Zaffaroni, ao tratar dos direitos humanos em meio aos Estados de Direito, observa que em 

todas as expressões desta espécie de sistema estatal – até mesmo a Revolução Francesa, que 

com seu apego aos Códigos e desconfiança sobre Poder Judiciário se valeu da denominada 

Corte de Cassação – mostrou-se necessário o estabelecimento de institutos e/ou órgãos 

                                                
207 DRUMMOND, Paulo Henrique Dias; CROCETTI, Priscila Soares. Op., cit., p. 11. 
208 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 86. 
209 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p. 5. 
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incumbidos da efetivação do controle da legislação estatal, de forma a permitir que o Direito 

não se afaste do conteúdo mínimo exigido pela dignidade da pessoa humana.210   

Não bastasse isso, ao assumir os idéias do movimento neoconstitucionalista, a 

tradição jurídica da civil law se viu obrigada a reconhecer a insuficiência de sua estruturação 

pautada estritamente na força da lei, e que atribuía ao juiz o mero papel de aplicador do 

Direito previamente estabelecido pelo Poder Legislativo. Assim, de forma inexorável, o 

reconhecimento da insuficiência da lei provocou o enfraquecimento da predominância do 

Direito codificado, porquanto a estruturação legislativa do Direito não se mostrou capaz de 

cuidar da complexidade dos conflitos sociais, tampouco de conferir concretude aos ditames 

constitucionais, que passaram a ter reconhecida a sua força normativa, impondo a incidência 

direta na aplicação do Direito.211 

Com efeito, a partir de tal reconhecimento, os ordenamentos pautados na tradição 

jurídica do civil law passaram a adotar a técnica legislativa das cláusulas gerais, revelando 

uma concepção menos fechada dos códigos, como também regulamentaram os sistemas de 

controle de constitucionalidade, permitindo ao Poder Judiciário o controle direto sobre o 

resultado do trabalho legislativo.212 Neste contexto, registra Marinoni: 
 

[...] a tradição do civil law, ancorada nas razões da Revolução Francesa, foi 
completamente descaracterizada com o passar do tempo. O juiz, inicialmente 
proibido de interpretar a lei, passou a paulatinamente interpretá-la, logo caindo em 
desuso as comissões legislativas, instituídas para resolver as dúvidas de 
interpretação, e, logo após, a primeira feição da Cassação, delineada como órgão de 
natureza não jurisdicional para cassar as interpretações judiciais incorretas. 
A evolução do civil law é a história da superação de uma idéia instituída para 
viabilizar a realização de um desejo revolucionário, e que, portanto, nasceu com a 
marca da utopia. Como dogma, esta noção manteve-se viva ainda que a evolução do 
civil law a descaracterizasse. Lembre-se que a força do constitucionalismo e a 
atuação judicial mediante a concretização das regras abertas fez surgir um modelo 
de juiz completamente distinto do desejado pela tradição do civil law.213 

 
Constatado, então, ser questão impositiva a superação da visão clássica sobre a civil 

law, que sempre o diferenciou da tradição da common law a partir da indiferença que aquela 

possuía em relação ao papel criativo dos tribunais na construção do Direito.  

Noutro lado, também a common law apresentou alterações. Inicialmente estruturada 

a partir da consagração judicial de um Direito consuetudinário, os juristas desta tradição 

demonstraram forte apreço e apego aos precedentes judiciais, demonstrando a vocação para 

                                                
210 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. El Estado De Derecho y Los Problemas Sistémicos de los Derechos Humanos. 
In: Novos Desafios do Direito Penal no Terceiro Milênio. Estudos em Homenagem ao Prof. Fernando Santana. 
Rio de Janeiro: Editora Lumes Juris, 2008, p. 21-22. 
211 DRUMMOND, Paulo Henrique Dias; CROCETTI, Priscila Soares. Op., cit., p. 41-42. 
212 DRUMMOND, Paulo Henrique Dias; CROCETTI, Priscila Soares. Op., cit., p. 43-49. 
213 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 100. 
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um sistema de case law, em contraposição a um sistema pautado na codificação de leis gerais 

e abstratas.214 Porém, como bem destaca Rosito, verifica-se nos ordenamentos jurídicos de 

tradição common law uma crescente utilização dos denominados statutes215, o que acompanha 

um aumento da atribuição de deveres ao Estado, de forma a elevar a importância de tais fontes 

do Direito naquela tradição.216 Neste contexto da análise, destaca o autor alguns exemplos da 

adoção de regras escritas por países de tradição common law, valendo a transcrição:  
 

São exemplos emblemáticos a Uniform Commercial Code nos Estados Unidos, e o 
Civil Procedure Rules, na Inglaterra, em 1998, que consiste em próprio e verdadeiro 
código de processo civil, bastante aproximado, em vários aspectos, do modelo 
continental europeu. Soma-se ainda a lei inglesa sobre a arbitragem (Arbitration Act, 
de 1996), que tem contribuído para alterar o cenário da Justiça Civil daquele país.217  

 
Assim, neste panorama de alteração das tradições em relação às denominadas formas 

puras, percebe-se como importante fator a abertura atualmente existente em ambas no que 

concerne à força criativa da atividade jurisprudencial, o que se apresenta, paradoxalmente, 

com mais intensidade nos países de civil law que nos países de common law, conquanto 

naqueles “justamente pelo imaginário com que o direito foi historicamente pensado, encontre 

maior rejeição”218.  

E é em decorrência dessa rejeição apontada por Drummond e Crocetti que os países, 

como o Brasil, adeptos da tradição civil law, apesar de se utilizarem dos precedentes – 

especialmente na forma de jurisprudência – ainda não desenvolveram uma teorização que tal 

temática merece219 e exige para que se tenha um efetivação dos princípios consagrados por tal 

doutrina, com que se pretende contribuir por meio do presente trabalho. Trata-se, portanto, de 

afirma a existência de um encontro entre a tradição do common law e o sistema brasileiro 

calcado na tradição de civil law, do que decorre a necessária teorização desta nova realidade, 

especialmente no âmbito penal.220 

 

                                                
214 TUCCI, José Rogério Cruz e. Op., cit., p. 153-154. 
215 “Sob o aspecto puramente formal, o statue anglo-americano é igual à nossa lei: no essencial é o mesmo 
processo de elaboração; também na forma não difere. Mas, normalmente, o statute não se propõe a criar Direito 
novo, senão que, ao inverso, tem por finalidade esclarecer, dirimir dúvidas, precisar; destina-se antes de tudo a 
evitar que os juízes exerçam função legislativa”. TORNAGHI, Hélio. Comentários ao Código de Processo Civil. 
Vol. 1. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, p. 16.  
216 ROSITO, Francisco. Op., cit., p.189. 
217 ROSITO, Francisco. Op., cit., p.189-190. 
218 DRUMMOND, Paulo Henrique Dias; CROCETTI, Priscila Soares. Op., cit., p. 50. 
219 ROSITO, Francisco. Op., cit., p.186. 
220 PAIVA, Caio Cezar de Figueiredo. Por uma teoria dos precedentes penais: a jurisprudência a serviço da 
contenção do poder punitivo. IBCCRIM. Boletim, Ano 21, nº 246, maio/2013, p. 8. Disponível em: < 
http://ibccrim.org.br/novo/boletim_artigos/287-246---Maio-2013>. Acesso em: 08 de maio de 2013. 
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3.1.2 A separação de poderes na cultura judicial brasileira e o poder criador das 

decisões judiciais 

 

Inicialmente, vale o registro do escólio de Cunha Junior para esclarecer que, 

malgrado se fale em um princípio da separação de poderes, o fenômeno sociocultural do 

poder político revela-se uno e indivisível. Assim, o que se chama de separação de poderes, em 

verdade, consiste em uma separação horizontal de funções estatais – executiva, legislativa e 

judiciária –, por meio da qual se busca controlar o exercício do poder político do estado.221 

A Revolução Francesa esculpiu a tradição do civil law estruturada na representação 

da soberania popular pelo parlamento, de sorte que ao Poder Judiciário, destinatário de forte 

desconfiança à época naquele país, apenas deveria ficar limitado à lei. Esclarecem Mendes, 

Coelho e Branco que “à luz do conhecimento histórico, pode-se dizer que a experiência do 

absolutismo e a desconfiança nos magistrados do rei foram as causas determinantes da 

dogmatização ou do endurecimento do princípio da separação dos poderes.”222  

Em virtude dessa premissa é que os ordenamentos estruturados a partir de tal tradição 

sempre demonstraram forte contraposição ao modelo adotado pelo common law, pois, em sua 

visão tradicional, o princípio da separação de poderes acaba por ser desrespeitado quando se 

defende a doutrina do stare decisis, especialmente quando se atribui ao provimento judicial 

uma força criadora.223  

Tal linha de pensamento influenciou, de forma direta, a estruturação da doutrina das 

fontes do Direito no sistema brasileiro. Como bem esclarece Mello, o tradicional sistema 

constitucionalista de separação dos poderes tem repercutido nos últimos dois séculos, de sorte 

que encontra sedimentada a visão segundo a qual ao legislativo cabe a criação normativa, 

limitadora do Estado e dos administrados; ao judiciário, atribui-se o papel de aplicação de tais 

normas aos casos concretos; e, por fim, aos cidadãos somente o poder de criar normas para 

regulamentar relações privadas e desde que de acordo com a ordem pública e os bons 

costumes.224   

Porém, evidenciada a aproximação que hoje se verifica entre as duas tradições 

jurídicas, especialmente em razão da adoção dos ideais neoconstitucionalistas e da utilização 

                                                
221 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 528-529. 
222 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 96. 
223 SOUZA, Marcelo Alves Dia de. Op., cit.,, p. 294-295. 
224 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. O declínio da Lei e a ascensão dos princípios na doutrina das 
fontes do Direito. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia: 
Homenagem ao Prof. Edvaldo Brito, nº 14, 2007.1, p. 172.  
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de regras abertas, que exigem do juiz brasileiro postura bastante semelhante à do juiz norte 

americano ou mesmo inglês, conclui-se que “o civil law vive, atualmente, a contradição entre 

o juiz real e o juiz dos livros ou das doutrinas acriticamente preocupadas apenas em justificar 

que a nova função do juiz cabe dentro do modelo do princípio da separação de poderes”.225  

A constatação registrada por Marinoni aponta para o fato de que ainda se tem uma 

resistência de significativa parcela dos estudiosos do Direito em admitir a recepção das 

alterações que se fizeram necessárias ao longo dos anos, culminando numa inadequação 

teórica que acaba por impedir, no particular, o desenvolvimento da aplicação dos institutos 

correlatos ao precedente judicial. 

Como bem adverte o autor: “na verdade, a doutrina esquece de esclarecer que o juiz 

da Revolução Francesa nasceu natimorto e que o princípio da estrita separação dos poderes 

sofreu mutação com o passar do tempo, tendo, nos dias de hoje, outra figura”.226 

O que se pretende neste item é justamente analisar a concepção e tratamento que se 

deve conferir ao princípio da separação de poderes em sede do atual ordenamento jurídico 

brasileiro, especialmente sob a luz da Teoria dos Precedentes. 

Vale destacar que o Princípio da Separação de Poderes é tido por aspecto nuclear na 

formação e estruturação dos regimes políticos de um Estado de Direito.227 Como bem 

esclarecem Mendes, Coelho e Branco, a importância desse princípio é tal que, se inicialmente 

foi pensado como forma de organização dos poderes, passou a assumir contornos de 

verdadeira substancia da estruturação do Estado de Direito, compondo seu núcleo 

essencial.228  

No âmbito do ordenamento brasileiro, o tratamento dispensado não foi outro, tendo o 

referido princípio o status de cláusula pétrea. Porém, o reconhecimento de sua importância 

histórica na formação do Estado de Direito, aliado à consolidação de sua visão clássica 

decorrente da tradição do civil law, vem se apresentando como obstáculo à efetiva 

consolidação da Teoria dos Precedentes. Isto porque tais fatores acabam por se revelar 

verdadeiros obstáculos a sua necessária adequação aos novos contornos hermenêuticos de um 

Direito contemporâneo, marcado pelo neoconstitucionalismo e pela necessidade de adequação 

à nova realidade e dinâmica sociais, ou seja, constituem-se em fatores contrários à revisão da 

teoria clássica da separação de poderes.  

                                                
225 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 100. 
226 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 100. 
227 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 535. 
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Nesta linha de raciocínio, explica Sanguiné que as novas atividades assumidas pelo 

Estado o exigiram uma revisão sobre o princípio da separação de poderes, porquanto a 

realidade atual sempre exige de um poder que acabe por exercer a atividade típica de outro, 

razão pela qual modernamente se prefere falar em colaboração de poderes ou mesmo 

independência harmônica de poderes.229 

No mesmo sentido, assevera Cunha Junior que a visão clássica da separação rígida 

de poderes exige uma efetiva revisão teórica, porquanto a exclusividade no exercício da 

função típica de cada um dos poderes estatais não se coaduna à realidade que hoje se 

apresenta, bem como não serve para atingir os fins a que se propõe. Nesta linha de raciocínio 

é que se propõe uma leitura de tal princípio que permita extrair de sua efetivação não uma 

separação rígida e isolacionista dos Poderes estatais, mas sim uma coordenação, colaboração, 

um entrosamento entre os Poderes, de forma tal que cada um deles possa exercer não apenas a 

sua função típica, mas também, secundariamente, as demais funções, tudo a permitir uma 

relação de independência e de limitações recíprocas, ou o denominado sistema de freio e 

contrapesos.230 

Com efeito, conclui-se então que essa concepção clássica da separação de poderes 

em prol da limitação do poder estatal e da segurança jurídica do cidadão não mais se mostra 

adequada à efetivação de seus objetivos. Assim, “a consolidação do Estado de Direito, em 

cujo âmbito tem-se mostrado eficaz o sistema de freios e contrapesos, afigura-se como razão 

suficiente para que se aposente essa velha camisa-de-força.”231 

A partir do momento em que se mostrou insofismável a insuficiência da lei para a 

regulamentação da complexa estrutura social e seus intrínsecos conflitos, especialmente com 

a obrigatoriedade de, por meio da aplicação do Direito, garantir a efetividade dos princípios 

constitucionais, reafirmou-se o fato de que o tratamento classicamente ofertado ao princípio 

da separação de poderes necessita passar por uma reformulação, de sorte a flexibilizar o 

                                                
229 SANIGUINÉ, Odone. Irretroatividade e retroatividade das alterações da jurisprudência penal. In: Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. Ano 8, n. 31, p. 144-169, jun/set 2000, p. 160. Sobre tal temática, esclarecem 
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Executivo, como as nossas medidas provisórias – que são editadas com força de lei – bem assim para a 
legislação judicial, fruto da inevitável criatividade de juízes e tribunais, sobretudo das cortes constitucionais, 
onde é freqüente a criação de normas de caráter geral, como as chamadas sentenças aditivas proferidas por 
esses supertribunais em sede de controle de constitucionalidade. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, 
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engessado mecanismo estatal de concretização do Direito, conferindo ao magistrado maior 

liberdade de atuação. 

Neste mesma linha de raciocínio, ao abordar a temática correlata à jurisdição 

constitucional, destacam Mendes, Coelho e Branco: 
 

Para o bem ou para o mal, parece que não podemos viver sem ela [jurisdição 
constitucional], pelo menos enquanto não descobrirmos alguma fórmula mágica que 
nos permita juridificar o político sem ao mesmo tempo, e em certa medida, politizar 
a justiça.  
Se o Estado é a forma por excelência de manifestação do poder político, e a 
Constituição, o seu estatuto fundamenta, então onde quer que se institucionalizem 
relações de mando, alguém terá de arbitrar os inevitáveis conflitos entre os fatores 
reais de poder. 
[...] 
Relembrando palavras de Radbruch – de total pertinência para esta exposição –, 
diríamos que no âmbito da sociedade política, se ninguém pode dizer o que é justo, é 
preciso que alguém defina, pelo menos, o que é jurídico, até porque, a esta altura da 
História, parece incogitável abandonar o Estado de Direito e retomar à lei do mais 
forte. Quem decide, afinal, pouco importa, porque essa é uma questão de escolha 
nos diferentes ordenamentos jurídicos; o importante, sim, é que alguém decida por 
último e que essa decisão seja acatada por todos.232 

 
Deste modo é que se reconhece experimentar atualmente um novo 

constitucionalismo, no qual não se mostra possível a vinculação ao princípio clássico da 

separação de poderes, que deve ser visto sob uma nova perspectiva, de forma a afirmar existir 

não uma separação, mas sim uma partilha de poderes – sharing of powers. E, conforme 

destaca Souza, a própria regulamentação do controle de constitucionalidade concentrado 

representa espécie de exercício de função típica legislativa pelo judiciário, porquanto nele se 

configura o que Kelsen denomina de atividade legislativa negativa.233 

Assim, da mesma forma que sempre se reconheceu nos ordenamentos de tradição 

common law, o juízes da cultura civil law, especialmente os brasileiros, não mais são vistos 

como meros boca da lei. A atribuição do poder-dever de controle sobre a constitucionalidade 

das leis consiste em marcante reflexo deste novo papel atribuído aos magistrados no Brasil, de 

tal sorte que sua função acaba por se aproximar significativamente da exercida pelos juízes do 

common law.234   

Malgrado este novo papel do juiz no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro tenha 

imposto seu reconhecimento e aceitação, a sedimentada cultura do civil law, estruturada na 

idéia de que a segurança e igualdade jurídicas devem decorrer da estrita vinculação à lei, 

ainda persiste em negar respeito aos precedentes. Ignora-se, com isso, que uma mesma lei 
                                                
232 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
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pode ser objeto de interpretações diversas, levando a decisões judiciais diferentes para casos 

iguais, o que demonstra que a segurança e igualdade jurídicas são realizáveis não pela mera 

previsão da lei, mas sim pela sua aplicação no caso concreto.  

Isso porque, conforme esclarece Marinoni, “a lei adquire maior significação quando 

sob ameaça de violação ou após violada, de forma que a decisão judicial que a interpreta não 

pode ficar em segundo plano ou desmerecer qualquer respeito do Poder que a pronunciou”.235 

Conclui-se, assim, que a contestação do poder criador das decisões judiciais com 

fundamento na suposta ofensa ao princípio da separação de poderes somente seria possível se 

ainda fosse sustentável a fórmula clássica do referido princípio, “produto do racionalismo 

francês, que, amadurecido no Iluminismo, teria produzido uma concepção geometricista do 

Estado”.236   

 

3.2 PRINCIPAIS MARCAS DA ADOÇÃO DO PRECEDENTE NO BRASIL 

 

Conforme já restou evidenciado neste trabalho, seja qual for a tradição adotada por 

um ordenamento jurídico, a decisão judicial nele proferida poderá possuir capacidade para 

servir de precedente, ou seja, capaz de consagrar uma regra geral ou princípio em sua 

fundamentação que permita aos órgãos julgadores tomá-lo como norte para a resolução das 

demandas futuras. Como apontam Didier, Sarno e Oliveira, “o precedente é um fato. Em 

qualquer lugar do mundo onde houver decisão jurisdicional, esse fato ocorrerá”.237 

A partir desse raciocínio é que se evidencia, atualmente, que todos os ordenamentos 

jurídicos sofrem influência do instituto do precedente, percebendo-se, apenas, uma diferença 

de grau em sua utilização.238 

Deste modo, pode-se afirmar, com tranqüilidade, que o Brasil, malgrado tenha suas 

raízes e estruturas calcadas na tradição do civil law, com forte apego na legislação positivada, 

há muito vê a concretização do seu Direito influenciada sobremaneira pelo instituto do 

precedente. Porém, enquanto países de tradição common law, como a Inglaterra e os Estados 

Unidos, têm a sua estrutura jurídica pautada nos precedentes, de sorte a conferir-lhes, via de 

regra, efeito vinculante; em países como o Brasil, de tradição civil law, verifica-se um 

ordenamento jurídico estruturado na força dos códigos, mas que sofre inegável contribuição 
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do instituto do precedente, que, mesmo sem possuir, como regra, força vinculante, não deixa 

de ter sua importância reconhecida.  

Conforme evidencia Rosito,239 no Brasil já se é possível constatar a utilização do 

precedente de tal forma que em grande parte das decisões judiciais e das manifestações das 

partes se verifica uma fundamentação, senão exclusiva, ao menos principalmente, calcada em 

precedentes, ao invés da utilização da técnica da subsunção do caso aos dispositivos legais, 

como determina o artigo 458, inciso III, do Código de Processo Civil240 e o artigo 381, inciso 

IV, do Código de Processo Penal241.242 Não obstante isso, reconhece Marinoni haver “notória 

resistência, para não dizer indiferença, a institutos do common law de grande importância ao 

aperfeiçoamento do nosso direito, como é o caso do respeito aos precedentes”243. 

Com efeito, a utilização da técnica do precedente em sede de ordenamento jurídico 

estruturado na força dos códigos, se não for precedida de uma firme teorização, acaba por 

incorrer em inconvenientes graves. Trata-se aqui da velha prática brasileira de importação 

acrítica de institutos jurídicos e demais práticas sociais de outros países, tudo sem o 

necessário e prévio estudo de compatibilidade e adequação à nossa realidade, o que vem se 

configurando em grande medida em razão da supramencionada resistência ao reconhecimento 

da adoção dos precedentes, que se apóia nos dogmas do civil law.  

Importante constatar que a ausência de uma teorização sobre o precedente repercute 

numa má compreensão sobre o instituto e técnicas de sua aplicação, do que decorre uma sua 

utilização na qual: i) não se consegue alcançar o real sentido da ratio decidendi consagrada 

nos precedentes, de sorte a permitir sua aplicação para casos futuros não abarcados pela 

incidência da regra geral criada na decisão pretérita; ii) a ausência de um efeito vinculante nos 

precedentes somada à má compreensão antes anunciada provoca a existência de diversos 

precedentes, muitas vezes incompatíveis ou mesmo contraditórios; iii) verifica-se uma 

acentuada oscilação de posicionamentos, indo de encontro ao princípio da segurança jurídica; 

iv) é observada a consagração de enunciados sumulados, nos quais não se tem a completa 

afirmação da ratio decidendi.  

Cruz e Tucci, ao discorrer sobre a aplicação de precedente no Brasil, denota que a 

exigência de uma interpretação e aplicação homogênea do Direito tem ocupado a atenção do 

jurista e legislador brasileiros. Porém, tal processo vem sendo marcado pela preocupação de 
                                                
239 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 89. 
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241 Art. 381.  A sentença conterá: [...] IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; 
242 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 41. 
243 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 24. 



82 

 

se “minimizar o afluxo exagerado de demandas”.244 Já Rosito, ao analisar o contexto judicial 

brasileiro de aplicação do precedente, registrou a seguinte conclusão: 
 

Simplesmente os repertórios de jurisprudência são magazines em que se encontra 
tudo e o contrário de tudo. São os chamados repertórios bom à tourt faire. Além de 
contraditória, a jurisprudência brasileira é caracterizada pela aplicação do precedente 
sem uma comparação rígida entre o leading case e o caso concreto que está em 
julgamento, reduzindo a um “positivismo jurisprudencial judicial”. Tem-se, ao fim 
e ao cabo, uma jurisprudência de baixa qualidade, oscilante e contraditória, o que, 
diga-se de passagem, não é prerrogativa exclusiva da realidade brasileira.245 

 
Assim, constatada a utilização ainda desordenada dos precedentes em sede do 

ordenamento jurídico pátrio, passa-se a uma breve análise do contexto brasileiro de aplicação 

dos precedentes e dos principais institutos que resultam de sua adoção. 

  

3.2.1 O precedente e seus efeitos persuasivo e vinculante  

 

Inicialmente, cumpre destacar a diferença existente entre a coisa julgada decorrente 

da decisão judicial e os efeitos oriundos do precedente. Enquanto a coisa julgada busca 

consagrar a estabilidade da decisão judicial em relação às partes da demanda, de forma a 

tornar imutável a resolução tomada em relação a determinado conflito objeto de apreciação 

pelo poder jurisdicional, para o qual não mais se mostre cabível qualquer via recursal de 

impugnação; o precedente, que também decorre da decisão judicial, consiste na norma geral 

desta extraída, que se direciona não apenas às partes envolvidas no caso específico sub judice, 

mas sim para toda a coletividade, de sorte a interferir nos julgamentos futuros. Neste sentido, 

assevera Marinoni que “a coisa julgada garante às partes a imutabilidade da decisão. O 

respeito aos precedentes confere aos jurisdicionados a estabilidade de dada interpretação 

jurídica”246. 

Vale destaque, dada a especificidade deste trabalho, que, diferentemente do âmbito 

processual civil, no qual se limita a desconstituição da sentença ao prazo de 02 (dois) anos247, 

no processo penal a imutabilidade da coisa julgada somente se impõe para as situações 

prejudiciais ao réu, de sorte que o ordenamento brasileiro reconhece, por meio da disciplina 

                                                
244 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 258. 
245 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 42-43. 
246 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 111-112. 
247 Nos termos do art. 495 do Código de Processo Civil brasileiro. 
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da revisão criminal, a possibilidade de desconstituição da coisa julgada, a qualquer tempo248, 

desde que em benefício do acusado249. 

Pois bem, afirmada tal diferença e estabelecido o objeto da análise ora proposta, 

cumpre analisar o tratamento do precedente em relação aos efeitos que dele decorrem. Neste 

aspecto, afirma Marinoni que somente se pode afirmar a garantia de respeito ao precedente 

quando se reconhece o dever de respeito à ratio decidendi pelo Poder Jurisdicional. Esclarece 

o autor, entretanto, que esse dever de respeito pode variar em intensidade, revelando-se desde 

um respeito absoluto – efeito vinculante – até um respeito relativo, sem vinculação – efeito 

persuasivo.250  

Afirma-se a natureza persuasiva do precedente quando a ratio decidendi nele contida 

não possui força vinculativa frente aos demais órgãos jurisdicionais.251 Trata-se da regra nos 

sistema da tradição civil law, nos quais os precedentes exercem uma influência natural em 

face dos órgãos jurisdicionais, porquanto concretizam normas gerais que servem de 

fundamento para a resolução de casos futuros semelhantes ao anteriormente decidido. 

Conforme destaca Rosito, falar em força persuasiva “significa que a decisão, fora da 

controvérsia concreta a que se refere, tem apenas uma autoridade de fato, moral, racional, 

cultural, política etc”.252 Assim, aponta Souza que o precedente terá seu grau de 

convencimento em razão de um conjunto de fatores, entre os quais a correção da proposição 

formulada, a posição hierárquica do tribunal prolator da decisão, o prestígio do magistrado 

condutor da decisão, o aspecto temporal de sua prolação, a unanimidade alcançada no 

julgamento etc.253 

Vale destacar, entretanto, que apesar de não possuir força vinculante os precedentes 

persuasivos devem ser obrigatoriamente observados e considerados pelos órgãos 

jurisdicionais que irão decidir caso semelhante, especialmente quando alegados pelas partes. 

Isto significa que os órgãos jurisdicionais não precisam proferir sua decisão nos mesmos 

termos do quanto consagrado no precedente, ou seja, não precisam acatar a norma geral nele 

prescrita, mas, seja qual for a decisão a ser tomada, caberá ao órgão decisório considerar a 

ratio decidendi, apresentando convincente fundamentação para a sua não aplicação. Neste 

sentido, afirma Marinoni que “para que se tenha eficácia persuasiva é preciso que exista 
                                                
248 Nos termos do art. 622 do Código de Processo Penal brasileiro. 
249 Nos termo do art. 623 do Código de Processo Penal brasileiro, que somente legitima para a propositura da 
Revisão Criminal o réu, seu procurador legalmente habilitado ou, nas hipóteses legais, os seus sucessores. 
250 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 112. 
251 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 109-110. 
252 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 116. 
253 SOUZA, Marcelo Alves Dia de. Op., cit.,, p. 53. 
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algum constrangimento sobre aquele que vai decidir”.254 Conclui, ainda, o autor que o 

precedente persuasivo figura na demanda futura como argumento da parte, razão pela qual a 

sua desconsideração, se não for acompanhada da devida fundamentação, deve gerar, assim 

como a desconsideração de elemento probatório, a nulidade da decisão.255 

Segundo explica Bustamante, a análise do precedente persuasivo, dada a ausência 

dos fatores institucionais que obriguem a sua aderência à resolução dos casos futuros 

semelhantes, “pode ser compreendida como uma tomada de posição afirmativa acerca de um 

discurso prático”. Em última análise, sob o viés da liberdade comunicativa que caracteriza o 

precedente persuasivo, este apenas impõe ao órgão julgador uma análise acerca da validade 

normativa sustentada pelas partes, com arrimo em posicionamento jurisdicional pretérito.256  

Assim, malgrado não se atribua a tal espécie de precedente uma força normativa 

formal, a consagração de uma norma geral que se mostre freqüentemente utilizada como 

fundamento para a resolução de casos futuros demonstra ter o precedente uma força 

normativa material, que, na prática, se mostra mais acentuada a cada vez que é corroborada e 

utilizada na fundamentação das decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais.257   

Por outro lado, há o denominado precedente obrigatório, que se impõe de maneira 

vinculante para os órgãos jurisdicionais, independentemente do juízo de acerto que estes 

venham a estabelecer quanto à ratio decidendi nele consagrada. Neste sentido, destacam 

Didier Jr., Sarno e Oliveira que o efeito vinculante do precedente acaba por impor aos órgãos 

jurisdicionais a adoção obrigatória da tese jurídica consagrada no precedente na 

fundamentação das decisões futuras.258  

Os citados autores ainda esclarecem que a força do precedente pode se revelar 

relativamente obrigatória, quando podem ser afastados a partir de fundadas razões, ou 

absolutamente obrigatória, hipótese na qual a sua adoção se mostra impositiva pelos 

tribunais, independentemente do juízo de acerto que se estabeleça sobre sua ratio 

decidendi.259 

Característico da tradição do common law, “no qual vigora a teoria do stare decisis, 

que significa a obrigatória observância, pelos juízos, dos precedentes decididos pela cortes em 

superior posição hierárquica”260, o precedente obrigatório é o adotado pela Supreme Court os 

                                                
254 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 117. 
255 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 118. 
256 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p. 390-391. 
257 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 117. 
258 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 393. 
259 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 393. 
260 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 118. 
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the United Kingdom (que assumiu as funções da House of Lourds no ano de 2009), na 

Inglaterra. Conforme destaca Marinoni, inicialmente as decisões da House of Lourds 

possuíam força obrigatória absoluta, não podendo ser afastadas, inclusive, pelo próprio 

tribunal que a prolatou, mesmo diante de sua convicção pelo equívoco nela perpetrado. 

Porém, desde 1966, a citada corte passou a admitir a revogação dos seus precedentes 

obrigatórios, desde que estes se revelem evidentemente equivocados.261  

Por fim, conforme destaca Souza, há a possibilidade de um determinado precedente 

se revelar com força obrigatória para determinados casos, enquanto sobre outros possua 

apenas uma força persuasiva. Para o autor, tal possibilidade decorre do sistema de hierarquia 

existente entre os tribunais, de sorte que o precedente de um tribunal pode ser vinculante para 

os que lhe forem inferiores, mas apenas persuasivo para os tribunais que lhe forem superiores 

hierarquicamente262, tratando-se, aqui, da denominada vinculação vertical dos precedentes263. 

Por outro lado, no que tange à vinculação horizontal dos precedentes, o 

entendimento é de que os tribunais devem conformar suas decisões com base em seus 

precedentes, embora não haja uma vinculação técnica em relação a estes.264 É de se destacar, 

entretanto, na esteira da advertência feita por Rosito, que carecia de qualquer lógica a 

pretensão de querer impor aos órgãos do Poder Judiciário a obediência aos precedentes dos 

tribunais superiores, se estes não respeitassem as suas próprias decisões. Ressalta o autor, 

ainda, que a uniformidade do direito em sede dos pronunciamentos dos demais órgãos 

jurisdicionais ficará mais próxima de ser alcançada na proporção direta em que se visualize a 

uniformidade interna nas decisões do tribunal superior.265  

 

3.2.2 Súmulas e a Súmula Vinculante  

 

O instituto da súmula, no contexto brasileiro, revela existir um ciclo curioso no 

processo de elaboração e aplicação das normas. Como bem esclarecem Didier Jr., Sarno e 

Oliveira, o sistema de precedentes no Brasil aponta para um processo que se inicia com a 

interpretação de textos legais para se extrair uma norma geral em meio à resolução do caso 

concreto (ratio decidendi), que, por sua vez, representando o elemento mais importante do 

                                                
261 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 113-115. 
262 SOUZA, Marcelo Alves Dia de. Op., cit.,, p. 53. 
263 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 113. 
264 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 115. 
265 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 122. 
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precedente, quando reiteradamente aplicado por um tribunal, pode dar ensejo à criação de um 

enunciado sumulado,266 por meio do qual voltará à condição de norma geral, agora produzida 

jurisdicionalmente.267 

Assim, apesar de ser o verbete de súmula um instituto que se destina a consagrar 

determinado posicionamento pacificado em sede da jurisprudência de um tribunal, de forma a 

facilitar que as futuras decisões dos órgãos jurisdicionais sejam proferidas com base em tal 

precedente e, com isso, garantir a efetivação dos valores da coerência sistêmica, da segurança 

jurídica e da igualdade, a análise de sua implementação no ordenamento brasileiro, como bem 

esclarece Marinoni, não transparece tal preocupação. Segundo o autor, a efetiva introdução de 

súmulas no sistema brasileiro revela que estas são resultado de uma preocupação em conferir 

maior agilidade na resolução de casos fáceis e repetitivos, visando desafogar o Judiciário. 

Passando desapercebida, assim, a sua importância como instrumento idôneo e necessário para 

a consagração da coerência da ordem jurídica, fator este imprescindível para a efetivação dos 

princípios da igualdade e previsibilidade.268 

Conforme destaca Souza, a preocupação com o acúmulo de processos – 

característico das cortes brasileiras – teve papel central na instituição das súmulas no 

Ordenamento brasileiro. Vale a transcrição: 
 

A origem da súmula no Brasil remonta à década de 1960. Sufocado pelo acúmulo de 
processo pendentes de julgamento, a imensa maioria versando sobre questões 
idênticas, o Supremo Tribunal Federal, após alteração em seu regimento (sessão de 
30.08.1963) e enorme trabalho de Comissão de Jurisprudência composta pelos 
Ministros Gonçalvez de Oliveira, Pedro Chaves e Victor Nunes Leal, este último seu 
relator e grande mentor, em sessão de 13.12.1963, decidiu publicar oficialmente, 
pela primeira vez, a Súmula da sua Jurisprudência, para vigorar a partir de 
01.03.1964. A edição da Súmula – e dos seus muitos enunciados individualmente – 
é resultado de um processo específico de elaboração, previsto regimentalmente, que 
passa pela escolha dos temas, discussão técnico-jurídica, aprovação e, ao final, 
publicação para conhecimento de todos e vigência.269  

 
Noutro sentido, ao tratar da criação da súmula pela Suprema Corte, destaca Gomes o 

objetivo de uniformização da jurisprudência como seu fundamento instituidor. Afirma a 

                                                
266 Acerca da utilização do termo súmula, vale a transcrição do escólio de Souza: “[...] é preciso lembrar que há 
certa confusão no uso do termo súmula. Consagrou-se algo, a bem da verdade, errado, que é a prática de 
chamar-se determinado verbete (ou o seu enunciado) de súmula X ou Y. Ao contrário do que muitos pensam, o 
termo súmula quer significar o conjunto da jurisprudência dominante de um tribunal, abrangendo os mais 
variados ramos do nosso Direito, organizado por verbetes numerados sem compromisso com a temática dos 
assuntos, e não cada um desses verbetes (ou seus enunciados) que trazem o entendimento do órgão acerca de 
determinada questão de direito. Na verdade, o conteúdo do verbete individualmente, que expressa o 
entendimento do tribunal sobre determinada questão de direito, deve ser chamado, por precisão técnica, de 
enunciado”. SOUZA, Marcelo Alves Dia de. Op., cit.,, p. 253.  
267 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 400-401. 
268 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 482. 
269 SOUZA, Marcelo Alves Dia de. Op., cit.,, p. 253. 
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autora que a instituição da súmula, sem caráter vinculante, buscou atingir o “ideal do meio-

termo”, porquanto buscou promover a estabilização da jurisprudência, sem que incorresse 

num engessamento do Direito jurisprudencial. Não obstante a referida pretensão de 

eliminação de antinomias, constata a autora, diante da diversidade de entendimentos 

jurisprudenciais existentes no país, que as súmulas não alcançaram seu objetivo.270 

Por outro lado, mesmo nas hipóteses em que a utilização dos enunciados sumulares é 

verificada na prática forense brasileira, em grande parte o que se observa é um flagrante 

desvirtuamento do instituto. Com efeito, a introdução das súmulas calcada apenas na 

normatização universalizante, com normas de cunho abstrato e geral, gerou o seu afastamento 

da essência da ratio decidendi consagrada nos precedentes que lhe deram origem. Assim, 

neste aspecto específico, o sistema brasileiro sofre com uma implementação do instituto que 

se mostra desacompanhada de uma discussão e teorização sobre a matéria, de sorte que a 

aplicação dos enunciados sumulados não é precedida de uma necessária verificação acerca da 

adequação do suporte fático e jurídico dos julgamentos precedentes em relação ao caso 

futuro.271  

Conforme destacam Didier, Sarno e Oliveira, outro aspecto que vem sendo relegado 

na utilização da súmula pelo Poder Jurisdicional brasileiro consiste na técnica de redação do 

verbete de súmula. Isto porque, “produzida a partir do caso concreto, o texto da ratio 

decidendi, nos enunciados sumulados, não pode ter algumas características que normalmente 

aparecem no direito legislado”, de sorte a não se mostrar adequada a utilização de termos 

vagos e imprecisos. Ora, se a súmula consiste em técnica que objetiva consagrar entendimento 

reiteradamente afirmado pelo tribunal em sede de interpretação do Direito legislado, não se 

pode compreender que o seu enunciado volte a consagrar termos imprecisos, que afetem a 

certeza e clareza da ratio decidendi nele enunciada, sob pena de se verificar um verdadeiro 

contrassenso.272 

Em verdade, o caráter abstrato que se confere aos enunciados sumulados na prática 

jurisdicional brasileira revela que o instituto da súmula muito mais se aproxima do texto 

normativo legislado, de caráter abstrato e geral, do que da Teoria dos Precedentes, que se 

estrutura a partir dos casos concretos. Por tal motivo, a aplicação do enunciado sumular exige 

uma necessária pesquisa acerca de seu “DNA”, do histórico de decisões que levaram à 

                                                
270 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 115-116. 
271 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 121. 
272 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 401. 
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produção de seu enunciado, sob pena de servir ao desenvolvimento do Direito.273 Disto resulta 

outro preocupante fator: a aplicação dos enunciados sumulados sem o necessário 

conhecimento acerca dos precedentes que lhe originaram provoca afronta ao próprio princípio 

da igualdade, porquanto ao invés de permitir a uniformização da jurisprudência, de tal prática 

acaba por decorrer decisões iguais para casos distintos.274  

A utilização da súmula em desacordo com a sua essência – instituto ligado à Teoria 

dos Precedentes – provocou o decréscimo de sua importância no âmbito jurisdicional 

brasileiro, de forma tal que os enunciados sumulares passaram, em muitos casos, à condição 

de mero guia interpretativo, revelando-se estático e sem correspondência aos casos concretos 

que o originaram.275  

Justamente quanto à sua força é que se estabelece a principal diferença entre a 

súmula e o precedente vinculante, característico do common law. Neste, tem-se a atribuição 

de força vinculativa/obrigatória oriunda de uma só decisão, enquanto o enunciado de súmula 

compreende um compêndio de uma pluralidade de julgados no mesmo sentido, com o fim de 

promover clareza a um entendimento já sedimentado no tribunal e que possui, em regra, 

apenas uma força persuasiva, somente obrigado, por força dos regimentos internos, os 

próprios tribunais que emitem a súmula.276  

Ao se tratar das súmulas vinculantes, entretanto, tem-se desenhado um contexto 

diferente. Isto porque, com alteração do texto constitucional por meio da Emenda 

Constitucional nº 45/04, busca-se consagrar, por meio de tal instituto, a força obrigatória das 

súmulas especialmente emitidas pelo Supremo Tribunal Federal, em procedimento próprio, 

com o fim de dirimir dúvida acerca da validade, interpretação ou eficácia de normas 

determinadas, das quais possam decorrer grave insegurança jurídica e relevante multiplicidade 

de processos sobre questão idêntica.     

Com isso, a súmula vinculante se diferencia da tradicional, especialmente por possuir 

força obrigatória não apenas para o tribunal responsável pela sua criação, como também para 

os demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, seja nos 

âmbitos Federal, Estadual ou Municipal. Assim, nos termos afirmados por Souza, “a adoção 

da súmula universalmente vinculante é mais um passo para a interseção dos dois sistemas, o 

                                                
273 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 483-484. 
274 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 122. 
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common law e o civil law, o que, para o Brasil, abeberando-se da experiência de outros países 

sem preconceitos, pode ser de grande valia”277.  

Por fim, no que concerne à efetiva adequação da técnica da súmula em relação aos 

princípios formadores da Teoria dos Precedentes, entre eles a segurança jurídica, 

previsibilidade, igualdade, cumpre destacar a iniciativa do Supremo Tribunal Federal, em seu 

sítio eletrônico, no qual se disponibiliza ao público uma consulta esquematizada às súmulas 

vinculantes, os precedentes que a originaram e, ainda, as decisões tomadas com base no 

enunciado sumulado.278 Com isso, contribui-se para o desenvolvimento das técnicas que 

envolvem a utilização do precedente, de forma a permitir que a ratio decidendi consagrada 

num enunciado sumular não seja objeto de aplicação acrítica, que a afaste no contexto fático e 

jurídico que levou à sua criação. 

 

3.2.3 O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça sob a ótica da 

Teoria dos Precedentes  

 

Conforme já enunciado neste trabalho, um dos grandes valores abraçados pela Teoria 

dos Precedentes é o da uniformização do Direito, o que a torna de uma adequação 

inquestionável ao sistema jurídico brasileiro. Isto porque, ao se falar de Brasil, trata-se de uma 

nação com dimensões continentais, com o Poder Judiciário composto de um grande número 

de tribunais estaduais e federais, exigindo-se, com isso, redobrada atenção quanto à 

uniformidade do Direito.279 
 

Ao reservar para si o papel de dizer e aplicar o Direito, o Estado não pode fazê-lo de 
maneira contraditória, de modo que os veículos pelos quais ele se manifesta devem 
se mostrar coerentes e harmônicos. Desse modo, a despeito de suas ramificações, o 
Poder Judiciário pressupõe funcionamento e estrutura concebidos a partir de uma 

                                                
277 SOUZA, Marcelo Alves Dia de. Op., cit.,, p. 263. 
278 No sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal encontra-se disponível o acesso ao link denominado 
Súmulas na Jurisprudência, no qual se pode realizar o cotejo mencionado. A título de apresentação, o referido 
link apresenta o seguinte texto: “Súmula Vinculante na Jurisprudência é um serviço de pesquisa, mantido pela 
Secretaria de Documentação, que disponibiliza um demonstrativo de decisões com os contornos jurídicos de 
aplicação de cada enunciado vinculante na jurisprudência do Tribunal. Ao realizar a busca, o usuário tem 
acesso ao teor da Súmula Vinculante e a dois outros campos com a jurisprudência do Tribunal. No 
campo Precedente Representativo, encontram-se trechos de decisões indicadas pelos Ministros como 
precedentes de edição da súmula, que demonstram o fundamento jurídico do enunciado. No 
campo Jurisprudência Destacada, encontram-se trechos de decisões posteriores à edição da súmula, que 
evidenciam as delimitações de aplicação do enunciado, e eventuais decisões relacionadas ao tema da súmula.” 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarSumula.asp. Acesso em: 18 de março de 
2013. 
279 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 258. 
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lógica que lhe garanta coesão, já que sua unidade é corolário da unidade do poder 
estatal.280 

 
A função de conferir ao Direito a uniformidade que os valores da segurança jurídica, 

confiança, previsibilidade e igualdade exigem cabe a todos os órgãos do Poder Jurisdicional. 

Porém, no sistema brasileiro, em razão de imperativo constitucional, possuem especial papel o 

STF281 e o Superior Tribunal de Justiça (STJ),282 respectivamente em relação ao Direito 

Constitucional e ao Direito Federal infraconstitucional.  

Numa linha de abordagem histórica, destaca Rosito que o Supremo, desde a 

promulgação da primeira constituição republica, em 24.02.1981, já foi incumbido da proteção 

dos preceitos constitucionais, sendo-lhe atribuído o controle difuso de constitucionalidade das 

leis, adotado com base no modelo norte-americano. Já no ano de 1965, como resultado da 

forte influência que as conseqüências da Segunda Guerra Mundial representaram para os 

países, impondo a adoção de mecanismos capazes de efetivar a introdução dos valores 

constitucionais nos sistemas jurídicos, especialmente a dignidade humana, a Emenda 

Constitucional de número 16 introduziu no ordenamento pátrio o controle concentrado de 

constitucionalidade.283   

Com a mesma linha de raciocínio, ao analisar as vias recursais do Recurso 

Extraordinário e Recurso Especial, esclarece Cruz e Tucci que estes recursos se 

particularizam por possuírem como objetivo não a possibilidade de reexame da pretensão da 

parte vencida – comum aos recursos ordinários –, mas sim a garantia da interpretação e 

uniformização do Direito em todo o território brasileiro. As vias extraordinárias, então, 

precisam ser enxergadas com olhos que permitam extrair sua verdadeira essência: meio de 

garantia da segurança jurídica através da uniformização do direito, de forma a proteger a 

                                                
280 SILVA, Lucas Cavalcanti da. Controle difuso de constitucionalidade e o respeito aos precedentes do Supremo 
Tribunal Federal. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). A força dos Precedentes: estudos dos cursos de 
mestrado e doutorado em direito processual civil da UFPR. Salvador: Editora Jus Podivm, 2010, p. 149. 
281 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
[...]III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a 
decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou 
lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei 
local contestada em face de lei federal. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 13 
de abril de 2013. 
282 Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: [...] III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, 
em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 
Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b) 
julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; c) der a lei federal interpretação divergente 
da que lhe haja atribuído outro tribunal. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 13 
de abril de 2013. 
283 ROSITO, Francisco. Op., cit., p. 376-377. 
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validade, autoridade e uniformização da ordem constitucional e a legislação federal, e, 

somente de forma remota e indireta, servindo à tutela de direitos subjetivos dos litigantes.284  

Para efeito da análise aqui proposta, vale destacar as hipóteses de cabimento recursal 

previstas nos arts. 102, inciso III, alínea a, e 105, inciso III, alíenea a, ambos da Constituição 

Federal de 1988, que atribuem às Cortes Superiores a função de sanar as divergências acerca 

da interpretação e aplicação das normas constitucionais e federais, concretizando-se, assim, o 

valor da uniformização do Direito. Como bem refere Cruz e Tucci285, tal missão é assumida 

pelas cortes pátrias, inclusive no âmbito interno das próprias cortes, para que se reconheça às 

decisões anteriores a força de precedente horizontal para os julgamentos futuros do respectivo 

tribunal. Neste sentido, transcreve o autor o teor do seguinte pronunciamento do Superior 

Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Humberto Gomes de Barros, já no ano de 2002: 
 

PROCESSUAL – STJ - JURISPRUDÊNCIA - NECESSIDADE DE QUE SEJA 
OBSERVADA. O Superior Tribunal de Justiça foi concebido para um escopo 
especial: orientar a aplicação da lei federal e unificar-lhe a interpretação, em todo o 
Brasil. Se assim ocorre, é necessário que sua jurisprudência seja observada, para se 
manter firme e coerente. 
Assim sempre ocorreu em relação ao Supremo Tribunal Federal, de quem o STJ é 
sucessor, nesse mister. Em verdade, o Poder Judiciário mantém sagrado 
compromisso com a justiça e a segurança. Se deixarmos que nossa jurisprudência 
varie ao sabor das convicções pessoais, estaremos prestando um desserviço a nossas 
instituições. Se nós – os integrantes da Corte – não observarmos as decisões que 
ajudamos a formar, estaremos dando sinal, para que os demais órgãos judiciários 
façam o mesmo. Estou certo de que, em acontecendo isso, perde sentido a existência 
de nossa Corte. Melhor será extingui-la.286  

 
A partir dessa constatação, da qual se tem claramente a atribuição de competência às 

Cortes Superiores para a determinação do conteúdo e alcance das normas constitucionais e 

federais, por conseqüência lógica se pode afirmar que o ordenamento jurídico brasileiro não 

deixou passar despercebida a necessidade de se perseguir a uniformização do Direito. Porém, 

o que ainda se apresenta no centro da controvérsia doutrinária é o tema concernente à 

atribuição de força vinculante aos pronunciamentos dos tribunais superiores, o que se propõe 

analisar nas linhas seguintes. 

Inicialmente, cumpre frisar que, em decorrência das raízes sedimentadas pela 

tradição civil law, que estruturou o sistema jurídico brasileiro, a indiferença da maior parcela 
                                                
284 TUCCI, José Rogério Cruz e. Op., cit.,, p. 266. 
285 TUCCI, José Rogério Cruz e. Op., cit.,, p. 267. 
286 Superior Tribunal de Justiça, AgRg nos EREsp 228.432/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte 
Especial, julgado em 01/02/2002, DJ 18/03/2002, p. 163. Disponnível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=%22O+Superior+Tribunal+de
+Justi%E7a+foi+concebido+para+um+escopo+especial%22&b=ACOR#DOC5. Acesso em: 24 de abril de 2013. 
No mesmo sentido, essa Corte Superior já proferiu diversas decisões, entre elas vale a referência aos seguintes: 
AgRg nos EREsp 227.703/PR; AgRg no Ag 353152 / SP; AgRg no REsp 379493 / RS; AgRg nos EREsp 
593309 / DF. 
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da doutrina e jurisprudência em relação à Teoria dos Precedentes, como se esta pertencesse 

apenas à tradição do common law, ainda impede a formação de consenso sobre a necessidade 

de se atribuir força vinculante aos precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal, por 

mais que se reconheça ter a constituição atribuído a tal órgão a legitimidade para dizer o 

Direito constitucional. Neste sentido, destaca Cavalcanti:  
 

E é nesse ponto que os problemas começam a surgir. Uma vez que as decisões 
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso de 
constitucionalidade não são dotadas de efeitos vinculantes e não alcançam situações 
jurídicas alheias ao processo, o sistema judicial brasileiro passou a admitir que todo 
e qualquer juiz ou tribunal no país decida qualquer questão constitucional de 
maneira diversa da que decidiu a Corte Excelsa. 
Significa dizer: por desconhecer ou negar a tradição de respeito aos precedentes, 
típica dos países de sistema common law, passou-se a difundir em terras brasileiras o 
conceito de que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, se prolatada no campo 
do controle difuso de constitucionalidade, não serve obrigatoriamente de norte para 
os demais juízos e tribunais, exatamente por tal controle carecer dos efeitos de que é 
dotado  controle concentrado de constitucionalidade.287 

 
Ao se tratar do controle concentrado de constitucionalidade, a amplitude da decisão, 

em razão do efeito erga omnes que lhe é atribuído, mostra-se perfeitamente adequada ao 

sistema brasileiro, dada a natureza objetiva da demanda. Com isso, o poder atribuído ao 

Supremo Tribunal Federal de dizer, com força vinculante, acerca da (in)constitucionalidade 

das leis encontra sua sustentação no efeito geral que se atribuí ao próprio resultado, ou seja, 

ao dispositivo da decisão, o que não se confunde, entretanto, com uma atribuição de força 

vinculante à sua ratio decidendi. 

Tal raciocínio se mostra adequado, a contrário senso, para demonstrar que a defesa 

da atribuição de força vinculante ao precedente oriundo do controle difuso de 

constitucionalidade também não se confunde com a atribuição de eficácia erga omnes a tais 

decisões. Isto porque não se pode confundir os efeitos concretos da decisão – seja ela restrita 

às partes ou extensiva a todos – com o reconhecimento da formação de precedente vinculante 

extraído de sua ratio decidendi. Trata-se, aqui, da análise sobre os limites objetivos do efeito 

vinculante.  

Assim, ao passo que a eficácia erga omnes recai sobre o dispositivo da decisão, a 

força vinculante do precedente decorre da ratio decidendi contida em sua fundamentação. 

Ainda sobre a necessária diferenciação entre a eficácia erga omnes oriunda do dispositivo e o 

efeito vinculante decorrente do precedente, destacam Didier Jr., Sarno e Oliveira a 

importância de se perceber que o magistrado, na resolução de um caso concreto, constrói duas 

normas jurídicas, do que resulta a coisa julgada sobre a norma jurídica concreta – em 
                                                
287 SILVA, Lucas Cavalcanti da. Op., cit., p. 151. 
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determinadas hipóteses, por atribuição legal, possuindo efeito erga omnes –; e, de outra 

banda, o efeito vinculante do precedente oriundo da norma geral que se extrai da 

fundamentação da referida decisão.288 

Como esclarece Marinoni, ao se conferir a qualquer juiz ou tribunal o poder de 

afirmar a (in)constitucionalidade no caso concreto, torna-se imprescindível que se exija destes 

a vinculação à decisão da Corte Superior legítima a definir a última palavra acerca das 

matérias constitucionais289, sob pena de se afastar a mínima coerência necessária para se 

estabelecer um ordenamento jurídico que se pretenda sistêmico. Entretanto, o cenário que 

ainda se pode enxergar no Brasil não revela existir maior coerência entre as decisões 

jurisdicionais, razão pela qual Souza, ao tratar do tema, afirma que “o controle difuso no 

Brasil é capenga. Inspirados no exemplo americano, nós adotamos esse modelo de controle, 

mas sem adotarmos a doutrina do stare decisis. Isso é causa determinante de falta de 

uniformidade decisória no controle de constitucionalidade entre nós.”290  

Com efeito, a adoção de efeito vinculante aos precedentes oriundos dos tribunais 

superiores revela sua importância ao impedir que os diversos órgãos jurisdicionais 

concretizem o Direito a partir de convicções isoladas, em nítido caráter de individualidade do 

sujeito julgador em detrimento da idéia de coerência intrínseca a um sistema jurídico.291 

Por outro lado, para além da coisa julgada erga omnes oriunda do dispositivo das 

decisões em controle concentrado de constitucionalidade, revela-se importante reconhecer 

ainda a força vinculante dos motivos determinantes que fundamentam tal decisão, ou seja, 

reconhecer o precedente oriundo da decisão proferida em sede de controle concentrado como 

vinculante.292 Como bem esclarece Souza, há que se diferenciar, no controle concentrado de 

constitucionalidade, a eficácia erga omnes, que recai sobre o dispositivo da decisão, do efeito 

vinculante, que se apresenta como “um plus em relação à eficácia erga omnes e significa a 

obrigatoriedade da Administração Pública e dos órgãos do Poder Judiciário, excluindo o 

Supremo Tribunal Federal, de submeter-se à decisão proferida na ação direta.”293 

Com isso, torna-se possível extrair de tais decisões não somente a declaração da 

(in)constitucionalidade da lei, mas também a afirmação da norma geral consagrada em sua 

fundamentação, de forma a permitir que a mesma razão jurídica seja concretizada em 

julgamentos futuros de casos semelhantes, consolidando os valores constitucionais afirmados 
                                                
288 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 387. 
289 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 460-461. 
290 SOUZA, Marcelo Alves de. Op., cit., p. 208. 
291 SILVA, Lucas Cavalcanti da. Op., cit., p. 158. 
292 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 469-470. 
293 SOUZA, Marcelo Alves de. Op., cit., p. 210. 
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pela Suprema Corte. Observa-se, assim, que o respeito às decisões do Supremo Tribunal 

Federal revelam a própria força normativa dos preceitos constitucionais, conferindo ares de 

estabilidade ao ordenamento jurídico.294 

Ao se analisar a repercussão geral (art. 102, § 3º, da CF), requisito de 

admissibilidade do recurso extraordinário, pode-se apontar como fundamentos para a sua 

instituição a necessidade de diminuir o número de recursos submetidos à Corte Suprema, o 

que se apresenta intimamente ligado ao seu outro fundamento, qual seja, a pretensão de 

promover uma seleção dos recursos submetidos a sua análise, de forma a afastá-la da 

condição de apenas mais uma instância de julgamento das pretensões das partes na causa. 

Com isso, a necessidade de se demonstrar a repercussão geral, ou seja, “a existência, ou não, 

de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que 

ultrapassem os interesses subjetivos da causa”295, reflete o papel constitucionalmente 

atribuído à Suprema Corte de conferir uniformidade ao Direito, razão pela qual não lhe cabe a 

análise sobre os interesses particulares das partes.  

Assim, o que se observa é que a análise da existência de repercussão geral para efeito 

de admissão do Recurso Extraordinário já revela que este tem por objeto a discussão de 

matérias jurídico-constitucionais que transcendem os interesses individuais das partes. Por tal 

motivo, defender a existência de análise da repercussão geral e, por outro lado, querer negar a 

existência do efeito vinculante que deve decorrer de tais decisões representa uma flagrante 

contradição em termos.296  

Conforme bem afirma Cavalcanti, ao se falar em vinculação dos magistrados e 

tribunais inferiores aos precedentes da Corte Constitucional, o que se afirma são os princípios 

constitucionais da isonomia, segurança jurídica e da duração razoável do processo.297 Tal 

raciocínio encontra perfeita adequação se aplicado à análise das decisões do Superior Tribunal 

de Justiça, enquanto órgão jurisdicional responsável pela uniformização da interpretação e 

aplicação da legislação federal em sede das decisões judiciais. 

Malgrado se tenha aqui buscado demonstrar não só o acerto, como também a 

imprescindibilidade de se conferir efeito vinculante aos motivos determinantes das decisões 

proferidas pelas Cortes Superiores, cumpre afirmar que, mesmo não havendo um 

posicionamento firme e sedimentado, o Supremo Tribunal Federal, que já havia se 
                                                
294 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 461. 
295 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Art. 543-A, § 1º. Código de Processo Penal. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 25 de 
abril de 2013. 
296 MARINONI, Luiz Guilherme. Op., cit., p. 474. 
297 SILVA, Lucas Cavalcanti da. Op., cit., p. 154. 
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manifestado, em sede de Reclamação da lavra do Ministro Relator Gilmar Mendes, pelo 

reconhecimento do efeito vinculante também sobre a ratio decidendi, tem se manifestado nas 

últimas oportunidades segundo o entendimento de que o efeito vinculante previsto no art. 102, 

§ 2º, da CF, somente alcança o dispositivo da decisão, e não os seus fundamentos 

determinantes. Nestes termos, vale a referência a dois julgados, que representam essa 

alteração – leia-se, involução – no posicionamento da Corte Suprema: 
 

Efeito vinculante das decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade. 
Eficácia que transcende o caso singular. Alcance do efeito vinculante que não se 
limita à parte dispositiva da decisão. Aplicação das razões determinantes da decisão 
proferida na ADI 1.662. Reclamação que se julga procedente. (Rcl 2.363, Rel. 
Min.Gilmar Mendes, julgamento em 23-10-2003, Plenário, DJ de 1º-4-2005.)298 
Em recente julgamento, o Plenário do STF rejeitou a tese da eficácia vinculante dos 
motivos determinantes das decisões de ações de controle abstrato de 
constitucionalidade (Rcl 2.475-AgR, julgamento em 2-8-2007). (Rcl 2.990-AgR, 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 16-8-2007, Plenário, DJ de 14-9-
2007.) No mesmo sentido: Rcl 11.478-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento 
em 5-6-2012, Primeira Turma, DJE de 21-6-2012; Rcl 6.204-AgR, Rel. Min. Eros 
Grau, julgamento em 6-5-2010, Plenário, DJE de 28-5-2010; Rcl 3.014, Rel. 
Min. Ayres Britto, julgamento em 10-3-2010, Plenário, DJE de 21-5-2010.299 

 
Vale aqui o registro da existência de posicionamento diverso ao adotado pelo 

Supremo Tribunal Federal, o que se apresenta no contexto alemão, especificamente no âmbito 

do Tribunal Constitucional, que afirma a transcendência do efeito vinculante em relação ao 

dispositivo da decisão proferida pela Corte em sede do controle de constitucionalidade, para 

também alcançar os seus motivos determinantes.300 

Noutra banda, importa registrar ainda a discussão acerca dos limites subjetivos do 

efeito vinculante. Neste contexto, por ser objeto de expresso tratamento constitucional301, não 

há que se olvidar atingir tal efeito os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração 

Pública, direta e indireta. 

Fica, entretanto, a discussão acerca da vinculação do Poder Legislativo em face à 

decisão pela inconstitucionalidade de uma norma em sede de controle concentrado, para se 

                                                
298 BRAIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo [recurso eletrônico] / Supremo 
Tribunal Federal. – 4. ed. – Brasília: Secretaria de Documentação, 2011, p. 1383. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoLegislacaoAnotada/anexo/Completo.pdf. Acesso em: 24 de abril de 
2013. 
299 BRAIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo [recurso eletrônico] / Supremo 
Tribunal Federal. – 4. ed. – Brasília: Secretaria de Documentação, 2011, p. 1382. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoLegislacaoAnotada/anexo/Completo.pdf. Acesso em: 24 de abril de 
2013. 
300 SOUZA, Marcelo Alves de. Op., cit., p. 219. 
301 CF-88, Art. 102, “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 
diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos 
e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.” Disponível em: .Acesso em:  
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saber se pode tal Poder, mesmo após uma decisão desta espécie, editar nova norma com 

conteúdo igual ou semelhante ao objeto do juízo de inconstitucionalidade pela Corte Suprema. 

Tratando sobre esta temática, destaca Souza que no direito comparado, 

especialmente na Itália, Alemanha e Portugal, o entendimento dominante é de que a 

vinculação alcança também o Poder Legislativo. Por outro lado, destaca o autor que no Brasil 

o tema recebe outro tratamento, sendo majoritário o entendimento de que o Poder Legislativo, 

em sede de sua atividade legislativa302 não se vincula às decisões do Supremo Tribunal 

Federal, de sorte que, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade de determinada 

norma, pode editar uma nova norma com conteúdo semelhante. Como lastro para este 

posicionamento, utiliza-se, para além da interpretação engessada na literalidade da norma 

constitucional acima transcrita, que não faz referência a tal Poder, os argumentos oriundos da 

Teoria da Separação de Poderes, do qual se afirma a total independência do Legislativo em 

sua atividade típica.303 Trata-se da vetusta compreensão que se insiste conferir a tal princípio 

constitucional, conforme destaca o mencionado autor: 
 

Uma das primeiras objeções que se faz a estender o efeito vinculante da decisão que 
declara a inconstitucionalidade da norma ao Poder Legislativo está na reverência, 
quase religiosa, à teoria da separação de poderes. Não enxergamos esse óbice de 
natureza principiológica. Dizemos isso porque a teoria da separação de poderes, 
na sua concepção mesmo e entre nós, também, não é tão rígida assim. Se o 
fosse, não permitiria nem o próprio controle de constitucionalidade das leis por 
parte do Judiciário. Mas permite, e isso ninguém discute.304 (grifo aditado ao 
original) 

 
Nesta linha de raciocínio, tem-se por inafastável a premissa de que a própria 

Constituição Federal atribui à Corte Suprema o papel de defesa dos preceitos constitucionais, 

de sorte que esse mister não pode ser limitado em razão de uma má interpretação do Princípio 

da Separação de Poderes ou, ainda pior, por uma mera interpretação literal de dispositivo 

constitucional. Há, sim, que se conferir eficácia aos valores constitucionais da uniformidade 

do Direito, segurança jurídica, previsibilidade, confiança e igualdade, o que exige uma melhor 

compreensão da Teoria dos Precedentes. 

 

 

 

                                                
302 Valendo ressalva o reconhecimento do exercício de atividades típicas dos outros poderes pelo Poder 
Legislativo, como o impeachment – função jurisdicional – e as atividades administrativas por ele exercidas, as 
quais ficam submetidas ao efeito vinculante oriundo da decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de 
controle de constitucionalidade concentrado. 
303 SOUZA, Marcelo Alves de. Op., cit., p. 225-227. 
304 SOUZA, Marcelo Alves de. Op., cit., p. 227. 
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4 O NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA TEORIA DOS PRECEDENTES EM 

UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL  

 

Fincou-se, nos capítulos antecedentes, a base neoconstitucionalista que deve permear 

a análise do sistema jurídico brasileiro, como forma de concretizar os princípios fundamentais 

postos na Constituição Federal de 1988. Demonstrou-se, também, a postura criativa que tal 

missão exige do Poder Jurisdicional, em especial no âmbito da ciência processual penal – 

ainda estruturada em legislação de cunho autoritário, antidemocrática –, e a conseqüente 

necessidade de se afirmar a Teoria dos Precedentes no Brasil. 

Com isso, no presente capítulo, a partir da definição principiológica que deve 

orientar o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes, será examinada a estruturação teórica 

e o tratamento ofertado ao princípio da legalidade penal, de forma a adequá-lo aos novos 

contornos de criação e concretização judicial do Direito Penal. 

 

4.1 O PRECEDENTE COMO INSTRUMENTO À SERVIÇO DA CONCRETIZAÇÃO DOS 

VALORES DA SEGURANÇA JURÍDICA E IGUALDADE  

 

Independente da tradição que sirva de fonte para a estruturação de um sistema 

jurídico, se de common law ou se de civil law, a sua correspondência aos parâmetros mínimos 

de um sistema democrático de direito possui intrínseca correlação ao respeito que devotam 

aos valores da segurança jurídica e da igualdade. Nesta linha de raciocínio, Marinoni, ao se 

referir à segurança jurídica, afirma que “vista como estabilidade e continuidade da ordem 

jurídica e previsibilidade das consequências jurídicas de determinada conduta, é indispensável 

para a conformação de um Estado que pretenda ser “Estado de Direito””305.  

Isso porque, se se parte da noção de que o Estado existe para servir ao cidadão, 

conferindo-lhe as melhores e mais justas condições de vida em sociedade, a regulamentação 

da atuação estatal não pode se mostrar indiferente à necessidade de se ofertar a todos os 

cidadãos um tratamento substancialmente igualitário, bem como permitir que estes 

desenvolvam suas atividades respaldados na segurança de saber qual o comportamento que 

dela decorrerá pelo Estado.   

                                                
305 MARINONI, Luiz Guilherme. O Precedente da Dimensão da Segurança Jurídica. In: MARINONI, Luiz 
Guilherme (coord.). A força dos Precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado em direito processual 
civil da UFPR. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 211. 
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Tal perspectiva acerca da atuação estatal ganha em relevância ao se debruçar sobre 

sua configuração no âmbito de atuação do poder punitivo. Como cediço, é no exercício do 

Direito Penal que a relação Estado e indivíduo encontra o seu mais alto nível de 

complexidade, revelando a extrema excepcionalidade que caracteriza a autorização ao Estado 

para a limitação drástica de direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Neste sentido, vale 

a transcrição da doutrina de Mello: 
 

Qualquer que seja o fundamento, o Direito Penal, enquanto existir, estará no cento 
do debate sobre a dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais do homem. 
Este debate surge desde o questionamento acerca da necessidade ou utilidade da 
intervenção penal, bem como sobre suas razões e limites, isto é, saber por que, 
quando, como e em que medida é possível admitir a ingerência punitiva do Estado. 
E qualquer discussão nesta linha passa pelas idéias de dignidade, de direitos 
fundamentais e de proporcionalidade. Não se pode pensar o Direito Penal sem ter 
em vista que aquele que é julgado, processado e condenado é um ser humano, e, 
como tal, possui um valor intrínseco mínimo que merece ser preservado.306   

 
Ao tratar da temática referente à justificação do Direito Penal, Hassemer aponta para 

a sua tradição histórica oriunda das idéias iluministas. Tal aspecto histórico é que permitiu o 

desenvolvimento das ciências penais a partir do reconhecimento de que seus institutos 

representam a preocupação da sociedade com a limitação da renúncia à liberdade em sede da 

aderência a um contrato social.307 

Assim, surge neste momento da análise a necessidade de se perquirir acerca do 

tratamento ofertado a estes valores jurídicos em sede de um sistema jurídico penal pautado na 

adoção da Teoria dos Precedentes, nos termos aqui propugnados. 

 

4.1.1 O princípio da segurança jurídica na Teoria dos Precedentes 

 

O ordenamento jurídico pátrio reconhece o valor segurança jurídica, buscando 

efetivá-lo, direta ou indiretamente, por meio de diversos institutos jurídicos. Como esclarece 

Marinoni, “visível é a norma constitucional que afirma a inviolabilidade da coisa julgada, do 

                                                
306 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. O conceito material de culpabilidade: o fundamento da 
imposição da pena a um indivíduo concreto em face da dignidade da pessoa humana. Salvador: Juspodivm, 
2010, p. 18-19. 
307 HASSEMER, Winfried. Direito penal: fundamentos, estrutura, política. Trad. Adriana Beckman Meirelles [et 
al.]. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2008, p. 35-36. No mesmo sentido, destaca MUÑOZ CONDE: 
“La gravedad de los medios que el Estado emplea en la represión del delito, la drástica intervención en los 
derechos más elementales y, por eso mismo, fundamentales de las personas, el carácter de ‘ultima ratio’ que 
esta intervención tiene, imponen necesariamente la búsqueda de un pricipio que controle el poder punitivo 
estatal y que confine su aplicación dentro de límites que excluyan toda arbitrariedad y exceso por parte de los 
que ostentan o ejercen ese poder punitivo.” MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal. 2. Ed. 
Buenos Aires: Editorial B de F, 2001, p. 135.   
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direito adquirido e do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF), embora existam na Carta 

Magna outras normas que, mesmo indiretamente, tutelam a segurança jurídica”.308  

Deste modo, símbolos fortes que se tem da consagração desse valor em sede da 

ciência processual brasileira são a imposição do respeito à lei e à coisa julgada. O primeiro, 

do qual decorre o princípio da legalidade, será objeto de análise específica em item posterior, 

merecendo, aqui, estudo mais detido o segundo, consistente no respeito à coisa julgada. 

Pois bem, a inviolabilidade da coisa julgada é apontada pela doutrina clássica como 

puro exemplo do respeito à segurança jurídica, porquanto através dela é conferida ao cidadão 

a garantia de que a situação jurídica consagrada em decisão definitivamente tomada pelo 

Poder Judiciário não mais poderá ser objeto de alteração. Consolida-se, então, 

definitivamente, uma situação conflitiva posta ao exame jurisdicional.309 

Ocorre que, nas exatas palavras de Didier Jr., Sarno e Oliveira, ao se discutir acerca 

da segurança jurídica, é de se reconhecer que se trata “de princípio que assegura não apenas o 

respeito a situações consolidadas no passado, mas também às legítimas expectativas surgidas 

e às condutas adotadas a partir de um comportamento presente”.310 

Assim, o respeito à coisa julgada revela-se insuficiente para resguardar, em sua 

totalidade e no âmbito dos provimentos jurisdicionais, o valor segurança jurídica, posto que 

somente abarca as situações concretas já decididas pelo Poder Judiciário, colocando à margem 

da proteção todas as situações que ainda podem vir a se apresentar conflitivas, especialmente 

se semelhantes àquela já pacificada pelo provimento jurisdicional definitivo.  Os reflexos 

sobre a segurança jurídica que podem ser extraídos da coisa julgada e dos precedentes são, 

portanto, distintos.311  

Nesta linha de constatação é que o respeito à segurança jurídica consiste em um dos 

principais fundamentos na defesa por uma efetiva e reconhecida adoção da Teoria dos 

Precedentes. Isto porque, somente por meio do respeito aos precedentes é que o jurisdicionado 

alcança a efetiva segurança de que a sua conduta será igualmente valorada e tratada pelo 

Poder Judiciário, com base da jurisprudência já consolidada.312 

                                                
308 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 
136. 
309 Vale destaque aqui o fato de a coisa julgada e sua rescisão possuírem tratamento específico no âmbito penal, 
se comparado ao âmbito processual civil, nos termos tratados no item 4.2.1. 
310 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 397. 
311 MARINONI, Luiz Guilherme. O Precedente da Dimensão da Segurança Jurídica. In: MARINONI, Luiz 
Guilherme (coord.). A força dos Precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado em direito processual 
civil da UFPR. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 224-225. 
312 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 398. 
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Deste modo, enquanto a coisa julgada serve para consolidar os efeitos jurídicos que 

recaem sobre situações do passado, o respeito ao precedente mostra-se imprescindível para 

que se consagre a segurança jurídica, no presente, para os casos futuros. 

Como esclarece Rosito, os contornos da modernidade, marcada por fenômenos como 

a urbanização, industrialização e globalização, provocaram um significativo incremento no 

número de conflitos jurisdicionalizáveis, o que efetivamente foi seguido de uma massificação 

de demandas judiciais. Tal fenômeno, entretanto, não foi acompanhado pela necessária 

estruturação do Poder Judiciário, resultando num cenário de morosidade e descrédito na 

prestação jurisdicional brasileira, no qual possui elevado destaque a inexistência de uma 

coerência entre os provimentos judiciais emanados nos diversos órgãos jurisdicionais 

espelhados por este país de dimensões continentais.313  

Apresenta-se, portanto, uma prestação jurisdicional que, além de desestruturada e 

morosa, ao final, revela-se desuniforme e incerta, já que a cada órgão jurisdicional vem sendo 

permitido encontrar um diferente “direito correto e justo” para a regulamentação de situações 

fáticas semelhantes. Como bem afirma Polichuk, “tornou-se corrente em nosso sistema 

jurídico que haja decisões diversas para inúmeros casos assemelhados, seguindo o velho 

ditado de que “cada cabeça uma sentença”.314 E, o pior, é que tal problema ainda continua a 

ser ignorado pela doutrina dominante, como bem destaca o supracitado autor: 
 

Todas essas considerações não afastam, a bem da verdade, os problemas da 
prestação jurisdicional, os quais, muitos deles, não são enfrentados porque a cultura 
dominante não permite. Exige-se a efetividade da prestação jurisdicional, como 
incremento de meios eficazes de tutela, visando a resolver os conflitos. Todavia, o 
debate ainda não avançou para a falta de segurança jurídica proporcionada 
pela prestação jurisdicional na atualidade, sem mencionarmos a desigualdade 
proporcionada por decisões díspares. O resultado tem sido inevitável: cada vez 
mais, o Judiciário se tem afastado dos anseios sociais, o que definitivamente não 
é bom à sua credibilidade como também ao desenvolvimento econômico e social 
do País.315 (grifo aditado) 

 
Ocorre que o valor segurança jurídica transcende a mera estruturação da Teoria dos 

Precedentes, revelando-se como de importância nuclear à própria constituição do Estado 

Democrático de Direito, que encontra sua razão de existência na oferta de segurança aos 

                                                
313 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p. 55-57. 
314 POLICHUK, Renata. Precedente e Segurança jurídica. A Previsibilidade. In: MARINONI, Luiz Guilherme 
(coord.). A força dos Precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado em direito processual civil da 
UFPR. Salvador: Editora Jus Podivm, 2010, p. 78. 
315 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p. 57. 
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cidadãos que vivem em sociedade e, em troca, lhes cobra parcela significativa de sua 

liberdade.316 

Marinoni, em artigo específico acerca do tema, assevera que a caracterização do 

princípio da segurança jurídica exige a presença de dois elementos, sob pena de se verificar 

uma extrema e indesejada generalidade. Segundo o autor, somente se pode falar em segurança 

jurídica ao se constatar a univocidade na qualificação das situações jurídicas e, também, a 

previsibilidade em relação às conseqüências que decorrerão da conduta praticada.317 

Trata-se, em verdade, dos contornos da contribuição da Teoria dos Precedentes 

judiciais para fins de efetivação do valor segurança jurídica. Isto porque o reconhecimento da 

norma geral consagrada a partir dos motivos determinantes das decisões judiciais, 

especialmente as dos Tribunais Superiores, bem como a adoção desta regra pelos órgãos 

jurisdicionais inferiores, representam fatores necessários para que situações semelhantes 

sejam qualificadas e, consequentemente, tratadas de forma similar. Assim, mostra-se possível 

transmitir a todos os cidadãos a certeza de que suas condutas receberão o mesmo tratamento 

em relação àquelas que lhe sejam semelhantes e que já tenham sido objeto de provimento 

judicial. 

Nesta linha de análise, a doutrina costuma indicar como consectários lógicos do 

princípio da segurança jurídica os valores da previsibilidade, confiança, estabilidade e boa-fé. 

Como bem esclarece Nery Junior, o princípio da boa-fé consagra o dever de o poder público, 

em todas as suas instâncias, agir de forma a não impor aos cidadãos “sanções ou desvantagens 

relativamente a direitos e obrigações, fruto da modificação de seu entendimento a respeito de 

determinada situação ou relação jurídica”.318 Trata-se, em verdade, da proteção do 

jurisdicionado em face de possíveis condutas estatais que se mostrem contrárias ao 

comportamento anteriormente adotado pelo ente público. 

Como não podia ser diferente, para que se possa falar em segurança jurídica, tem-se 

por necessário que o cidadão tenha a capacidade de conhecer, previamente, a conseqüência 

jurídica que será aplicada pelo Estado em razão da prática de determinada conduta ou, de 

forma ainda mais específica, ao menos que lhe seja possível prever qual o tratamento que lhe 

                                                
316 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p. 138-139. 
317 MARINONI, Luiz Guilherme. O Precedente da Dimensão da Segurança Jurídica. In: MARINONI, Luiz 
Guilherme (coord.). A força dos Precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado em direito processual 
civil da UFPR. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 212. 
318 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio; CARRAZZA, Roque Antonio; NERY JUNIOR, Nelson. Efeito “ex 
nunc” e as decisões do STJ. Barueri: Manole, 2008, p. 87. 
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será dispensado pelo Poder Judiciário caso determinada conduta por ele praticada se torne 

conflitiva e seja levada ao crivo de tal Poder.319 

Entretanto, revela-se impossível estabelecer um juízo de previsibilidade idôneo a 

orientar condutas se não existir uma relação de confiança entre o cidadão e o Estado. Trata-se, 

aqui, da confiança especificamente direcionada para a expectativa de que à conduta praticada 

será dispensado o mesmo tratamento que fora ofertado a uma outra conduta semelhante, já 

posta ao crivo do Poder Judiciário. Tal desiderato é concretizado quando se consegue alcançar 

a uniformização da jurisprudência dos tribunais, de sorte a extirpar decisões que resultem em 

uma convivência de teses jurídicas dispares a regular situações semelhantes320. 

Da mesma forma, não há que se falar em previsibilidade ou mesmo confiança se o 

ordenamento jurídico não possuir estabilidade. Com efeito, a estabilidade pode ser apontada 

como um dos principais valores que se permite alcançar com a consolidação da Teoria dos 

Precedentes e a atribuição de força vinculante aos motivos determinantes das decisões 

judiciais.321 

A partir de tal linha de raciocínio, destaca Souza o fato de ser incompatível se 

estabelecer uma confiabilidade no sistema jurídico diante da instabilidade decorrente da 

constante reformulação das regras jurídicas.322. Já Marinoni destaca que ao fator estabilidade 

deve ser reconhecida a relevância em termos da própria afirmação do Estado de Direito, sob 

pena de se resumir a um Estado provisório, despido de qualquer capacidade de impor sua 

ordem jurídica aos cidadãos.323 

Assim, a Teoria dos Precedentes se mostra não apenas harmônica, como também 

indispensável para a concretização do princípio da segurança jurídica em sede do 

ordenamento jurídico brasileiro, marcado por fatores como o inchaço, a complexidade e a 

atecnia do corpo legislativo, bem como pela massificação das relações sociais judicializáveis, 

tudo a exigir do Poder Judiciário a tarefa de uniformizar a prestação jurisdicional, 

possibilitando aos cidadãos a prática de suas condutas a partir da consciência das 

conseqüências jurídicas que delas serão extraídas.    

 

 
                                                
319 SOUZA, Marcelo Alves Dia de. Op., cit., p. 300. 
320 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 397-398. 
321 ROSITO, Francisco. Teoria dos precedentes judiciais: racionalidade da tutela jurisdicional. Curitiba: Juruá, 
2012, p. 86. 
322 SOUZA, Marcelo Alves Dia de. Op., cit., p. 298. 
323 MARINONI, Luiz Guilherme. O Precedente da Dimensão da Segurança Jurídica. In: MARINONI, Luiz 
Guilherme (coord.). A força dos Precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado em direito processual 
civil da UFPR. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 217-218. 
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4.1.2 O princípio da igualdade na Teoria dos Precedentes 

 

No âmbito processual penal, o valor igualdade sempre despertou a atenção dos 

doutrinadores, de sorte a representar temática certa na grande maioria dos manuais e obras 

especializadas acerca da base principiológica da processualística penal. Trata-se de comando 

constitucional expresso, nos termos do art. 5º, segundo o qual “todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...]”324. 

Ocorre, entretanto, que a abordagem apresentada, via de regra, resume-se a 

consubstanciar o tratamento igualitário imposto pela Constituição em duas acepções, quais 

sejam, igualdade no acesso à prestação jurisdicional e a igualdade de tratamento dentro do 

desenvolvimento da relação processual, sendo esta muitas vezes denominada de princípio da 

paridade de armas.325  

Entretanto, a análise acerca da implementação da Teoria dos Precedentes evidencia 

uma outra acepção acerca do princípio da igualdade. Trata-se, aqui, da igualdade perante os 

provimentos judiciais, ou seja, conferir ao jurisdicionado não apenas o direito igualitário de 

acesso e de tratamento em sede da prestação jurisdicional, mas também o direito a um 

resultado que consubstancie o referido princípio constitucional. Neste sentido, esclarecem 

Didier Jr., Sarno e Oliveira que o âmbito de incidência do princípio da legalidade abrange 

tanto os particulares, como o Poder Público e, quanto a este, deve ser reconhecida a sua 

regulamentação não apenas no momento de criação das normas jurídicas, mas também 

quando de sua concretização pelo Poder Jurisdicional.326 

Na mesma linha de raciocínio, Silva correlaciona os valores da igualdade e da 

coerência. Para o autor, ao se perquirir sobre o valor justiça nas decisões judiciais, conclui-se 

que ele se encontra estritamente imbricado à existência de uma coerência entre provimentos 

judiciais de casos semelhantes. Assim, destaca que ao Poder Judiciário é exigida a 

observância ao critério de coerência quando da resolução dos casos que lhe são apresentados, 

seja uma coerência atual, quando os casos são julgados contemporaneamente, seja uma 
                                                
324 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 13 de abril de 2013. 
325 Neste sentido, pode-se citar, a titulo exemplificativo, a abordagem conferida ao princípio da igualdade nas 
seguintes obras: TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p. 18-19; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 48-53; VARGAS, José Cirilo de. Direitos e garantias no processo penal. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 163-171. 
326 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 396. 
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coerência futura, quando se apresentam em momentos distintos ao crivo do Poder 

Judiciário.327  

Porém, é de se constatar que o tratamento tradicionalmente conferido ao princípio da 

igualdade nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial brasileiro acaba por afastá-lo do momento 

mais importante e esperado da atuação do Poder Jurisdicional, que é o de sua conclusão, ou 

seja, o momento no qual os jurisdicionados recebem a tão esperada prestação jurisdicional, 

materializada na decisão judicial. Isto porque a tradição civil law e a conseqüente refutação à 

força vinculante dos precedentes acaba por permitir que os diversos órgãos jurisdicionais 

pátrios decidam casos iguais, de forma desigual.328  

Não obstante a tradição jurídica presente na estruturação do Direito brasileiro aponte 

para uma explicação da resistência que se impõe à aceitação da vinculação ao precedente, em 

nome de uma separação de funções ou mesmo de uma liberdade de convicção de cada órgão 

julgador, não se pode desconsiderar que o sistema constitucional brasileiro já impõe a 

necessária concretização do valor da igualdade no âmbito jurisprudencial. E, vale o destaque, 

não o faz apenas por meio de sua base principiológica, mas também através de regras que 

disciplinam institutos diretamente vocacionados à manutenção da igualdade e segurança 

jurídica em sede da prestação jurisdicional. Com efeito, não por outro motivo é que o inciso 

III dos artigos 102 e 105, ambos da Constituição Federal, atribuem, respectivamente, ao 

Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça a incumbência de zelar pela 

uniformidade do direito constitucional e federal, nesta ordem. 

Na mesma linha de raciocínio, destaca Marinoni que o reconhecimento da natureza 

sistêmica do Direito impõe atribuir à tese defensora da liberdade singular de cada juiz em sede 

do ato de decisão judicial o adjetivo da irracionalidade. Neste sentido, assevera o autor: 
 

Vendo-se a decisão como fruto do sistema judicial e não como mera prestação 
atribuída a um juiz – singularmente considerado –, torna-se inevitável constatar que 
a racionalidade da decisão está ancorada no sistema e não apenas no discurso do juiz 
que a proferiu. Assim, por exemplo, não há racionalidade na decisão ordinária que 
atribui à lei federal interpretação distinta da que lhe foi dada pelo órgão jurisdicional 
incumbido pela Constituição Federal de uniformizar tal interpretação, zelando pela 
unidade do direito federal. A irracionalidade é ainda mais indisfarçável na decisão 
que se distancia de decisão anterior, proferida pelo mesmo órgão jurisdicional em 

                                                
327 SILVA, Celso de Albuquerque. Do efeito vinculante: sua legitimação e aplicação. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 21-24. 
328 MARINONI, Luiz Guilherme. O Precedente da Dimensão da Igualdade. In: MARINONI, Luiz Guilherme 
(coord.). A força dos Precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado em direito processual civil da 
UFPR. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 227. 
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caso similar, ou melhor, em caso que exigiu a apreciação de questão jurídica que o 
órgão prolator da decisão já definira.329 

 
A racionalidade que se opera ao respeitar o direito ao tratamento igualitário em sede 

dos provimentos judiciais apresenta-se como tema intrinsecamente ligado ao valor justiça. 

Com efeito, como bem delimita Bustamante, por mais controverso que possa se apresentar o 

valor justiça, qualquer concepção que dele se pretenda extrair não se pode afastar do valor 

igualdade. Por tal motivo, afirma o autor ser caminho obrigatório a “referência ao valor 

“igualdade”, que em maior ou menor grau é sempre utilizado como um critério de correção 

das decisões nos casos concretos”.330 

Ainda no mesmo sentido, vale menção à doutrina de Silva, que também explicita a 

intrínseca correlação entre os ideais de justiça, igualdade e equidade: 
 

Essa regra de justiça de tratamento idêntico para os iguais é intuitiva e, mais 
importante, o princípio que dela dá conta é racionalmente explicitado através de um 
equilíbrio reflexivo, com já demonstrado ao visualizarmos a justiça como equidade, 
na medida em que essa afirmação nada mais é do que uma concretização do 
princípio mais abstrato de igual consideração e respeito.331 

 
Outra perspectiva importante a ser observada numa estruturação da Teoria dos 

Precedentes é a de se observar que o valor igualdade somente restará efetivamente consagrado 

quando houver uma vinculação dos órgãos jurisdicionais aos precedentes já consagrados não 

somente para oportunizar decisões iguais para casos semelhantes, como também para impedir 

que a casos materialmente distintos seja aplicada a mesma ratio decidendi. Trata-se, como 

bem esclarecem Didier Jr., Sarno e Oliveira, da necessidade de se evitar a utilização acrítica 

dos precedentes, na qual se costuma fazer utilização deste instituto sem a correlata análise das 

circunstâncias fáticas que ensejaram a decisão anterior. Assim, asseveram os autores que o 

princípio da igualdade também exige que sujeitos ou circunstâncias distintas recebem 

tratamento diferenciado.332 

Em linhas conclusivas acerca da importância do princípio da igualdade na 

estruturação da Teoria dos Precedentes, importa destacar sua função como fator externo de 

legitimação da decisão judicial. Tal afirmação se harmoniza, perfeitamente, com a 

constatação de que as decisões judiciais são permeadas não apenas por juízos acerca de fatos 

(no âmbito do ser), como também de juízos de valor, com conotação moral (no âmbito do 
                                                
329 MARINONI, Luiz Guilherme. O Precedente da Dimensão da Igualdade. In: MARINONI, Luiz Guilherme 
(coord.). A força dos Precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado em direito processual civil da 
UFPR. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 230. 
330 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p. 503. 
331 SILVA, Celso de Albuquerque. Do efeito vinculante: sua legitimação e aplicação. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 26. 
332 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op., cit., p. 396-397. 
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dever ser), o que lhe afasta a possibilidade de representar a única decisão correta para 

determinado fato. 

Nesta linha de intelecção, os críticos à Teoria dos Precedentes, especialmente ao seu 

efeito vinculante, afirmam o equívoco de tal corrente, o que decorreria da impossibilidade de 

se vincular os demais órgãos jurisdicionais a uma decisão que, mesmo correta, não seja a 

única a representar um provimento acertado. Desta forma, não havendo apenas uma decisão 

representativa de acerto, não se poderia impor aos órgãos jurisdicionais a vinculação àquela 

decisão configuradora do precedente.333    

É justamente a partir dessa constatação que o princípio da igualdade, na acepção de 

tratamento isonômico nas decisões judiciais, revela-se como fator de legitimação externa da 

decisão judicial. Ora, se várias decisões, isoladamente analisadas, apresentam-se como 

igualmente corretas, nada mais justo e isonômico que atribuir aos órgãos jurisdicionais o 

dever de seguir a decisão correta tomada pelas Cortes Superiores, já que estas possuem a 

atribuição constitucional para uniformizar o Direito.334   

Com efeito, a análise do acerto de uma decisão em sede de um ordenamento jurídico 

que se pretenda sistêmico e estruturante de um Estado Democrático de Direito não pode se 

afastar da necessária concretização do valor igualdade, de sorte a conferir a todos os 

jurisdicionados o mesmo tratamento correto, quando presentes circunstâncias fáticas que 

imponham a mesma qualificação ao caso sub judice. 

   

4.2 O DINAMISMO SOCIAL E A NECESSÁRIA EVOLUÇÃO DO DIREITO: A 

ALTERAÇÃO DE PRECEDENTES  

 

Seja por meio da legislação, seja por meio da vinculação aos precedentes, a busca 

pela estabilidade e segurança jurídica sempre acompanhou as teorias que cuidam do 

desenvolvimento das ciências jurídicas. Em sede dos países de tradição civil law, os ideais 

iluministas centraram a busca de tais escopos no instituto da lei, buscando consagrar na 

legislação os valores e regras necessários para a boa regulamentação jurisdicional da vida em 

sociedade. 

Com efeito, na tradição civil law, especialmente em sua forma pura, à lei sempre foi 

creditada a capacidade de assegurar a estabilidade do ordenamento. Assim, a visão clássica do 
                                                
333 SILVA, Celso de Albuquerque. Do efeito vinculante: sua legitimação e aplicação. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 32. 
334 SILVA, Celso de Albuquerque. Do efeito vinculante: sua legitimação e aplicação. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 49-50. 
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princípio da separação de poderes sempre foi elevada a aspecto fundamental da constituição 

do Estado Democrático de Direito, permitindo a limitação dos demais poderes estatais, aqui 

especialmente referido o Poder Jurisdicional.335 

Ocorre, porém, que o Direito, como fato social que é, experimenta uma constante 

mudança, sendo esta correlata às alterações de hábitos e valores praticados pela sociedade. Tal 

constatação explica o porquê da dificuldade sempre percebida em manter a atualização do 

Direito em sede de um ordenamento que se apresente seguro e estável. Trata-se, aqui, de 

reconhecer que uma estabilidade absoluta, como se esta se confundisse com a definitividade 

ou inalterabilidade do Direito, são incompatíveis com a ciência jurídica, que precisa refletir, 

orientar e controlar os comportamentos de uma sociedade que cada vez mais se conecta à 

lógica das tecnologias e novidades336.  

No âmbito constitucional, destacam Mendes, Coelho e Branco, ao tratarem do tema 

Criação Judicial do Direito, ser inerente à ciência jurídica o fenômeno da mutação 

constitucional, no qual se verifica a necessidade de se reconhecer, diante das modificações 

nos contextos histórico-social ou fático-axiológico, alterações de ordem semântica nos 

preceitos constitucionais. Ressaltam, inclusive, que tal espécie de alteração se dá não apenas 

nas normas constitucionais, mas em qualquer espécie normativa, possuindo, entretanto, maior 

possibilidade de verificação no âmbito constitucional em decorrência da natureza dessas 

normas.337  

Com efeito, a análise clássica sobre o fenômeno da evolução do direito e, 

especialmente, sobre a rapidez como esse processo vem se apresentando, causa perplexidade 

àqueles que ainda continuam a pretender restringir o Direito à normatização legislada. Trata-

se do inafastável reconhecimento de que o Poder Legislativo, com seu procedimento de 

elaboração e aprovação de leis não se mostra, nem de longe, capaz de acompanhar as 

mudanças que se efetivam nas práticas sociais.338  

Por tais fatores, as próprias pretensões abraçadas pelo sistema clássico de origem 

iluminista acabam por revelar a sua insuficiência e incapacidade para a regulamentação do 

fenômeno jurídico, especialmente nos contornos da realidade atual, porquanto o procedimento 

                                                
335 HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy: norma, interpretación, procedimiento. Límites de la 
prisión preventiva. Trad. Patricia S. Ziffer. 2ª ed. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2003, p. 16. 
336 PAGANINI, Juliano Marcondes. A Segurança Jurídica nos Sistemas Codificados a partir de Cláusulas Gerais. 
In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). A força dos Precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado 
em direito processual civil da UFPR. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 132. 
337 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 131. 
338 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 47. 
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de criação normativa que se pretenda completo e suficiente, de forma a transformar o 

magistrado em mero boca da lei, apresenta-se completamente incompatível com a atual 

metodologia do Direito.339 

Corroborando tal análise, Souza evidencia que, em verdade, na sociedade sempre se 

buscou “e de certa forma ainda se busca, algures ou alhures, falaciosamente, uma segurança, 

uma uniformidade, uma certeza, que o direito não tem e nunca teve, porque não pode ter, 

porque não é de sua essência, porque a sua natureza de fato social não lhe permite ser 

diferente”.340 

É de se destacar, inclusive, a grande aderência que o arcabouço legislativo vem 

apresentando às espécies normativas dotadas de maior abstração e generalidade (com 

utilização de: elementos normativos, expressões vagas, cláusulas exemplificativas e cláusulas 

gerais), com a adoção de cláusulas gerais e conceitos indeterminados, que pode ser 

identificada como um reflexo do progressivo aumento da complexidade dos fatos sociais 

objeto de regulamentação jurídica, bem como pela constante alteração que a realidade fática 

vem vivenciando.341  

Nesta mesma linha de raciocínio, Hassemer destaca a dificuldade que o Direito 

moderno enfrenta para se adequar frente às concepções tradicionais dos princípios da 

codificação e da separação de poderes, porquanto estes são incapazes de acompanhar a 

sociedade moderna. A partir de tal conclusão, ressalta o autor se verificar um papel criativo 

cada vez mais acentuado pelo Poder Jurisdicional, valendo a exata transcrição da doutrina do 

penalista alemão: 
 

El sistema jurídico de la sociedad moderna, caracterizado por la capacidad de 
elaborar problemas complejos y de tomar posición en forma flexible frente a los 
cambios veloces del mundo exterior, naturalmente, tiene dificultades con estos 
principios. El legislador tiene menos movilidad que la jurisprudencia, o, incluso, que 
el poder administrador. Una adecuación del sistema jurídico al cambio social 
mediante la modificación de las reglas legales -tal como lo exigen los principios de 
la codificación y de la división de poderes- es cada vez más anacrónica. Por ello -y 
porque las decisiones del legislador en un mundo de inseguridad normativa son cada 
vez menos probables- el legislador se abandona cada vez más a la complementación 
de su tarea por parte de quien aplica la ley: las leyes no son claras, y el ámbito para 
la decisión es mayor.342 

                                                
339 PAGANINI, Juliano Marcondes. A Segurança Jurídica nos Sistemas Codificados a partir de Cláusulas Gerais. 
In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). A força dos Precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado 
em direito processual civil da UFPR. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 132. 
340 SOUZA, José Guilherme de. A criação judicial do Direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, 
p. 43-44. 
341 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 46 ss. 
342 HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy: norma, interpretación, procedimiento. Límites de la 
prisión preventiva. Trad. Patricia S. Ziffer. 2ª ed. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2003, p. 17. 
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Vale destacar, entretanto, que o papel criativo judicial não se resume às normas 

obscuras ou dúbias, porquanto todo texto normativo, para que não represente mera 

declaração programática, requer uma interpretação, e esta não se confunde com a mera 

subsunção. Isto porque, até mesmo as normas estruturadas em termos taxativos exige do 

intérprete a extração de seu significado, do que podem resulta diferentes resultados.343 

Como bem esclarece Paganini, a frustração provocada pelas pretensões depositadas 

no sistema de pura codificação não significa que se haja constatado a impossibilidade de se 

sustentar o instituto do Código em sede dos ordenamentos jurídicos contemporâneos. Em 

verdade, o que se apresenta é a necessidade de se implementar um modelo contemporâneo de 

Código, que seja apto a suportar as novas técnicas legislativas e interpretativas.344 Tal 

advertência, entretanto, parece revelar a clara contextualização da obra, inserida no âmbito de 

discussão do processo civil. Neste sentido, clara é a constatação de Busato, que registra se 

apresentar uma crise no ideal de segurança jurídica pautada no comando de determinação de 

lex certa em face ao moderno Direito Penal.345  

Porém, a formulação de um novo modelo contemporâneo de Código, pautado numa 

exagerada utilização de cláusulas abertas e conceitos indeterminados, não se mostra em 

harmonia com o âmbito das ciências criminais. Conforme análise a ser desenvolvida no tópico 

seguinte, a legalidade penal possui, como um de seus elementos ou derivados, o denominado 

princípio da taxatividade, que exige do Poder Legislativo não apenas a existência do texto 

normativo, mas também que este seja certo, claro, sem espaços para criação punitiva nos 

âmbitos executivo e jurisdicional. Como bem asseveram Bustos Ramírez e Malarée, a 

taxatividade “es una afirmación del imperio de la ley y un límite a la actividad judicial: el juez 

no puede crear delitos. En caso contrario se transformaría en legislador y el ciudadano 

quedaría totalmente inerme frente al poder judicial”.346 

Como bem esclarece Gomes, há que se reconhecer existir nesse âmbito uma 

permanente necessidade de ponderação entre valores constitucionalmente consagrados, que 

                                                
343 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008. 31. 
344 PAGANINI, Juliano Marcondes. Op. Cit., p. 133-134. Destaca, ainda, o autor que: “É neste contexto que se 
insere a técnica legislativa baseada em cláusulas gerais (categoria que compreende, em última análise, os 
modelos jurídico-normativos flexíveis e abertos à inovação e à constante reformulação), como um possível 
suporte de justificação da manutenção da regulação codificada nos dias atuais, apta a conferir ao sistema de 
direito privado a almejada aptidão para amparar as vicissitudes da vida social, em constante trnasformação”. 
345 BUSATO, Paulo César. Fundamentos para um direito penal democrático. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 
162. 
346 BUSTOS RAMÍREZ, Juan J., MALARÉE, Hérman Hormazábal. Lecciones de Derecho Penal. Vol. 1. 
Madrid: Trotta, 1997, p. 82. 
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são, de um lado, a tipicidade penal e, de outro, o poder discricionário conferido ao magistrado 

para aplicar o Direito Penal conforme a igualdade e culpabilidade do caso particular, 

efetivando, assim, o valor justiça.347  

Não obstante, àqueles que já se mostra possível compreender os novos contornos da 

atividade interpretativa e as conseqüências que dela decorrem não apenas sobre a aplicação do 

Direito, como também sobre a sua própria concretização, (re)criação, fica perceptível que ao 

Direito somente é possível acompanhar a evolução das práticas sociais por meio do 

reconhecimento da insuficiência do texto normativo – seja ele de que espécie for – e a 

conseqüente necessidade de se regulamentar o papel criativo judicial.348 Neste sentido, 

destaca Ferraz Junior: 
 

As alterações jurisprudenciais fazem parte da dinâmica do direito. Se o processo de 
mudança legislativa é mais ou menos rígido, se a produção normativa da 
administração tem uma flexibilidade limitada pela legalidade estrita, é sem dúvida, 
na atividade jurisdicional, que o direito conhece seu mais alto grau de adaptabilidade 
à mudança social, econômica, cultural, no espaço e no tempo.349 

 
Não resta dúvida, portanto, acerca da imprescindibilidade de se estudar e 

regulamentar o fenômeno da alteração do Direito em âmbito jurisprudencial, porquanto esta 

temática encontra-se intrinsecamente ligada aos princípios fundamentais da segurança 

jurídica, previsibilidade, confiança, igualdade e boa-fé. Tal constatação revela-se ainda mais 

importante no âmbito das ciências criminais, porquanto neste contexto a legitimação da 

atuação punitiva estatal está intrinsecamente ligada à prévia ciência pelo jurisdicionado das 

conseqüências jurídicas que lhe podem advir em razão da prática de suas condutas.  

Nesta mesma linha de raciocínio, ao discorrer acerca da importância da linguagem 

para a ciência jurídico-penal, evidencia Hassemer que tal estudo não mais deve recair sobre a 

linguagem adotada nos textos normativos, mas sim sobre a linguagem característica das 

decisões judiciais, dada a prevalente importância que estas assumiram no Direito 

contemporâneo.350         

Assim, será objeto de análise nos tópicos seguintes a regulamentação da segurança 

jurídica no âmbito penal, que historicamente se deu por meio do princípio da legalidade, 

                                                
347 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008. 45. 
348 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p.126. 
349 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio; CARRAZZA, Roque Antonio; NERY JUNIOR, Nelson. Efeito “ex 
nunc” e as decisões do STJ. Barueri: Manole, 2008, p. 04. 
350 HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy: norma, interpretación, procedimiento. Límites de la 
prisión preventiva. Trad. Patricia S. Ziffer. 2ª ed. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2003, p. 17-18. 
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buscando a adequação e harmonização de seus institutos e fundamentos frente à nova 

realidade do direito jurisprudencial. 

  

4.3 O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL COMO COROLÁRIO DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO E A NECESSÁRIA REFORMULAÇÃO DO SEU 

ÂMBITO DE INCIDÊNCIA EM FACE À TEORIA DOS PRECEDENTES 

 

Como bem esclarece a doutrina constitucionalista, o conceito de Estado apresenta-se 

estritamente vinculado à idéia de monopolização do poder, da violência. Justamente por isso, 

afirmam Mendes, Coelho e Branco que “o conceito de violência legítima é a pedra de toque 

para a compreensão do Estado de Direito como instrumento de racionalização 

/institucionalização ou, se preferirmos, de legitimação do exercício do poder”.351 

A análise histórica revela que a estruturação do princípio da legalidade, em meio às 

idéias iluministas, representou o alcance de uma dupla garantia, já que garantia ao cidadão a 

certeza sobre o direito, ao passo que tutela os seus direitos fundamentais de liberdade e 

igualdade de tratamento.352  

Com efeito, afirma Feldens que a evolução do Estado Constitucional é marcada por 

uma gradual agregação de valores à estruturação e atividade do Estado. Isto porque, 

inicialmente, a pretensão traduzida pelo Estado de Direito foi a de mera limitação do Estado 

Absoluto, como forma de salvaguardar a liberdade individual dos cidadãos, promovendo-se 

uma despersonalização do poder estatal.353 No mesmo sentido, destaca Schmidt que o 

paradigma liberal-individualista estabelece o princípio da legalidade de forma a estruturar a 

atividade estatal a partir do referencial de que os direitos individuais se sobrepõem aos 

coletivos, ou seja, de que a parte precede ao todo.354 

Entretanto, a história veio a comprovar que a sociedade, especificamente a liberal, 

para sua própria sobrevivência, não exige do Estado apenas uma postura passiva, de respeito 

às liberdades individuais, mostrando-se necessário adjetivar o Estado com os valores do social 

e da democracia. 

                                                
351 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 40-41. 
352 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 8. 
353 FELDENS, Luciano. Direitos Fundamentais e direito penal: a constituição penal.  2 ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 21-23.  
354 SCHMIDT, Andrei Zenkner. O Princípio da Legalidade Penal no Estado Democrático de Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 144.   
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Nesta linha de desenvolvimento, o importante para as pretensões da análise aqui 

proposta é perceber que o Estado, ao tempo em que foi agregando os valores sociais, de 

igualdade e democracia,355 não abandonou a consciência da imprescindibilidade de 

manutenção da limitação da violência estatal como pedra de toque de sua estruturação. Trata-

se aqui de afirmar que as novas pretensões sociais exigiram do Estado uma postura mais ativa, 

de interferência na vida social, mas que disto não pode resultar uma quebra das garantias 

negativas historicamente conquistadas. Com efeito, no campo de contenção do poder punitivo 

estatal, as garantias do cidadão ainda permanecem atuais e intocáveis, ao menos no mundo do 

dever ser.356 

Assim, é a partir de tal consciência que se galgou o princípio da legalidade penal 

como imprescindível à concretização da dignidade humana. Como bem adverte Muñoz 

Conde, o principio da legalidade – também por ele referido como principio de intervención 

legalizada – até os dias atuais recebe tratamento de princípio fundamental, para o qual se 

atribui a natureza de um efetivo direito natural, ou mesmo de uma conseqüência inviolável do 

princípio da dignidade da pessoa humana.357 

Com a mesma linha de raciocínio, destaca Mello o papel da legalidade penal no 

escopo estatal de limitação do poder punitivo, finalidade esta que é intrínseca ao Direito Penal 

moderno, em garantia da dignidade universalmente reconhecida ao ser humano e em face da 

utilização arbitrária de tal poder estatal.358 

Assim, a análise do princípio da legalidade em qualquer sistema de Direito moderno, 

revela a sua condição de princípio fundante de um Estado Democrático de Direito, de tal sorte 
                                                
355 “após não poucos conflitos políticos, sociais e econômicos, chegar-se-ia à conclusão de que o exercício 
efetivo da liberdade necessita de condições existenciais básicas (saúde, educação, trabalho), e de que tais 
condições não são providas, por si só, pela economia de mercado. Por outro lado, a economia de mercado é 
imprescindível (narra a experiência histórica que sem liberdade econômica não há liberdade civil e política). 
Nesse contexto, a partir da metade do século XX, o Estado assumiria a tarefa de assegurá-las em alguma 
medida, uma tarefa que se cumpre sempre partindo de um regime de liberdade”. FELDENS, Luciano. Direitos 
Fundamentais e direito penal: a constituição penal.  2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 
24. 
356 Na mesma linha de raciocínio, SALO DE CARVALHO, ao prefaciar a obra de Andrei Zenkner Schmidt, 
afirma a necessidade de retomada dos valores consagrados pelo Direito Penal Clássico, confirmando a evolução 
espiraliforme da ciência penal. Malgrado sustente tal necessidade, destaca que a realidade se mostra bastante 
preocupante, trnacreve-se: “Não obstante, se em matéria de garantias penais e processuais (direitos de primeira 
geração) notamos que o processo de avalanche legislativa cria profunda desregulamentação, em relação às 
garantias sociais (direitos de segunda geração) temos que o primado da razão mercadológica sobre a 
racionalidade jurídica determina “novas formas de exclusão” que também demandam atuação autoritária do 
Direito Penal.” SCHMIDT, Andrei Zenkner. O Princípio da Legalidade Penal no Estado Democrático de 
Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.   
357 MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal. 2. Ed. Buenos Aires: Editorial B de F, 2001, p. 
136. 
358 MELLO, Sebástian Borges de Albuquerque. O conceito material de culpabilidade: o fundamento da 
imposição da pena a um indivíduo concreto em face da dignidade da pessoa humana. Salvador: Juspodivm, 
2010, p. 64. 



113 

 

que modernamente é alçado à categoria de uma conquista social de caráter irrenunciável, 

porquanto consiste o único meio racional de contenção do ius puniendi.359 Fincadas tais 

premissas, que apontam para a centralidade do papel do princípio legalidade na efetivação dos 

valores constitucionais, resta justificada a necessidade de se perquirir acerca de seu conteúdo 

e desdobramentos em sede do ordenamento jurídico brasileiro, conforme análise desenvolvida 

nas linhas seguintes. 

 

4.3.1 O princípio da legalidade no ordenamento jurídico brasileiro 

 

O ordenamento jurídico-penal brasileiro consagra o princípio da legalidade tanto no 

âmbito constitucional, como no infraconstitucional. Como bem destaca Fragoso, todas as 

cartas constitucionais brasileiras e todos os seus Códigos Penais adotaram o princípio da 

legalidade, possuindo até a presente legislação diferenciada importância, porquanto representa 

uma conquista de índole política intrínseca às Cartas Constitucionais de todos os regimes 

democráticos e liberais.360  

Nos termos do atual Código Penal (CP) brasileiro, já em seu primeiro artigo se 

consolida o valor legalidade, por meio da regra da disciplina clássica segundo a qual “não há 

crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.”361 Em respeito 

à hierarquia das fontes, merece registro o fato de que tal previsão legal consiste em 

regulamentação da ordem constitucional, que também consagra, expressamente, o princípio 

da legalidade, nos termos do inciso XXXIX do art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF-

88): “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”362.  

Como cediço, importa registrar que, ainda no aspecto formal, a exigência 

constitucional não se refere a qualquer lei, porquanto o inciso I, do art. 22, da CF-88363, 

confere à União a competência privativa para legislar sobre Direito Penal, ressalvadas, 

                                                
359 MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal. 2. Ed. Buenos Aires: Editorial B de F, 2001, p. 
140. 
360 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. 16ª Ed. Rio de Janeiro: 2004, p. 107-109. 
361 Código Penal, Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm.  Acesso em: 24 de abril de 2013. 
362 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 13 de abril de 2013. 
363 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;” Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. 
Acesso em: 13 de abril de 2013. 
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somente, as hipóteses de autorização, por lei complementar, para que os Estados-membros 

legislem sobre matérias especificas, nos termos do parágrafo único364 do mencionado artigo. 

Disciplinam, também, a Constituição365 e o Código Penal366 brasileiros a regra da 

irretroatividade da lei penal, que encontra ressalva nas hipóteses de a lei posterior se 

apresentar benéfica ao acusado, inclusive para efeito de exclusão do caráter criminoso, por 

meio de abolitio criminis. 

Pois bem, destacada a previsão normativa básica do princípio da legalidade no 

ordenamento brasileiro, cumpre ainda a análise de seu alcance e principais contornos 

tradicionalmente reconhecidos pela doutrina. Neste sentido, o desenvolvimento teórico sobre 

o princípio da legalidade aponta para a existência de duas acepções sobre o seu conceito e 

quatro desdobramentos de sua previsão central, nos termos abaixo delineados.    

Inicialmente, importa referência à doutrina de Ferrajoli para afirmar a insuficiência 

do que denomina o autor de princípio da mera legalidade. Este representa a primeira 

concepção esboçada pelo Estado de Direito, com conotação meramente formalista, porquanto 

limita a atuação punitiva somente à previsão legal de suas hipóteses e métodos, afastando-se, 

assim, qualquer justificação de cunho meramente moral e, por isso, não jurídica.367  

Entretanto, tal concepção de legalidade revela-se insuficiente para cumprir o papel 

que lhe é atribuído em um Estado Constitucional, porquanto, malgrado limite o âmbito de 

atuação estatal às hipóteses legalmente previstas, não se mostra capaz de interferir na 

legitimação substancial dessas hipóteses. Assim, defende o autor a necessária conjunção da 

mera legalidade à estrita legalidade, de forma a conferir aditivo ao valor legalidade, 

introduzindo-lhe as demais garantias fundamentais. Neste sentido, vale a transcrição: 
 

                                                
364 “Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das 
matérias relacionadas neste artigo.” Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 13 de abril de 2013. 
365 “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.” Art. 5º, XL, da CF-88. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 13 de abril de 2013. 
366 “Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude 
dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer 
modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória 
transitada em julgado.” Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em: 13 de abril de 2013. 
367 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 302. Destaca, ainda, o autor: “O princípio da mera legalidade atua, conforme a fórmula nulla poena, 
nullum crimen sine lege, como norma de reconhecimento de todas as prescrições penais legalmente vigentes ou 
positivamente existentes, e somente delas, tem para o jurista o valor de uma regra metacientífica, que chamarei 
de primeiro postulado do positivismo jurídico: trata-se, mais precisamente, de uma regra semântica que 
identifica o direito vigente como objeto exaustivo e exclusivo da ciência penal, estabelecendo que somente as 
leis (e não também amoral ou outras fontes externas) dizem o que é delito e que as leis somente dizem o que é 
delito (e não também o que é pecado).” 
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Enquanto o axioma de mera legalidade se limita a exigir a lei como condição 
necessária da pena e do delito (nulla poena, nullum crimen sine lege), o princípio da 
legalidade estrita exige todas as demais garantias como condições necessárias da 
legalidade penal (nulla lex poenalis sine necessitate, sine injuria, sine actione, sine 
culpa, sine judicio, sine accusatione, sine probatione, sine defensione). Graças ao 
primeiro princípio, a lei é condicionante; graças ao segundo, é condicionada).368 

 
A partir da constatação do real alcance que deve ser reconhecido ao denominado 

princípio da legalidade, a doutrina costuma apresentá-lo em duas acepções, quais sejam, a 

legalidade formal e a legalidade material.  

O conceito clássico de legalidade remonta à sua acepção formal, sendo expressão de 

uma das garantias “acordadas” no contrato social, que tem sua formulação estruturada a partir 

do princípio da separação de funções, o qual confere ao Poder Legislativo – representante da 

vontade popular – a legitimação exclusiva para definir crimes e suas correlatas sanções. Como 

bem esclarece Mir Puig, já neste aspecto o princípio da legalidade representa não apenas uma 

exigência de segurança jurídica do cidadão, como também uma garantia política, que impede 

a atuação do Estado e do Poder Judiciário sem a aprovação popular.369 Destaca Sanchís que 

num primeiro aspecto a legalidade institui a exigência de positivação das figuras delitivas e 

das correlatas sanções, de forma a afastar a moral e os costumes como fonte incriminadora.370  

O decorrer da história, entretanto, demonstrou que a segurança jurídica não se 

satisfaz com a mera legalidade formal, porquanto as leis, por mais que sejam editadas por um 

Poder Legislativo representativo da maioria, podem ser formuladas em total acordo com as 

regras formais e, no entanto, não traduzirem normatização compatível com os Direitos 

Fundamentais. Como bem destaca Busato, é necessário não duvidar dos erros do passado, que 

demonstra, à saciedade, exemplos de Estados pautados numa legalidade formal e as 

atrocidades por estes cometidas em desfavor dos Direitos Fundamentais, como a Rússia  de 

inspiração “Stalinista” e a Alemanha “Nazista”.371  

Com isso, surge a demanda pelo reconhecimento do aspecto substancial da 

legalidade, já que O Direito Penal não pode ter sua formulação calcada em valores meramente 

positivistas, como se a norma bastasse per se, ou seja, com se a norma buscasse sua validade 

em si própria.372  

                                                
368 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 77. 
369 MUIR PUIG, Santiango. Bases Constitucionales del Derecho Penal. Madrid: Iustel, 2011, p. 71-72.  
370 SANCHÍS, Luiz Prieto. Garantismo y Derecho Penal. Madrid: Iustel, 2011, p. 99. 
371 BUSATO, Paulo César. Fundamentos para um direito penal democrático. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 
154. 
372 SCHMIDT, Andrei Zenkner. O Princípio da Legalidade Penal no Estado Democrático de Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 269.   
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Neste sentido, destaca Greco que um Estado Democrático de Direito, no qual se 

busque estruturar um modelo penal garantista, deve conferir ao princípio da legalidade não 

apenas os limites de uma garantia formal, como também, e principalmente, uma abrangência 

substancial, de forma a garantir que o exercício do poder punitivo estatal não represente 

ofensa às garantias fundamentais esculpidas na Constituição Federal.373  

Desta concepção complexa do princípio da legalidade, a doutrina costuma ainda 

extrair quatro regras como necessárias a sua efetiva concretização, como valor intrínseco a um 

Estado Democrático de Direito, são elas: a) proibição da retroatividade da lei penal; b) 

impossibilidade de costume incriminador; c) vedação à analogia em prejuízo do réu; d) 

exigência de determinação e certeza no conteúdo da lei incriminadora.374 Ao tratar dos 

subprincípios que decorrem da legalidade penal, referindo-se às garantias da reserva legal, 

taxatividade e anterioridade, Gomes afirma tratarem-se de diferentes aspectos de uma garantia  

comum, sendo que o desrespeito a qualquer delas acaba por esvaziar o conteúdo do todo. 

Assim, concluir que a separação aqui esboçada consiste numa divisão de cunho metodológico, 

“mais sistemática do que substantiva”.375   

Por meio da proibição da retroatividade da lei penal, da qual se extrai o axioma 

nullum crimen nulla poena sine lege praevia, consagra-se a segurança jurídica dos 

jurisdicionados, porquanto lhes permite antecipar a possibilidade, forma e gravidade das 

conseqüências que o Estado pode lhe aplicar em razão da prática de sua conduta.376 Trata-se, 

em última análise, da obrigatoriedade estatal de informar, previamente, ao jurisdicionado 

quando a sua liberdade – que, por ser de âmbito privado, consiste na faculdade de fazer tudo, 

exceto o que proibido em lei – estará restringida.   

Assim, define-se como marco para a regulamentação da lei penal incriminadora os 

fatos que sucederem a sua entrada em vigor, de forma a impedir que o Estado possa manipular 

a criação, extinção ou mesmo alteração das leis penais com fins de regulamentar condutas já 

praticadas. Por tal razão, afirma Muñoz Conde ser a proibição da retroatividade um elemento 
                                                
373 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 14ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012, p. 98. 
374 Entre tantos autores, pode-se apontar como referência: BACIGALUPO, Enrique. Principios constitucionales 
de derecho penal. Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 1999, p. 44-45. SCHMIDT, Andrei Zenkner. O Princípio 
da Legalidade Penal no Estado Democrático de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 146 e ss. 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 14ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012, p. 96. Malgrado faça 
referência a apenas três exigências como decorrentes do princípio da legalidade, MIR PUIG, ao deixar de 
mencionar a exigência de lei certa – nullum crimen nulla poena sine lege certa –, trata deste requisito 
conjuntamente com a exigência de lege stricta, ou seja, no mesmo contexto da vedação à analógica prejudicial 
ao acusado. MUIR PUIG, Santiango. Introducción a las bases Del derecho penal: concepto y método. Buenos 
Aires: Editorial B de F, 2003, p. 72-77. 
375 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 9. 
376 MUIR PUIG, Santiango. Bases Constitucionales del Derecho Penal. Madrid: Iustel, 2011, p. 73. 
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indispensável ao principio da legalidade penal, sob pena de se transformar a garantia da 

legalidade em verdadeira burla aos direitos individuais.377  

Merece destaque, como expressão da relevância que é atribuída pelo ordenamento 

jurídico brasileiro ao princípio da irretroatividade, o tratamento que é disciplinado às normas 

processuais que acabam repercutir em direitos de cunho material, classificadas pela doutrina 

como normas de natureza híbrida ou mista. Para essa espécie normativa, excepciona-se a 

regra de aplicação da lei processual penal no tempo – que, nos termos do art. 2º do CPP378, 

possui aplicação imediata (tempus regit actum) –, regulando-a nos termos da lei penal 

material, que garante ao réu a aplicação da lei vigente ao tempo da conduta, ressalvada a 

hipótese de retroatividade benéfica.379  

Por obvio, como disciplina expressamente a Carta Magna brasileira380, a 

anterioridade da lei e a sua consequente irretroatividade somente possuem incidência sobre as 

leis que se mostrem desfavoráveis à situação do acusado/condenado, já que faltaria qualquer 

fundamento ao Estado para manter um tratamento mais gravoso a um jurisdicionado àquele 

que atualmente é disciplinado pela legislação, inclusive devendo ter seus efeitos refletidos 

sobre os casos já decididos por sentença transitada em julgado.381   

A segunda regra derivada do princípio da legalidade consiste na impossibilidade de 

costume incriminador, da qual se extrai o axioma nullum crimen nulla poena sine lege 

scripta. Trata-se, aqui, da afirmação do princípio da legalidade, de sorte a não apenas excluir 

qualquer possibilidade de incriminação ou mesmo agravamento do tratamento ao acusado em 

razão de costume, como também, em sede do ordenamento jurídico brasileiro, limitar o 

tratamento das normas penais incriminadoras à lei federal, deixando de fora, assim, todas as 

demais espécies normativas.382  

A terceira regra derivada do princípio da legalidade consiste na vedação à analogia 

em prejuízo do réu, consubstanciada no axioma nullum crimen nulla poena sine lege stricta. 

                                                
377 MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal. 2. Ed. Buenos Aires: Editorial B de F, 2001, p. 
153. 
378  Art. 2o  A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a 
vigência da lei anterior. BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.  Código de Processo Penal. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em:25 de abril 
de 2013. 
379 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 38-
39.  
380 “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.” Art. 5º, XL, da CF-88. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 13 de abril de 2013. 
381 SANCHÍS, Luiz Prieto. Garantismo y Derecho Penal. Madrid: Iustel, 2011, p. 102-103. 
382 MUIR PUIG, Santiango. Bases Constitucionales del Derecho Penal. Madrid: Iustel, 2011, p. 74. 
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Trata-se de limitação direcionada ao intérprete, no sentido de proibir que a legalidade estrita 

seja burlada para sancionar o réu com condutas não expressamente previstas pelo legislador. 

Segundo afirma Mir Puig, há que se diferenciar os processos de interpretação e de 

analogia. Isto porque, ao passo que a interpretação consiste na busca de um sentido possível 

dentro do texto normativo – “sentido del texto legal que se halle dentro de su sentido literal 

posible” –, a analogia supõe a aplicação de uma lei penal sobre um fato por ela não 

regulamentado, ou seja, que não se encontra compreendido em qualquer dos sentidos 

possíveis de se extrair da lei.383  

Conforme destaca Schmidt, a analogia é método de construção do conhecimento que 

se aplica na quase totalidade das ciências, mas que no Direito Penal não encontra espaço em 

razão dos princípios da separação de poderes e da taxatividade. Assim, vale ressaltar, somente 

se mostra possível a aplicação da analogia quando para beneficiar o réu, já que o princípio da 

legalidade possui finalidade garantista, de limitação do poder punitivo, não podendo se 

configurar como empecilho à sua própria finalidade por meio da vedação à analogia in bonam 

partem.384  

Neste aspecto, vale a advertência de Bacigalupo, no sentido de que o princípio da 

legalidade não deve ser compreendido apenas como limitador da analogia prejudicial ao 

jurisdicionado, mas também como proibitivo de interpretações extensivas, exageradas e 

inadmissíveis.385 

A quarta regra decorrendo do princípio da legalidade é a exigência de determinação 

e certeza no conteúdo da lei incriminadora, da qual se extrai o axioma nullum crimen nulla 

poena sine lege certa. Trata-se de regra que consubstancia o princípio da taxatividade, o qual, 

como bem esclarece Queiroz, serve para que a garantia esculpida pelo princípio da mera 

legalidade não resulte em ilusão de garantia. Isto porque de nada adiantaria a vinculação à lei 

se esta não fosse elaborada por meio da utilização de termos precisos, ou seja, a elaboração de 

leis caracterizadoras de tipos penais abertos, dotadas de conteúdo impreciso ou vago, esvazia 

o próprio conteúdo da legalidade em um Estado Democrático de Direito.386  

No mesmo sentido, destaca Gomes que a utilização de termos demasiadamente vagos 

e imprecisos acaba por esvaziar, via oblíqua, a garantia da reserva de lei ao Poder Legislativo, 

porquanto deixa a efetiva definição do conteúdo da norma incriminadora para o momento de 
                                                
383 MUIR PUIG, Santiango. Bases Constitucionales del Derecho Penal. Madrid: Iustel, 2011, p. 75. 
384 SCHMIDT, Andrei Zenkner. O Princípio da Legalidade Penal no Estado Democrático de Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 182-186. 
385 BACIGALUPO, Enrique. Principios constitucionales de derecho penal. Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 
1999, p. 85. 
386 QUEIROZ, Paulo de Souza. Direito Penal: parte geral. 6 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 50-51.  
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sua efetiva aplicação. Por tal motivo, conclui a autora que o princípio da taxatividade é 

imprescindível à concretização do valor legalidade penal, porquanto para o cidadão é 

indiferente o fato de a incerteza quanto à licitude ou ilicitude de sua conduta decorrer a 

ausência de lei ou da própria obscuridade da lei existente.387    

Assim, como bem esclarece Zaffaroni, mesmo se tendo consciência de que a lei 

penal se estrutura em palavras, e que estas nunca se revelam completamente precisas, o 

princípio da legalidade ainda impõe ao legislador que se utilize dos recursos técnicos dotados 

de maior precisão possível.388  

Importante ressaltar, aqui, o reconhecimento acerca da intrínseca imprecisão das 

palavras. Clara é a doutrina de Gomes, que afirma a necessidade de se construir os tipos 

penais a partir de uma linguagem acessível ao cidadão comum, não técnica, para que sejam 

facilmente compreendidas. Apesar disso, esclarece a autora que tal mister não põe fim às 

margens de ambiguidade e imprecisão, porquanto os termos são signos que somente 

expressam seus significados quando mergulhados em um determinado contexto. Tal linha de 

raciocínio a leva a concluir pelo equívoco daqueles que afirmam a taxatividade e a clareza da 

descrição legal como meio a se possibilitar o alcance do significado literal da lei, pois, em 

verdade, o significado e a clareza pertencem ao resultado, à interpretação, e não ao 

pressuposto, ao teor verbal.389  

Nesta linha de raciocínio, destaca a supracitada autora que o respeito ao princípio da 

taxatividade não se revela incompatível com a presença de termos normativos, que exigem do 

intérprete a atividade valorativa, pois “o que a caracterizará como determinada é a 

possibilidade de ser deduzido o claro fim de proteção almejado pelo legislador que, de certa 

forma, estabelece os limites dentro dos quais a interpretação é legítima”. Assim, o que se 

verifica é que, em determinados casos, a atuação do Poder Judiciário serve à própria tarefa de 

conferir clareza aos tipos penais, através de interpretação que clarifique o conteúdo e alcance 

da norma produzida pelo Poder Legislativo.390    

Para além dos quatro axiomas acima apresentados, Schmidt afirma que a concepção 

substancial do princípio da legalidade impõe o reconhecimento de um quinto axioma, qual 

seja, o nullunm crimen poena sine lege necessariae. Segundo bem esclarece o autor, na 

atualidade o que se observa é, diante de uma inexpressiva atuação estatal frente às demandas 
                                                
387 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 13-17. 
388 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; SLOKAR, Alejandro; ALAGIA, Alejandro. Derecho Penal: parte general. 2ª 
ed. Buenos Aires: Ediar, 2002, p. 116. 
389 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Op. cit., p. 32-35. 
390 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Op. cit., p. 63-72. 
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sociais, como previsto na Carta Constitucional, o Poder Judiciário, especialmente por meio do 

Direito Penal, vem sendo chamado a intervir nos conflitos sociais de forma cada vez mais 

intensa e onipresente, afastando-se, assim, dos seus próprios limites, em verdadeiro processo 

de hipertrofia do sistema punitivo.391  

Com efeito, esclarecedora e perturbante é a conclusão de Lopes Junior ao destacar 

existir uma lógica de neutralização eficientista a determinar os rumos do Direito Penal. Isto 

porque, afirma o autor, observa-se a instauração de um Estado Penitência e uma supressão do 

Estado Providência, já que é menos custoso para o Estado encarcerar do que devolver o status 

de consumidor. Assim, o que se observa é a afirmação do Estado econômico, acompanhada 

pelo esvaziamento do Estado social e fortalecimento e glorificação do Estado penal.392 

Definidos os contornos do princípio da legalidade, cumpre ainda destacar o seu 

âmbito de abrangência. Seguindo a doutrina de Bustos Ramírez e Malarée, o princípio da 

legalidade, por consistir limite ao ius puniendi, possui aplicação sobre todo o conjunto de 

atividades do sistema penal. Assim, a garantia decorrente do valor legalidade se aplica desde 

o momento da criação da lei – Poder Legislativo –, condicionando-a formal e materialmente; 

incide também sobre a aplicação da lei – Poder Judiciário –, impedindo que se promova 

qualquer atividade restritiva dos direitos fundamentais do jurisdicionado senão quando 

autorizado expressa e taxativamente por comando normativo; e, por fim, no âmbito da 

execução das sanções – Poder Administrativo –, porquanto todo o processo de cumprimento 

de pena deve respeitar as formas e conteúdos legais.393  

No que se refere ao âmbito de abrangência, dada a especificidade deste trabalho, 

merece análise mais detida aqui a incidência do princípio da legalidade sobre o processo de 

aplicação da lei penal, ou seja, o tratamento do princípio da legalidade em sede do exercício 

do Poder Jurisdicional, especialmente dentro do contexto de reconhecimento da premente 

estruturação da Teoria dos Precedentes, o que se promove nos tópicos seguintes.  

 

 

 

                                                
391 SCHMIDT, Andrei Zenkner. O Princípio da Legalidade Penal no Estado Democrático de Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 269-273. 
392 LOPES JUNIOR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal: Fundamentos da instrumentalidade 
Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 13. 
393 BUSTOS RAMÍREZ, Juan J., MALARÉE, Hérman Hormazábal. Lecciones de Derecho Penal. Vol. 1. 
Madrid: Trotta, 1997, p. 80. 
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4.3.2 A adoção da Teoria dos Precedentes e a premente adequação do âmbito de 

incidência do princípio da legalidade 

 

Ao tratar do princípio da legalidade e sua incidência sobre o Poder Judiciário, 

destaca Schmidt a intrínseca ligação que historicamente lhe fora atribuída ao princípio da 

separação de poderes, de sorte a se afirmar que o juiz ficaria restrito à mera subsunção da lei, 

sem qualquer poder criador, recaindo, assim, num denominado formalismo hermenêutico.394 

Ocorre que, conforme já demonstrado ao longo deste trabalho, a crença da segurança 

jurídica pautada na limitação da atividade jurisdicional à mera subsunção revelou-se carente 

de qualquer fundamentação racional, porquanto comprovado que a concretização do Direito 

envolve uma inafastável interferência do sujeito cognoscente no processo de atribuição de 

sentido aos textos normativos. Nesta mesma linha de constatação, destaca Mir Puig que não 

mais se observa um simples processo de aplicação da lei, mas sim um processo de 

concretização da lei.395   

Assim, diante da consciência de que a norma jurídica somente resulta concretizada 

após a submissão do texto legal à atividade interpretativa, esta norma resultado passou a 

também ser objeto de teorização, no sentido de concretização do escopo limitador-garantista 

oriundo da legalidade penal. Trata-se, aqui, da exigência de que o exercício punitivo não 

dependa somente da lei escrita (vedação aos costumes), mas também que a lei seja 

certa/taxativa (vedação à analogia, interpretações que extrapolem o conteúdo literal possível 

do dispositivo legal e, ainda, utilização de conceitos vagos ou indeterminados). 

Mesmo diante desses outros contornos reconhecidos ao princípio da legalidade penal, 

impossível é deixar de constatar que a complexidade dos conflitos objeto de regulamentação 

criminal, bem como a velocidade das intensas modificações a que se submetem os contextos 

sociais de aplicação desta regulamentação, impuseram à tipicidade criminal, para atender à 

saga regulamentadora decorrente do fenômeno denominado por Silva Sanchez de expansão 

do Direito Penal396, a utilização de técnicas legislativas cada vez menos certas, taxativas e 

determinadas.397 

                                                
394 SCHMIDT, Andrei Zenkner. O Princípio da Legalidade Penal no Estado Democrático de Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 160.   
395 MUIR PUIG, Santiango. Introducción a las bases Del derecho penal: concepto y método. Buenos Aires: 
Editorial B de F, 2003, p. 260-261. 
396 SILVA SANCHEZ, Jesús-María. La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales. 2ª ed. Madrid: 2001. 
397 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Op. cit., p. 59-62. 
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Assim, para alcançar o escopo acima referido, o legislador moderno passou a adotar 

técnica de redação legislativa que, como bem registra Hassemer, transferiu em maior 

intensidade a tarefa de determinação do conteúdo proibitivo para o Poder Judiciário. Segundo 

o autor, diferentemente de alguns outros âmbitos do Direito (como o Direito Econômico), o 

Direito Penal não se compatibiliza com a flexibilidade experimentada pelo Direito Judicial, 

que, para este último, acaba por revelar instabilidade, enquanto àqueles consiste em 

adequação à modernidade.398 

Segundo esclarece Mir Puig, o que se impõe à moderna doutrina é a constatação de 

que a ciência jurídica precisa desgarrar-se da exclusividade da norma, de forma a reconhecer 

o caráter prático de seu objeto. Por tal razão, afirma que o sentido literal possível da norma 

configura-se somente em limite máximo no qual podem repercutir os postulados político-

criminais, sistemáticos e derivados da particularidade do caso. Com isso, afirma o autor a 

urgência na colocação em pauta da discussão acerca da necessidade de se aproximar o 

discurso técnico-jurídico à prática, ou seja, um diálogo intenso entre a ciência jurídica e a 

jurisprudência, para que a dogmática não se revele numa produção teórica voltada para si 

mesma, mas sim para a prática jurídica.399   

Justamente esta mudança de paradigma é que demonstra que o princípio da 

legalidade, como esclarece Schmidt, ao menos em seus contornos tradicionalmente 

reconhecidos, não mais se mostra suficiente para concretizar o papel garantidor que sempre 

lhe fora confiado. Afirma o autor: 
 

Este mesmo princípio da legalidade, contudo, não possui a eficácia outrora 
imaginada. Não se deve esperar que a reserva legal detenha um poder garantidor 
absoluto do cidadão contra o abuso estatal, visto que a incerteza das “condições 
semânticas de sentido” (Warat) proporcionadas pela linguagem em geral somente 
podem se transmudar em “condições retóricas de sentido” (idem), com um grau 
razoavelmente seguro, mediante o desenvolvimento de um método próprio da 
ciência penal. A lei, em sentido formal e material, possui um grau bastante elevado 
de variação lingüística que embebeda o intérprete com um poder argumentativo 
acentuado.400  

 
Deste modo, a incerteza e ambigüidade de sentido das palavras acaba sendo 

reconhecida e suprida pelo Poder Judiciário, de forma tal que se reconhece também a este 

Poder parcela da tarefa de conferir à lei a certeza exigida pelo princípio da legalidade. Por tal 

contexto, afirma Gomes que a constatação das limitações intrínsecas à linguagem acaba por 
                                                
398 HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy: norma, interpretación, procedimiento. Límites de la 
prisión preventiva. Trad. Patricia S. Ziffer. 2ª ed. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2003, p. 18. 
399 MUIR PUIG, Santiango. Introducción a las bases Del derecho penal: concepto y método. Buenos Aires: 
Editorial B de F, 2003, p. 318-319. 
400 SCHMIDT, Andrei Zenkner. O Princípio da Legalidade Penal no Estado Democrático de Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 361.   
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expor a legalidade penal a risco, a partir do qual se passa “a aceitar a utilização de critérios 

como o da ‘suficiente taxatividade’, onde a reserva legal, originariamente tida como absoluta, 

torna-se relativizada”.401 

Com efeito, seguindo esta linha de raciocínio, exsurge a interferência e importância 

que assume a Teoria dos Precedentes em relação ao desenvolvimento do Princípio da 

Legalidade penal. Isto porque a ampliação do papel do Poder Judiciário no processo de 

concretização do Direito tornou intransponível o reconhecimento e a necessidade de se 

estruturar a ciência jurídica com base na norma geral oriunda do provimento jurisdicional.402 

Assim, a efetivação da legalidade, como princípio de índole eminentemente 

garantista, reclama uma sua adequação frente ao instituto jurídico do precedente e, com 

especial atenção, ante o fenômeno de alteração e superação dos precedentes. O que antes se 

realizou em atenção à norma descrita na lei, agora se faz necessário adequar e transportar para 

a norma geral oriunda das decisões judiciais. Como destaca Paiva, 
 
Apesar da necessária assimilação de institutos comuns à uma teoria geral dos 
precedentes (ratio decidendi, obiter dictum, distinguish, overruling, antecipatory e 
prospective overrruling etc.), a doutrina penal pode e deve desenvolver uma teoria 
própria dos precedentes penais, que se ajuste à silhueta das particularidades da 
matéria. Um precedente novo, que agrave a situação do acusado, pode ser aplicado 
retroativamente e surtir efeitos no seu julgamento? E o precedente novo que lhe 
beneficie? A modulação de efeitos temporais no controle de constitucionalidade 
pode ser aplicada em prejuízo do acusado? Qual a eficácia temporal de cada tipo de 
precedente? A repercussão geral do RE em matéria penal tem alguma 
particularidade?403 
 

Ficado o objeto da análise, então, cumpre examinar no capítulo seguinte a adequação 

do princípio da legalidade para fins de sua incidência sobre as normas gerais criadas no 

âmbito da atividade jurisdicional, especificamente para efeito de regulamentar a garantia da 

irretroatividade da norma jurídica mais gravosa em razão da alteração jurisprudencial. 

 

 

 

 

 

                                                
401 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Op. cit., p. 66. 
402 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op. cit., p. 390. 
403 PAIVA, Caio Cezar de Figueiredo. Por uma teoria dos precedentes penais: a jurisprudência a serviço da 
contenção do poder punitivo. IBCCRIM. Boletim, Ano 21, nº 246, maio/2013, p. 8. Disponível em: < 
http://ibccrim.org.br/novo/boletim_artigos/287-246---Maio-2013>. Acesso em: 08 de maio de 2013. 
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5 A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL SOBRE A NORMA 

GERAL EXTRAÍDA DO PRECEDENTE E A CONSEQUENTE 

(IR)RETROATIVIDADE DA JURISPRUDÊNCIA PENAL 

 

Pretende-se, neste capítulo, desenvolver o estudo dos precedentes, especificamente 

no que diz respeito ao tratamento que deve ser ofertado ao fenômeno da alteração da ratio 

decidendi e os efeitos daí decorrentes, com vistas a permitir a harmonia entre a necessária 

evolução do Direito e os valores consagrados pela Carta Magna, como a segurança jurídica e 

a igualdade. Neste contexto, exata é a problematização delineada por Rosito, a qual vale a 

exata transcrição: 
 

Uma das questões problemáticas, na teoria dos precedentes judiciais, é encontrar 
equilíbrio entre a segurança jurídica e o desenvolvimento do Direito, conflito 
expresso pela antítese entre previsibilidade e adaptação, representado pelas 
necessidades opostas da estabilidade e do progresso. O que é preferível: a segurança 
jurídica ou o desenvolvimento do Direito.404 

 
Assim, o que se apresenta no contexto deste trabalho é a necessidade de se adequar o 

tratamento tradicionalmente dispensado à lei, pelo princípio da legalidade penal e seus 

consectários lógicos, para que passe a também incidir sobre a norma jurídica decorrente do 

âmbito da criação judicial do Direito.  

Importa destacar, portanto, que a norma geral extraída do precedente possui 

formulação diferenciada em relação ao tradicional texto legal. Por isso, ao discorrer acerca da 

interpretação do precedente para extração de sua ratio decidendi, Bustamante evidencia tratar-

se de uma das temáticas mais controvertidas em sede da tradição common law. 405  

Isto porque, ao contrário das leis, a ratio decidendi dos precedentes não se encontra 

apresentada em formulação simplificada, como ocorre com os textos legislativos, malgrado 

também careçam de interpretação para o alcance de seu significado.  Conforme já delineado 

no terceiro capítulo deste trabalho, a ratio decidendi não se confunde com qualquer dos 

requisitos imprescindíveis da decisão (relatório, fundamentação e dispositivo), encontrando-

se, sim, neles presentes, especialmente na fundamentação.406  

Na verdade, como bem esclarecem Didier Jr., Sarno e Oliveira, a norma geral 

extraída do precedente é constituída pela indicação dos fatos relevantes para a decisão da 

                                                
404 ROSITO, Francisco. Op. cit., p. 282. 
405 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op., cit., p. 259. 
406 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 
222. 
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causa, do raciocínio lógico-jurídico esboçado na decisão e pelo próprio juízo decisório.407 

Trata-se, assim, de instituto jurídico que guarda suas particularidades estruturais em relação à 

concepção tradicional de norma jurídica – leia-se, texto normativo – do que resulta a também 

particularização de seu tratamento, aqui especialmente com vistas a adequá-lo ao princípio 

fundamental da legalidade penal, no contexto da proibição da irretroatividade da lei penal 

prejudicial ao réu.408 

Outra aspecto a se evidenciar consiste na diversidade de tratamento quanto à fonte 

normativa. Isto porque, enquanto no âmbito legislativo, dentre as diversas espécies 

normativas, é de simples definição a legitimidade e forma privativas para a criação de leis 

penais, nos termos do art. 22, I, da CF-88, no âmbito dos precedentes apresenta-se uma 

grande pluralidade de órgãos jurisdicionais capazes de emanar decisões judiciais capazes de 

configurar precedentes. Assim, como primeiro passo para o estudo da (ir)retroatividade da 

jurisprudência penal, faz-se necessário estabelecer quais decisões judiciais são idôneas a 

consolidar uma norma geral que afiance ao jurisdicionado uma segurança jurídica na prática 

de suas condutas. 

      

5.1 O PRECEDENTE COMO FONTE DE NORMA JURÍDICA CAPAZ DE ORIENTAR 

CONDUTAS E O RESPEITO AOS VALORES DA SEGURANÇA JURÍDICA, 

IGUALDADE, PREVISIBILIDADE, CONFIANÇA E BOA-FÉ 

 

Em sua concepção tradicional, o princípio da legalidade penal afirma que somente a 

lei penal stricto sensu tem o condão de produzir figuras incriminadoras, ou mesmo majorar o 

tratamento dispensado nas figuras típicas já existentes. Neste sentido, como delineado no 

capítulo anterior, o axioma nullum crimen nulla poena sine lege scripta tem por finalidade 

última limitar as fontes incriminadoras no âmbito do Direito Penal.409  

A partir da constatação do poder criativo/concretizador da atividade jurisdicional, a 

referida limitação deve ser estruturada levando-se em consideração, também, a norma geral 

extraída do precedente. Isto porque, como bem esclarece Sanguiné, com apoio na doutrina 

                                                
407 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op. cit., p. 385. 
408 Importa destacar que a incidência do princípio da legalidade penal sobre a norma geral do precedente dá 
ensejo, também, ao desenvolvimento da análise acerca das possíveis e prováveis repercussões sobre as demais 
regras correlatas ao referido princípio, quais sejam, a exigência de lei escrita, estrita e certa. Porém, tendo em 
vista o corte temático deste trabalho, aqui será aprofundado apenas o exame da (ir)retroatividade da norma geral 
extraída do precedente, ou, em termos mais precisos, da alteração jurisprudencial que repercutea na esfera 
jurídico-penal do acusado. 
409 BUSATO, Paulo César. Fundamentos para um direito penal democrático. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 
151. 
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alemã, do ponto de vista psicológico do jurisdicionado pouco importa se a punição que vem a 

sofrer decorre de uma nova lei do parlamento ou se de uma nova interpretação jurisdicional de 

lei prévia, na qual se determina conteúdo que não lhe era possível alcançar quando da prática 

de sua conduta.410 

Para Gomes, é de se concluir que mais ofensiva à certeza jurídica que a lei imprecisa 

é a aplicação retroativa de um novo precedente. Isto porque, ao passo que a imprecisão da lei 

ainda permite ao jurisdicionado antecipar a possibilidade de determinada conseqüência 

jurídica, a alteração do precedente lhe traz o fator surpresa da mudança, já que a norma 

anteriormente especificada pelo Judiciário cede espaço para uma outra norma, concretizada 

após a prática de sua conduta.411 

Apresenta-se, então, um primeiro passo nesta tarefa de estruturação teórica, qual seja, 

delimitar quais precedentes possuem o condão de figurar como fonte normativa capaz de 

orientar condutas, de sorte a conferir ao jurisdicionado que segue a sua ratio decidendi a 

segurança jurídica de que não sofrerá qualquer intervenção estatal que lhe seja diferente e 

mais gravosa que a determinada na decisão judicial precedente. 

Por óbvio, não se pode depositar em todo e qualquer provimento judicial a confiança 

de que as razões jurídicas determinantes nele consagradas serão igualmente adotadas no 

julgamento de casos futuros. Tal afirmação se revela ainda mais indiscutível se considerada a 

realidade do Poder Jurisdicional brasileiro, no qual os reflexos da tradição romano-germânica 

ainda sustentam uma desregrada liberdade decisória aos juízes e tribunais pátrios, do que 

resulta uma jurisprudência consideravelmente desuniforme e oscilante.412   

Assim, a presente análise possui uma premissa a ser fincada, qual seja, o princípio da 

(ir)retroatividade da alteração jurisprudencial somente tem por objeto de incidência os 

precedentes cuja norma geral possua qualificada força, seja ela persuasiva ou vinculante. 

Destarte, por conseqüência direta, afasta-se da incidência do tratamento conferido pelo 

princípio da legalidade as decisões isoladas, das quais não se possa extrair para o 

jurisdicionado qualquer critério de confiança, previsibilidade ou segurança jurídica em relação 

a sua perpetuação pelos demais órgãos jurisdicionais. Como bem esclarece Sanguiné, um 

                                                
410 SANIGUINÉ, Odone. Irretroatividade e retroatividade das alterações da jurisprudência penal. In: Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. Ano 8, n. 31, p. 144-169, jun/set 2000, p. 147. 
411 GOMES, Mariângela Gama e Magalhães. Op. cit., p. 144. 
412 POLICHUK, Renata. Precedente e Segurança jurídica. A Previsibilidade. In: MARINONI, Luiz Guilherme 
(coord.). A força dos Precedentes: estudos dos cursos de mestrado e doutorado em direito processual civil da 
UFPR. Salvador: Editora Jus Podivm, 2010, p. 78-79. 
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Tribunal não se encontra vinculado a sua própria jurisprudência quando esta se apresenta de 

forma oscilante ou mesmo com pontos de vistas contraditórios.413 

Como já mencionado neste trabalho, o valor legalidade, no âmbito penal, tem por 

objetivo garantir a segurança jurídica do cidadão em relação à atuação punitiva estatal, o que 

se opera por meio da prévia e exata ciência dos comportamentos que lhe são proibidos e das 

conseqüências jurídicas que a sua prática pode vir a provocar.  

Desta forma, não há como se reconhecer ofensa a tais valores fundamentais nas 

hipóteses em que o jurisdicionado alega ter praticado sua conduta tomando por lastro uma ou 

algumas decisões isoladas de órgão jurisdicional, se estas não se mostram sedimentadas a 

ponto de representar o posicionamento consubstanciado e majoritário na jurisprudência, 

especialmente se não se tratar de decisão oriunda do plenário das cortes superiores.  

Esclarecedora é a advertência feita por Gomes no sentido de que não se deve 

estranhar o fato de um cidadão buscar informações acerca da licitude ou ilicitude de uma 

determinada conduta. A complexidade das relações sociais e o cada vez maior alcance 

regulador do Direito Penal fazem com que se configure um tênue limite entre o lícito e o 

ilícito, do que resulta, especialmente no âmbito das práticas econômicas, a necessidade de 

assessoramento jurídico prévio aos cidadãos.414   

Em análise do ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, destaca Nery Junior 

que a Carta Magna estabelece aos tribunais superiores pátrios a função de uniformização do 

entendimento da Constituição Federal e da Legislação Federal, razão pela qual as decisões 

tomadas por tais cortes acerca do entendimento do Direito nacional, mesmo que proferidas em 

sede de casos individuais, projetam o seu entendimento para todos.415 

Sobre tal aspecto, esclarece Larenz que as decisões judiciais configuradoras de 

precedentes acabam por ser consideradas Direito vigente, o que, segundo o autor, se opera 

quando proferidos por tribunais superiores e se estes alcançam certa estabilidade sem 

enfrentar maiores contradições.416  

Nesta linha de intelecção, há que se concluir que o jurisdicionado somente poderá 

adotar como referencial normativo idôneo a orientar, seguramente, suas condutas os 

precedentes dos tribunais superiores, especificadamente aqueles representativos da 

                                                
413 SANIGUINÉ, Odone. Op. cit., p. 151. 
414 GOMES, Mariângela Gama e Magalhães. Op. cit., p. 154. 
415 NERY JR., Nelson. Boa-fé Objetiva e Segurança Jurídica – Eficácia da Decisão Judicial que Altera 
Jurisprudência Anterior do Mesmo Tribunal Superior. In: NERY JR., Nelson. CARRAZZA, Roque Antonio. 
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Efeito ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: Manole, 2007, p. 78. 
416 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Trad. José Lamego. 4 ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2005, p. 611-612. 
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jurisprudência majoritária e sedimentada. Nestas hipóteses, portanto, terá a ratio decidendi 

como norma jurídica legítima a orientar sua conduta, sem que seja possível ao Estado adotar 

qualquer atividade punitiva que contrarie o quanto consignado na referida norma, em prejuízo 

do acusado.  

Tal conclusão se impõe para que, diante da moderna ciência do Direito,417 os valores 

da segurança jurídica, previsibilidade, confiança, boa-fé e igualdade, imprescindíveis à 

estruturação de um Estado Democrático de Direito, sejam de possível efetivação em sede da 

relação do indivíduo com o poder punitivo estatal. 
 

5.2 DA EVOLUÇÃO DO DIREITO JURISPRUDENCIAL À EXIGÊNCIA DE 

(IR)RETROATIVIDADE SOBRE A NORMA GERAL ORIUNDA DO PRECEDENTE 

 

Definido, então, o objeto sobre o qual recai o princípio da legalidade penal em sede 

da Teoria dos Precedentes, qual seja, a ratio decidendi extraída de um precedente majoritário 

e consolidado em sede de tribunal superior, cumpre aqui analisar o tratamento que se deve 

dispensar ao fenômeno da alteração de tais precedentes e as conseqüências que daí podem 

resultar aos jurisdicionados. 

Conforme já evidenciado no anterior capítulo deste trabalho, a estruturação da Teoria 

dos Precedentes tem por finalidade conferir efetividade aos princípios da segurança jurídica, 

previsibilidade, confiança, boa-fé e igualdade em meio a uma dogmática jurídica imersa no 

reconhecimento da insuficiência do texto legal para a concretização do Direito. Por tal 

motivo, ao passo que se reconhece a importância dos provimentos jurisdicionais em sede do 

processo de evolução do Direito, especialmente por meio da alteração de seus 

posicionamentos, há de se reconhecer, também, a imprescindibilidade de se manter uma 

“previsibilidade dos comportamentos em face da confiança na regularidade das decisões”.418 

Tem-se configurada, assim, uma colisão entre a necessária evolução e adequação do 

Direito aos novos contornos da realidade social e, de outro lado, os princípios constitucionais 

que norteiam a Teoria dos Precedentes, como a segurança jurídica e seus consectários lógicos. 

De tal colisão é que se apresenta o problema específico deste trabalho, qual seja, a análise 

                                                
417 HASSEMER, Winfried. Crítica al derecho penal de hoy: norma, interpretación, procedimiento. Límites de la 
prisión preventiva. Trad. Patricia S. Ziffer. 2ª ed. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2003, p. 17-18.  
418 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Irretroatividade e jurisprudência judicial. In: NERY JR., Nelson. 
CARRAZZA, Roque Antonio. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Efeito ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: 
Manole, 2007, p. 19-20. 
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acerca da aplicação da (ir)retroatividade da alteração de posicionamento jurisprudencial no 

âmbito do Direito Penal. 

Trata-se de temática que não encontra um uniforme tratamento doutrinário, sendo 

possível apreender três diferentes posicionamentos acerca do assunto, são eles: a) a simples 

negativa da (ir)retroatividade da jurisprudência, chamada de posição ortodoxa; b) a negativa 

de (ir)retroatividade da jurisprudência, suplantada pela aplicação da tese de erro de proibição, 

identificada como posição contemporânea dominante; e c) a posição ainda minoritária, que 

afirma a (ir)retroatividade da jurisprudência.419  

 

5.2.1 Posição ortodoxa: inexistência de (ir)retroatividade jurisprudencial 

 

Para os adeptos da posição ortodoxa, há de se afirmar a diferença de tratamento entre 

a alteração que se dá na legislação e a que se verifica na jurisprudência, mesmo quando esta 

for oriunda de um Tribunal Superior e se mostre sedimentada.  

Tal linha de raciocínio parte de uma concepção estritamente formal acerca dos 

princípios da legalidade e anterioridade, da qual se podem extrair as seguintes linhas 

argumentativas: a) afirmam que a similitude de efeitos existente entre a inovação da 

jurisprudência e da legislação não justifica afirmar possuírem uma idêntica função; b) 

defendem, ainda, que a jurisprudência consiste em mera interpretação do conteúdo da lei, já 

que não possuem os Tribunais o poder de legislar, resultando daí a afirmação de que a 

alteração da jurisprudência representa apenas um correção do entendimento extraído de uma 

lei já existente; e c) por fim, defendem, ainda, que tal aplicação resultaria em verdadeiro 

engessamento dos Tribunais, de forma a limitar a sua interpretação acerca da moldura 

típica.420 

No Brasil, a corrente ortodoxa encontrou apoio na doutrina de Fragoso, que limita, 

para efeito do alcance do princípio da anterioridade, a expressão lei às normas jurídico-penais 

editadas de acordo com o procedimento disciplinado na Constituição. Com isso, afirma o 

autor que “é bom de ver, no entanto, que a proibição da retroatividade somente se refere à lei 

e não às alterações da jurisprudência dos tribunais”.421 

Bustos Ramírez e Malarée, ao abordarem o tema da lei penal no tempo, afirmam que 

o caso de uma modificação jurisprudencial não pode ser confundido com as hipóteses de 

                                                
419 SANIGUINÉ, Odone. Op. cit., p. 149. 
420 SANIGUINÉ, Odone. Op. cit., p. 149-150. 
421 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. 16ª Ed. Rio de Janeiro: 2004, p. 113-114. 
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retroatividade ou irretroatividade da lei, já que as decisões judiciais não possuem a natureza 

de lei. Não obstante tal posicionamento, reconhecem que a alteração de sentido na 

jurisprudencial pode resultar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e igualdade, com 

base no que defendem se tratar hipótese de revisão da condenação quando a mudança de 

posicionamento for favorável ao réu.422 

 

5.2.2 Teoria contemporânea dominante: inexistência de (ir)retroatividade 

jurisprudencial, suplantada pelo erro de proibição 

 

Noutra banda, significativa parcela da doutrina penal moderna, com autores de 

grande peso e renome, revela-se adepta à doutrina contemporânea dominante, que afasta a 

aplicação do princípio da (ir)retroatividade sobre a alteração de entendimento na 

jurisprudência penal, deixando ao jurisdicionado que atuou conforme a orientação 

sedimentada na jurisprudência o “consolo” da alegação do erro de proibição.   

Neste sentido, ao analisar o princípio da legalidade, afirma Roxin não recair sobre a 

jurisprudência a proibição de retroatividade, de forma a entender que o réu deve suportar 

eventual mudança de entendimento em seu prejuízo, porquanto esta não configuraria uma 

agravação ou punição retroativa, mas apenas uma vontade da lei já existente. Segundo o autor, 

equivocam-se os defensores da irretroatividade da jurisprudência ao desconsiderar que, em 

razão do princípio da separação de poderes, não se pode confundir lei e jurisprudência, 

cabendo, assim, ao jurisdicionado se orientar apenas com base na lei, já que afirma a 

limitação da jurisprudência ao âmbito do sentido literal da lei.423  

Malgrado afaste a incidência da irretroatividade sobre a alteração de jurisprudência 

em prejuízo do acusado, defende Roxin que nas hipóteses em que o indivíduo atua em 

confiança a determinado posicionamento jurisprudencial, por vezes até mesmo mediante 

assessoramento jurídico, não se mostra correto o seu castigo, já que atuou com confiança no 

Direito. Porém, segundo o autor, tal conseqüência jurídica deve decorrer da aplicação da tese 

de erro de proibição.424   

No mesmo sentido, afirma Bacigalupo que não se pode extrair da jurisprudência a 

mesma vinculação que se reconhece à legislação, o que acabaria por resultar numa atribuição 
                                                
422 BUSTOS RAMÍREZ, Juan J., MALARÉE, Hérman Hormazábal. Lecciones de Derecho Penal. Vol. 1. 
Madrid: Trotta, 1997, p. 109. 
423 ROXIN, Claus. Derecho Penal: Parte General. Tomo I: Fundamentos. La Estructura de la Teoría Del Delito. 
Trad. Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo e Javier de Vicente Remesal, Madrid: Civitas, 
1997, p. 165-166. 
424 ROXIN, Claus. Op. cit., p. 166. 
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do poder de legislar aos tribunais. Nesta linha de raciocínio, afirma o autor que a atividade 

jurisprudencial somente representa uma interpretação da vontade legislativa já existente. Para 

o autor, nas hipóteses em que o jurisdicionado tenha se orientado com base no 

posicionamento jurisprudencial, não se terá configurado, diante à mudança de jurisprudência, 

ofensa ao princípio da confiança, já que a jurisprudência não possui afetação à objetividade do 

Direito Penal. Caberá ao autor, então, recorrer-se à tese do erro de proibição.425  

Segundo Zaffaroni, malgrado a alteração de posicionamento jurisprudencial reclame 

os mesmos fundamentos que o princípio da legalidade e da proibição da retroatividade mais 

gravosa, de forma a não recomendar que o indivíduo seja afetado, tal questão não se localiza 

no âmbito da legalidade ou da tipicidade, mas sim no âmbito da culpabilidade, que se resolve 

por meio do erro de proibição.426 

No âmbito da doutrina brasileira, Schmidt também nega a aplicação da 

irretroatividade da jurisprudência reveladora de interpretatio gravior, de forma a defender 

que, diante da alteração jurisprudencial, esta se mostrará aplicável, inclusive, ao caso sub 

judice e aos conseqüentes. Segundo o autor, tal posicionamento se impõe, pois, do contrário, 

estar-se-ia a tornar inadmissível aos tribunais realizar uma alteração de posicionamento 

agravando a situação do réu, já que a nova interpretação, em não sendo aplicada ao caso 

presente, também não o seria para os casos futuros, pois não poderia extrapolar os limites da 

causa. Desta forma, nas hipóteses de alteração jurisprudencial em desfavor do réu, defende a 

necessidade de se “atribuir ao princípio da anterioridade uma nova função: a de erro de 

proibição direto”.427 

 

5.2.3 Teoria minoritária: incidência da (ir)retroatividade sobre a alteração 

jurisprudencial 

 

Como bem define Sanguiné, a denominada doutrina contemporânea dominante, ao 

recusar a aplicação do princípio constitucional da irretroatividade sobre a alteração 

jurisprudencial – solução de ordem objetiva –, acaba por se acudir em solução de ordem 

subjetiva, porquanto analisa a situação sob o ponto de vista da culpabilidade do autor. Ocorre, 

entretanto, que tal solução se mostra insatisfatória, por não agasalhar um grande número de 
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casos inseridos nesta problemática. Afirma o autor que a solução subjetiva não resolve as 

hipóteses em que a alteração jurisprudencial não recai exatamente sobre a análise da licitude 

do fato, mas sobre “outros pressupostos da pena: não-consideração de uma condição objetiva 

de punibilidade, que até então se apreciava como tal, ou repercute no sistema de determinação 

da pena ou na própria culpabilidade (ampliação dos sujeitos aos quais se deve considerar 

imputáveis)”.428 

Por outro lado, bem aponta Gomes para o fato de a tese do erro de proibição recair 

numa aplicação discricionária, da qual resulta um considerável espaço para a incerteza e 

insegurança do jurisdicionado.429  

Em verdade, se bem analisadas as coisas, a solução subjetiva não se mostra 

satisfatória e conveniente porque padece de grave equívoco técnico, qual seja, orientada pela 

noção ultrapassada do conceito de norma jurídica, ignora o poder criativo judicial, de forma a 

limitar a fonte normativa do Direito Penal à lei em seu sentido estrito. Como demonstrado ao 

longo deste trabalho, não mais se entende possível o desenvolvimento da ciência jurídica com 

base apenas no vetusto método interpretativo da subsunção, exigindo-se, com isso, o 

desenvolvimento de uma nova metodologia do Direito capaz de garantir suas finalidades e 

essência diante dos novos contornos da linguagem jurídica. 

Neste contexto, afirma Hassemer que a opção legislativa de expressar-se de forma 

menos clara e, com isso, carregar o peso da decisão em mãos de terceiros (Poder Judiciário), 

acaba por repercutir de forma diferenciada nos diferentes âmbitos jurídicos. Para o Direito 

Penal, afirma o autor, o valor legalidade não consiste em uma mera característica, mas sim 

sua missão e objetivo, o que decorre do reconhecimento da gravidade das sanções penais.430 

Com efeito, a natureza garantista do Direito Penal sempre depositou no princípio da 

legalidade penal a garantia de que a nenhum outro poder, especialmente o Judiciário, seria 

conferida legitimidade para criação de normas jurídico-penais, o que historicamente 

representou significativa limitação em defesa dos direitos fundamentais do indivíduo. Por tal 

razão, creditam à jurisprudência, com base na estrita legalidade, uma função meramente 

declaratória, daí concluindo que o respeito à legalidade penal não permite ao judiciário, dentro 

do âmbito normativo legalmente previsto, extrair normas jurídicas distintas.431 
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Ocorre que a evolução da ciência do Direito foi capaz de demonstrar a complexidade 

do processo de concretização da lei, de forma a evidenciar que a norma jurídica somente se 

revela em sua feição acabada após ser submetida a um processo hermenêutico, no qual o 

intérprete, com base no sistema normativo e na realidade social, lhe confere o efetivo sentido 

que irá regular o caso sub judice. Assim, mesmo no âmbito penal, há de se reconhecer que a 

mera moldura típica consignada pela lei não representa um produto pronto e acabado, para o 

qual lhe basta o método de subsunção.  

Como bem destaca Gomes, a constatação do papel da jurisprudência no processo de 

concretização da norma e, consequentemente, sua importância para a efetiva garantia da 

legalidade exigem do Estado, que pretenda assegurar as garantias penais conquistadas desde a 

Ilustração, a adequada extensão do tratamento da legalidade às modificações 

jurisprudenciais.432 

Neste sentido, Sanguiné apresenta variações na jurisprudência mundial que, 

exemplificativamente, demonstram que a exata compreensão e sentido da norma jurídica 

aplicada ao caso concreto somente é alcançada após o processo de interpretação da lei, são 

eles: a) na Alemanha e Suiça, a redução da taxa de alcoolemia necessária para resultar a 

incapacidade total para a direção de veículo automotor; b) na Alemanha, o Supremo Tribunal 

Imperial passou a compreender como abarcado pelo tipo penal as fraudes em contratos contra 

a moral, antes isenta de pena; c) no Brasil, o Supremo Tribunal Federal alterou seu 

posicionamento, no sentido de que a manutenção de casa de prostituição, se licenciada pelo 

Poder Público, com alvará de funcionamento, submetida à cobrança de impostos e fiscalizada 

pela polícia, não constituía o crime previsto do art. 229 do Código Penal, passando a afirmar o 

caráter criminoso de tal conduta, independentemente da configuração dos mencionados 

fatores de interferência do poder Estatal, considerando-os irrelevantes.433 

Evidencia-se, assim, que mesmo a estrita legalidade não se mostra capaz de formatar 

tipos penais para os quais somente uma única e correta interpretação se apresente possível, 

principalmente diante à complexa realidade jurídica hoje existente. Disto resulta que a 

insistência da doutrina penal em ignorar o papel criativo da decisão judicial acaba por 

repercutir de forma contrária, posto que provoca uma estruturação dogmática deficiente e 

indiferente diante de problema existente e inevitável: a necessária regulamentação da 

(ir)retroatividade da norma geral oriunda do precedente. 
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Trata-se da aplicação do princípio da irretroatividade não apenas no plano abstrato, 

como também no plano concreto.434 O percurso histórico-evolutivo por que passou o princípio 

da legalidade, para que fosse reconhecido em seu aspecto não meramente formal, mas 

também como uma legalidade substancial, parece se apresentar como apenas uma parte do 

caminho evolutivo que lhe é demandado pela dogmática moderna. Isto porque a exigência de 

evolução/adaptação que se observou antes, como meio necessário para resguardar a segurança 

jurídica em face de leis formalmente válidas, porém materialmente iníquas, atualmente se 

apresenta como exigência para que ao princípio da legalidade seja possível garantir a certeza 

ao jurisdicionado sobre os efetivos contornos do Direito, o que lhe pede a incidência sobre a 

norma geral oriunda do precedente.  

Bom que se advirta que o reconhecimento da insuficiência do princípio da 

taxatividade, com a defesa da complementação de sua garantia pela incidência da 

(ir)retroatividade sobre a norma geral oriunda do precedente, não implica numa autorização 

ao legislador para que este se distancie da necessidade de clareza e determinação na 

formulação dos preceitos incriminadores.435 Em verdade, tratam-se de regras derivadas do 

princípio da legalidade, que necessariamente precisam coexistir e se complementar para que 

se alcance a segurança jurídica necessária à estruturação do Estado de Democrático de 

Direito. 

Neste sentido, há que se constatar a existência de normas penais nas quais o 

legislador brasileiro vem se distanciando, sobremaneira, da necessária determinação e clareza 

imprescindíveis à norma penal incriminadora, como se verifica na tipificação do delito de 

gestão temerária de instituição financeira.436 Como bem adverte Gomes, para a aplicação 

deste tipo penal a jurisprudência acaba por preencher materialmente o seu conteúdo, sem que 

para tanto encontre uma mínima definição legal.437  

Demonstrado o equívoco quanto à abrangência do conceito de norma jurídica, por 

decorrência lógica se conclui pelo desacerto técnico da doutrina contemporânea dominante, 

uma vez que, como cediço, em sede da Teoria Analítica do Delito, somente se é possível 

perquirir acerca do elemento do delito culpabilidade (no qual se insere o erro de proibição) se, 
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antes, já restarem configurados os seus dois outros elementos, quais sejam, a tipicidade e a 

ilicitude.438  

Importa destacar que aqui se reconhece a íntima ligação existente entre o princípio da 

legalidade, especialmente no seu aspecto da taxatividade, e o elemento culpabilidade, já que o 

juízo de reprovação somente pode ser efetivado se o indivíduo atuou de forma livre, e esta 

liberdade de escolha quanto à prática de condutas está intrinsecamente ligada à possibilidade 

de conhecimento da proibição e suas conseqüências.439 Não obstante isso, nas hipóteses em 

que se configura a alteração do precedente o que se apresenta não é um erro de proibição, 

posto que o próprio princípio da legalidade não será efetivado, de sorte a encerrar a análise do 

Direito Penal ainda no âmbito da tipicidade.  

Explica-se: a aplicação da dirimente do erro de proibição somente se mostrará 

possível quando o agente erra quanto ao caráter proibitivo de sua conduta, ou seja, quando 

uma conduta efetivamente proibida não é possível de ser conhecida pelo agente no momento 

de sua conduta.440 Tal hipótese pode acontecer, por exemplo, quando uma norma 

incriminadora, que ainda não tenha sido objeto de uma concretização interpretativa por meio 

de um precedente consolidado, apresente-se ao cidadão de forma não o bastante clara e 

determinada, permitindo-lhe compreender diferentemente o seu comando proibitivo – erro 

quanto ao caráter proibitivo – do que venha a ser determinado pelo magistrado. 

Ocorre que, nas hipóteses de alteração normativa em razão da evolução do 

posicionamento jurisprudencial - superação de um precedente já sedimentado – o que se 

verifica é que, ao tempo da prática da conduta pelo agente, a norma não poderia ser conhecida 

por simplesmente inexistir, ou seja, não há erro quanto a uma proibição existente, mas sim a 

própria inexistência da norma proibitiva. 

Com efeito, o reconhecimento da norma geral oriunda do precedente exige, por 

decorrência lógica, que lhe seja aplicada a garantia da norma penal no tempo, de forma a 

impedir que incidam sobre a conduta do acusado as conseqüências consagradas em norma 

jurídica posterior, que lhe sejam prejudiciais. Desta forma, a análise jurídico-penal afastará a 

atuação do ius puniendi ainda no plano da tipicidade, sem que se possa perquirir, com isso, 

em ilicitude penal ou culpabilidade da conduta que, efetivamente, revelar-se-á atípica, ou, ao 

menos, de tipicidade distinta, de acordo com a norma jurídica vigente ao tempo da conduta. 
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Nesta linha de intelecção é que se apresenta a doutrina minoritária, porém em 

expansão, que defende ser a solução objetiva a mais correta, porquanto abarca a situação 

desde a perspectiva constitucional, estendendo a incidência do princípio da (ir)retroatividade 

sobre as alterações de posicionamento jurisprudencial. Como bem esclarece Sanguiné, esta 

doutrina se fundamenta no valor da segurança jurídica como fundamento para o princípio da 

irretroatividade, bem como na concepção hermenêutica que exige uma superação da 

tradicional leitura do princípio da separação de poderes, para que se vislumbre a aproximação 

da função da lei e da jurisprudência.441 

Como se pode observar, malgrado não o faça de forma expressa e direta, os 

fundamentos apontados por Sanguiné demonstram a correspondência de sua linha de 

pensamento com a estruturação principiológica da Teoria dos Precedentes, nos termos 

indicados nos terceiro, quarto e quinto capítulos deste trabalho. Isto porque a doutrina 

minoritária parte da superação da tradicional separação de funções, desmistificando, assim, a 

tão defendida exclusividade do texto legislativo como fonte de criação da norma jurídica 

aplicável ao caso concreto. A partir deste ponto, então, resulta inegável a necessidade de 

reestruturação da dogmática jurídica calcada num estrito positivismo. 

Neste sentido, as mesmas razões que orientam a estruturação da Teoria dos 

Precedentes, com o escopo de assegurar a igualdade, a segurança jurídica e seus consectários 

lógicos, por meio da uniformização dos provimentos judiciais, também impõem que as regras 

jurídicas sedimentadas nos precedentes, quando consolidados e oriundos dos Tribunais 

Superiores, sofram a incidência do princípio da (ir)retroatividade, de forma a garantir ao 

jurisdicionado que não sofrerá qualquer agravamento sobre a conduta já praticada em razão de 

possível alteração de posicionamento jurisprudencial – irretroatividade -, ou, noutro sentido, 

de que não lhe seja aplicada conseqüência jurídica mais gravosa que a aplicada pelos tribunais 

aos novos casos quando do seu julgamento - retroatividade. 

 

5.3 A REGULAMENTAÇÃO DOS EFEITOS DA INCIDÊNCIA DA 

(IR)RETROATIVIDADE SOBRE A ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL  

 

Ao afirmar a irretroatividade do precedente que se mostre prejudicial ao 

jurisdicionado, Ferraz Junior esclarece tratar-se “de respeitar o passado, precavendo-se de 
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tornar ilusórias, retrospectivamente, as expectativas então legítimas”.442 Como bem aponta 

Gomes, revela-se absolutamente contraditório defender-se a permissão aos juízes do que se 

proíbe aos próprios legisladores, ou seja, diante da proibição da retroatividade das leis 

prejudiciais, permitir a retroatividade do precedente desfavorável.443 

Entretanto, um dos aspectos que leva a denominada doutrina contemporânea 

dominante a negar a possibilidade de irretroatividade da jurisprudência, quando prejudicial, 

consiste no aspecto ligado a sua concretização. Para essa corrente, a irretroatividade acabaria 

por se revelar em fator impeditivo da evolução jurisprudencial, porquanto impediria a 

aplicação do novo entendimento no caso sub judice e, conseqüentemente, nos casos futuros.444  

Com o escopo de demonstrar o desacerto desta assertiva cunhada, dentre outros, por 

Schmidt445, cumpre aqui analisar as técnicas que permitem a efetivação do princípio da 

(ir)retroatividade da jurisprudência.  

 

5.3.1 Decisões benéficas ao acusado, independentemente de sua natureza 

 

Nas hipóteses em que a ratio decidendi consagrada em jurisprudência sedimentada 

de tribunal superior sofrer alteração de forma a conferir tratamento mais benéfico ao 

jurisdicionado, esse novo posicionamento encontra aplicabilidade imediata, não apenas sobre 

o caso sub judice e para os demais casos objeto de futuro julgamento, como também deve ser 

reconhecida a possibilidade de manejo da revisão criminal, para que se garanta a efetividade 

do princípio da igualdade.446  

Neste sentido, esclarece Lima que já se tem admitido o cabimento da revisão 

criminal nas hipóteses de alteração benéfica da jurisprudência, o que se opera por meio da 

interpretação extensiva sobre a hipótese disciplinada no art. 621, I, do Código de Processo 

Penal, que afirma o seu cabimento quando configurada contrariedade ao texto expresso da lei 

penal.447 Ainda na doutrina nacional, Schmidt corrobora o entendimento pela retroatividade 

da interpretatio mitior, o que defende se efetivar por meio dos institutos do habeas corpus e 
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da revisão criminal.448 Com a mesma linha de raciocínio, destaca Gomes o acerto da defesa do 

cabimento da revisão criminal, inclusive destacando tal reconhecimento em decisões isoladas 

dos Tribunais Estaduais de São Paulo e do Rio Grande do Sul.449 

O absurdo que deriva da hipótese de o Estado manter tratamento mais gravoso a um 

condenado em face de alteração no posicionamento jurisprudencial em benefício do réu é 

tamanho, que mesmo os autores que negam a possibilidade de se tratar de irretroatividade 

sobre a jurisprudência, pelo argumento de que esta não se confunde com a lei, defendem a 

aplicação da revisão criminal. Segundo afirmam Bustos Ramírez e Malarée, a revisão 

criminal se impõe não por uma questão de retroatividade, mas sim por respeito aos princípios 

da proporcionalidade e igualdade.450 

No mesmo sentido, e com ainda mais clareza de entendimento, apresentam-se as 

hipóteses em que o provimento judicial declara a inconstitucionalidade de determinado 

preceito normativo. Isto porque, em se tratando de norma que configure tratamento mais 

gravoso ao réu, o reconhecimento de sua inconstitucionalidade deverá seguir a regra das 

invalidades, de sorte a gerar efeitos retroativos (ex tunc), em atenção ao princípio geral da 

nulidade da lei inconstitucional. Tal regra é perfeitamente alcançável por meio de uma 

interpretação do art. 27 da Lei nº 9.868/99,451 que disciplina que o STF poderá modular os 

efeitos de tal decisão por motivos de segurança jurídica ou excepcional interesse social, 

adotando, assim, como regra, a retroatividade de seus efeitos. 452  

Com a mesma linha de intelecção, defende Gomes a aplicação analógica do benefício 

em sede da execução penal, que se configura pela possibilidade de aplicação da lei posterior 

benéfica, nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei nº 7.210/84453. Para a autora, tal 

posicionamento apresenta-se perfeitamente defensável, porquanto, ao passo que a alteração do 

posicionamento jurisprudencial representa a existência de uma nova norma criminal, a 
                                                
448 SCHMIDT, Andrei Zenkner. Op. cit., p. 234. 
449 GOMES, Mariângela Gama e Magalhães. Op. cit., p. 157. 
450 BUSTOS RAMÍREZ, Juan J., MALARÉE, Hérman Hormazábal. Lecciones de Derecho Penal. Vol. 1. 
Madrid: Trotta, 1997, p. 109. 
451 “Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança 
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de 
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito 
em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.” BRASIL. Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999.  
Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm. Acesso em 26 de abril de 2013. 
452 NICOLITT, André Luiz. Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade em matéria penal: 
reflexão a partir da ADI 4.424 e da ADC 19 – STF e as novas controvérsias sobre a Lei Maria da Penha. In 
Boletim IBCCRIM. São Paulo: IBCCRIM, ano 20, n. 234, p. 27-34, mai., 2012, p. 31. 
453 “Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo 
favorecer o condenado;” Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm>. Acesso em: 10 de maio de 2013. 
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modificação do precedente representará matéria exclusivamente de direito, não exigindo do 

juiz da execução qualquer análise dos fatos já decididos em sede da sentença.454  

 

5.3.2 Decisões que produzem efeitos prejudiciais ao réu 

 

A hipótese contrária à analisada na seção anterior, por apresentar resultado 

desfavorável ao acusado e impor a consagração do princípio da irretroatividade sobre a 

alteração do precedente, sofre maior resistência por parte da doutrina, malgrado possua apoio 

em técnicas já regulamentadas na legislação brasileira.  

A irretroatividade da alteração jurisprudencial prejudicial ao jurisdicionado consiste 

em fenômeno jurídico para o qual a legislação brasileira já apresenta regulamentação 

específica, em seus diversos âmbitos. Assim é que, como bem destacam Didier Jr., Sarno e 

Oliveira455, a Lei do Processo Administrativo456, o Código Tributário Nacional457 e as leis que 

cuidam do processo e julgamento da argüição de descumprimento de preceitos fundamental458 

e das ações diretas de (in)constitucionalidade459 já disciplinam a modulação de efeitos para as 

                                                
454 GOMES, Mariângela Gama e Magalhães. Direito penal e interpretação jurisprudencial: do princípio da 
legalidade às súmulas vinculantes. São Paulo: Atlas, 2008, p. 158. 
455 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil. 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2012, v. 2, p. 413-414. 
456 “Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de: [...] XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim 
público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.” BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm>. Acesso em: 20 de abril de 2013. 
457 “Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, 
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser 
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua 
introdução.” BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 
institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 20 de abril de 2013. 
458 “Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de argüição de 
descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 
interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os 
efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
momento que venha a ser fixado.” BRASIL. Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999. Dispõe sobre o processo e 
julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1o do art. 102 da 
Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm>. Acesso em: 13 de 
abril de 2013. 
459 “Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança 
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de 
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito 
em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.” BRASIL. Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. 
Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm. Acesso em: 20 de abril de 2013. 
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decisões que provoquem alteração de posicionamento jurisprudencial, ou mesmo para as que 

declarem a inconstitucionalidade de leis em prejuízo das expectativas criadas pelo 

entendimento antes consolidado. Trata-se, como afirmam os autores, do condicionamento do 

poder estatal aos princípios da confiança e da boa-fé, de sorte a garantir “não só o respeito ao 

passado, como também às expectativas legítimas que o comportamento do Judiciário – através 

de reiteradas decisões tomadas num mesmo sentido – incutiu no íntimo dos 

jurisdicionados”.460 

Neste aspecto, cumpre fracionar a análise em duas hipóteses distintas: de uma lado, 

as decisões declaratórias de inconstitucionalidade, de outro lado, as decisões em que se opera 

uma simples alteração de posicionamento, sem qualquer tipo de invalidação do texto 

normativo, mas que, em ambas as hipóteses, se tem por resultado uma normatização em 

prejuízo do réu. Por fim, será objeto de exame as técnicas de modulação de efeitos oriundas 

da Teoria dos Precedentes.    

  

5.3.2.1 Decisões declaratórias da inconstitucionalidade 

 

Tratando-se de ação de controle concentrado de constitucionalidade, conforme 

destacado na seção 5.3.1 deste trabalho, à decisão que reconhece a inconstitucionalidade de 

uma norma são atribuídos, via de regra, efeitos retroativos. Nos termos do art. 27 da Lei nº 

9.868/99, somente por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social é que 

se deve modular os efeitos de tal decisão.  

Tal sistematização é justificada pela incidência do princípio geral das nulidades 

sobre a decisão declaratória de inconstitucionalidade, do qual se extraí a necessidade de 

afastamento de todos os efeitos provocados pela norma violadora da ordem constitucional. 

Conforme esclarecem Mendes, Coelho e Branco, de forma semelhante ao direito comparado, 

a legislação brasileira adotou o princípio da nulidade e, consequentemente, a incidência de 

efeitos ex tunc como regra, exigindo uma concreta ponderação de princípios constitucionais 

para fins de uma legítima modulação de efeitos.461 

Importante constatar que a regulamentação dos efeitos da decisão declaratória da 

inconstitucionalidade reclama especial atenção em determinados âmbitos do ordenamento 

jurídico, a exemplo do Direito Penal. Isto porque a existência de uma lei vigente, 

                                                
460 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op. cit., p. 413. 
461 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1267-1268. 
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independentemente de sua validade substancial (constitucionalidade), confere ao cidadão a 

ciência dos limites impostos a sua liberdade de agir, bem como as sanções que lhe podem 

advir como conseqüência da prática de determinadas condutas. Com isso, a declaração de 

inconstitucionalidade de uma norma penal benéfica ao acusado jamais poderá retroagir os 

seus efeitos, sob pena de grave e direta ofensa ao princípio da irretroatividade da norma penal, 

com o completo esvaziamento do valor segurança jurídica.    

Neste mesmo sentido é que se atribui ao controle concentrado de constitucionalidade 

a natureza de função legislativa negativa, porquanto, conforme esclarece Nicolitt,462 o STF, 

ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei, acaba por exercer uma função atípica, de 

cunho político, ou seja, uma função que não é jurisdicional, mas sim legislativa negativa. 

Desta forma, conclui o autor que, 
 
a par da natureza da atividade do STF no controle abstrato de constitucionalidade, 
podemos chegar facilmente à conclusão de que a decisão do STF, ao declarar a 
inconstitucionalidade, está submetida à observância do princípio da irretroatividade 
da lei penal prejudicial ao réu (irretroatividade da lex severior) e retroatividade da lei 
favorável (retroatividade da lex mitior).  
Não temos dúvida de que em um Estado constitucional e democrático de direito, 
todos, inclusive o STF, devem observância e submissão à Constituição. Dessa 
forma, se o legislador positivo, que exerce função típica legiferante, está submetido 
ao inciso XL do art. 5°, da CRF/88, com maior razão o legislador negativo, que 
exerce função atípica, também o estará.   
O princípio da segurança jurídica, na forma aplicada em matéria penal, não permite 
que alguém que paute sua conduta em um ato do Estado, que nasce com presunção 
de constitucionalidade como as leis, seja surpreendido por uma decisão do STF que 
venha criminalizar ou dar tratamento mais gravoso a fato que a lei (que se presume 
constitucional) não fazia. 
  

Assim, somente uma análise rasteira, desvinculada do arcabouço principiológico 

constitucional-penal, pode levar à conclusão de que, também no âmbito criminal, a atribuição 

de efeitos ex nunc às decisões declaratórias de inconstitucionalidade de normas benéficas ao 

acusado é medida de caráter excepcional, dependendo de manifestação expressa e qualificada 

(quorum especial de dois terços dos votos) da Corte Suprema. Do contrário, estar-se-ia a 

admitir a configuração de fator surpresa em sede do ius puniendi, porquanto a não atribuição 

de efeitos meramente prospectivos resultaria numa superveniente alteração das regras do 

jogo.  

Nesta ordem de intelecção, conclui-se facilmente que a interpretação do referido 

dispositivo, não apenas pela menção expressa às razões de segurança jurídica nele 

consagrada, como também pela incidência da força normativa dos preceitos constitucionais, 

                                                
462 NICOLITT, André Luiz. Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade em matéria penal: 
reflexão a partir da ADI 4.424 e da ADC 19 – STF e as novas controvérsias sobre a Lei Maria da Penha. In 
Boletim IBCCRIM. São Paulo: IBCCRIM, ano 20, n. 234, p. 27-34, mai., 2012, p. 28-29. 
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impõe que dele se extraia uma norma jurídica determinadora da proibição da retroatividade 

dos efeitos, quando prejudiciais ao réu no processo penal. Caso contrário, restaria permitido à 

Corte Suprema, em nome da proteção dos preceitos constitucionais, declarar a 

inconstitucionalidade de uma lei e, no mesmo ato, promover ofensa direta aos princípios da 

legalidade penal, irretroatividade da lei prejudicial, confiança, previsibilidade, boa-fé e 

segurança jurídica. 

Por fim, na esteira da doutrina de Mendes, Coelho e Branco, merece destaque o fato 

de ser plenamente defensável a admissibilidade da aplicação das técnicas de modulação de 

efeitos em sede do controle difuso de constitucionalidade, malgrado a Lei nº 9.868/99 tenha 

restringido sua incidência ao controle abstrato, o que encontra apoio, especialmente, no 

princípio da segurança jurídica.463  

 

5.3.2.2 Decisões que mantêm a validade da norma, mas alteram o seu entendimento 

interpretativo    

 

De início, vale destacar, a aplicação da irretroatividade sobre a alteração do 

precedente deve resultar da moderna leitura sobre o art. 5º, inciso XL da CF-88 e art. 1º do 

CP, que se referem à anterioridade da lei, mas que devem ser interpretados como referentes à 

anterioridade do Direito.464 

Em face disso, a indagação que se apresenta é: como compatibilizar a necessidade de 

evolução do Direito, por meio da superação da ratio decidendi consagrada num precedente, e 

a impossibilidade de se lhe permitir produzir efeitos no caso sub judice, bem como nos 

demais julgamentos que lhe sucederem e que tenham por objeto condutas praticadas antes da 

alteração de entendimento? 

A atribuição de efeitos prospectivos às decisões configuradoras de superação do 

precedente, quando a nova ratio decidendi se revelar mais gravosa ao acusado, é medida que 

                                                
463 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 
1269-1272. Neste sentido, destacam os autores que “não parece haver dúvida de que, tal como já exposto, a 
limitação de efeito é apanágio do controle judicial de constitucionalidade como um todo, podendo ser aplicado 
tanto no controle direto quanto no controle incidental.” 
464FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Irretroatividade e jurisprudência judicial. In: NERY JR., Nelson. 
CARRAZZA, Roque Antonio. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Efeito ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: 
Manole, 2007, p. 10-11. No mesmo sentido, assevera CARRAZA: “A segurança jurídica, um dos pilares de 
nosso Direito, exige que as leis, os atos administrativos em geral e a jurisprudência tenham o timbre da 
irretroatividade. Daí falarmos em irretroatividade do Direito e não, apenas, das leis. CARRAZZA, Roque 
Antônio. Segurança jurídica e eficácia temporal das alterações jurisprudenciais. In: NERY JR., Nelson. 
CARRAZZA, Roque Antonio. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Efeito ex nunc e as decisões do STJ. São Paulo: 
Manole, 2007, p. 46. 
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se impõe, como regra inflexível. Tal conclusão se apresenta facilmente alcançável a partir da 

constatação de que a alteração do precedente significa a modificação do próprio Direito, que, 

no âmbito penal, jamais pode ter seus efeitos prejudiciais ao réu direcionados para fatos 

pretéritos, sob pena de grave e direta violação ao princípio da segurança jurídica. 

Nesta linha de raciocínio, há que se concluir pela obrigatoriedade da modulação dos 

efeitos de tais decisões do Supremo Tribunal Federal, exigindo-se, assim, uma leitura 

conforme os preceitos constitucionais do art. 27 da Lei nº 9.868/99. Isto porque, conforme 

visto na seção anterior, tal dispositivo exige manifestação expressa e qualificada do STF para 

que se atribua efeitos prospectivos à decisão proferida em sede do controle de 

constitucionalidade, sob pena de se atribuir efeitos ex tunc a tais decisões. Ocorre que, em 

âmbito penal, as razões de segurança jurídica se apresentam de forma indissociável, impondo 

a modulação de efeitos em tais decisões, sob pena de se esvaziar a própria noção de Estado 

Democrático de Direito. 

Não obstante a clareza do acerto técnico-jurídico da conclusão acima apresentada, 

não parece ser ela compartilhada pelo STF, que vem admitindo a incidência dos efeitos da 

decisão proferida em sede da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.424,465 

que promoveu interpretação conforme à constituição dos artigos 12, I, e 16 da Lei nº 

11.340/2006, para definir a modalidade de ação penal no crime de lesão corporal leve que 

envolva violência doméstica como de ação penal pública incondicionada, declarando 

inconstitucional a interpretação no sentido de que fosse de ação penal pública condicionada à 

representação466. 

Tendo a declaração de inconstitucionalidade recaído sobre dispositivo definidor da 

modalidade de ação penal, não há dúvida que se trata de norma de natureza híbrida ou mista, 

já que disciplina não apenas o aspecto processual referente ao exercício do ius puniendi, como 

também possui direta interferência com o tema da extinção de punibilidade (na hipótese, 

excluiu a possibilidade de renúncia ao direito de representação), razão pela qual o seu 

                                                
465 Vale destacar que o acórdão correlato ao julgamento da referida ADI ainda não fora objeto de publicação, 
motivo pelo qual as referências aqui utilizadas têm por base a análise da decisão de julgamento e do informativo 
de jurisprudência publicados pela Suprema Corte. 
466 Com efeito, a modalidade de ação penal pública condicionada à representação para o tipo penal da lesão 
corporal leve era matéria objeto de consolidada jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, que, no âmbito 
da violência doméstica, a interpretava como de perfeita adequação à necessidade de representação como 
condição da ação, conforme previsto nos artigos 12, inciso I, e 16 da Lei nº 11.340/2006. Neste sentido: 
NICOLITT, André Luiz. Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade em matéria penal: 
reflexão a partir da ADI 4.424 e da ADC 19 – STF e as novas controvérsias sobre a Lei Maria da Penha. In 
Boletim IBCCRIM. São Paulo: IBCCRIM, ano 20, n. 234, p. 27-34, mai., 2012, p. 32. 
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tratamento da lei no tempo se pela regra do tempus regit actum, de forma a proibir a 

retroatividade da lei mais gravosa.467    

Ocorre que o tema da modulação de efeitos não foi objeto da decisão em sede da 

ADI 4.424 e, por isso, os casos concretos postos à análise da Corte Suprema estão sendo 

decididos, monocraticamente, pelos Ministros, que vêm afirmando a retroatividade dos efeitos 

da decisão proferida na ação declaratória, para que a representação não mais seja considerada 

como condição específica da ação, inclusive nos processos que cuidem de condutas praticadas 

anteriormente à publicação do resultado do seu julgamento.468  

Das quatro decisões monocráticas que serviram para a análise aqui realizada, em 

apenas uma delas foi objeto de detida análise a argumentação no sentido da necessária 

atribuição de efeito ex nunc à decisão proferida da ADI 4.424, sendo que nas outras três 

apenas se afirmou a desnecessidade de representação com fulcro nesta decisão.  

Como se pode observar, parece que aos próprios Ministros do STF ainda falta uma 

efetiva conscientização de que a norma extraída do processo interpretativo precisa refletir os 

valores constitucionais. Com efeito, a falha perpetrada quando do julgamento da ADI 4.424, 

em que se deixou de cuidar da necessária modulação de efeitos, há de ser facilmente suprida 

por meio de uma interpretação conforme à Constituição sobre o art. 27 da Lei nº 9.868/99, 

para que, em se tratando de norma penal benéfica ao acusado, a inovação quanto ao 

posicionamento acerca da constitucionalidade somente produza efeitos prospectivos (ex 

nunc), independentemente da regra geral estabelecida no mencionado dispositivo, que exige, 

para tal fim, deliberação expressa e por quorum qualificado. 

Causa de ainda maior preocupação, se comparada às três decisões que afirmaram a 

incidência dos efeitos da decisão declaratória a fatos anteriores, sem qualquer discussão 

acerca da necessária irretroatividade, é a decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa 

Weber, em sede da Reclamação Constitucional de nº 14.620/MS, na qual consignou a 

julgadora que 
 
não tem lugar o argumento de que a decisão do Supremo não poderia retroagir para 
atingir a retratação ou os crimes praticados anteriormente. O Supremo é intérprete da 
lei, e não legislador. O julgado acima referido [ADI nº 4.424] apenas revelou o 
melhor Direito aplicável, sem inovar na esfera normativa. 

                                                
467 NICOLITT, André Luiz. Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade em matéria penal: 
reflexão a partir da ADI 4.424 e da ADC 19 – STF e as novas controvérsias sobre a Lei Maria da Penha. In 
Boletim IBCCRIM. São Paulo: IBCCRIM, ano 20, n. 234, p. 27-34, mai., 2012, p. 28. 
468 A título exemplificativo, pode-se citar como decisões que atribuem efeitos retroativos à decisão da ADI 
4.424: Recl 14620/MS, rel. Min. Rosa Weber, DJe 28.02.2013; RE 677.553/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 
30.8.2012; RE 691.068/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.8.2012; ARE 664.493 AgR/DF, rel. Min. Ayres Britto, 
DJe 26.3.2012 
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Pretendesse o Supremo limitar temporalmente a eficácia da decisão, ter-se-ia servido 
da norma prevista no art. 27 da Lei nº 9.868/1999 que permite tal espécie de 
modulação. Não foi, porém, estabelecido qualquer limitador temporal ao decidido 
nas referidas ações constitucionais.469 
 

   Percebe-se, assim, que mesmo quando especificamente instado a se manifestar 

acerca da proibição dos efeitos retroativos, em sede de ação declaratória cujo objeto seja 

norma de Direito Penal material benéfica ao acusado, a Suprema Corte se prende a uma 

interpretação fria do texto normativo infraconstitucional, sem que reste demonstrada qualquer 

preocupação em efetivamente concretizar o valor constitucional da segurança jurídica em sede 

do próprio controle de constitucionalidade. Percebe-se, assim, que, ao menos no âmbito penal, 

o STF ainda continua preso à idéia de uma legalidade formal, sem a devida preocupação 

substancial face à concretização de um Estado de índole garantista. 

Talvez ainda mais preocupante seja a afirmação da Ministra no sentido de que uma 

decisão proferida em controle de constitucionalidade, na qual se afirma uma interpretação 

conforme à constituição em sentido contrário ao que se vinha decidindo as demais cortes do 

país não representa inovação normativa, mas apenas a revelação do melhor Direito. Nos 

termos já delineados neste trabalho, percebe-se a premente necessidade de se afirmar a 

diferença entre signo e significado, entre texto normativo e norma, para que se mostre 

possível à Ministra perceber que, após a decisão da Suprema Corte na ADI nº 4.424, o texto 

dos artigos 12, inciso I, e 16 da Lei nº 9.868/99 continua o mesmo, mas a norma que se 

concretiza a partir deles passou a ser outra, inclusive possuindo disciplina jurídica 

diametralmente oposta àquela anteriormente conferida pelos Tribunais pátrios. 

 

5.3.3 Técnicas de controle dos efeitos da ratio decidendi na Teoria dos precedentes 

 

No âmbito da Teoria dos Precedentes, a modulação de efeitos das decisões que 

promovem a superação ou alteração do precedente também encontra tratamento, o que se 

configura pelas técnicas denominadas de technique of signaling (por meio da qual o tribunal 

mantém o precedente, porém já informa que este será objeto de superação, findando as 

expectativas dos jurisdicionados acerca de sua aplicação para as condutas praticadas dali em 

diante) e prospective overruiling470 (que se configura pela atribuição de efeito ex nunc às 

decisões, fazendo com que só tenham incidência para os fatos praticados no futuro), já 

delineadas aqui nos itens 3.3.4 e 3.3.5 deste trabalho. 
                                                
469 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação Constitucional nº 14.620/MS. Relatora Rosa Weber. 
Brasília, DF. DJe 28.02.2013.  
470 GOMES, Mariângela Gama e Magalhães. Op. cit., p. 149. 
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Ainda com apoio nas técnicas desenvolvidas pela Teoria dos Precedentes, impõe-se 

afirmar a inaplicabilidade das técnicas do retrospective overruling e da antecipatory 

overruling, quando estas se mostrarem prejudiciais ao jurisdicionado. Isto porque, por meio 

do retrospective overruling o tribunal, ao alterar o seu precedente, atribui à nova ratio 

decidendi efeito ex tunc, de forma a alcançar os fatos anteriores à sua prolação471. Desta 

forma, em se tratando de alteração de posicionamento que repercuta negativamente na esfera 

jurídico-penal do acusado, a aplicação desta técnica consistiria em ofensa ao princípio da 

irretroatividade maléfica do Direito, esvaziando qualquer significado que se possa atribuir ao 

valor segurança jurídica. 

Por outro lado, no que se refere ao antecipatory overruling, tratando-se de técnica 

por meio da qual se permite a um tribunal inferior a não aplicação preventiva de um 

precedente da corte superior, o que somente se perfaz quando justificada a probabilidade de 

que tal corte está na iminência de revogar o seu precedente472, tem-se que somente será 

possível sua aplicação nas hipóteses em que representar benefício para o réu. Isto porque, 

tratando-se de modificação prejudicial de precedente, a sua antecipação à efetiva revogação 

do precedente pela corte superior configuraria ofensa ao princípio da legalidade, porquanto se 

estaria a suprimir da esfera jurídica do acusado uma ratio decidendi ainda vigente no 

ordenamento jurídico, da qual ainda se extrai a orientação de condutas.   

Neste sentido, destaca Sanguiné que a aplicação da irretroatividade sobre as normas 

gerais oriundas dos provimentos jurisdicionais exige uma nova forma de sentenciar, por meio 

da qual o órgão jurisdicional informa, com efeitos para o futuro, que reformulou seu 

entendimento, o que deverá incidir sobre as condutas que a parir dali sejam praticadas.473  

Nesta mesma linda de raciocínio, destaca Rosito que a doutrina norte-americana 

desenvolveu a denominada technique of singnaling, por meio da qual se permite que o 

tribunal, diante a uma alteração de entendimento que provoque a mudança de um precedente 

já consolidado, deixe de revogar o precedente, para apenas sinalizar, no bojo de sua decisão, 

que, futuramente, promoverá a revogação. Com isso, respeita-se a segurança jurídica daqueles 

que já praticaram suas condutas e, ao mesmo tempo, promove aos jurisdicionados que, a partir 

de então, não mais podem contar com a segurança antes transmitida pela ratio decidendi do 

precedente então superado.474  

                                                
471 DIDIER Jr., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Op. cit., p. 406. 
472 Idem, ibidem. 
473 SANIGUINÉ, Odone. Op. cit., p. 165. 
474 ROSITO, Francisco. Op. cit., p. 335. 
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Aspecto prático importante, ainda a ser abordado, é o marco para que os novos 

precedentes passem a produzir o efeito de orientação de condutas, ou seja, definir a partir de 

que momento os jurisdicionados já não mais poderão criar expectativas acerca do tratamento 

igualitário ao posicionamento sedimentado na jurisprudência dos tribunais superiores. A 

“vigência” da nova ratio decidendi produzida em sede da alteração do posicionamento 

jurisprudencial somente poderá surtir efeitos para a coletividade após a sua publicação, ato 

formal de sua exteriorização. 

Por fim, no âmbito da jurisprudência brasileira, vale menção ao recente julgamento 

do proferido pelo STF, em sede do Recurso Extraordinário de nº 637485/RJ475, relatado pelo 

Ministro Gilmar Mendes, no qual a irretroatividade do posicionamento jurisprudencial 

desfavorável ao jurisdicionado foi reconhecida e aplicada. Na hipótese, tratou-se da definição 

dos efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que alterou radicalmente a sua 

jurisprudência já consolidada, no sentido de proibir a figura do “prefeito itinerante”476. Isto 

porque a já consolidada interpretação no sentido de que a vedação a uma consecutiva 

reeleição não incidia sobre as hipóteses de mudança de domicílio eleitoral foi superada, 

passando o TSE a interpretar a vedação de forma tal a impedir a reeleição também em 

qualquer outra municipalidade. 

Diante da modificação de entendimento, o Tribunal Eleitoral aplicou a hipótese de 

vedação à seqüenciada reeleição a candidato que havia alcançado vitória em pleito eleitoral 

anterior à referida mudança de posicionamento, impedindo-o de ser diplomado. Diante disso, 

foi interposto Recurso Extraordinário, no qual o STF, malgrado tenha corroborado o novo 

entendimento jurisprudencial adotado pelo TSE, reformou a sua decisão para modular os seus 

efeitos, tornando-lhes incidentes apenas para os pleitos eleitorais que se sucederem após o 

referido julgamento, no qual se alterou o posicionamento jurisprudencial. Para tanto, 

justificou seu entendimento no sentido de que os princípios da segurança jurídica e da 

confiança impunham na espécie a aplicação da proibição retroativa da alteração de 

posicionamento jurisprudencial.  

Conclui-se, portanto, que os fundamentos estruturantes da Teoria dos Precedentes, 

especialmente a aplicabilidade do princípio da irretroatividade sobre a norma geral prejudicial 
                                                
475 Disponível em: http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo673.htm#“Prefeito 
itinerante” e segurança jurídica - 1. Acesso em: 20 de abril de 2013. Tomou-se por referência aqui o informativo 
de jurisprudência de nº 673, do Supremo Tribunal Federal, já que a referida decisão não teve sua publicação 
realizada até o término deste trabalho. 
476 A figura do “prefeito itinerante” se verifica quando um candidato, após exercer 2 mandatos consecutivos 
como prefeito do um determinado município, transfere o seu domicílio eleitoral e, ao atender às regras de 
desincompatibilização, candidata-se ao cargo de prefeito de municipalidade diversa, driblando, assim, a vedação 
a mais de uma reeleição. 
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que decorra de precedente alterador da ratio decidendi já consagrada no âmbito dos tribunais 

superiores, encontram respaldo na jurisprudência da Suprema Corte brasileira, em decisão 

plenária, de forma a consistir precedente a ser seguido pelos tribunais pátrios, inclusive pelo 

próprio STF.  
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CONCLUSÃO 

 

À guisa de conclusão, cumpre destacar que a análise proposta neste trabalho tem por 

marco teórico inafastável a dogmática penal contemporânea, imersa num sistema acusatório 

instituído pelo Estado Democrático de Direito brasileiro. Deste modo, a conclusão aqui 

apresentada encontra-se intrinsecamente ligada à idéia de sistema jurídico, de sorte a 

pretender contribuir para uma efetivação do Direito Penal calcada nos princípios 

constitucionais. 

Pretendeu-se, assim, promover uma análise sobre o princípio da legalidade penal, 

tomando-se por referência a concepção contemporânea do Direito. Por ser a legalidade penal 

um princípio representativo de uma conquista histórica, e que até os dias atuais ainda guarda 

posição central na estruturação do Direito Penal, qualquer discussão que envolva uma 

releitura de suas bases teóricas encontra uma natural resistência. 

Não obstante isso, a hipótese proposta neste trabalho parte da constatação de que o 

clássico modelo de Direito, calcado no trabalho do Poder Legislativo e meramente aplicado 

pelo Poder Judiciário, não mais encontra qualquer espaço para teorização, porquanto 

incompatível com a prática jurídica.  

Nesta linha de raciocínio, a insistência na visão tradicional da legalidade penal, ao 

invés de proporcionar a manutenção da segurança jurídica sempre perseguida, milita contra 

este valor constitucional. Isto porque o Direito não se resume ao texto legislado, sendo mais, 

e, com isso, também a legalidade penal precisa ir além da lei, para que a segurança jurídica 

tenha sua completa efetividade. 

A partir de tal constatação é que se mostrou possível o alcance das seguintes 

conclusões: 

1. Os ideais neoconstitucionalistas atribuem aos princípios constitucionais uma 

força normativa que os possibilita conferir “substância” ao tradicional conceito 

formalista de lei. Com isso, surge para o Direito a necessidade de se desenvolver 

uma nova hermenêutica constitucional, para que se torne possível concretizar os 

valores constitucionais no bojo do processo de aplicação da legislação 

infraconstitucional; 

2. O mundo contemporâneo atribuiu às relações sócias complexidade e dinâmica 

acentuadas, de forma tal que essas características precisaram ser incorporadas às 

ciências jurídicas. Assim, o ideal de segurança jurídica pautado exclusivamente 

na lei escrita, oriunda da discussão “qualificada” do Poder Legislativo – 
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representante do povo –, não se mostrou capaz de acompanhar os fenômenos 

sociais e a sua necessária regulamentação; 

3. De forma a se adequar à complexidade e dinâmica das relações sociais, os textos 

normativos passaram a ser estruturados de forma mais genérica e flexível, 

adotando a utilização de institutos como as cláusulas abertas e os conceitos 

indeterminados. Disto resultou uma acentuada transferência do poder de 

concretização do Direito, que passou a ser assumido em ainda maior grau pelo 

Poder Judiciário; 

4. A superação do vetusto método interpretativo da subsunção resultou no 

reconhecimento do papel criativo inerente ao provimento judicial, do qual 

resultam, sempre, uma norma individual, formulada para a resolução específica 

do caso concreto, e uma norma geral, que transcende a discussão do caso sub 

judice; 

5. A nova hermenêutica demonstra que o texto normativo (signo) somente se 

aperfeiçoa no processo de concretização judicial do Direito, do qual resulta a 

norma jurídica (significado). Neste processo de concretização do Direito é que se 

apresenta insuperável o reconhecimento da importância dos precedentes no 

contexto de regulamentação da dogmática jurídica, de forma a demonstrar haver 

uma crescente aproximação entre as tradições jurídicas de common law e civil 

law; 

6. A vinculação do Direito Penal incriminador à lei em sentido estrito, oriunda do 

Poder Legislativo federal, ainda se faz presente, como garantia fundamental do 

cidadão. Porém, da interpretação sobre a “moldura semântica” consagrada no 

texto legislado pode resultar mais de uma norma jurídica, o que torna o Poder 

Judiciário o último agente nesse processo de concretização do Direito. Assim, no 

âmbito das normas penais incriminadoras, também se revela imprescindível 

reconhecer a força normativa dos precedentes judiciais; 

7. A estruturação de uma Teoria dos Precedentes no âmbito jurídico brasileiro 

mostra-se imprescindível para a consagração dos valores constitucionais da 

igualdade, confiança, previsibilidade, boa-fé e segurança jurídica. Isto porque, a 

partir do momento em que se assume a norma geral consagrada no precedente 

judicial e a conseqüente incidência de sua ratio decidendi sobre os demais órgãos 

jurisdicionais, permite-se não apenas que a igualdade seja concretizada em sua 

última instância, ou seja, diante do provimento judicial, como também que os 
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jurisdicionados possam praticar suas condutas tendo a efetiva ciência da 

conseqüência jurídica que lhe pode advir;  

8. A análise do ordenamento jurídico brasileiro permite constatar a adoção de 

alguns institutos intrínsecos ao reconhecimento da força normativa do precedente 

judicial, tendo como atual e forte exemplo a súmula vinculante. Apesar disso, não 

é possível afirmar, ainda, que a prática jurídica brasileira venha se estruturando a 

partir do efetivo reconhecimento da força normativa dos precedentes judiciais;  

9. A CF-88 atribuiu ao STF e ao STJ, respectivamente, o papel de uniformização do 

Direito Constitucional e da legislação infraconstitucional. Disto resulta que, por 

imperativo constitucional, os demais tribunais do país encontram-se vinculados à 

interpretação dada pelas cortes superiores. Assim, há que se concluir que o 

precedente representativo do entendimento consolidado nesses tribunais 

configura norma geral capaz de orientar, seguramente, a conduta dos 

jurisdicionados; 

10. Não obstante o ordenamento constitucional brasileiro atribua aos Tribunais 

Superiores o papel de “dizer” o Direito Constitucional e Federal, observa-se nos 

pronunciamentos das Cortes Superiores a negação ao efeito vinculante dos seus 

próprios precedentes, inclusive no que tange à ratio decidendi consagrada nas 

ações de controle concentrado de constitucionalidade; 

11. No âmbito da doutrina penal pátria, observa-se como posicionamento majoritário 

aquele no sentido de negar o caráter normativo à ratio decidendi oriunda do 

precedente judicial, do que resulta a negação ao princípio da (ir)retroatividade 

sobre tal norma geral. Com isso, acaba por se tentar resolver os problemas 

oriundos da alteração de posicionamentos jurisprudenciais, quando maléficos ao 

acusado, por meio da aplicação da tese do erro de proibição; 

12. A aplicação da tese de erro de proibição em razão da alteração jurisprudencial 

não se revela tecnicamente correta, porquanto o âmbito da culpabilidade somente 

pode ser analisado sobre comportamentos que se revelem típicos e ilícitos, e o 

reconhecimento da norma geral oriunda do precedente atinge o primeiro 

elemento da teoria analítica do crime, que é a tipicidade; 

13. O reconhecimento da incidência do princípio da legalidade sobre a norma geral 

consagrada no precedente exige a aplicação do princípio da (ir)retroatividade do 

Direito Penal. Assim, em se configurando uma alteração de posicionamento 

jurisprudencial que resulte em prejuízo ao acusado, impõe-se o reconhecimento 
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da proibição da retroatividade in pejus, de sorte a impor a modulação de efeitos à 

decisão alteradora, para que somente alcance os fatos ocorridos após a sua 

publicação. Na hipótese contrária, em que o novo posicionamento jurisprudencial 

revele-se mais benéfico ao acusado, aplica-se a retroatividade benéfica, 

alcançando não somente o caso sob judice, como também as condutas anteriores, 

mesmo que já julgadas; 

14. A dogmática moderna, portanto, reclama uma nova compreensão do princípio da 

legalidade, de sorte a permitir que sua proteção recaia não somente sobre a lei, 

mas sobre o Direito, de forma a possibilitar que este princípio fundamental à 

estruturação de um sistema penal garantista, intrínseco ao Estado Democrático de 

Direito, continue a cumprir o seu papel limitador do poder punitivo estatal.    
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