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RESUMO 

 

O presente trabalho trata do princípio da proteção à confiança legítima em matéria 

tributária e a modulação de efeitos da decisão judicial. Em um primeiro momento, 

fizemos uma abordagem a respeito da relação entre o Estado e a sociedade, 

explorando a formação da relação de confiança. Na sequência, estudamos a relação 

tributária e apontamos a necessidade de proteção do cidadão, na qualidade de 

contribuinte, em face dos atos emanados do Estado. Explicitamos o conceito de 

confiança, cuja proteção é galgada ao nível de princípio, discorrendo sobre sua 

relação com outros princípios e inclusive outras ciências, tais como a contabilidade e 

a economia. Também desenvolvemos a necessidade do uso da ponderação 

(proporcionalidade e razoabilidade) na relação entre princípios. Posteriormente, 

avançamos para análise da aplicação do princípio da proteção à confiança no Brasil, 

especialmente pelo Poder Judiciário e particularmente no âmbito tributário. A partir 

desse ponto, iniciamos a reflexão a respeito do significado e da abrangência da 

expressão jurisprudência, esclarecendo que há situações em que sua modificação se 

torna necessária ou mesmo inevitável, tornando necessária a análise de seus efeitos 

em relação aos cidadãos, inclusive quando se trata de matéria tributária. Ademais, 

buscamos fundamento na modulação de efeitos da decisão judicial para justificar a 

proteção da expectativa legítima dos contribuintes. Ao final, são analisados alguns 

casos julgados tanto na esfera judicial quanto administrativa tributária, do que 

pudemos concluir pela necessidade de se resguardar o direito do cidadão de não ser 

surpreendido abruptamente pela mudança jurisprudencial, na medida em que há 

instrumentos eficazes para evitar essa violação a um bem da vida 

constitucionalmente protegido. 

 

Palavras-Chave: Constitucional. Econômico. Político. Social. Tributário. Estado. 

Atividade econômica. Segurança jurídica. Proteção à confiança. Boa fé. Modulação 

de Efeitos. Mudança de Jurisprudência. 
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ABSTRACT 

 

This work deals with the principle of protection of legitimate expectations on tax 

matters and modulation effects of the ruling. At first, we made an approach about the 

relationship between state and society, exploring the formation of the confidence. 

Further, we studied the relationship of taxation and pointed the need to protect the 

citizen, as a taxpayer, in spite of acts emanating from the state. We explain the 

concept of confidence, whose protection is moving up to the level of principle, 

discussing their relationship with other principles and including other sciences such 

as accounting and economics. We also developed the need to use the balance 

(proportionality and reasonableness) on the relationship between principles. Later, we 

move to analysis of the principle of protection of confidence in Brazil, especially by 

the judiciary and particularly in the sphere of taxation. From this point, we started 

thinking about the meaning and scope of expression jurisprudence, explaining that 

there are situations where its modification is necessary or even inevitable, 

necessitating the analysis of their effects in relation to citizens, even when it comes of 

tax matters. In addition, we seek plea in modulating effects of the judicial decision to 

justify the protection of legitimate expectations of taxpayers. Finally, we analyze some 

cases tried in both the administrative and the judicial tax, than we could conclude by 

the need to safeguard the citizen's right not to be surprised by the abrupt change of 

jurisprudence, to the extent that there are effective tools to prevent this violation of a 

constitutionally protected right to life. 

 

Keywords: Constitutional. Economic. Political. Social. Tax. State. Economic activity. 

Legal certainty. Protection of confidence. Good faith. Modulation Effects. Change of 

Jurisprudence. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo trata del principio de confianza legítima en materia fiscal y los efectos de 

la modulación de la sentencia. Al principio, se realizó una aproximación sobre la 

relación entre el Estado y la sociedad, la exploración de la formación de la confianza. 

Además, se estudia la relación de los impuestos y señaló la necesidad de proteger al 

ciudadano, como contribuyente, frente a los actos que emanan del Estado. Aclara el 

concepto de confianza, cuya protección se mueve hacia arriba a nivel de principios, 

discutiendo su relación con otros principios e incluyendo otras ciencias tales como la 

contabilidad y la economía. También desarrollamos la necesidad de utilizar el saldo 

(proporcionalidad y razonabilidad) sobre la relación entre los principios. Más tarde, 

pasamos al análisis del principio de protección de la confianza en Brasil, 

especialmente por el poder judicial y, en particular en el ámbito de la fiscalidad. 

Desde este punto, empezamos a pensar sobre el significado y el alcance del derecho 

de expresión jurisprudencia, explicando que hay situaciones en que su modificación 

es necesaria o inevitable, incluso, que requieran el análisis de sus efectos en 

relación con los ciudadanos, incluso cuando se trata de de asuntos fiscales. Además, 

buscamos motivo en la modulación de los efectos de la resolución judicial para 

justificar la protección de la confianza legítima de los contribuyentes. Por último, se 

analizan algunos casos juzgados en la parte administrativa y el impuesto judicial, de 

lo que podríamos concluir, la necesidad de salvaguardar el derecho del ciudadano a 

no ser sorprendidos por el abrupto cambio de la jurisprudencia, en la medida en que 

son herramientas eficaces para prevenir esta violación de los un derecho 

constitucionalmente protegido a la vida. 

 

Palabras clave: Constitucional. Economía. Políticos. Social. Impuesto. Del Estado. 

Actividad económica. La seguridad jurídica. Protección de la confianza. Buena fe. 

Efectos de modulación. Cambio de Jurisprudencia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ideia de um Estado Democrático de Direito organizado como sociedade 

garantidora de direitos fundamentais para seus cidadãos contempla, ao mesmo 

tempo, a busca de um equilíbrio social e político nas relações entre os indivíduos que 

ele compõem, com o fim de tornar este Estado forte e consolidado. Para tanto, e 

considerando a existência de um governo embasado em uma Constituição que 

consagra direitos e deveres, são estabelecidas obrigações e responsabilidades tanto 

para o governo quanto para os cidadãos, com o fim de manter a máquina estatal 

ativa e trabalhando para a concretização do interesse público primário, que é o bem 

estar social. 

Esta máquina estatal, contudo, tem duas facetas paradoxais e contrapostas, 

que conflitam no dia a dia, e que dependem de outros valores para a sua exata 

calibração: ao mesmo tempo em que o Estado visa a garantir o bem estar de seus 

cidadãos, resguardando direitos e um ambiente justo e pacífico para o 

desenvolvimento das atividades cotidianas, também necessita de fundos para a 

manutenção de sua estrutura, os quais são obtidos através da colaboração 

(compulsória) dos indivíduos que nele habitam. Assim, é sacrificado parte do 

patrimônio do indivíduo em favor do Estado, mitigando-se sua capacidade de 

decisão sobre como dispor de seu patrimônio. 

Com efeito, no decorrer dos tempos foi engendrada uma estrutura para o 

Estado que acabou consagrada no ocidente, idealizada primeiramente por Charles 

de Montesquieu, que propõe a divisão do Poder Estatal em três poderes distintos: 

Executivo, Legislativo e Judiciário. A regulamentação, execução e fiscalização da 

conformidade dos atos com as regras é exercida por estes poderes estatais, cada 

um dentro de sua especialidade. 

Nesse contexto fica claro o relevante papel do Poder Judiciário como 

intérprete da lei, tornando-se, ao fim, aquele que julga e diz estar a lei sendo ou não 

cumprida pelos jurisdicionados. E, para tanto, dentro da estrutura do Poder 

Judiciário, encontramos, no cume da pirâmide hierárquica, os Tribunais Superiores, 
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cada um atuando dentro e nos limites de suas atribuições constitucionais e legais, 

agindo de modo que tornem claro e pacífico o entendimento do que as leis 

determinam, fazendo com que o ordenamento jurídico seja o máximo possível 

completo, coerente e eficaz na pacificação social. 

Em razão justamente da interpretação das normas realizada pelo Poder 

Judiciário, em especial a interpretação dada pelos Tribunais Superiores, estes 

entendimentos acabam estabelecendo parâmetros para os comportamentos 

individuais dos jurisdicionados, de modo que certos comportamentos são 

classificados como lícitos ou ilícitos, geradores ou não de obrigações, penalizáveis 

ou não, e assim entendem alguns que, de certa forma, há a criação de tipos legais 

pelo Poder Judiciário. 

Contudo, os Tribunais Superiores são compostos por indivíduos que, após 

certo tempo, se retiram destes tribunais e dão lugar a outros indivíduos, que podem 

possuir formação e entendimentos diferentes de seus predecessores; bem como os 

próprios indivíduos componentes de um tribunal, por razões pessoais ou intelectuais, 

acabam por alterar a sua compreensão sobre determinado tema, e, assim, um certo 

entendimento a respeito de um instituto jurídico que se classificava “pacificado” na 

justiça acaba por ser alterado em razão destas novas interpretações. E, com a 

alteração, vêm todas as suas repercussões no mundo real, fático, podendo gerar 

novas obrigações aos jurisdicionados onde elas não existiam, ou ainda redefinir 

parâmetros que podem comprometer de tal maneira o patrimônio de jurisdicionados 

passíveis de gerar a insolvência total, com as suas desastrosas consequências na 

economia de um País ou até mundial. 

O tema central do presente trabalho consiste na análise do assim denominado 

“princípio da proteção à confiança legítima”, buscando-se essencialmente defini-lo, 

delinear suas funções e delimitar seu âmbito de aplicação no Direito Tributário 

brasileiro, especialmente no que concerne à interpretação das normas pelos 

Tribunais Superiores, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal 

de Justiça, tanto de pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas. 

Desse modo, neste trabalho serão abordados aspectos que dão fundamento 

ao princípio da proteção à confiança legítima – a atribuição ao Poder Judiciário da 
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função de interpretação das normas, como aspecto de parcela do poder estatal 

legítimo conferido ao Estado pelos seus cidadãos. Assim estabelecido, serão 

abordados dois aspectos essenciais ao estudo: a segurança jurídica, como elemento 

de estabilização das relações na sociedade, e a expectativa dos jurisdicionados com 

relação à justiça, considerando principalmente a estrutura prevalecente nos Tribunais 

Superiores nacionais, bem como as alterações de valores na sociedade pós-

moderna, aplicando-se a lei de forma igualitária e isonômica. 

Enunciado provisoriamente e de maneira simplificada, o princípio da proteção 

à confiança legítima busca promover a seguinte situação ideal: estabelecer um 

sentido de confiança por parte dos cidadãos com relação ao posicionamento do 

Estado (Poder Judiciário) perante um certo tema. Desse modo, e com base na 

“orientação” exarada pelos Tribunais Superiores, os jurisdicionados pautam seus 

comportamentos de acordo com o pronunciamento judicial. 

Por um lado, sob uma perspectiva investigativa mais ampla, o objeto deste 

trabalho reclama uma exposição prévia e bastante pontual de determinados 

princípios gerais e valores que orientam a ordem jurídico-tributária nacional, haja 

vista encontrar-se o princípio em exame vinculado, por exemplo, à orientação e 

aplicação adequada do princípio da segurança jurídica, possibilitando, no plano mais 

abstrato, a concretização dos valores de justiça e igualdade da tributação. 

O princípio da confiança legítima poderia, assim, ser considerado como uma 

espécie de subprincípio que, ao lado de outros, como a boa fé objetiva, promove os 

fins idealizados pelo sobreprincípio da segurança jurídica. 

Nesse ponto é importante observar que, com a adequada proteção da 

confiança legítima, o Direito não apenas garante a segurança e a confiabilidade nas 

relações sociais, mas, também, de maneira reflexa, acaba por fortalecer a própria 

“confiança” no ordenamento jurídico.1 

Ao se procurar delinear, de maneira geral, quais seriam os parâmetros 

necessários para a formatação da tributação de modo a fazer com que a segurança 

jurídica seja alcançada na medida certa e o contribuinte tenha condições econômicas 
                                                           
1 MARTINS, Raphael Manhães. O Princípio da Confiança Legítima e o Enunciado n. 362 da IV 
Jornada de Direito Civil. Revista CEJ, Brasília, Ano XII, n. 40, p. 11-19, jan./mar. 2008, p. 13. 
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de prever e quantificar a tributação de suas atividades sem prejudicar a integridade 

de seu patrimônio e suas atividades, o princípio em exame surge como elemento 

primordial no estabelecimento e sedimentação das relações tributáveis, mitigando-se 

a inovação no ordenamento jurídico por decisões de tribunais, e excluindo-se a 

possibilidade de o contribuinte ser pego de surpresa com novas orientações de 

tributação no ordenamento nacional. 

Impõe o referido princípio a formulação de regras que permitam a imposição 

de tributação de maneira coerente com a realidade complexa dos fatos econômicos 

subjacentes e também com as condições econômico-financeiras do contribuinte para 

efetuar o seu pagamento, resguardando a estabilidade e a durabilidade das relações 

jurídicas. 
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2 A FORMAÇÃO DA CONFIANÇA NA TRIBUTAÇÃO 

 

Definir com precisão o período da história em que surgiu para os seres 

humanos a necessidade de viverem em sociedade não é tarefa fácil. Sabe-se, 

porém, que dessa necessidade de organização da vida social entre homens e 

mulheres surgiu o Estado. 

O Estado é entendido como uma sociedade política, organizada juridicamente, 

com o escopo de promover o bem-comum.2 Darcy Azambuja assinala que “uma 

sociedade é a união moral de seres racionais e livres, organizados de maneira 

estável e eficaz para realizar um fim comum e conhecido de todos”.3 Em outras 

palavras, a incumbência cometida ao Estado é a de administrar a população 

submetida ao seu poder soberano, num dado território, a fim de que seja possível o 

desenvolvimento da vida em sociedade sob a perspectiva de se alcançar uma 

finalidade. 

Como bem ensinou o Prof. Dalmo de Abreu Dallari, a designação ‘Estado’ 

refere-se “a todas as sociedades políticas que, com autoridade superior, fixaram as 

regras de convivência de seus membros”.4 

E as relações humanas, por sua própria natureza, sempre foram conflituosas, 

pautadas por instabilidade e insegurança, estando sujeitas a constantes 

transformações. O Professor José Carlos Francisco, ao tratar da mutação da 

sociedade, aponta “que toda mudança ameaça a estabilidade”.5 

                                                           
2 O conceito de bem-comum é bastante amplo e comporta uma análise mais aprofundada. Tendo em 
vista a finalidade do presente estudo, limitamo-nos a afirmar que o bem-comum é a conjugação das 
vontades humanas, mais ou menos próximas em sentido, direcionadas à construção de uma 
sociedade justa para todos. Nas palavras do ilustre Professor Dalmo de Abreu Dallari, “um conceito 
extremamente feliz de bem comum, verdadeiramente universal, que indica um valor reconhecível 
como tal por todos os homens, foi assim formulado pelo Papa João XXIII: ‘O bem comum consiste no 
conjunto de todas as condições da vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral 
da personalidade humana’”. (In: Elementos de Teoria Geral do Estado, 12ª ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 1986. p. 19). 
3 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. Porto Alegre: Ed. Globo, 4ª edição, 1962, p. 4. 
4. Ob. Cit., pág. 43 
5 FRANCISCO, José Carlos. Emendas Constitucionais e Limites Flexíveis. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2003, p. 34. 
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É nesse contexto que o Direito encontra, em nossa opinião, o seu papel 

primordial, que é a disciplina da vida em sociedade, justamente no intuito de 

minimizar esse ambiente de tensão. Com efeito, o Direito somente será capaz de 

cumprir esse desiderato se estiver sedimentado em constância e durabilidade, como 

observa Hartmut Maurer.6 

Assim, os cidadãos criam a expectativa de que o Estado vá exercer a sua 

função de administrar a vida em sociedade mediante a utilização do Direito, 

trazendo-lhes a almejada segurança e a estabilidade nas relações intersubjetivas. É 

claro que a busca do Direito pela segurança e pela estabilidade não rejeita a ideia de 

mutação social. Como explica o Professor José Carlos Francisco, “não se deve 

imaginar, assim, que o Direito (pela sua filosofia dogmática e evidente intuito 

estabilizador) é contrário à natureza das relações sociais em processo”.7 

De fato, considerando a célere mobilidade do mundo e da elevada 

complexidade das chamadas sociedades de risco contemporâneas, o sistema 

jurídico - pelo menos em tese - se revela apto a fornecer estabilidade, acolhendo as 

expectativas legitimamente criadas e protegendo a confiança.8 

Na seara tributária, a relação entre o contribuinte e o Estado deve ser 

conduzida pela confiança mútua e resguardada pelo Direito. Segundo o Ministro 

Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, “[...] A relação jurídica 

Estado/contribuinte há de repousar, sempre, na confiança mútua, devendo ambos 

atuarem com responsabilidade, fiéis ao ordenamento em vigor”.9 

Portanto, é essa confiança que o cidadão deposita nos atos emanados do 

Estado, com vistas a resguardar a constância, a durabilidade e a estabilidade do 

Direito, que deve ser protegida, especialmente no âmbito da tributação, conforme 

será explorado amiúde doravante. 

 

                                                           
6 MAURER, Hartmut, Garantia de continuidade e proteção à confiança, in Contributos para o Direito 
do Estado. Trad. Luís Afonso Heck, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 59. 
7 FRANCISCO, José Carlos. Emendas Constitucionais e Limites Flexíveis. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2003, p. 35. 
8 DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário. São Paulo: 
Noeses, 2009, p. 316. 
9 Trecho extraído do voto proferido no RE 131.741/SP, Segunda Turma, DJ 24/05/1996. 
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2.1 TRIBUTAÇÃO E RELAÇÃO DE CONFIANÇA - ORIGENS 

 

Desde o seu surgimento, o Estado sempre necessitou, como ainda necessita, 

de recursos para prover e sustentar suas atividades, os quais são extraídos, em sua 

quase integralidade, da tributação da população que está sob seu domínio e que é 

capaz de gerar riquezas. Assim, podemos dizer que a origem dos tributos na história 

da humanidade está atrelada ao aparecimento do embrião do Estado. 

É certo que, nas sociedades antigas, além de servirem para a manutenção do 

próprio Estado, os tributos eram cobrados sob a concepção de que o soberano - 

muitas vezes considerado um ser divino - precisava ser sustentado com grande luxo, 

devido a essa sua condição divina. 

Ainda em relação aos povos da antiguidade, merece destaque a civilização de 

Roma, na qual a questão tributária teve um peso importante, na medida em que 

havia a necessidade de uma política fiscal mais organizada para a manutenção do 

seu grande império. 

Aliás, o vocábulo “tributo” (tributum), cujo significado primitivo designava as 

exigências em bens ou serviços que as tribos vencedoras faziam às tribos vencidas, 

tem aí a sua origem. Posteriormente, essas exigências passaram a ser feitas à 

própria sociedade. 

Muito ligado ao termo “tributo” - que hoje tem o seu significado ampliado a 

todas as obrigações fiscais que uma população paga ao Estado - a palavra fisco 

(cesto de junco ou vime em que o coletor de impostos romano ia colocando o 

dinheiro público que recolhia) também se refere à questão tributária e tem sua 

origem ligada ao Império Romano. 

Embora tenha sido pioneiro na cobrança de tributos, o Império Romano ruiu, 

trazendo para o mundo ocidental, por consequência, a experiência do Feudalismo. 

Na ordem feudal, predominou a completa descentralização político-administrativa, de 

modo que a base de organização desse sistema passou a ser o feudo, em que uns 

tinham grande autonomia perante os outros. Desse modo, as práticas tributárias 
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foram severamente alteradas, mas nem por isso deixaram de manter o seu caráter 

hostil e opressivo. 

Considerando que, nesse período, não havia a centralização do poder pelo 

Estado, as relações davam-se entre os senhores feudais e seus servos. Ou seja, em 

cada feudo havia as terras dos servos, os quais tinham a posse permanente sobre 

elas, e as terras senhoriais, sendo que os servos, para que fossem protegidos - entre 

outras questões -, bem como para que pudessem utilizar as instalações dos feudos, 

as pontes, as estradas, os fornos, os moinhos, etc., deviam certos direitos aos 

senhores feudais. 

As principais obrigações devidas pelos servos aos senhores feudais eram a 

Corvéia - trabalho forçado de servos nas terras senhoriais; em geral, três dias por 

semana - e as Redevances - retribuições pagas em produtos ou dinheiro, como a 

talha (parte da produção), banalidades (presentes obrigatórios), taxa de casamento 

(se o servo casava-se com mulher de fora do Domínio), mão-morta (tributo pela 

transmissão de herança). Também o dízimo era pago para a Igreja Católica10. 

Por sua vez, essa ordem feudal vivenciada na Europa ocidental também 

entrou em decadência a partir do século XIV, dando azo, paulatinamente, à 

formação dos denominados Estados Nacionais. Com efeito, os feudos foram 

perdendo sua autonomia em favor da centralização politico-administrativa, agora 

concentrada nas mãos de um rei absolutista, que passou a ser o responsável pela 

arrecadação tributária. 

A partir de então, os Estados (principalmente as nações ibéricas), espelhados 

nas figuras de seus reis, passaram a fomentar a expansão do capital, para o que 

financiaram as grandes navegações com o intuito de angariarem novas áreas de 

comércio. 

Assim, a atividade de expansão ultramarina levada a cabo pela esquadra 

marítima portuguesa teve por consequência o “descobrimento” das novas terras que 

mais tarde seriam conhecidas como Brasil. 

                                                           
10 AMED, Fernando José & NEGREIROS, Plínio José Labriola de Campos. História dos Tributos no 
Brasil. São Paulo: Ed. SINAFRESP, 2000, p. 23. 
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Desse modo, observando-se a maneira como a tributação foi levada a efeito 

ao longo dos diversos períodos da história, podemos afirmar que os mecanismos 

tributários adotados pelo Estado para alcançar seus objetivos estão diretamente 

relacionados ao momento social, econômico e político vivido em cada um desses 

períodos. 

Outra constatação importante é a de que a relação tributária sempre foi 

compulsória e nem sempre - ou quase nunca - o produto da arrecadação era 

destinado ao custeio da manutenção do Estado com vistas à disciplina da vida em 

sociedade. 

Em outras palavras, não necessariamente os cidadãos recebiam dos 

governos a contrapartida pelos tributos que lhes prestavam. Por isso é que na 

relação entre o Estado e a sociedade, pelo que pudemos observar, a confiança de 

que o Estado resguardaria a segurança e estabilidade nas relações sociais nunca foi 

considerada um direito inexorável dos cidadãos e talvez por essa razão é que, 

durante muitos anos, deixou de ser objeto de análise pela ordem jurídica mundial. 

Sobre esse ponto, lembramos que Hegel, rejeitando a ideia de contrato social 

e considerando o Estado como o racional em si e para si, reconhece que o cidadão 

deve ser necessariamente membro do Estado para que seus direitos sejam 

respeitados: 

[...] Quando se confunde o Estado com a sociedade civil, destinando-o 

à segurança e proteção da propriedade e da liberdade pessoais, o 

interesse dos indivíduos enquanto tais é o fim supremo para que se 

reúnem, do que resulta ser facultativo ser membro de um Estado. Ora, 

é muito diferente a sua relação com o indivíduo. Se o Estado é o 

espírito objetivo, então só como membro é que o indivíduo tem 

objetividade, verdade e moralidade. A associação como tal é o 

verdadeiro conteúdo e o verdadeiro fim, e o destino dos indivíduos 

está em participarem numa vida coletiva; quaisquer outras satisfações, 
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atividades e modalidades de comportamento têm o seu ponto de 

partida e o seu resultado neste ato substancial e universal.11 

Com o passar do tempo, a sociedade passou a criar a expectativa de que o 

Estado seria o responsável por resguardar a segurança e a estabilidade nas relações 

intersubjetivas, especialmente a partir da expansão dos direitos sociais. Nesse 

contexto, a sociedade passou a encarar a tributação como um “mal necessário” para 

que o Estado pudesse exercer suas funções. 

 

2.2 TRIBUTAÇÃO NO BRASIL E RELAÇÃO DE CONFIANÇA 

 

Já tivemos a oportunidade de verificar que, ao longo dos primeiros períodos 

história da tributação, a confiança não foi elemento necessário na relação entre o 

Estado e a sociedade, mas, nos tempos mais contemporâneos, a expectativa dos 

cidadãos no manuseio do dinheiro público para os fins colimados pelo Estado, 

especialmente a busca pelo bem estar social, passou a ser mais forte. 

De acordo com as premissas já estabelecidas no presente estudo, a 

discussão acerca da origem e do desenvolvimento do sistema tributário brasileiro 

deve ser conduzida a partir da compreensão geral do contexto social, econômico e 

político existente no País no decorrer de sua história. 

Nesse sentido, é lícito afirmar que, à época do início da colonização brasileira 

(1500-1530), a circulação monetária era bastante escassa, razão pela qual os 

tributos eram cobrados em espécie, ou seja, como parte da própria produção. 

Isso se justifica na medida em que, nesse período da história brasileira, era 

muito mais interessante à Coroa portuguesa receber as especiarias aqui produzidas, 

que poderiam ser posteriormente comercializadas na Europa, do que, porventura, 

buscar exigir o pagamento de tributos em dinheiro, que, como dito, ainda era de 

circulação reduzida. Assim, os tributos exigidos no Brasil-Colônia devem ser 
                                                           
11 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: Editora Martins 
Fontes, 2003, p. 217. 
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pensados enquanto produtos de uma nação portuguesa mergulhada no 

mercantilismo e dependente da exploração colonial. 

Pouco tempo depois, ainda no período colonial (1530-1580), os tributos 

também eram cobrados para sustentar os oficiais enviados pela Coroa portuguesa 

para promoverem a colonização e a administração das novas terras, as quais eram 

constantemente objetos de invasão por parte de espanhóis, ingleses, franceses e 

holandeses, fazendo com que fosse necessária a contratação de tropas mercenárias 

para proteção da colônia, as quais tinham um custo elevado, também compensado 

pela tributação. 

No período da mineração no Brasil (1640-1822), a política tributária também 

foi bastante opressiva, na medida em que Portugal dependia da produção mineral 

para tentar sair da crise em que mergulhou após o período da União Ibérica (1580-

1640). É interessante observar que, nessa época, a tributação não levou em 

consideração a capacidade contributiva dos colonos e criou tributos fixos, per capita. 

Merece destaque, a título de exemplo de tributo cobrado nesse período, a 

famigerada Derrama, que era cobrada periodicamente dos colonos que estavam em 

atraso com suas obrigações fiscais. 

Logo após a independência política de Portugal (1822-1831), o Brasil, cuja 

economia baseava-se na monocultura (cana-de-açúcar) latifundiária destinada à 

exportação, continuou tendo praticamente a mesma política tributária, com poucas 

modificações, valendo apenas mencionar que a tributação foi majorada em virtude 

das aventuras militares internas e externas promovidas pelo imperador D. Pedro I. 

Já no conturbado período da Regência (1831-1840), a questão tributária 

motivou diversas revoltas, destacando-se a Farroupilha, que abrangeu o Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina, em virtude de que a política tributária adotada pelo governo 

favoreceu a produção dos países platinos em detrimento da nacional. 

Décadas após, quando o Império encontrava-se sob o comando de D. Pedro 

II, a estrutura econômica permanecia baseada na exportação de produtos extraídos 

da monocultura latifundiária por meio da mão-de-obra escrava, agora com a forte 

presença do café. Nesse período, as principais fontes de renda do Estado eram as 
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tarifas alfandegárias. Como exemplo da postura fiscal adotada nessa época, vale 

mencionar o surgimento da chamada Tarifa Alves Branco, que ampliou as alíquotas 

dos produtos importados, no intuito de cobrir as despesas do governo imperial. 

Também a Lei Eusébio de Queirós, de 1850, promoveu reflexos importantes 

na ordem econômica do Império, na medida em que, ao vedar o tráfico negreiro, 

deslocou os capitais investidos na compra de escravos para outros setores da 

economia, como as indústrias, áreas portuárias e financeiras. 

Como a economia cafeeira também estava em expansão nesse período, foi 

observado no país um processo de imigração, a fim de suprir a ausência do trabalho 

escravo. Desse modo, em virtude dessas mencionadas alterações no setor 

produtivo, o sistema tributário teve de se adaptar a essa nova ordem, buscando 

mecanismos eficientes para suprir as necessidades da época. 

Com o fim da Monarquia e o início da República (1889-1930), a política 

econômica e, consequentemente, a tributária, visaram a beneficiar as regiões mais 

ricas do país, ligadas à produção cafeeira (São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro). 

Posteriormente, no período da história do Brasil popularmente conhecido 

como “Era Vargas” (1930-1945), o país organizou-se a partir de uma forte 

centralização do poder, eliminando os regionalismos políticos e econômicos. Essa 

época foi caracterizada pela busca do desenvolvimento industrial. 

Assim, a política tributária, já mais complexa, principalmente pela existência 

de trabalhadores urbanos (criação da CLT), passou a facilitar a importação de 

máquinas e dificultou a importação de mercadorias que poderiam ser produzidas no 

próprio País. 

A marcha do desenvolvimento econômico permaneceu praticamente 

inalterada nos anos seguintes, merecendo destaque o fato de que, no Governo de 

Juscelino Kubstchek (1955-1960), teve início uma política de isenções fiscais, com a 

criação da SUDAM e da SUDENE, além de benefícios concedidos às montadoras de 

automóveis, na intenção acelerar o processo de desenvolvimento industrial. 
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Durante o período militar no Brasil (1964-1985), igualmente, houve 

desenvolvimento econômico. Entretanto, a carga tributária era bastante elevada, 

embora permanecesse a política de isenções fiscais para os grandes grupos 

econômicos. Foi nessa época que teve início no País a instituição de empréstimos 

compulsórios, incidentes sobre a compra de carros novos, viagens ao exterior e 

combustíveis. 

O modelo tributário adotado nesse período foi instituído pela Emenda 

Constitucional nº 18, aprovada pelo Congresso Nacional em 1º de dezembro de 

1965 e que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 1966, vigorando até a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, atualmente vigente.12 

Essas considerações preliminares a respeito da origem e do desenvolvimento 

da tributação, especialmente no Brasil, são relevantes para que se possa constatar 

que a relação tributária existente entre o Estado e a sociedade, apesar de 

orquestrada por inúmeros conflitos, deve ter como pressuposto a confiança de que o 

produto da arrecadação será canalizado para garantir a segurança dos cidadãos. 

É que, particularmente na seara tributária, o cidadão, na qualidade de 

contribuinte, espera que a Administração Pública, nas hipóteses em que se façam 

necessárias modificações na cobrança de tributos, seja pela edição de novas normas 

ou por ocasião de alteração de entendimento dos órgãos judicantes, não rompa 

bruscamente com a ordem jurídica estabelecida, protegendo sua legítima 

expectativa. Iremos nos ocupar com a análise desses pontos nos itens e subitens 

que seguem. 

 

 

                                                           
12 AMED, Fernando José & NEGREIROS, Plínio José Labriola de Campos. História dos Tributos no 
Brasil. São Paulo: Ed. SINAFRESP, 2000, p. 29. 
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3 CONCEITO, ELEMENTOS E FUNDAMENTOS DA PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA 

 

A expressão confiança é definida pelo Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa como “a crença na probidade moral, na sinceridade afetiva, nas 

qualidades profissionais etc., de outrem, que torna incompatível imaginar um deslize, 

uma traição, uma demonstração de incompetência de sua parte”. Ainda, é entendida 

como a “crença de que algo não falhará, é bem-feito ou forte o suficiente para 

cumprir sua função”. É força interior, segurança, firmeza, crença ou certeza de que 

suas expectativas serão concretizadas. Traduz-se em esperança, otimismo, 

sentimento de respeito, concórdia, segurança mútua13. 

Em outras palavras, a confiança é um sentimento de superação da incerteza e 

da imprevisibilidade, mediante a assunção de certo grau de risco, em relação ao 

comportamento de terceiros, de tal modo que não se espera algo distinto da 

expectativa que se tenha criado. 

Hartmut Maurer aponta que na base do princípio da proteção à confiança está 

uma sucessão de três graus, quais sejam, (i) um fundamento de confiança criado ou 

aprovado pelo Estado; (ii) uma conduta de confiança do cidadão digna de proteção; 

e (iii) um desvio do Estado que decepciona a confiança do cidadão, do fundamento 

de confiança.14 

Raphael Manhães Martins, reportando-se à classificação de José de Oliveira 

Ascensão, explica que, para que a confiança violada mereça proteção do 

ordenamento jurídico, é necessária a presença de quatro elementos concomitantes, 

quais sejam: i) a confiança deve fundar-se na conduta de outrem; ii) ela deve ser 

                                                           
13 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. p. 795. 
14 MAURER, Hartmut, Garantia de continuidade e proteção à confiança, in Contributos para o Direito 
do Estado. Trad. Luís Afonso Heck, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 65. 
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justificada; iii) o agente deve ter feito o chamado ‘investimento de confiança’; e iv) há 

um comportamento que frustra a confiança criada e as providências nela fundadas.15 

Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, por sua vez, 

vislumbram cinco elementos para a tutela da confiança: 

O princípio da tutela da confiança visa salvaguardar os sujeitos 

jurídicos contra actuações injustificadamente imprevisíveis daqueles 

com quem se relacionem. É a isto que o art. 6.º-A, 2, a) CPA se refere 

quando afirma que se deve ponderar “a confiança suscitada na 

contraparte pela actuação em causa”. 

A tutela da confiança pressupõe a verificação de diversas 

circunstâncias: primeira, uma actuação de um sujeito de direito que 

crie a confiança, quer na manutenção de uma situação jurídica, quer 

na adopção de outra conduta; segunda, uma situação de confiança 

justificada do destinatário da actuação de outrem, ou seja, uma 

convicção, por parte do destinatário da actuação em causa, na 

determinação do sujeito jurídico que a adoptou quanto à sua actuação 

subsequente, bem como a presença de elementos susceptíveis de 

legitimar essa convicção, não só em abstracto mas em concreto; 

terceiro, a efectivação de um investimento de confiança, isto é, o 

desenvolvimento de acções ou omissões, que podem não ter tradução 

patrimonial, na base da situação de confiança; quarto, o nexo de 

causalidade entre a actuação geradora de confiança e a situação de 

confiança, por um lado, e entre a situação de confiança e o 

investimento da confiança, por outro; quinto, a frustração da confiança 

por parte do sujeito jurídico que a criou. Estes pressupostos devem ser 

encarados de modo global: a não verificação de um deles será em 

princípio relevante, mas pode ser superada pela maior intensidade de 

outro ou por outras circunstâncias pertinentes (por exemplo, em certos 

casos, o decurso de grandes lapsos temporais).16 

                                                           
15 MARTINS, Raphael Manhães. O Princípio da Confiança Legítima e o Enunciado n. 362 da IV 
Jornada de Direito Civil. Revista CEJ, Brasília, Ano XII, n. 40, p. 11-19, jan./mar. 2008, p. 12. 
16 SOUSA, Marcelo Rebelo de; MATOS, André Salgado de. Direito Administrativo Geral – Tomo I – 
Introdução e princípios fundamentais. 2ª ed. Lisboa: Dom Quixote, 2006, p. 34-35. 
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No que concerne especificamente ao objeto da presente pesquisa, faz-se 

mister um maior detalhamento, a fim de se delimitar o conteúdo jurídico do princípio 

da proteção à confiança. 

Nesse sentido, não é de qualquer confiança que se está a tratar neste estudo. 

Essa confiança não significa inconsequência ou mesmo ingenuidade. O confiar nada 

mais é do que uma necessidade social. Afinal, o ser humano precisa eliminar 

algumas das possibilidades que lhe são diuturnamente oferecidas, para reduzir a 

complexidade social e permitir uma intervenção mais eficaz nas suas redes de 

relações.17 

Entendemos ser relevante a identificação e a compreensão daquela confiança 

que, em última análise, representa uma limitação à atividade do Estado e, mais 

especificamente, uma limitação ou, ao menos, uma orientação à atividade do Poder 

Judiciário nas hipóteses em que haja a alteração de um entendimento em que a 

expectativa do cidadão, na qualidade de contribuinte, se formou. 

Noutros termos, há de se perquirir a confiança que, elevada à categoria de 

princípio, com base no ordenamento jurídico e, sobretudo, no princípio constitucional 

da segurança jurídica, seja passível de proteção jurídica, de modo a justificar a 

estabilização de situações jurídicas criadas, mesmo que originadas a partir de 

alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

Além disso, deve-se verificar se a expectativa a ser resguardada é de fato ou 

de direito. Essa distinção é muito bem apontada por Maria Raquel Aleixo Antunes 

Rei. Segundo ela, a expectativa de fato é apenas e tão-somente uma aspiração ou 

previsão de que ocorra determinado fato ou evento jurídico, correspondente ao 

sentido vulgar do termo e não merecendo qualquer proteção jurídica. A expectativa 

jurídica, por outro lado, é uma posição de confiança à qual o Direito confere 

proteção, por intermédio de permissões atribuídas ao sujeito expectante, em ordem à 

defesa da probabilidade de efetivação de sua vontade.18 

 
                                                           
17 MARTINS, Raphael Manhães. O Princípio da Confiança Legítima e o Enunciado n. 362 da IV 
Jornada de Direito Civil. Revista CEJ, Brasília, Ano XII, n. 40, p. 11-19, jan./mar. 2008, p. 12. 
18 REI, Maria Raquel Aleixo Antunes. Da expectativa jurídica. Separata da Revista da Ordem dos 
Advogados, Ano 54, I. Lisboa: Abril 1994, p. 151. 
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3.1 PRESSUPOSTOS DA CONFIANÇA PARA SER LEGÍTIMA 

 

O pressuposto lógico da proteção à confiança é o de que, no mínimo, deve 

haver confiança a ser protegida. Além disso, é importante que exista uma 

predisposição por parte daquele que confia, baseada na boa fé. Previsibilidade, 

estabilidade e segurança são conceitos que justificam a existência do próprio Direito. 

O cidadão necessita saber de antemão a qual direito se submeterá, bem como quais 

efeitos decorrerão das ações que ele pratica.19 

Com supedâneo nas classificações apontadas anteriormente, identificamos 

que a base da confiança traduz-se em situações jurídicas ou normas, tanto gerais e 

abstratas quando individuais e concretas, que servem de fundamento para a ação ou 

inação do cidadão. Em outros termos, o que caracteriza a base da confiança é a sua 

capacidade de servir de fundamento para o exercício de determinados direitos. 

Grande controvérsia paira a respeito da base da confiança, se ela 

contemplaria também situações de normas consideradas inconstitucionais e/ou 

ilegais. Acreditamos que a definição para esse impasse está no direcionamento da 

análise não para a regularidade formal da norma, mas, sim, para os efeitos por ela 

produzidos. Uma norma inserida no ordenamento jurídico pode, por exemplo, ser 

declarada inconstitucional por decisão exarada pelo Poder Judiciário; todavia, essa 

mesma norma foi editada e promulgada com suporte na presunção de 

constitucionalidade das normas, e esse efeito não pode ser desprezado na análise 

da formação da base da confiança. 

Outro pressuposto da confiança, como visto, é que o cidadão tenha 

conhecimento e tenha confiado na base da confiança. Essa cognoscibilidade tem 

início, em regra, a partir do momento da publicação da lei ou com a intimação da 

decisão administrativa ou judicial que reconhece determinado direito ao cidadão. A 

partir do conhecimento da base, o cidadão, então, passa a exercer a sua confiança. 

                                                           
19 SILVA, Veríssimo Tarrago da. O princípio da proteção à confiança no âmbito do direito tributário. 
(Artigo extraído do Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Jurídicas e Sociais, apresentado 
como requisito para obtenção do título de Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do 
Estado do Rio Grande do Sul), em 10 de dezembro de 2009. 
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Por derradeiro, para que seja aplicável o princípio da proteção à confiança, é 

necessário que a confiança criada pelo cidadão tenha sido frustrada por um ato 

estatal posterior em sentido contrário. 

Presentes esses critérios, a confiança há de ser protegida pelo Direito, 

porquanto pode ser considerada legítima. Esse qualificativo aposto à ideia de 

confiança ou de expectativa confere objetividade ao princípio, afastando-o das meras 

especulações psicológicas. Conforme Patrícia Ferreira Baptista, “a confiança 

suscetível de proteção não é aquela decorrente de uma mera convicção psicológica 

do interessado de que suas expectativas não seriam frustradas pela 

Administração”.20 

Nesse sentido, Judith Martins-Costa assinala que: 

O termo “legítima” explica AUBRY, aplica-se a todo ato, conduta, 

palavra ou comportamento ou omissão relativamente as quais o 

sujeito é considerado como estando “em bom direito”, cabendo 

aos juízes determinar o que é ou não conforme ao “bom direito” 

segundo os elementos circunstanciais e contextuais. Assim, por 

exemplo, declarações pré-contratuais; eventuais peças 

publicitárias; a destinação do bem; os usos habituais, as 

informações acaso prestadas; contratos anteriores ou 

posteriores, ou quaisquer tipos de atos ou de atividades que 

confirmem o sentido conferido a declarações, pactuações ou a 

expressões em contextos anteriores ou circundantes, etc.21 

Daphne Barak-Erez faz uma abordagem ampla acerca da proteção da 

confiança, no sentido de que a ausência de sua observação pode causar 

instabilidade social: 

                                                           
20 BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Segurança jurídica e proteção da confiança legítima no direito 
administrativo: análise sistemática e critérios de aplicação no direito administrativo brasileiro. Tese de 
doutorado apresentada ao Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP. São 
Paulo, 2006, p. 158. 
21 MARTINS-COSTA, Judith. Princípio da confiança legítima e princípio da boa-fé objetiva. Termo de 
compromisso de cessação (TCC) ajustado com o CADE. Critérios de interpretação contratual: os 
“sistemas de referência extracontratuais” (“circunstâncias do caso”) e sua função no quadro semântico 
da conduta devida. Princípio da unidade ou coerência hermenêutica e “usos do tráfego”. 
Adimplemento contratual. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 95, n. 852, out. 2006, p. 97. 
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Protection of the reliance interest hinges on both utilitarian concepts 

and non-utilitarian moral grounds. Utilitarian arguments supporting the 

protection of reliance relate to the desire to preclude the waste of 

resources and encourage actions that society deems desirable. 

Disregard for other people’s reliance could lead them to lose their 

investments and preclude the use of these monies for social purposes. 

People whose reliance has been ignored may prove unwilling to rely in 

the future, when such action might be vital for guaranteeing socially 

beneficial cooperation. Moral, non-utilitarian approaches also support 

reliance protection. A Kantian view stating the imperative to respect 

each person’s humanity also dictates protection of reliance, because 

taking into account the damages inflicted on relying parties shows 

consideration for their needs as creatures endowed with dignity.22 

Ricardo Garcia Macho comenta sobre o momento da aplicação do princípio da 

confiança legítima: 

Él ámbito de actuación del principio de la confianza legítima es el 

correspondiente a la intervención económica (aunque no sólo en ella 

como veremos), puesto que es en esta esfera en la que se producen 

cambios coyunturales muy rápidos que obligan a los poderes públicos 

a reaccionar con prontitud para evitar que las medidas tomadas 

anteriormente pierdan toda eficacia. Por ello, la violación del principio 

suele coincidir con el momento en que se producen cambios 

normativos. 

Una parte importante de los casos, como se tendrá ocasión de 

apreciar, en que el Tribunal de Justicia se ha ocupado del principio 

que se examina, corresponde a los montantes compensatorios 

monetarios y las primas a la exportación en la agricultura. 23 

Em resumo, para que se possa falar em proteção à confiança, pensamos ser 

necessária a presença dos seguintes requisitos: a existência de um fundamento para 

                                                           
22 BARAK-EREZ, Daphne. The doctrine of legitimate expectations and the distinction between the 
reliance and expectation interests, In European Public Law, Vol. 11, Issue 4. Europe: Kluwer Law 
International, 2005, p. 587-588. 
23 MACHO, Ricardo Garcia. Contenido y limites del principio de la confianza legítima: estudio 
sistematico en la jurisprudencia del tribunal de justicia, In Libro homenaje al profesor Jose Luis Villar 
Palasi. Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1989, p. 456. 
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a confiança, que essa confiança seja digna de proteção, e que haja uma violação a 

essa confiança por parte do Estado. 

 

3.2 A PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA COMO PRINCÍPIO 

 

Consideramos relevante, do ponto de vista teórico, uma abordagem, ainda 

que sucinta, acerca da noção de princípio jurídico, versando sobre suas 

características e funções, para que a classificação da proteção à confiança legítima 

como um princípio possa ser devidamente legitimada. 

Para essa empreitada, enfrentamos uma árdua tarefa no sentido de alcançar 

uma definição a respeito dos princípios. Devemos partir da noção de que os 

princípios são essenciais ao ordenamento jurídico. 

Não significa isso que os princípios possuam tal grau de abstração que se 

torne impossível a sua observância nos casos concretos. Alguns pensadores trazem 

conceitos de princípios lastreados em “verdades objetivas”, que “gozam de vida 

própria e valor substantivo” pelo mero fato de existirem.24 Nessa linha, seriam os 

princípios valores inatos destinados à orientação de todo o ordenamento jurídico. 

O Prof. Paulo Bonavides aponta uma falha nesses conceitos, por faltar-lhes o 

traço da normatividade dos princípios. Essa característica passou a ser observada 

pela doutrina contemporânea, que conceituou os princípios como normas jurídicas 

(sendo este o ponto comum entre todos os conceitos), de caráter programático e de 

função unificadora do sistema jurídico, providas de um alto grau de generalidade, 

indeterminação e que requerem a utilização da via interpretativa. 

Aqui abrimos um breve parêntese para apontar a distinção existente entre 

princípio e norma. Segundo José Afonso da Silva, as normas são preceitos que 

tutelam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, ou seja, reconhecem a 

pessoas ou a entidades a faculdade de realizar certos interesses por ato próprio ou 

                                                           
24 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 256. 
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exigindo ação ou abstenção de outrem e, por outro lado, vinculam pessoas ou 

entidades à obrigação de submeter-se às exigências de realizar uma prestação, 

ação ou abstenção em favor de outrem. Os princípios são ordenações que se 

irradiam e imantam os sistemas de normas, isto é, são núcleos de condensações 

nos quais confluem valores e bens constitucionais.25 

Retomando a linha de raciocínio, pelo que se pode apreender da doutrina em 

geral, a juridicidade ou normatividade dos princípios passou por três fases distintas, 

a saber: a jusnaturalista, a positivista e a pós-positivista. 

Na primeira fase, os princípios habitavam a esfera abstrata dos valores éticos 

e morais, baseados na ideia de justiça, ou seja, no direito natural, sendo que a 

normatividade era praticamente nula. Em outras palavras, os princípios pertenciam a 

uma esfera exógena ao sistema jurídico e serviam de base e de guia para as normas 

jurídicas positivas. 

Posteriormente, com o início da fase positivista, os princípios passaram a ser 

introduzidos nos códigos, não exatamente como normas superiores para balizarem a 

interpretação das demais normas, mas como normas subsidiárias. Noutros termos, 

seriam os princípios derivados das próprias leis e não oriundos do direito natural, 

como sustentado pelos jusnaturalistas. 

Com o pós-positivismo, que ocorreu no momento histórico dos grandes 

movimentos constituintes, os princípios assumem o caráter de Direito, sendo 

Dworkin um dos importantes doutrinadores que se debruçou sobre esse assunto 

para aprofundá-lo26. A partir dessa fase, a normatividade dos princípios tornou-se 

imperiosa. 

Nesse sentido, para além de suas funções interpretativa, integrativa, diretiva e 

limitativa, entendemos que os princípios possuem inegável força normativa. 

Em razão disso, preferimos a conclusão alcançada por Humberto Ávila: 

                                                           
25 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores, 
6ª Edição, 2003, p. 142. 
26 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 237. 
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Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 

prospectivas e com pretensão de complementaridade e de 

parcialidade, para cuja aplicação demandam uma avaliação da 

correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 

decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção. 27 

A abordagem da ideia de princípios, do ponto de vista da doutrina, e como 

elemento central de um estudo específico está alinhada, em parte, com parcela do 

movimento do pós-positivismo (pós-guerra), voltado para a busca do sentido e da 

função dos princípios jurídicos. 

Essa valorização do estudo dos princípios deve ser aqui abordada com a 

devida cautela, procurando-se identificar, neste caso, se o “princípio” da confiança 

legítima é mesmo uma espécie normativa que reúne as características de um 

princípio e comporta-se como tal. 

Críticas semelhantes ao exagero na formulação de princípios foram feitas pelo 

Professor Eros Grau, para quem a época do “paradigma dos princípios” gerou a 

banalização da importância do estudo dos princípios28. 

Importa conferir, ao fim e ao cabo, se o princípio da confiança legítima possui 

características que comportem sua implementação em diferentes graus, se ele pode 

ser relativizado em confronto com outros princípios, entre outras abordagens a 

serem aqui consideradas. 

Não encontramos na Constituição Federal de 1988 uma alusão expressa à 

proteção da confiança. Porém, considerando que a formação da confiança 

pressupõe a segurança, podemos concluir que esse princípio está implícito na Carta 

Política. 

Nesse sentido, Misabel Abreu Machado Derzi assinala, com propriedade, que 

“o princípio da proteção da confiança tem, nas ordens jurídicas européias e 

                                                           
27 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São 
Paulo: Malheiros Editores, 9ª edição, 02/2009, p. 180. 
28 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 42, 135. 
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americanas, inclusive na brasileira, a posição de princípio implícito, o que não 

contraria em nada a sua efetividade e a natureza própria dos princípios”.29 

Como explica Patrícia Ferreira Baptista: 

[...] o princípio da confiança ora aparece como um postulado deduzido 

do princípio da boa-fé, ora como um desdobramento do princípio da 

proporcionalidade. Há, ainda, quem encontre sua origem nos direitos 

fundamentais. A opinião predominante, contudo, faz derivar o princípio 

da proteção da confiança legítima diretamente do princípio 

constitucional da segurança jurídica. Com isso, forma-se uma cadeia 

de dedução assim constituída: Estado de Direito – segurança jurídica 

– proteção da confiança legítima. Por meio dessa cadeia, afirma-se o 

status constitucional do princípio da proteção da confiança, não como 

um princípio autônomo, mas na condição de subprincípio do princípio 

da segurança jurídica.30 

Iñigo Sanz Rubialez explica que o princípio da proteção à confiança legítima 

atua como limitador da atividade do Poder Público, com vistas a impedir o 

rompimento da confiança depositada pelo administrado na atuação estatal, nos 

seguintes termos: 

El principio de protección de la confianza legítima de los particulares 

en el ámbito del Derecho público limita La actividad del poder público, 

para impedir que éste destruya sin razón suficiente la confianza que su 

actuación haya podido crear em los ciudadanos sobre la estabilidad de 

una determinada situación jurídica.31 

Importante mencionar que a doutrina, de uma maneira geral, refere-se a 

princípio da confiança legítima, princípio da proteção à confiança legítima, proteção 

substantiva da confiança, princípio da expectativa legítima do cidadão, entre outras. 

                                                           
29 DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário. São Paulo: 
Noeses, 2009, p. 321. 
30 BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Segurança jurídica e proteção da confiança legítima no direito 
administrativo: análise sistemática e critérios de aplicação no direito administrativo brasileiro. Tese de 
doutorado apresentada ao Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP. São 
Paulo, 2006, p. 116. 
31 RUBIALEZ, Iñigo Sanz. El Principio de Confianza Legítima, Limitador del Poder Normativo 
Comunitario. In. Revista de Derecho Comunitario Europeo, Vol. 7, año 4, enero-junio. Madrid: Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 92.  
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No presente estudo, essas expressões serão tomadas todas como sinônimas, exceto 

nos casos em que seja necessária alguma distinção conceitual. 

Igualmente, não encontramos no ordenamento jurídico pátrio uma definição 

legal de confiança, assim como também não há uma delimitação conceitual acerca 

do princípio da proteção à confiança. Diante dessa constatação, então, podemos 

concluir que se trata de um conceito jurídico indeterminado. 

Apesar disso, a concepção do princípio da proteção à confiança vem sendo 

construída ao longo dos últimos anos pela doutrina e pela jurisprudência. Aliás, o 

Poder Judiciário, quando da análise de casos concretos, por vezes complexos, 

acaba por identificar a necessidade de sua tutela jurídica, normalmente se 

embasando na necessidade de se resguardar segurança jurídica, que decorre do 

próprio Estado de Direito. 

Obviamente, a confiança do cidadão nos atos emanados do Estado, de uma 

maneira geral, não pode ensejar uma limitação absoluta do princípio da legalidade, 

isto é, a regra é a de que os atos contrários ao ordenamento jurídico, seja por 

ilegalidade ou por inconstitucionalidade, devem ser anulados pela própria 

Administração Pública ou pelo Poder Judiciário. Para que se possa pleitear a tutela 

jurídica a partir do reconhecimento da aplicação do princípio da proteção à 

confiança, há de se vislumbrar, na hipótese, certa excepcionalidade ou atipicidade. 

Com isso se quer dizer que a aplicação do princípio da proteção à confiança 

legítima não prescinde do preenchimento de determinados requisitos objetivos e 

subjetivos, os quais estão atrelados, muitas vezes, com o comportamento daquele 

que, em princípio, se beneficiaria com a manutenção do ato, com a duração de seus 

efeitos e com a natureza do ato que se pretende ter preservados os efeitos. 

A confiança que merece guarida e proteção do Direito, que pode ser 

enquadrada como uma limitação à ação do Estado, e que pode ser vindicada pelo 

cidadão em face do Estado, com a intenção de manter determinada situação jurídica 

que lhe é favorável e que foi criada por ato estatal, é aquela que podemos então 

chamar de confiança legítima. 
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Conforme explica o jurista Luís Roberto Barroso, a confiança legítima significa 

que o Poder Público não deve frustrar a justa expectativa que tenha criado no 

administrado ou no jurisdicionado. Ela envolve coerência nas decisões, razoabilidade 

nas mudanças e a não imposição retroativa de ônus imprevistos.32 

Almiro do Couto e Silva destaca que na Alemanha, local onde o princípio da 

proteção à confiança teve sua gênese, por construção jurisprudencial, pode-se 

afirmar que este princípio prende-se, predominantemente, à questão da preservação 

dos atos inválidos, mesmo nulos de pleno direito, por ilegais ou inconstitucionais, ou, 

ao menos, dos efeitos desses atos, quando indiscutível a boa fé.33 

Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero afirma que os motivos para a adoção do 

princípio da confiança legítima são os mesmos em todos os sistemas que o 

assumiram: 

Las razones que justifican la adopción del principio de confianza 

legítima son idénticas en todos los ordenamientos que lo han asumido. 

Se trata de una exigencia de la más elemental seguridad juridica, y, a 

su vez, derivación del Estado de Derecho. Todo ciudadano tiene 

derecho a prever y ordenar pro futuro su trayectoria vital; a que el 

Derecho le garantice un mínimo  de estabilidad sobre la cual constituir 

un proyecto personal o profesional, sin que los cambios del 

ordenamiento supongan trastornos en las relaciones jurídicas ya 

entabladas. 34 

Portanto, entendemos ser inegável que a proteção à confiança legítima possui 

o valor de um princípio, que deve ser resguardado, respeitado e ponderado quando 

em contato com outros princípios consagrados pelo ordenamento jurídico. 

                                                           
32 BARROSO, Luís Roberto. Mudança da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria 
tributária. Segurança jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. Revista de 
Direito do Estado, Rio de Janeiro, n.2, p.261-288, abr/jun 2006, p. 276. 
33 SILVA, Almiro do Couto. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público 
brasileiro e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo 
decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista Eletrônica 
de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 02, abril/maio/júnior, 2005. 
Disponível na Internet: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-2-ABRIL-2005-
ALMIRO%20DO%20COUTO%20E%20SILVA.pdf>. Acesso em: 25 nov.2010, p. 5. 
34 RAMÍREZ-ESCUDERO, Daniel Sarmiento. El principio de confianza legítima en el Derecho inglês: 
la evolución que continúa, In Revista Española de Derecho Administrativo nº 114, abril-junio. Madrid: 
Civitas, 2002, p. 241. 
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3.3 ORIGEM DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA 

LEGÍTIMA 

 

Visto o Estado de Direito como um preceito do Estado que busca a realização 

de direitos fundamentais, acreditamos que é dever do poder público respeitar os 

imperativos de segurança jurídica, esta marcada pela noção de estabilidade ou de 

continuidade, permitindo comportamentos de acordo com parâmetros normativos 

vigentes ao tempo em que atos e fatos ocorrem, de forma que suas consequências 

sejam previsíveis. 

Assim, previsibilidade, ordenação, durabilidade e constância são essenciais 

ao ideário de Estado de Direito assim como ao próprio Direito, sendo usual a 

referência à segurança jurídica no quadrante de direitos fundamentais.35 Por outro 

lado, no contexto técnico, plural e dinâmico da atualidade, faz-se mister a busca por 

um ponto de equilíbrio entre a previsibilidade ou segurança para empreendimentos 

privados no que se refere ao regime de tributação, e as necessidades de alteração 

das políticas estatais nesse contexto de risco, de tal modo que emergem conceitos 

teóricos e preceitos positivados que resguardam a confiança legítima dos agentes 

privados, que deve ser resguardada pelos novos modelos de governança do Estado, 

ainda que de forma integrativa com toda a complexidade do ambiente hodierno. 

A ideia de confiança legítima em direito público foi abordada no direito suíço já 

século XIX, existindo também referência ao tema em outros países europeus no 

início do século XX.36 Entretanto, em meados do século XX, particularmente na 

Alemanha, a confiança legítima se sedimenta para então se expandir para toda a 

Europa ao longo do século XX.37 

                                                           
35 No ordenamento constitucional brasileiro de 1988, o caput do art. 5º traz a segurança jurídica como 
direito fundamental expresso. 
36 Na França, LÉVI, Emmanuel M.. La Confiance Légitime, Revue Trimestrielle de Droit Civil, Paris: 
Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1910. Contudo, até hoje há discussão de parte da doutrina 
acerca da necessidade do reconhecimento da utilidade da segurança jurídica no Direito Público 
Francês, como PACTEAU, Bernard, La sécurité juridique, un principe qui nous manque ? L’Actualité 
Juridique – Droit Administratif AJDA Numero Special, 20 Juin 1995, Paris : Éditions Dalloz, 
Hebdomadaire – 1995. 
37 A esse respeito, CALMES, Sylvia, Du príncipe de protections de la confiance légitime en droits 
allemand, communautaire et français, Paris: Éditions Dalloz, 2000, p. 10, fazendo referência a 
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Pondera Almiro do Couto e Silva que, na Alemanha, onde o princípio da 

proteção à confiança nasceu, por construção jurisprudencial, pode-se dizer que este 

princípio prende-se predominantemente à questão da preservação dos atos 

inválidos, mesmo nulos de pleno direito, por ilegais ou inconstitucionais, ou, pelo 

menos, dos efeitos desses atos, quando indiscutível a boa fé.38 

Considerando que as mutações são inerentes à continuidade da sociedade e 

também do Estado, a confiança legítima se coloca a meio caminho entre o 

reconhecimento da necessidade das alterações estatais e o direito à continuidade 

das atividades dos cidadãos e demais agentes da sociedade, isto é, busca equilibrar 

a segurança e as alterações necessárias.39 

Sobre o tema, o Professor José Carlos Francisco assim se pronuncia: 

[... Assentada em princípios gerais de direito (como a boa-fé) e 

também no princípio do Estado de Direito (Estado legislativo de 

Direito, Estado Constitucional de Direito, ou em ambiente reflexivo e 

complexo da pós-modernidade), e distinta da confiança política 

depositada nos governos e nos governantes, em apertada síntese, a 

confiança legítima é uma idéia derivada da segurança jurídica e diz 

respeito à perspectiva ou ponto de vista do cidadão, de maneira que 

protege aqueles que acreditaram no que o Estado anteriormente 

afirmara não como vaga promessa, mas sim em forma de atos 

administrativos, leis, jurisprudência consolidada e demais 

                                                                                                                                                                                      
decisões isoladas na Suíça, sobretudo entre 1947-1948, que reconhecem a ideia geral de virtude do 
direito à proteção da confiança do cidadão em suas relações com o Estado (p. ex., BGE 75 I 289, e 
ZBl 44/1943, 325 e ZBl 50/149, 305s e ZBl 50/1949, 625) e, na p. 11, a decisão do Tribunal 
Administrativo de Berlin de 14.11.1956. 
38 SILVA, Almiro do Couto. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público 
brasileiro e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo 
decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista Eletrônica 
de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 02, abril/maio/júnior, 2005. 
Disponível na Internet: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-2-ABRIL-2005-
ALMIRO%20DO%20COUTO%20E%20SILVA.pdf>. Acesso em: 25 nov.2010, p. 5. 
39 Há um grande volume de bibliografia acerca da matéria no direito estrangeiro, em que podemos 
citar, exemplificativamente, ANTHONY, Gordon, Procedure, Substance, and Proportionality: legitimate 
Expectations in United Kingdom Administrative Law, European Review of Public Law - Spetses, Vol. 
15 – Nº 04, London : Esperia Publications Ltd., winter 2003; LUENGO, Javier García. El Principio de 
Protección de Ia Confianza en el Derecho Administrativo. Madrid: Civitas, 2002; GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Eduardo, El principio de protección de la confianza legítima como supuesta tutela 
justificativa de la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, in Estudios de Derecho público 
económico. Libro homenaje al Profesor Sebastián Martín Retortillo, Madrid: Civitas, 2003; e 
CLAYTON, Richard, Legitimate expectations, policy, and the principle of consistency, The Cambridge 
Law Journal, Vol. 62 (1), March 2003.  
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manifestações estatais (daí porque está associada à segurança 

jurídica e à boa-fé).40 

Com efeito, a confiança legítima, em seu aspecto jurídico, busca se afirmar 

como direito subjetivo que resguarda cidadãos e demais destinatários do Estado em 

face de mutações políticas ou de entendimentos por parte dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário.41 

Embora esse ponto seja bastante controvertido, parece-nos que a confiança 

legítima abriga pessoas físicas e pessoas jurídicas de Direito Privado, mas também 

deve acolher pessoas jurídicas de Direito Público que igualmente pautaram suas 

decisões e condutas pelas orientações dignas de proteção emanadas pelo Estado. 

Por exemplo, se adotada a forma federativa já tradicional no sistema 

constitucional brasileiro, há muitas competências atribuídas apenas à União Federal 

(como a atribuição para editar normas gerais no âmbito das competências 

legislativas concorrentes, por óbvio, também as competências legislativas privativas) 

e que, portanto, delimitam as atividades normativas e administrativas dos Estados-

Membros, do Distrito Federal e dos Municípios, assim como de diversas pessoas 

jurídicas de Direito Público e de Direito Privado vinculadas a essas unidades 

federativas, certamente todas também carentes de proteção pela confiança legítima. 

Como já tivemos a oportunidade de identificar, a confiança legítima, 

particularmente no Direito Alemão, é composta por três elementos: 1º) um 

fundamento de confiança aprovado pelo Estado ou por ele criado; 2º) uma postura 

digna de proteção de confiança da parte do destinatário dos atos emanados do 

Estado; 3º) juízo de ponderação entre a necessidade de proteção da confiança que o 

destinatário dos atos do Poder Público depositou no Estado e a necessidade das 

alterações por parte do Estado, situação que exige análise de razoabilidade e de 

proporcionalidade.42 

                                                           
40 FRANCISCO, José Carlos. Estado Pós-Moderno, Confiança Legítima e Anterioridade Tributária. 
Lisboa: Editora Galileu de Lisboa, no prelo; 
41 Veja FICKLER-DESPRES, Odile, Les promesses de l’administration, La Semaine Juridique –Juris-
Classeur Periodique, Édition Générale, 1998-1, 104, sobre as promessas da Administração Pública. 
42 Sobre o tema, WEBER-DÜRLER, Beatrice, Vertrauensschutz im öffentlichen Rech, Habilitations-
schrift, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel und Frankfurt am Main, 1983, e MAURER, Hartmut, 
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Portanto, a confiança legítima exsurge não como uma “dádiva” atribuída regia 

e piamente pelo Legislador ou pela Administração Pública, mas como um direito 

subjetivo do cidadão e dos demais destinatários dos atos emanados do Estado. 

A propósito, são crescentes as referências à confiança legítima no Direito 

Brasileiro, que podem ser encontradas em abordagens como regras de transição em 

mudanças legislativas, proteção às isenções condicionadas nos moldes do art. 176 

do CTN, manutenção de atos administrativos inválidos conforme o art. 54 da Lei 

9.784/1999, preservação das situações pretéritas em caso de uniformização de 

divergência de consultas fiscais (art. 48, § 12, da Lei 9.430/1996), entre outras.43 

Também não podemos ignorar que a modulação de efeitos em decisões judiciais é 

igualmente manifestação da confiança legítima, conforme será visto oportunamente. 

 

3.4 RELAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA 

LEGÍTIMA COM OUTROS PRINCÍPIOS 

 

Sabemos que há vinculação do princípio da proteção à confiança com uma 

série de outros princípios gerais de Direito e princípios do Direito Público e do Direito 

Privado. Embora seja abordada, às vezes de forma expressa, às vezes de forma 

implícita a relação do princípio da proteção à confiança com diversos outros, tais 

como do Estado de Direito, da segurança jurídica, da legalidade, da boa fé, da 

                                                                                                                                                                                      
Garantia de continuidade e proteção à confiança, in Contributos para o Direito do Estado. Trad. Luís 
Afonso Heck, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. 
43 O tema é especialmente tratado por BAPTISTA, Patrícia, Tutela da confiança legítima como limite 
ao exercício do poder normativo da administração público - a proteção das expectativas legítimas dos 
cidadãos como limite à retroatividade normativa, Boletim de Direito Administrativo - v. 24 n. 3 mar. 
2008; COSTA E COUTO, Almiro do, O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no 
Direito Público Brasileiro e o direito da administração pública de anular seus próprios atos 
administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da União (Lei nº 
9.784/99), Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 
02, abril/maio/junho, 2005; MAFFINI, Rafael de Cãs, O princípio da proteção substancial da confiança 
no direito administrativo brasileiro, Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006; MEDAUAR, Odete, Segurança 
jurídica e confiança legítima, in Fundamentos do estado de direito : estudos em homenagem ao 
professor Almiro do Couto e Silva, São Paulo: Malheiros Ed., 2005, e RIBEIRO, Ricardo Lodi, A 
Segurança Jurídica do Contribuinte (Legalidade, Não Surpresa e Proteção à Confiança Legítima). Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
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moralidade, da presunção de legitimidade, no presente estudo faremos a análise 

mais detalhada da relação com aqueles julgados mais relevantes. 

Essa relação do princípio da proteção à confiança legítima com outros 

princípios jurídicos é bem demonstrada por Ricardo Garcia Macho: 

En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia el principio de la confianza 

legítima aparece frecuentemente vinculado al de la seguridad jurídica, 

como se acaba de ver, pero también a otros principios como el de 

irretroactividad y protección de los derechos adquiridos. En la 

sentencia que nos ocupa, la suspensión retroactiva de la exoneración 

de impuestos implicaría una carga económica para Hoogoven 

realmente importante (más de 4,5 millones de florines), que sería 

contraria a los principios fundamentales de una buena administración y 

de la seguridad jurídica. Por otra parte, al mismo tiempo, se estaría 

afectando a los derechos adquiridos de esa empresa. Es decir, todos 

estos principios, como ser verá más adelante, no aparecen más que 

en raras ocasiones en estado puro, sino más bien mezclados entre 

ellos y con relaciones de causa e efecto. 44 

Assim, passaremos a apresentar de maneira pormenorizada a relação entre o 

princípio da proteção à confiança com outros princípios jurídicos específicos. 

 

3.4.1 PRINCÍPIO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Para uma compreensão mais abrangente do tema ora proposto, revelam-se 

necessárias algumas considerações preliminares a respeito do Estado de Direito. A 

propósito, no presente estudo, a expressão Estado de Direito – de difícil 

conceituação, conforme observa Rafael Maffini – será tomada como sinônima de 

suas variantes histórico-filosóficas ‘Estado Liberal de Direito’, ‘Estado Social de 

                                                           
44 MACHO, Ricardo Garcia. Contenido y limites del principio de la confianza legítima: estudio 
sistematico en la jurisprudencia del tribunal de justicia, In Libro homenaje al profesor Jose Luis Villar 
Palasi. Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1989, p. 455. 
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Direito’, ‘Estado Democrático de Direito’, ‘Estado de Justiça de Direito’, etc.45. 

Evidentemente, quando necessárias as distinções, serão elas expressamente 

mencionadas. 

Como pondera Patrícia Ferreira Baptista, “a ausência de proteção à confiança 

depositada no tráfico jurídico despertaria o germe da desconfiança geral, de todos 

contra todos, incompatível com o ambiente de estabilidade que se almeja em um 

Estado de Direito”.46 

Nesse sentido, valemo-nos também das reflexões já realizadas pelo Professor 

José Carlos Francisco, em capítulo de livro elaborado em homenagem ao Professor 

Eusebio González García, intitulado “Estado Pós-Moderno, Confiança Legítima e 

Anterioridade Tributária”, ainda no prelo, a ser publicado pela Editora Galileu de 

Lisboa, que nos foram gentilmente cedidas, nos termos seguintes. 

Com efeito, o Estado Liberal de Direito firmou-se entre o século XVIII e início 

do século XX, com base na crença da plena capacidade individual e na harmonia 

natural, segundo a qual o livre mercado seria capaz de promover o melhor e mais 

amplo desenvolvimento, na concepção do liberalismo econômico, em face de que o 

Poder Público tinha funções restritas à garantia da ordem pública, com poucas 

funções socioeconômicas. 

Ao tratar da natureza e dos elementos do Estado de Direito Liberal, Jorge 

Reis Novais aduz que sua concepção está jungida aos interesses da burguesia e é 

orientada à proteção racional da iniciativa privada, da calculabilidade do sistema 

capitalista e da propriedade privada. 

Assim, o Estado de Direito passa a ser mais do que um conceito filosófico, 

definindo-se como a luta política contra a imprevisibilidade existente no Estado de 

Polícia e contra as barreiras sociais legadas pela sociedade estamental, sendo esta 

a razão pela qual a noção de Estado de Direito exige calculabilidade para o pleno 

                                                           
45 MAFFINI, Rafael. Princípio da proteção substancial da confiança no Direito Administrativo brasileiro. 
Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006, p. 40. 
46 BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Segurança jurídica e proteção da confiança legítima no direito 
administrativo: análise sistemática e critérios de aplicação no direito administrativo brasileiro. Tese de 
doutorado apresentada ao Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP. São 
Paulo, 2006, p. 71-72. 
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funcionamento do sistema capitalista. Jorge Reis Novais, fazendo referência a 

Wilhelm von Humboldt, lembra que cidadãos gozam de segurança no Estado quando 

não há usurpação do exercício de seus direitos, tanto no que se refere à sua pessoa 

quanto à sua propriedade, de modo que segurança pode ser considerada a garantia 

da liberdade legítima que não poderá ser perturbada por qualquer atitude que 

impeça o homem de exercer suas faculdades ou de gozar de seus bens, mas 

apenas por aqueles que o impeçam ilegitimamente.47 

A partir dessa óptica, o modelo liberal de organização acarretou resultados 

positivos no que se refere à valorização das liberdades e da segurança jurídica, com 

o resguardo de direitos de propriedade privada e a imutabilidade do direito adquirido, 

da coisa julgada e correlatos, bem como destacando a previsibilidade das ações 

estatais. 

É verdade que esse modelo liberal, embasado na garantia da liberdade de 

iniciativa e de concorrência, sem relevantes interferências diretas do Governo no 

processo produtivo de bens e de serviços, não trazia elementos macroeconômicos 

capazes de conter crises sociais e econômicas cíclicas, valendo citar o período que 

se seguiu ao rompimento da bolsa de valores de New York em 1929, denominado de 

“grande depressão” e que se prolongou por praticamente todos os países do mundo 

ocidental. Como também lembra o Professor José Carlos Francisco, “essas crises 

cíclicas motivaram transformações na compreensão das responsabilidades e nos 

modelos de organização socioeconômica da sociedade e do Estado já na década de 

1930 em modelos de Estado Social”. 48 

Várias concepções de ordem socioeconômica foram desenvolvidas após a 

Segunda Grande Guerra que, em apertada síntese, fizeram predominar a concepção 

de Estado Democrático e Social, ou de Estado Constitucional de Direito, 

sedimentando a ideia de que esse novo modelo não se satisfazia como legitimações 

meramente formais de Estado e de Direito, uma vez que buscaram a afirmação da 

                                                           
47 REIS NOVAIS, Jorge, Contributo para uma Teoria do Estado de Direito, Coimbra: Almedina, 2006, 
ps. 71 e 72. 
48 FRANCISCO, José Carlos, Estado Pós-Moderno, Confiança Legítima e Anterioridade Tributária, 
Lisboa: Editora Galileu de Lisboa, no prelo. 
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legitimidade material da atuação da sociedade e do Estado para a concretização da 

justiça social.49 

Igualmente a partir do final da Segunda Grande Guerra, o mundo ocidental 

presencia uma caminhada para a afirmação de direitos por sistemas internacionais 

de promoção e de proteção (como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

ONU de 1948, seguida por vários outros documentos de organizações internacionais 

globais e regionais), enquanto os países, em suas ordens internas, procuram se 

sustentar em parâmetros democráticos e se conduzir pelos ordenamentos 

constitucionais, com a separação dos poderes, com legalidade da administração, 

com a efetiva realização material de direitos e liberdades fundamentais, e com 

tribunais que garantam a supremacia da Constituição. 

Procurando aproximar os conceitos de Estado Democrático e Social de Direito 

e do Estado Democrático de Direito, verificamos que se trata de organização do 

complexo do poder em torno das instituições públicas (administrativas, políticas e 

judiciais) que exercem o monopólio legal e, por que não dizer, legítimo da força física 

sob o império da cidadania democrática, jungindo-se à plena garantia das liberdades 

e dos direitos individuais e sociais, de acordo com o sentido de bem comum em dada 

extensão territorial. 

Constatamos que o traço mais forte desse modelo, por assim dizer, que 

coincide com o Estado Democrático de Direito do ordenamento brasileiro de 1988, é 

a busca pela realização concreta da justiça social (igualdade material) e da 

soberania popular, abrangendo a integralidade dos direitos humanos.50 

                                                           
49 Podemos citar como exemplo o Estado de Direito Democrático e Social do art. 28, I, da Lei 
Fundamental de Bonn de 1949 (mantida na Alemanha unificada), o Estado Democrático e Social do 
art. 2º da Constituição francesa de 1958 e o Estado Social e Democrático de Direito do art. 1º da 
Constituição espanhola de 1978. Algumas expressões como Estado Social e Democrático e Estado 
Democrático de Direito, é bem se ver, não são unívocas, mas revelam alguns elementos que 
permitem afirmar que essa ideia representa a convergência do socialismo com a democracia, isto é, 
pela passagem do neocapitalismo ao socialismo nos países de democracia liberal, caracterizando um 
socialismo considerado flexível com a superação do individualismo, e realizado pela intervenção do 
Estado e pela atenção preferencial aos direitos sociais, sobre o que vale conferir DÍAZ, Elías. Estado 
de Derecho y Sociedad Democratica. 8ª ed., Madrid: Taurus, 1986, p. 31 e sgs. Também do mesmo 
autor, Legitimidad-legalidad em el socialismo democrático, Madrid: Civitas, 1978, e De la maldad 
estatal y la soberania popular, Madrid: Editorial Debate, 1984, todos abordando a legitimidade e a 
atuação do Estado. 
50 FLEINER-GERSTER, Thomas, colab. de HÄNNI, Peter, Teoria Geral do Estado, trad. Marlene 
Holzhausen, revisão técnica de Flávia Portela Purschel, São Paulo: Martins Fontes, 2006, ps. 633 e 
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Também não é sem razão que Ricardo Lodi Ribeiro afirma que “a vinculação 

da proteção à confiança ao princípio do Estado de Direito é revelada pela 

indispensabilidade da fé do cidadão em relação à ordem jurídica, a partir da crença 

na legitimidade da conduta dos agentes públicos”.51 

Como se depreende da análise trazida, sempre que estudado o significado do 

princípio do Estado de Direito, resulta na menção à calculabilidade da atuação 

Estatal, à luta política contra a imprevisibilidade, à segurança jurídica dos cidadãos, à 

boa fé, daí porque se extrai a sua estreita ligação com o princípio da proteção à 

confiança legítima. 

 

3.4.2 PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA 

 

A preocupação com a segurança jurídica é, por certo, relevante para as 

decisões do Poder Público no Estado Democrático de Direito, não obstante os 

imperativos atrelados à justiça social devam ser comparados com as demais 

garantias reconhecidas pelo ordenamento. Institutos tais como a coisa julgada, ato 

jurídico perfeito, direito adquirido e outros correspondentes tiveram novas 

interpretações quando colidiram com legítimos e democráticos interesses de toda a 

sociedade, numa perspectiva de solidariedade.52 

                                                                                                                                                                                      
seguintes, abordando a noção de justiça social e os critérios de divisão de atribuições entre sociedade 
e Estado, aduz que os critérios materiais de justiça a serem observados para ação do Estado se 
revelam os seguintes: a) a cada um a proteção de seus direitos (proteção da propriedade e da 
liberdade, direito sucessório, direito dos contratos, e direito das coisas etc.); b) a cada um segundo 
seu desempenho (livre concorrência, etc.); c) a cada um segundo suas necessidades (seguridade 
social e mínimo indispensável, limites à penhora de bens, garantia de salário mínimo, férias, ensino 
primário gratuito etc.). Fleiner-Gerster finaliza suas ideias apontando critérios formais de justiça a 
serem observados pelo Estado (todos também ainda aplicáveis), que também se prestam à legalidade 
(produção de leis por critérios racionais). 
51 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A Segurança Jurídica do Contribuinte (Legalidade, Não Surpresa e 
Proteção à Confiança Legítima). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 231. 
52 É pacífico o entendimento, na jurisprudência pátria, no sentido de inexistir direito adquirido a regime 
jurídico de servidor público, razão pela qual, em favor do interesse público, previsões normativas 
resguardando prerrogativas aos servidores podem ser modificadas, mesmo aquelas que importem 
alteração de vencimentos ou subsídios (desde que não exista redução nominal do valor pago). Nesse 
sentido, há várias decisões do E.STF, como se pode notar no RE 346655/PR, Rel. Min. Moreira Alves, 
Primeira Turma, DJ de 08-11-2002, p. 042, v.u., o E.STF deixou assentado que: “Policiais Militares. 
Alteração de gratificação com redução no seu percentual. - É firme a jurisprudência desta Corte no 
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A irretroatividade e também outras garantias à segurança jurídica passaram a 

ser comparadas com valores e ideais igualmente importantes e legítimos, ancoradas 

no ideário de justiça social (como a previsão de que a propriedade privada deve 

cumprir sua função social, sob forte pressão de um conjunto de medidas como a 

criação de tributos progressivos e inclusive desapropriação imobiliária). 

Identificamos que maior instabilidade passa a existir no que se refere às 

promessas da administração pública, mesmo as criadas em regimes de tributação e 

que serviram de base para planejamento de empreendimentos privados, de modo 

que taxas, impostos e contribuições passam a sofrer intensas e, por vezes, 

profundas modificações cujos efeitos podem até mesmo ser imediatos, em razão das 

instabilidades provocadas por um conjunto de preocupações estatais e o dinamismo 

da realidade. 

Nesse contexto, a segurança jurídica observa seu âmbito de proteção diminuir 

em favor de imperativos que se dirigem para a justiça social sob o prisma da 

solidariedade, o que é ainda agravado no ambiente atual, no qual a intensa 

comunicação e o forte fluxo comercial e financeiro entre os países gera 

interdependência internacional singular na história, a ponto de os riscos e as 

ameaças de um país se refletirem de modo imediato e intensidade similar em outros 

países. 

A divisão dos riscos atualmente não mais corresponde às diferenças de 

ordem econômica, social e geográfica que foram marcas registradas das sociedades 

até o início do século XX, ao mesmo passo em que o desenvolvimento dos meios de 

planejamento e de gestão socioeconômica existentes e disponíveis ao Poder Público 

têm sido insuficientes para guerrear crises em inúmeras áreas. 

                                                                                                                                                                                      
sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico e de que não há ofensa ao princípio 
constitucional da irredutibilidade quando o montante dos vencimentos não é diminuído com a 
alteração das gratificações que os integram. Dessas orientações (que decorrem, a título 
exemplificativo, dos RREE 267.797, 183.700, 205.481, 250.321, 244.611, 236.239, 242.803 e 247 
.899) divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido.”  
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Esse conjunto de riscos, acreditamos, geraria uma nova forma de economia, 

uma nova forma de capitalismo, uma nova ordem global, uma nova forma de 

sociedade e uma nova forma de vida pessoal.53 

Na Segunda Era da Modernidade (ou pós-modernidade), Jacques Chevallier 

reconhece que o Estado não é mais considerado como fenômeno isolado por motivo 

da crise de instituições e de valores contemporâneos, da mesma forma em que o 

individualismo levou à perda de sentidos, a revolução tecnológica utilizou outro 

dinamismo na sociedade, porquanto surge a denominada sociedade de risco, 

caracterizando a sociedade contemporânea como desordenada, indeterminada, 

complexa e incerta. 

Complexidades conformam as marcas dessa pós-modernidade, pontos de 

vista contraditórios e diversos, a indeterminação, com elementos que extrapolam 

aspectos que existiam na modernidade e esquemas que se livram da modernidade, 

com mudanças relevantes nos princípios de organização das sociedades ocidentais 

no início do século XXI, fazendo-se mister constituir novos vínculos de 

interdependência (com integração supra-nacional e regional), redefinir as funções do 

Estado numa visão estatal multifacetada, descentralizada e desconcentrada, redefinir 

os vínculos políticos com democracia participativa, democracia deliberativa e com a 

reestruturação dos circuitos de comunicação, e com o reconhecimento de novas 

cidadanias (cidadania européia). Ao fim e ao cabo, a forma e os antigos atributos do 

Estado são guardados pelo Estado Pós-Moderno, seu funcionamento é alterado de 

forma profunda pela pós-modernidade e conforma resultado de um equilíbrio 

ambíguo, complexo, evolutivo e incerto. 

Jacques Chevallier, por conta desses aspectos, trabalha sob a perspectiva de 

novos modelos de governança com uma abordagem interativa e pluralista de 

atitudes coletivas, em razão da existência de poderes múltiplos e da complexidade 

                                                           
53 Sobre o tema, BECK, Ulrich. La societé du risqué: sur la voie d’une outré modernité. Paris: Aubier, 
2001, para quem a noção de risco é entendida a partir da passagem de uma sociedade de penúria 
(preocupada com uma melhor divisão das riquezas) para a sociedade de risco cujo objeto central de 
preocupação é a divisão dos riscos. Exemplos como a crise econômica iniciada em meados de 2008 
no setor financeiro e imobiliário dos EUA mostra que esse contexto de sociedade de risco se relaciona 
com a globalização e que provoca efeitos que superam fronteiras nacionais e classes sociais, 
exigindo a construção de novas teorias sociais e também de um agir político e estatal capaz de lidar 
com essa realidade de modo eficiente e eficaz. 
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de problemas, com técnicas de regulação que visam à solução por consenso e a 

cooperação, redigindo diversos modelos de governança.54 

Obviamente, a segurança jurídica é abalada nesse ambiente de incerteza, no 

qual as pretensões de um conjunto estável de valores e modos de vida cultural e 

política pretendida pelo Estado Legislativo de Direito é afetada pela grande 

volatilidade e falta de segurança, de certeza e de garantia que marcam a vida 

contemporânea.55 É por isso que, nesse quadro de incerteza, de fragmentação e de 

volatilidade, a segurança jurídica se revela ainda mais importante, valorizando a 

previsibilidade e a estabilidade como direitos verdadeiramente indispensáveis ao ser 

humano e às relações em sociedade. 

Essa segurança jurídica, doutrinariamente, pode ser dividida em duas partes, 

uma objetiva e outra subjetiva, como explica Almiro do Couto Silva: 

A segurança jurídica é entendida como sendo um conceito ou um 

princípio jurídico que se ramifica em duas partes, uma de natureza 

objetiva e outra de natureza subjetiva. A primeira, de natureza 

objetiva, é aquela que envolve a questão dos limites à retroatividade 

dos atos do Estado até mesmo quando estes se qualifiquem como 

atos legislativos. Diz respeito, portanto, à proteção ao direito adquirido, 

ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Diferentemente do que 

acontece em outros países cujos ordenamentos jurídicos 

freqüentemente têm servido de inspiração ao direito brasileiro, tal 

proteção está há muito incorporada à nossa tradição constitucional e 

dela expressamente cogita a Constituição de 1988, no art. 5º, inciso 

XXXVI. 

A outra, de natureza subjetiva, concernente à proteção à confiança 

das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do 

Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação.56 

                                                           
54 CHEVALLIER, Jacques, L’État Post-Moderne, 3e édition, Série Politique, Paris : Librarie Générale 
de Droit et de Jurisprudence – L.G.D.J., 2008. 
55 A respeito da modernidade líquida, BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1998 e Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
56 SILVA, Almiro do Couto. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público 
brasileiro e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo 
decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista Eletrônica 
de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 02, abril/maio/júnior, 2005. 



 50

Considerando a natureza subjetiva do princípio da segurança jurídica, da qual 

aflora o princípio da proteção à confiança legítima, Rafael Maffini, no mesmo sentido, 

assim se pronuncia: 

[...] tendo por premissa que o princípio da proteção da confiança surge 

de uma dedução do princípio da segurança jurídica, poder-se-ia, para 

fins de previsão até mesmo terminológica, tratar da questão do 

seguinte modo: o gênero “princípio da segurança jurídica” lato sensu, 

tal como compreendido e sistematizado acima, ou seja, como 

resultante da confluência das três dimensões referidas (previsibilidade, 

acessibilidade e estabilidade) poderia ser dividido, sem o esgotamento 

ou compartimentalização de suas concepções, em duas principais 

formas de incidência: a) o sentido objetivo, aqui designada de 

segurança jurídica stricto sensu, cujo campo de incidência seria a 

ordem jurídica objetivamente considerada; b) o sentido subjetivo, 

assim considerado a proteção da confiança depositada legitimamente 

pelos cidadãos nos atos e promessas feitas pelo Estado, em suas mais 

variadas espécies de atuação.57 

Não poderíamos deixar de transcrever os percucientes ensinamentos do 

Mestre Paulo de Barros Carvalho sobre o tema: 

A jurisprudência, como se viu, ao seu jeito, vai construindo o sentido 

que lhe parece ser o mais justo, refletindo a inconstância dos 

relacionamentos sociais, enquanto a doutrina acompanha esse 

processo de configuração, procurando encontrar o perfil de uma 

outorga de competência que o legislador constituinte não adscreveu de 

maneira expressa. Enquanto doutrinador, renovo a posição segundo a 

qual, abaixo da justiça, o ideal maior do direito é a segurança jurídica, 

sobreprincípio que se irradia por todo o ordenamento e tem sua 

concretização viabilizada por meio de outros princípios, tal como o da 

irretroatividade das leis. Com ela não se compatibiliza dispositivo que, 

além de determinar ao Judiciário que este modifique orientação 

pacificada, pretende ser aplicado retroativamente. Qualquer violação a 

                                                                                                                                                                                      
Disponível na Internet: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-2-ABRIL-2005-
ALMIRO%20DO%20COUTO%20E%20SILVA.pdf>. Acesso em: 25 nov.2010. p. 3/4. 
57 MAFFINI, Rafael. Princípio da proteção substancial da confiança no Direito Administrativo brasileiro. 
Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006, p. 55. 



 51

essas diretrizes supremas compromete, irremediavelmente, a 

realização do princípio implícito da certeza, como previsibilidade, e, 

ainda, o grande postulado, também inexpresso, da segurança 

jurídica.58 

Entendemos que está demonstrada, ao fim e ao cabo, a estreita relação entre 

os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, com as necessárias 

distinções quanto à aplicação de um e de outro. 

 

3.4.3 PRINCÍPIO DA BOA FÉ 

 

Em termos gerais, a boa fé possui um sentido objetivo e outro subjetivo, 

sendo que este último encontra-se vinculado ao estado de ânimo, relacionado às 

intenções. Podemos, assim, definir essa bona fides, em seu aspecto subjetivo, como 

um estado psicológico em que há ausência de má fé, isto é, existe o convencimento 

de estar agindo de forma a não prejudicar outrem na relação jurídica. 

Por outro lado, a boa fé objetiva denota imposições de comportamento, ou 

seja, significa o dever de agir de acordo com determinados padrões, socialmente 

recomendados, de lisura, correção e honestidade. Cuida-se de uma regra de 

conduta a ser seguida, lastreada na retidão, na honestidade, na lealdade e, 

principalmente, na consideração para com os legítimos interesses e razoáveis 

expectativas de outrem, considerados como membros de um todo social.59 

Almiro do Couto e Silva trata da distinção entre a boa fé subjetiva e a objetiva, 

nos termos que seguem: 

A boa fé é noção que, desde o mundo romano, se firmou 

predominantemente no direito privado, quer no sentido subjetivo, 

                                                           
58 CARVALHO, Paulo de Barros. Segurança Jurídica e Modulação dos Efeitos. Disponível em: 
<http://www.barroscarvalho.com.br/art_nac/seguranca_juridica.pdf>. Acesso em: 06 dez. 2010, p. 20-
21. 
59 LOSSO, Marcelo Ribeiro. O princípio da proteção à confiança nas relações contratuais entre o 
Estado. (Dissertação de mestrado – Pontifícia Universidade Católica do Paraná), Curitiba, 2008, p. 75. 
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tal como aparece, por exemplo, na posse ad usucapionem, quer 

no sentido objetivo, que começa a ser modelado nas actiones 

bonae fidei, e que diz respeito à lealdade, correção e lisura do 

comportamento das partes reciprocamente. Nessa segunda 

acepção, de boa fé objetiva, foi ela recebida no Código Civil 

Alemão, notadamente nos famosos §§ 242 e 157, o que abriu 

caminho para que outros códigos civis igualmente a acolhessem, 

como dá testemunho, por último, o novo Código Civil Brasileiro, 

nos arts. 113 e 422”.60 

De qualquer forma, a distinção entre os princípios da boa fé e da confiança 

legítima não é notória, tanto que Jesús González Pérez chega a admitir: 

Realmente no existe una clara diferencia entre el principio de confianza 

legítima y de la buena fe. A veces se considera este una implicación 

de aquél y, por lo general, se invocam indiscriminadamente en relación 

com situaciones idénticas para producir los mismos efectos. En el 

ámbito del Derecho administrativo, el principio de buena fe ha 

permitido otorgar al administrado una protección similar a la que ha 

otorgado fuera de nuestro Ordenamiento jurídico el principio de 

confianza legítima. Quizás, después de muchos esfuerzos, puedam, 

extremando la pulcritud de conceptos, encontrar esferas a las que no 

llega la protección del principio de la confianza legítima y sí el de la 

buena fe, y esferas a las que no llega la protección de este, pero sí el 

de aquél.61 

                                                           
60 SILVA, Almiro do Couto. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público 
brasileiro e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo 
decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista Eletrônica 
de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 02, abril/maio/júnior, 2005. 
Disponível na Internet: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-2-ABRIL-2005-
ALMIRO%20DO%20COUTO%20E%20SILVA.pdf>. Acesso em: 25 nov.2010. p. 2/3. 
61 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. El principio general de la buena fé en el Derecho Administrativo. Madri: 
Civitas, 2004, p. 68-69. 
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Já Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos classificam os 

princípios da tutela da confiança e da primazia da materialidade subjacente62 como 

subprincípios da boa fé: 

O princípio da boa fé está consagrado no art. 266.º, 2 CRP e no art. 

6.º-A CPA, que alargou o seu âmbito subjectivo de aplicação, de modo 

a vincular não apenas a administração mas também os particulares 

que com ela se relacionem. Tendo em conta a origem da sua 

positivação, não admira que a densificação deste princípio no CPA 

tenha sido muito influenciada pela construção dogmática empreendida 

no direito civil por A. Menezes Cordeiro (Da boa fé no direito civil), que 

identifica dois subprincípios concretizadores da boa fé: o princípio da 

primazia da materialidade subjacente e princípio da tutela da 

confiança.63 

Não obstante, a boa fé se aproxima do princípio da proteção à confiança no 

sentido objetivo ou comportamental e, por vezes, são utilizados como de idêntico 

conteúdo. 

Como não poderia deixar de ser, a referência obrigatória ao se abordar a boa 

fé (e sua relação com a confiança) é o Direito alemão. Nesse sistema, é mais do que 

conhecida a ligação entre confiança e boa fé, especialmente sendo esta, na maioria 

das vezes, a partir do que nos foi possível observar, definida como a proteção 

daquela.64 

Diante disso, percebemos que os dois institutos são convergentes e 

direcionados para um mesmo rumo, ainda que por diferentes itinerários. Em outras 

palavras, embora ambos visem à preservação de certas condutas do Estado que, 

mesmo quando ilícitas, produziram uma expectativa no cidadão, a proteção à 

confiança surge como uma garantia do indivíduo atrelada aos ideais da segurança 

                                                           
62 Este princípio, o da primazia da materialidade subjacente, exprime a ideia de que o direito procura a 
obtenção de resultados efetivos, não se satisfazendo com comportamentos que, embora formalmente 
correspondam a tais objetivos, falhem em atingi-los substancialmente. 
63 SOUSA, Marcelo Rebelo de; MATOS, André Salgado de. Direito Administrativo Geral – Tomo I – 
Introdução e princípios fundamentais. 2ª ed. Lisboa: Dom Quixote, 2006, p. 30. 
64 MARTINS, Rafael Manhães. O Princípio da Confiança Legítima e o Enunciado n. 362 da IV Jornada 
de Direito Civil. Revista CEJ, Brasília, Ano XII, n. 40, p. 11-19, jan./mar. 2008, p. 15. 
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jurídica e do Estado de Direito, enquanto que a boa fé objetiva atua como um 

instrumento de controle da atividade do Estado. 

No tocante a imposição à administração pública de uma conduta leal que não 

frustre as expectativas que esta deposita aos indivíduos, o instituto da boa fé objetiva 

condiz, a ponto de identidade conceitual, com o que determina a proteção à 

confiança.65 

Com efeito, as principais características que aproximam os princípios são a) a 

boa fé objetiva como imposição de conduta leal, visando a estabelecer um estado de 

tutela jurídica das expectativas legítimas depositadas pelos cidadãos no Estado, no 

que concerne a condutas, procedimentos, promessas e atos estatais adotados na 

atividade administrativa; b) a boa fé visa também a propiciar um estado de confiança 

mútua nas relações. Portanto, podemos concluir que os princípios da boa fé e da 

proteção à confiança sistematicamente interagem, atuando conjuntamente.66 

Trata-se de uma diferenciação sutil, é verdade, mormente porque, na relação 

jurídica concreta, os dois princípios costumam incidir de forma complementar. E 

mais, a distinção entre violação da confiança e violação da Boa fé objetiva não é, 

nem poderia ser, uma divisão absoluta, em que as hipóteses de violação de um dos 

princípios não atingem o outro.67 

 

3.4.4 PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE, DA CAPACIDADE 
CONTRIBUTIVA E DA NÃO-SURPRESA 

 

A definição do momento de alocação temporal dos resultados é um problema 

importante para o estudo do princípio da confiança legítima, uma vez que a 

                                                           
65 SILVA, Veríssimo Tarrago da. O princípio da proteção à confiança no âmbito do direito tributário. 
(Artigo extraído do Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Jurídicas e Sociais, apresentado 
como requisito para obtenção do título de Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do 
Estado do Rio Grande do Sul), em 10 de dezembro de 2009. 
66 LOSSO, Marcelo Ribeiro. O princípio da proteção à confiança nas relações contratuais entre o 
Estado. (Dissertação de mestrado – Pontifícia Universidade Católica do Paraná), Curitiba, 2008, p. 76 
67 MARTINS, Raphael Manhães. O Princípio da Confiança Legítima e o Enunciado n. 362 da IV 
Jornada de Direito Civil. Revista CEJ, Brasília, Ano XII, n. 40, p. 11-19, jan./mar. 2008, p. 16. 
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(in)segurança está alocada no tempo, e tem relação direta com a tributação dos 

eventos: a tributação de eventos futuros, uma vez já prevista e conhecida, permite a 

preparação para o seu pagamento e composição de custos dos produtos ou serviços 

a serem tributados; no caso de sua não previsão, ou mesmo da tributação de fatos 

pretéritos (em razão da alteração de jurisprudência – entendimento – da regra 

tributária) é desastrosa para a saúde financeira dos contribuintes. 

A determinação do momento da tributação no espaço admite soluções 

diferentes, de acordo com a compreensão dos resultados tributáveis, permitindo a 

escolha entre diferentes formas de realização e sua aplicação diferenciada entre os 

contribuintes, que dependerá, enfim, de escolhas legislativas e jurisprudenciais que, 

em última análise, remontam à aplicação dos princípios da igualdade e da 

capacidade contributiva.  

Isso em razão de diferenças nos critérios de periodicização dos resultados 

diferenciarem o nível de carga tributária imposto a cada sujeito passivo, demandando 

justificativas em face dos princípios tributários destacados neste tópico. 

O tema em debate exige, assim, a prévia identificação dos motivos que levam 

determinados contribuintes a pagar mais tributos do que outros e, mais ainda, quais 

os critérios aceitáveis para se diferenciar os contribuintes entre si e determinar o 

tamanho da carga tributária a ser atribuída para cada um deles. Trata-se exatamente 

das questões que consumiram boa parte da história intelectual existente a respeito 

de tributação68. 

Em suma, os principais pontos deste debate estão relacionados com a 

discussão sobre as reflexões de grandes pensadores principalmente a partir do 

século XVIII69 época do desenvolvimento do liberalismo70. 

                                                           
68 MCCAFFERY, Edward J. A new understanding of tax. In: Michigan Law Review, 2005, p. 832. 
Disponível em http://ssrn.com/abstract=705383, acesso em 05/05/2010. 
69 Fernando Aurélio Zilveti aponta para mais além, sugerindo como ponto de partida estudos 
realizados por filósofos gregos com relação ao sistema de tributação do Egito Antigo, que, desde 
aquela época, atenderia a preocupações quanto à capacidade contributiva. In ZILVETI, Fernando 
Aurélio. Princípios de Direito Tributário e a Capacidade Contributiva. São Paulo: Quartier Latin, 2003, 
p. 142. 
70 Antes disso não haveria propriamente uma figura de tributo que pudesse ser identificada com os 
sistemas atuais. In TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional e financeiro tributário. v. 
II. Valores e princípios constitucionais tributários. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2005, p. 125, 288. 
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No âmbito tributário, a intensificação das formulações teóricas nesse período 

está relacionada com a consolidação do Estado moderno e com o surgimento de 

novas necessidades públicas que demandavam recursos financeiros em volume 

mais substancial do que anteriormente.71 A geração de tais recursos passou 

gradativamente a depender mais da coleta de tributos e, com isso, aumentaram-se 

os conflitos entre contribuintes e Estado, germinando revoltas e anseios de 

igualdade e segurança jurídica na tributação.72 

Como resposta a tais anseios estatais, a busca pelo ideal de igualdade na 

tributação avança, encontrando em Adam Smith um de seus mais ferrenhos 

defensores. Ao tratar das fontes tributárias de receitas públicas, o economista inglês 

sustentava que os cidadãos deveriam contribuir para as despesas públicas “tanto 

quanto possível, em proporção às suas respectivas capacidades, isto é, 

proporcionalmente à renda que eles usufruem sob a proteção do Estado”.73 

Surgia então um critério legítimo para a concretização do princípio da 

igualdade74: a capacidade contributiva, permitindo-se uma distinção isonômica entre 

os contribuintes para fins de tributação. O princípio da igualdade em si é vazio, e 

depende da complementação de um critério de diferenciação para que efetivamente 

seja possível agruparem-se os iguais (igualdade horizontal) e distinguirem-se os 

                                                           
71 Enquanto o Estado limitava-se a exercer, essencialmente, uma função de defesa, cada cidadão 
contribuía com sua própria força física. Com o crescimento da sociedade e o desenvolvimento de 
novas necessidades públicas, os gastos estatais de infra-estrutura e manutenção monárquica/política 
aumentaram e foram, a princípio, custeados com base em doações, depois com base em espoliações 
de nações conquistadas e, enfim, com base em tributos. In SELIGMAN, Edwin. R. A. Essays in 
taxation. 10ª ed. Nova Iorque: Augustus M. Kelley - Publishers, 1969, p. 1-2. 
72 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário brasileiro. 15ªed., atualizada. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 4-5. 
73 Ele sugeria a adoção de quatro máximas: igualdade, certeza, comodidade do pagamento e 
economia da tributação. O princípio da igualdade era formulado nos seguintes termos: The subjects of 
every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in 
proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively 
enjoy under the protection of the state. SMITH, Adam. An inquiry into the nature and causes of the 
wealth of nations. Nova Iorque: The Modern Library, 2000, p. 888. 
74 Normalmente identificado com a diretiva de que “a lei deve tratar igualmente aos iguais e 
desigualmente aos desiguais, na medida de sua desigualdade” cuja autoria aristotélica seria 
questionável, mas que certamente foi proferida, no Brasil, por Rui Barbosa, na sua “Oração aos 
moços”. Cf. FERRAZ, Roberto. Igualdade na tributação – Qual o critério que legitima discriminações 
em matéria fiscal? In: FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e limites da tributação. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 451. 
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desiguais (igualdade vertical), permitindo então a comparação e o estabelecimento 

de tratamento tributário adequado75. 

O referencial de comparação declarado por Adam Smith restou consagrado 

na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa e 

orientou as Constituições da grande maioria dos países que adotaram este sistema 

de governo76, sobrevivendo até os dias de hoje, sobretudo por atender às exigências 

reconhecidas para a justificação e implementação de um critério-medida que 

concretize devidamente o princípio da igualdade. 

A capacidade contributiva proporciona uma distribuição igualitária da carga 

tributária porque apresenta os seguintes elementos essenciais: (i) identifica 

diferenças reais entre os destinatários da norma (razoabilidade, elemento 

discriminador ou relação entre os sujeitos), (ii) serve a uma finalidade encampada 

pelo ordenamento jurídico (fundamentação ou finalidade), e (iii) é reconhecido como 

elemento distintivo apropriado, pois guarda correspondência com a finalidade da 

norma que o fundamenta (nexo causal, decorrência lógica ou congruência)77. 

Ademais, cumpre relevar que o pensamento de Adam Smith reflete a noção 

de que a capacidade econômica do indivíduo decorre de uma relação de benefício, 

sendo a tributação maior justificada por esse critério. Quem detinha mais capacidade 

contributiva deveria sofrer tributação mais agravada, contribuindo em maior medida 

para o financiamento do Estado. 

A tributação sobre a renda exerce um papel importante neste contexto, pois 

os benefícios que o indivíduo obtém da sua relação com o Estado podem ser 

associados à renda que ele aufere, tendo em vista que, em última análise, é a 

organização do Estado que oferece as condições para que os indivíduos exerçam 

atividades econômicas e obtenham renda para a satisfação de suas necessidades. 

                                                           
75 FERRAZ, op. cit., p. 450-455 e 476-480; TORRES, op. cit. p. 236; ZILVETI, op. cit. p. 134. 
76 ZILVETI, Fernando Aurélio. Princípios de Direito Tributário e a Capacidade Contributiva. São Paulo: 
Quartier Latin, 2003, p. 144. 
77 As expressões entre parênteses são as mencionadas respectivamente por: SCHOUERI, Luís 
Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 
276; BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 16ª ed., ampl. e atual. São Paulo: Ed. 
Saraiva: 1995, p. 167-168; ÁVILA, Humberto. O princípio da isonomia em matéria tributária. In: 
Tratado de direito constitucional tributário – Estudos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. 
TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). São Paulo: Ed. Saraiva, 2005, p. 407-410. 
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A despeito da ausência de uma indicação clara na legislação quanto ao 

critério ideal de apuração da capacidade de pagar tributos78, a doutrina normalmente 

identifica o atributo “renda” como o elemento indicador da capacidade contributiva 

por excelência79. 

Em resumo, “o princípio da não-surpresa é dirigido não só ao legislador, mas 

também ao aplicador, orientando as práticas administrativas e a interpretação das 

regras constitucionais da irretroatividade e da anterioridade”.80 

Encerramos os nossos estudos a respeito da relação do princípio da proteção 

à confiança legítima com outros princípios com as palavras de Ricardo Garcia 

Macho: 

Como se acaba de plantear el principio de la confianza legítima 

mantiene relaciones estrechas con otros principios. Así, cuando se 

alega este principio ello se produce porque el interesado es consciente 

de que no ha adquirido todavía un derecho. Si lo hubiera obtenido 

alegaría el principio de los derechos adquiridos.81 

 

3.5 O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E A ECONOMIA 

 

A identificação do fundamento da aplicação do princípio da confiança legítima 

de forma adequada para a imposição tributária afeta tanto os tributos em si (entenda-

se aí extensivamente o Direito Tributário), bem com as ciências contábeis e 

econômicas aplicadas, principalmente no âmbito das pessoas que estejam sujeitas à 

tributação de fatos imponíveis relacionados ao mercado, em que os tributos afetam 

diretamente a composição dos preços, e os resultados das empresas, com seus 

                                                           
78 A Constituição Federal aponta para um conjunto de critérios: patrimônio, renda, atividades e 
operações comerciais. 
79 Cf. ZILVETI, op. cit. p. 226. 
80 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A Segurança Jurídica do Contribuinte (Legalidade, Não Surpresa e 
Proteção à Confiança Legítima). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 188. 
81 MACHO, Ricardo Garcia. Contenido y limites del principio de la confianza legítima: estudio 
sistematico en la jurisprudencia del tribunal de justicia, In Libro homenaje al profesor Jose Luis Villar 
Palasi. Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1989, p. 455-456. 
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reflexos oblíquos sobre política salarial, produção, importação e exportação, 

concorrência e crescimento econômico - este, dos indivíduos e do país como um 

todo. 

O Direito estabelece regras de conduta que regem os comportamentos dos 

indivíduos. Contudo, estes parâmetros estabelecidos pelo Direito determinam, de 

forma direta ou indireta, a alocação e distribuição de recursos e os incentivos que 

influenciam o comportamento dos agentes econômicos na sociedade. 

Em pesquisa realizada em 109 países, resultando no artigo chamado 

“Courts”82, um trabalho conjunto de pesquisadores do Banco Mundial, Universidade 

de Harvard e Universidade de Yale resultou na afirmação de que o formalismo é 

sistematicamente maior em países de civil law do que em países de common law, 

além de já ser esperado, de antemão, uma demora maior na solução do conflito, 

menos consistência, menos honestidade, menos justiça e maior corrupção. Conclui 

ainda que tal conduz a um nível consideravelmente alto de ineficiência do formalismo 

procedimental, particularmente em países em desenvolvimento.  

No referido estudo ainda são analisados como um sistema fraco de Direito 

pode implicar no desenvolvimento da economia e crescimento do país. Surgem, a 

partir daí, classificações de risco-país (que incluem as avaliações de instituições 

jurídicas), considerando a segurança atribuída às relações pelo sistema legal, e os 

riscos daí surgidos. Tais classificações são essenciais na determinação das taxas de 

juros de captação de recursos perante o mercado mundial e nas taxas de juros 

domésticas, determinando, consequentemente, volume de crédito, de investimento e 

crescimento da economia. 

A avaliação, do ponto de vista econômico, dos judiciários guarda relação 

estreita com alguns princípios que são também os valorizados no Direito. Sherwood 

et al83 sugere a “garantia de acesso, previsibilidade e presteza de resultados”; o 

Banco Mundial, em seu Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 1997, lista: 

                                                           
82 DJANKOV, Simeon; LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florêncio; SHLEIFER, Andrei. 
Courts. Disponível em http://www.law.yale.edu/documents/pdf/lopez.pdf, acessado em 06.05.2010. 
83 SHERWOOD, Robert M.; SHEPHERD, Geoffrey, e SOUZA, Celso Marcos de. Judicial Systems and 
Economic Performance, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 34, Summer 1994, p. 
7. 
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independência, força (instrumentos para implementar suas decisões), e eficiência 

gerencial (relacionada com a prestação efetiva e sem demora do serviço judicial). 

Estes custos, entre outros, são considerados no momento da composição de 

custos de operações e preços finais ao consumidor que, ao final das contas, acaba 

pagando pelos riscos criados pelo sistema jurídico e econômico de um determinado 

País. 

Calabresi84 et al, na conclusão de Property Rules, Liability Rules, and 

Inalienability: One View of the Cathedral, explica que a criação de modelos 

padronizados a serem seguidos dentro das relações jurídicas entre as pessoas 

podem estar equivocados, de um ponto de vista geral, em razão da complexidade 

dos relacionamentos no dia a dia. 

Contudo, há o lado positivo do estabelecimento de padrões que podem 

compensar este aspecto negativo, que é uma pré-definição do tipo de relação, que 

permite o conhecimento de aspectos da relação, sendo, de certa forma, previsíveis 

certos padrões, evitando assim surpresas não convenientes.  

A cognição dos custos relacionados a fatores conhecidos, mas imprevisíveis 

quanto à sua ocorrência, faz com que tais fatores façam parte da composição dos 

custos operacionais das empresas. 

Como já dito, não só as operações em si acabam internalizando estes riscos 

nos valores praticados, e os trazendo para a composição de valores da operação, 

mas também a própria necessidade de capitalização de indivíduos para as 

operações de dia a dia fica mais cara, em razão de spread percebido em operações 

financeiras. 

Todos estes fatores coligados operam contra a otimização econômica das 

operações, gerando incertezas e contingências não presentes em ambientes com 

maior segurança e previsibilidade. 

                                                           
84 CALABRESI, Guido, et MELAMED, Douglas. Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One 
View of the Cathedral. Harvard Law Review, vol. 75, April 1972, n. 6. 
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É inegável a necessidade de integração das ciências jurídicas com a ciência 

econômica. A ambivalência apresentada durante tempos como dicotômica existente 

entre o Direito (que se preocupa com valores, como ética e moral) e a Economia (de 

cunho eminentemente empirista, prático) hoje deve ser entendida como uma 

necessária interação, visando à integração de ciências e valores, com vistas à busca 

de parâmetros comuns para a atuação das duas áreas na busca de otimização das 

possibilidades para a vida de indivíduos em uma sociedade.  

Não defendemos aqui a posição extremista da Escola de Chicago, que tem 

como um de seus expoentes Richard Posner, no que tange às relações entre Direito 

e Economia, em que muitas vezes foi utilizada a Economia pura, ou até econometria, 

para a medição de institutos e valores advindos do Direito. 

As relações entre os indivíduos não são desconsideráveis, ou secundárias, 

mas definitivas para a compreensão de fenômenos jurídicos com impactos 

econômicos. Fazendo aqui paralelo com a ideia da confiança de Luhmann, quando 

trata da confiança no ambiente familiar, como quantificar, do ponto de vista 

econômico, ou mesmo encontrar razões de ordem lógica, no relacionamento entre 

familiares?85 

Não existe uma lógica formal relacionada a certos eventos e institutos sociais, 

contudo os elementos reguláveis e quantificáveis merecem e devem ser 

regulamentados, para que a insegurança nas relações sociais não contamine certos 

elementos da economia que, por si só, já são suficientemente instáveis. 

 

3.5.1 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - TRANSFERÊNCIA DE ÔNUS E 

PREÇO FINAL 

 

                                                           
85 DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé 
objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: 
Noeses, 2009, p. 329. 
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Em contraposição ao que foi chamado por Coase de “blackboard economics” 

(ou seja, o estudo de Economia acadêmico, que desconsiderava os custos de 

transação), o Teorema de Coase propõe que tanto o mercado quanto as empresas 

operam com custos positivos. 

Para a sua sobrevivência no mercado, e para o aumento de suas chances de 

concorrência no mercado, a escolha do modo de organização depende da 

comparação entre as alternativas de menor custo86, contrariando assim os 

pressupostos da teoria econômica neoclássica.  

Os custos de transação, compostos, entre outros, pelos custos de transferir, 

capturar e proteger direitos de propriedade, devem ser reduzidos para resolver 

problemas alocativos destes direitos, cabendo ao Estado a garantia de um ambiente 

saudável e estável para o pleno funcionamento dos mercados e instituições, através 

da conferência de segurança. Para a sua teoria, a atividade da empresa, entendida 

como uma coletânea de contratos que interagem, é afetada pela possibilidade da 

quebra de contratos, garantias, salvaguardas, inadimplemento, transferências de 

riscos, passando a partir daí o Estado e institutos de ordem privada a terem vital 

importância na economia. 

Destaca Décio Zylbersztajn87 que “o ordenamento público, ou seja, o papel da 

justiça é tão importante nesse enfoque quanto o ordenamento privado. O desenho 

dos arranjos institucionais – modo de governança – das firmas percebe os riscos 

futuros potenciais inerentes ao ambiente institucional e procura criar salvaguardas”.  

Estas salvaguardas estão diretamente relacionadas com a composição dos 

custos. A composição de custos, tanto de bens quanto de serviços prestados a 

terceiros normalmente considerará todos os insumos utilizados para a 

disponibilização do bem ou serviço para o seu consumidor. 

Considera-se a unidade de produto acabado ou hora de serviço na sua 

construção, levando-se em consideração os insumos, mas também mão-de-obra, 

encargos trabalhistas, previdenciários, financeiros, gastos operacionais, aluguéis, 
                                                           
86 ZYLBERSZTAJN, Décio, e SZTAJN, Rachel. Direito e Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 
5. 
87 ZYLBERSZTAJN, Décio, e SZTAJN, Rachel. Direito e Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 
7. 
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transporte, em alguns casos pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, etc., 

através da utilização de coeficientes, para a verificação do valor final da bem ou 

serviço. 

Contudo, com a crescente complexidade das relações sociais e institucionais, 

são incorporados atualmente outros valores na composição dos custos, como riscos 

ambientais, responsabilidade civil, garantias prestadas, tributos ilíquidos, outras 

contingências diversas, etc. 

 

3.6 O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E A CONTABILIDADE 

 

Para fins de pagamento de tributos, as empresas, sob pena de 

descapitalização, devem fazer provisões para o pagamento daqueles. As provisões 

são constituídas antes da apuração do resultado, onerando a empresa desde o 

momento de sua constituição. Uma característica da provisão é justamente o seu 

valor ser normalmente uma estimativa, ou serem apenas uma probabilidade de 

perdas de valor às quais se refere. Entre os principais tipos de provisões, estão as 

provisões destinadas às contingências fiscais.  

As provisões, tecnicamente, são reduções de ativo ou acréscimos de 

exigibilidade que reduzem o Patrimônio Líquido, e cujos valores não são ainda 

totalmente definidos. Representam, assim, expectativas de perdas de ativos ou 

estimativas de valores a desembolsar que, apesar de financeiramente ainda não 

efetivadas, derivam de fatos geradores contábeis já incorridos; isto é, dizem respeito 

a perdas economicamente incorridas ou prováveis valores a desembolsar originados 

de fatos já acontecidos. 

O provisionamento, assim, afeta diretamente o resultado da empresa, 

influindo diretamente em seu resultado ao final do período contábil. Percebemos aqui 

que as empresas, com suporte nas técnicas contábeis, se acautelam a respeito de 

eventos futuros e por vezes incertos, com vistas a minimizar o impacto dessas 

vicissitudes em suas atividades empresariais. 
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É por isso que - pensamos - a empresa, na qualidade de contribuinte, deve 

ser protegida contra mudanças abruptas na cobrança de tributos, seja em razão de 

modificação na legislação88, seja por conta de alteração no entendimento 

jurisprudencial acerca de determinada exação, para o que entre em cena o princípio 

da proteção à confiança legítima. 

 

3.6.1 PROVISIONAMENTO DE CAPITAL - CRITÉRIOS 

 

Para fins contábeis, o princípio da competência rege a apuração de 

obrigações tributárias contabilizáveis. Assim, o tributo é reconhecido e contabilizado 

no mês de verificação da ocorrência do fato imponível, mesmo sendo pago a 

posteriori, ou mesmo havendo apenas uma possibilidade de pagamento. O art. 184 

da Lei 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas dispõe o seguinte sobre o tema: 

Art. 184. No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de 

acordo com os seguintes critérios:  

I - as obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, 

inclusive Imposto sobre a Renda a pagar com base no resultado do 

exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do 

balanço; 

Para fins de provisionamento de capital são determinados certos critérios a 

serem seguidos. Tais critérios, conforme contidos na definição acima, podem ser 

resumidos da seguinte forma: 

(i) representam um fato contábil já incorrido;  

(ii) reduzem o Patrimônio Líquido; 

(iii) correspondem a expectativa de perdas de ativo ou a estimativa de valores 

a serem desembolsados;  

                                                           
88 O que por vezes é respeitado em razão do princípio constitucional da irretroatividade das normas 
tributárias. 
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(iv) configuram compromissos financeiramente não efetuados;  

(v) representam valores ainda não definidos, mas estimáveis. 

 

3.6.2 CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS PARA PROVISIONAMENTO 

 

Provisões para contingências são aquelas feitas para cobrirem eventuais ônus 

da empresa em razão de litígios judiciais, responsabilidades civis ou ambientais 

realizáveis, entre outras possibilidades, incluindo processos trabalhistas e tributários.  

Para a avaliação destas contingências, devem ser considerados, com a 

devida prudência, as práticas da empresa e sua adequação às normas legais 

vigentes, o histórico de perdas em processos de mesma natureza; e especialmente a 

expectativa de êxito em cada um dos processos, levando em consideração as suas 

características específicas e as decisões já existentes sobre o tema. 

Para o fim do provisionamento, deve ser considerada a opinião dos 

consultores jurídicos da empresa também, bem como de contadores, para a 

apuração de uma estimativa de valores a ser atribuída à contingência, considerando 

ainda as convenções de conservadorismo e prudência.  

Com base nestes elementos, normalmente os riscos são classificados, por 

prática já difundida e consagrada na prática, em “risco provável”, “risco possível” e 

“risco remoto”.  

As práticas recomendam que o risco será classificado como “provável” quando 

existir altas chances de que ocorra a realização da contingência, em razão de haver 

já decisões contrárias ao interesse do contribuinte, e que façam com que se possa 

crer que deverá ser desembolsado o valor referente à contingência, mesmo que em 

algum futuro remoto. 

Assim, recomenda-se a provisão dos valores referentes ao pagamento do 

tributo na contabilidade, o que desde já diminui os resultados da empresa, mas, 
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quando de sua realização, não haverá o desembolso dos valores de forma repentina, 

afetando os resultados de um único período, inclusive com todos os outros prejuízos 

patrimoniais à empresa (incluindo a possibilidade de penhora de bens da empresa, 

afetação da produção e de fluxo de caixa, impedindo pagamento de fornecedores, 

financiamentos, débitos, salários, etc).  

O risco é classificado como “possível” quando há controvérsia na 

jurisprudência com relação às decisões envolvendo determinado tributo. Decisões 

contraditórias, ora sendo favoráveis aos contribuintes, ora sendo desfavoráveis, que 

geram incerteza quanto ao desfecho da ação, fazem com que perdure a dúvida com 

relação à realização do risco. Contudo, pautado no princípio contábil do 

conservadorismo e da boa administração, recomenda-se que sejam feitas provisões 

referentes a tais possíveis contingências.  

Diferentemente ocorre quando há a classificação de risco como “remoto”. Tal 

classificação somente é utilizada quando, havendo um litígio pendente, tanto a 

jurisprudência já existente sobre o assunto, quanto também outros indícios (como 

manifestações de especialistas e características manifestamente ilegais), fazem com 

que se acredite, piamente, que a razão está com o contribuinte, e que o risco é 

mínimo ou inexistente. Tanto se verifica quando um tribunal, reiteradamente, 

classifica um determinado tributo como não devido, ou inconstitucional. Nestes 

casos, não se recomenda a provisão de capital na contabilidade. 

Por essas considerações já se pode perceber a relevância do pronunciamento 

do Poder Judiciário, em especial das Cortes Superiores, para a organização 

econômica e financeira da empresa, de modo que a expectativa que ela deposita 

nos posicionamentos adotados para pautar sua conduta deve ser preservada, sob 

pena de ofensa ao princípio da proteção à confiança legítima. 

 

3.6.3 OBJETIVOS VINCULADOS À ELABORAÇÃO DE 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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A contabilidade comercial tem diversos fins em si, dentre os quais poderíamos 

citar como principais: 

(i) quantificação do patrimônio e do lucro da empresa;  

(ii) proteção aos credores;  

(iii) determinação da quantia de lucro passível de distribuição;  

(iv) informação e accountability.  

A par de tais princípios, é possível verificar quais parâmetros de conduta são 

reclamados na apuração do lucro contábil e, especialmente, averiguar eventuais 

diferenças de escopo entre tais objetivos e a finalidade primordial da apuração do 

lucro tributável, que é a observância da capacidade contributiva. 

É certo que a lei tributária pode dispor sobre a apuração da renda tributável de 

modo diverso das regras contábeis, dando forma potencialmente a um princípio da 

realização próprio. Porém, deve haver boas razões para um desvio do princípio 

tributário da realização em relação ao princípio contábil da competência, pois este, 

orientado pelos objetivos de proteção aos credores e determinação correta do lucro 

distribuível, e aquele, orientado pela igualdade e respeito à capacidade contributiva, 

buscam finalidades similares quanto à precaução na demonstração do resultado. 

De grande importância para o presente estudo configura-se, contudo, uma 

breve abordagem específica dos princípios do conservadorismo e o princípio da 

imparidade. 

 

3.6.4 CONVENÇÃO DO CONSERVADORISMO (PRUDÊNCIA) 

 

A aplicação do regime de competência para o reconhecimento de receitas 

merece ser sopesada em função de elementos circunstanciais (definidos no caso 

concreto), que sinalizem a necessidade de prudência na apuração de renda, de 
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forma a não extrapolar os limites da capacidade econômica da empresa de realizar 

seus ativos e, com isso, fazer frente às suas obrigações, inclusive tributárias. 

Os pensamentos básicos do princípio da realização, precaução e manutenção 

do capital, tornam importante a verificação de um grau de certeza substancial na 

demonstração do resultado. Quando, a partir da análise de riscos, obtêm-se 

diferentes momentos temporais possíveis de realização, a escolha sob aspectos de 

segurança torna-se mais difícil. Quando o princípio da realização não estiver 

detalhadamente explicitado na lei, sua forma concreta depende do grau de 

precaução adotado. 

Assim, frente a uma situação em que haja a possibilidade de atribuição de 

valores diversos para um elemento específico da contabilidade, deverá ser atribuído 

o maior valor para o passivo e o menor valor para o ativo. 

Este princípio especificamente altera o princípio geral do custo como base de 

valor, constante inclusive na Lei das S.A. 

A propósito, a aplicação desse princípio como forma de resguardar a 

expectativa do contribuinte quando ao pronunciamento judicial inclusive já foi objeto 

de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em que o Ministro Herman Benjamin, no 

Recurso Especial nº 654.446/AL, ressalta em seu voto que “na seara contábil, essa 

busca do provimento judicial é exigência do princípio do conservadorismo. Havendo 

resistência do Fisco ao aproveitamento de direito pela empresa, há que buscar 

provimento administrativo ou judicial para legitimar a escrituração”. 

 

3.6.5 PRINCÍPIO DA IMPARIDADE 

 

O princípio da imparidade também é importante para o presente estudo, pois 

impõe requisitos distintos para o reconhecimento de receitas e despesas. Ele 

demanda que os prejuízos sejam reconhecidos ainda que não realizados e os 

ganhos, apenas quando realizados. Neste último caso, trata-se do princípio da 
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realização da renda em sentido estrito, já no primeiro, o princípio da imparidade se 

revela como uma ruptura no princípio da realização, podendo ser visto até mesmo 

como um contra-princípio (eles são antagônicos neste ponto). 

 

3.6.6 REALIZAÇÃO DO RISCO E SEUS IMPACTOS CONTÁBEIS 

 

A provisão, como já exposto, tem impacto direto nos resultados da empresa, e 

justamente em razão disso é que há a determinação de ser feita ou não a provisão. 

Caso ocorra a realização do risco, e desde que esteja provisionado o montante a ser 

desembolsado pelo contribuinte, não haverá maior impacto em seu balanço e 

patrimônio. O problema está justamente no caso de realização do risco combinada 

com o não-provisionamento contábil, em conta específica, de capital para solver o 

valor advindo do risco.  

Frente à obrigatoriedade de pagamento de valor para o contribuinte, e o seu 

impacto, quando este valor for materialmente considerável, o contribuinte deve, de 

alguma forma, solver o débito, sob pena de sofrer maiores sanções, como juros e 

multa, além de sanções de ordem administrativa (não participação em licitações, 

etc.). O pagamento de valor considerável para a empresa pode impactar diretamente 

no seu resultado, afetando inclusive seu próprio patrimônio, como já dito 

anteriormente, podendo ainda o contribuinte sofrer, em processo de execução, a 

penhora de bens, inclusive de bens componentes de seu ativo, bloqueio de contas 

existentes perante entidades do sistema financeiro (o que poderia inviabilizar o 

pagamento de funcionários, fornecedores e financiamentos, inviabilizando assim a 

operação de sociedades de produção de bens ou prestação de serviços).  

Caso seja possível ainda solver o débito, ainda podem persistir as influências 

de uma decisão negativa por um período prolongado, uma vez que o contribuinte 

não estava preparado para, momentaneamente, absorver um débito a mais em suas 

contas, devendo, com isso, proceder a um ajuste imediato de composição de seus 
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custos, afetando seu preço final, e, consequentemente (no caso de empresa que 

atue no mercado), a sua capacidade de concorrência.  

No caso de ganho litígio por parte do contribuinte, os ganhos contingentes só 

podem ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis caso a sentença específica 

referente a cada caso já tenha transitado em julgado, não cabendo contestação 

quanto ao mérito. Então, tem-se a realização do ganho contingente. Contudo, tal 

ganho deve constar em nota explicativa às demonstrações contábeis. 

Mais uma vez aqui se constata que as empresas se pautam naquilo que é 

determinado pelo Poder Judiciário para promover os devidos registros contábeis e 

organizar sua vida econômica e financeira, sendo nítida a necessidade de 

preservação de sua legítima expectativa. 

 

3.7 PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS E O USO DOS POSTULADOS DA 

RACIONALIDADE E DA PROPORCIONALIDADE 

 

Partindo da noção de princípios até então exposta, iremos abordar 

brevemente neste estudo dois postulados normativos específicos, quais sejam, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, porquanto intimamente ligados ao terceiro 

elemento do princípio da proteção à confiança, conforme vimos amiúde 

anteriormente. 

A proporcionalidade é caracterizada pela doutrina e pela jurisprudência como 

uma forma de resposta a problemas concretos e conflitos envolvendo direitos 

fundamentais que apresenta a vantagem de ser particularmente aberta a 

concretizações nacionais, sem deixar de ser racional. 

Inicialmente, o princípio da proporcionalidade foi conceituado pela 

jurisprudência alemã, para a qual resultaria da própria substância dos direitos 

fundamentais e tem status constitucional. 
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A maioria dos constitucionalistas que tivemos a oportunidade de consultar 

considera que a “proporcionalidade em sentido amplo” compõe-se dos princípios da 

adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. 

Eles devem ser aplicados de forma gradual com o fim de descartar: (i) as 

medidas que ofendem o princípio da adequação; (ii) as medidas que ofendem a 

necessidade; e (iii) avaliar a conformidade da medida com as exigências da 

proporcionalidade em sentido estrito. 

No Brasil, a proporcionalidade foi recepcionada como mero exame de 

razoabilidade que seria intrínseco à tradição de common law e também aceito em 

vários países europeus afirmando que os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade são praticamente sinônimos. 

Atualmente, a doutrina brasileira aponta no sentido de que a 

proporcionalidade seria um princípio constitucional não positivado que proibiria o 

exercício de um poder de polícia arbitrário. O rigor da medida estatal dar-se-ia na 

proporção razoável do direito individual atingido. 

De acordo com Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins89, “a proporcionalidade 

deve ser entendida como elemento disciplinador do limite à competência 

constitucional atribuída aos órgãos estatais de restringir a área de proteção de 

direitos fundamentais, configurando um limite de seu poder limitador”. 

Ainda quanto à proporcionalidade e à razoabilidade, a Professora Lúcia Valle 

Figueiredo disserta o que segue: 

Em síntese: a razoabilidade vai se atrelar à congruência lógica 

entre as situações postas e as decisões administrativas. Vai se 

atrelar às necessidades da coletividade, à legitimidade, à 

economicidade. 

                                                           
89 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 191. 
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Ao lado da razoabilidade traz-se à colação, também como 

princípio importantíssimo, o da proporcionalidade. Com efeito, 

resume-se o princípio da proporcionalidade em que as medidas 

tomadas pela Administração estejam na direta adequação das 

necessidades administrativas.  

Vale dizer: só se sacrificam interesses individuais em função de 

interesses coletivos, de interesses primários, na medida da 

estrita necessidade, não se desbordando do que seja realmente 

indispensável para a implementação da necessidade pública. 

Traduz o princípio da razoabilidade a relação de congruência 

lógica entre o fato (motivo) e a atuação concreta da 

Administração.90 

O quanto acima asseverado encontra-se muito bem elucidado nos 

ensinamentos da Professora Odete Medauar, a qual, entendendo que o princípio da 

proporcionalidade engloba o da razoabilidade, obtempera que: 

[...] O princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no 

dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, 

restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente 

necessária ao atendimento do interesse público, segundo critério 

de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as 

atuações administrativas para que sejam tomadas decisões 

equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação 

custo-benefício, aí incluindo o custo social.91 

A jurisprudência pátria, por sua vez, é rica em julgados no sentido da 

aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.92 

Porém, não obstante a aparente equivalência entre os conceitos de 

proporcionalidade e razoabilidade, rendemo-nos, mais uma vez, às conclusões 

alcançadas por Humberto Ávila: 
                                                           
90 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2ª 
edição, p. 46. 
91 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 146. 
92 Apenas a título ilustrativo, citamos o RESP 330.677, o MS 7.260 e ROMS 13.617, todos julgados 
pelo Superior Tribunal de Justiça. 
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4.10 O postulado da razoabilidade aplica-se, primeiro, como diretriz 

que exige a relação das normas gerais com as individualidades do 

caso concreto, quer mostrando sob qual perspectiva a norma deve ser 

aplicada, quer indicando em quais hipóteses o caso individual, em 

virtude de suas especificidades, deixa de se enquadrar na norma geral. 

Segundo, como diretriz que exige uma vinculação das normas jurídicas 

com o mundo ao qual elas fazem referência, seja reclamando a 

existência de um suporte empírico e adequado a qualquer ato jurídico, 

seja demandando uma relação congruente entre a medida adotada e o 

fim que ela pretende atingir. Terceiro, como diretriz que exige a relação 

de equivalência entre duas grandezas. 

4.11 O postulado da proporcionalidade aplica-se nos casos em que 

exista uma relação de causalidade entre um meio e um fim 

concretamente perceptível. A exigência de realização de vários fins, 

todos constitucionalmente legitimados, implica a adoção de medidas 

adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito.93 

Desse modo, a proporcionalidade deve ser entendida como regra ou critério 

decisório para problemas de concretização dos direitos, principalmente colimando-se 

o seu efeito clássico de representar óbice à ação estatal, enquanto que a 

razoabilidade deve balizar a aplicação das normas ou dos princípios com vistas a 

alcançar a sua finalidade mesma. 

No contexto de tensão entre os princípios é que se torna indispensável a 

existência de um juízo de ponderação por parte do julgador, do legislador e da 

administração pública, para que se perfaçam as mudanças necessárias sem que 

isso acarrete um ambiente de insegurança e de imprevisão. 

A garantia da proteção à confiança, conforme se observou, revela-se um 

instrumento que objetiva a proteção da confiança legitimamente expectada por parte 

do indivíduo em decorrência de um determinado comportamento estatal. Busca, 

assim, um ideal de segurança, de previsão e de estabilidade. Isto é o que dá sentido 

                                                           
93 Op. Cit. pág. 182. 
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a existência do princípio da proteção à confiança, portanto, seu resultado 

finalístico.94 

Muitas vezes, o princípio da proteção à confiança legítima é posto à prova em 

face do princípio da legalidade, isto é, quando a expectativa do cidadão, por 

exemplo, foi criada a partir de um ato ilícito advindo do Estado, deverá ser 

ponderada a aplicação da lei com efeitos retro-operantes (maculando a confiança) ou 

a proteção do direito sobre o qual a confiança se formou (em detrimento da lei). 

Nesse momento é que os postulados da proporcionalidade e razoabilidade 

encontram o seu papel, devendo ser utilizados para a solução desse conflito. 

 

3.8 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA 

LEGÍTIMA EM OUTROS PAÍSES 

 

Já verificamos que a proteção à confiança deve ser galgada à posição de 

princípio dentro do ordenamento jurídico. Com efeito, como lembra Patrícia Ferreira 

Baptista, “um estudo que pretenda traçar critérios e limites para a aplicação do 

princípio da proteção da confiança legítima no direito brasileiro não poder prescindir 

de uma investigação do direito estrangeiro”.95 

Embora não expressamente previsto nas Constituições de alguns países, o 

princípio da proteção à confiança se revela implicitamente na ordem jurídica 

internacional. Ainda assim, sua efetividade e a sua natureza de princípio se mostram 

inabaladas.96 

                                                           
94 SILVA, Veríssimo Tarrago da. O princípio da proteção à confiança no âmbito do direito tributário. 
(Artigo extraído do Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Jurídicas e Sociais, apresentado 
como requisito para obtenção do título de Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do 
Estado do Rio Grande do Sul), em 10 de dezembro de 2009. 
95 BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Segurança jurídica e proteção da confiança legítima no direito 
administrativo: análise sistemática e critérios de aplicação no direito administrativo brasileiro. Tese de 
doutorado apresentada ao Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP. São 
Paulo, 2006, p. 83. 
96 DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário. São Paulo: 
Noeses, 2009, p. 321 
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Takis Tridimas observa que o respeito da confiança legítima é um dos 

princípios gerais mais frequentemente invocado no direito comunitário. Ele 

reconhece que, embora a esmagadora maioria dos pedidos baseados em violação 

do princípio tenha sido rejeitada, em alguns casos esse pleito tem merecido 

acolhimento. Revela também que o princípio pode ser invocado na medida em que a 

própria Comunidade tiver previamente criado uma situação que pode dar origem a 

uma expectativa legítima, a qual pode surgir da legislação anterior ou fora da 

atuação das instituições comunitárias. O princípio só pode ser invocado quando a 

instituição ou modificação da legislação é a causa imediata da confiança legítima. 

Além disso, a violação do princípio pode ser invocada apenas quando as 

expectativas legítimas em causa forem frustradas pela Comunidade ou por seus 

agentes: 

Respect for legitimate expectations is one of the most oft-invoked 

general principles of Community law. It has found fertile ground for its 

application particularly in agriculture and staff cases. Although the 

overwhelming majority of claims based on breach of the principle have 

been rejected, in some cases such actions have succeeded leading to 

the annulment of the measure concerned or liability in damages on the 

part of the Community. The principle acquires particular importance in 

he context of retroactive application of laws. It may also be invoked in 

other contexts but only to the extent that the Community itself has 

previously create a situation which can give rise to a legitimate 

expectation. Such expectations may arise out of previous legislation or 

out of conduct of the Community institutions. The principle may be 

invoked only where the legislation or conduct of the institution 

concerned is the proximate cause of the legitimate expectation. Also, 

breach of the principle may be pleaded only where the legitimate 

expectations in issue have been frustrated by the Community or its 

agents.97 

Ricardo Garcia Macho trabalha a necessidade de harmonia entre os princípios 

da segurança jurídica, da confiança legítima e da legalidade: 

                                                           
97 TRIDIMAS, Takis. The General Principles of EC Law. New York: Oxford University Press, 1999. p. 
169. 
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El principio del respeto de la seguridad jurídica y de la confianza 

legítima tienen que ser combinados en su aplicación con el de 

legalidad de la acción administrativa. Cuál de estos principios va a 

aplicarse depende en cada caso de la confrontación del interés público 

co los intereses privados en juego: de una parte, en la Sentencia de 22 

de marzo de 1961 hay que ponderar el interés de los beneficiarios, 

que partían de la presunción de buena fe que no debían pagar la 

contribución por la chatarra y llevaban sus negocios, partiendo de la 

estabilidad de esta situación (confianza legítima). Por otra parte, se 

encuentra el interés de la Comunidad, la cual tiene que preocuparse 

de hacer funcionar de manera regular el mecanismo de 

compensación, basado en la solidaridad de todas las empresas 

consumidoras de chatarra, y que tiene que vigilar que las otras 

empresas que pagan sus impuestos no sufran los efectos pecuniarios 

de una exoneración de sus competidores, ilegalmente acordada 

(legalidad de la acción administrativa). 98 

O jurista espanhol Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero retrata o princípio da 

confiança legítima no direito inglês: 

[...] el principio de confianza legítima ha encontrado un acomodo 

constitucional más firme desde que el fundamento del common law ha 

ido sustituyendo a la vieja doctrina del ultra vires. Y aunque aún no 

exista una declaración judicial por la que se levante acta de defunción 

de dicha doctrina, el hecho es que la Corte de Apelación  no ha tenido 

empacho en adoptar el principio, incluso en contradicción con 

precedentes vinculantes. Esta decisión no poco tiene que ver con los 

fenómenos que acabamos de describir de una forma algo 

esquemática. Pero sólo de esta manera podemos destilar la 

importancia que tiene el reconocimiento y la articulación 

jurisprudencial del principio de confianza legítima en el ordenamiento 

administrativo inglés.99 

                                                           
98 MACHO, Ricardo Garcia. Contenido y limites del principio de la confianza legítima: estudio 
sistematico en la jurisprudencia del tribunal de justicia, In Libro homenaje al profesor Jose Luis Villar 
Palasi. Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1989, p. 455. 
99 RAMÍREZ-ESCUDERO, Daniel Sarmiento. El principio de confianza legítima en el Derecho inglês: 
la evolución que continúa, In Revista Española de Derecho Administrativo nº 114, abril-junio. Madrid: 
Civitas, 2002, p. 241. 
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Anthony Gordon aborda os contextos em que a expectativa legítima é 

utilizada: 

The term legitimate expectation has long been used in a variety of 

context and in a variety of ways by United Kingdom courts. Although 

the different uses of the term have often been demanded by the 

specific circumstances of cases, the different uses have also 

corresponded with divergent judicial understandings of what can, in 

any event, properly be the object of a legitimate expectation.100 

Melanie Roberts retrata que, quando o indivíduo tem a expectativa de receber 

ou de manter o recebimento de determinado benefício, a ele deve ser resguardado 

do direito de defendê-lo, justamente com supedâneo no que chama de expectativa 

legítima substantiva: 

The courts have accepted that procedural protection should be given 

where an individual has a legitimate expectation of procedural 

protection such as a hearing or of a consultation before a decision is 

made. Fairness dictates that the expectation of a hearing, or other 

procedural protection be fulfilled. It is also accepted that where an 

individual has a legitimate expectation that a benefit of a substantive 

nature will be granted, or if already in receipt of the benefit, that it will 

be continued, then fairness too dictates that expectation of the benefit 

should give the individual the entitlement to be permitted to argue for 

its fulfillment. In this situation de decision-maker merely has to hear 

what the individual has to say but does not have to give the substantive 

benefit. What has been the subject of some controversy is whether or 

not a legitimate expectation that a benefit of a substantive nature will 

be granted, or if already in receipt of the benefit, that it will be 

continued, can give rise to substantive protection, in other words to the 

individual obtaining or continuing to receive the benefit. This is what is 

referred to as substantive legitimate expectations.101 

                                                           
100 ANTHONY, Gordon. Procedure, Substance, and Proportionality: Legitimate Expectations in United 
Kingdom Administrative Law, in European Review of Public Law, Vol. 15, nº 4. Europe: Esperia 
Publication Ltd. winter/hiver 2003, p. 1174. 
101 ROBERTS, Melanie. Public Law Representation and Substantive Legitimate Expectations, In The 
Modern Law Review Limited, jan/2001, vol. 64, issue 1. Oxford: Blackwell Publishers, 2001, p. 112-
113. 
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E para arrematar o assunto, valemo-nos novamente das reflexões de Daniel 

Sarmiento Ramírez-Escudero: 

Puede afirmarse con seguridad que el valor detrás de la confianza 

legítima es lo suficientemente fuerte como para tener una extensión 

transnacional, y, a pesar de las diferencias en la articulación concreta 

del principio en cada ordenamiento, pensamos que la racionalidad 

interna del mismo es idéntica en el contexto jurídico occidental.102 

 

3.9 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA 

LEGÍTIMA NO BRASIL 

 

Conquanto o estudo e a aplicação do princípio da proteção à confiança ainda 

careçam de maior de desenvolvimento, já se mostra possível identificar na legislação 

alguns dispositivos onde se prestigiou direta ou indiretamente o princípio da 

segurança jurídica e, mais especificamente, o mencionado princípio da proteção à 

confiança. 

A questão da segurança jurídica passou a ter maior relevância com a edição 

das Leis nº 9.868/99 e nº 9.882/99, as quais, ao regulamentarem o processo e 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória de 

constitucionalidade e da arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

todas perante o Supremo Tribunal Federal, reconheceram o valor constitucional da 

segurança jurídica, possibilitando a sua utilização como parâmetro para que a 

Excelsa Corte decida acerca dos efeitos prospectivos das decisões proferidas em 

controle abstrato de constitucionalidade. 

Nesse sentido, tanto o artigo 27 da Lei nº 9.868/99 quanto o artigo 11 da Lei 

nº 9.882/99 reconheceram, expressamente, a possibilidade de o Supremo Tribunal 

Federal, ao julgar uma Ação Direita de Inconstitucionalidade ou uma Arguição de 

                                                           
102 RAMÍREZ-ESCUDERO, Daniel Sarmiento. El principio de confianza legítima en el Derecho inglês: 
la evolución que continúa, In Revista Española de Derecho Administrativo nº 114, abril-junio. Madrid: 
Civitas, 2002, p. 241. 
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Descumprimento de Preceito Fundamental, mediante quorum qualificado, dar 

efetividade à ponderação do dogma da nulidade da lei declarada inconstitucional 

com algum princípio protegido pela norma constitucional violada, tendo por 

parâmetro motivos de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. 

Sem embargo da premissa teórica que, por tradição, é reconhecida no Brasil, 

segundo a qual a inconstitucionalidade se situa no plano da validade, havendo de 

ser nula - e não meramente anulável - uma lei inconstitucional, não pode ser 

ignorado o fato de que os referidos dispositivos legais passaram a permitir 

textualmente que o Supremo Tribunal Federal, a partir daqueles elementos 

(segurança jurídica e excepcional interesse social), restrinja os efeitos temporais da 

declaração de inconstitucionalidade. Isso significa dizer que, mesmo sendo a lei 

inconstitucional, exsurge a necessidade, em alguns casos, da manutenção de seus 

efeitos jurídicos. 

 

3.9.1 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA NA VISÃO 

DO PODER JUDICIÁRIO 

 

A atividade do Poder Judiciário é voltada, substancialmente, para o passado, 

na medida em que as decisões judiciais, em regra, resolvem questões fáticas 

anteriores ao pronunciamento jurisdicional.103 

Tanto é assim que o magistrado, no exercício de sua função proeminente, é 

orientado pelas normas vigentes ao tempo dos fatos narrados pelas partes litigantes, 

que, em princípio, são anteriores à sua decisão judicial. 

                                                           
103 Diferente é a atividade legislativa, em que suas atividades são direcionadas para o futuro. Como 
esclarece Luís Roberto Barroso, na obra Mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em 
matéria tributária : segurança jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. In 
Processo Administrativo Tributário. Coordenação de Reinaldo Pizolio. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 
p. 136, “legislar é criar o direito positivo, provendo para novas situações”. 
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É evidente que, apesar de voltada para o passado, a decisão judicial pode 

pulverizar os seus efeitos para o presente e para o futuro, a depender da eficácia 

que se pretenda (declaratória, condenatória ou constitutiva). 

Ocorre que a jurisdição, geralmente, tem causado alguns problemas de 

cognoscibilidade, porquanto se verifica, com certa frequência, a falta de 

fundamentação adequada das decisões judiciais ou ainda a ausência de 

apontamento de divergências entre as decisões, órgãos ou Tribunais. 

Do mesmo modo, identifica-se um problema de confiabilidade acarretado pela 

atividade jurisdicional, em razão de alteração de entendimentos anteriores já 

solidificados por outros novos em sentido diverso, com efeitos retro-operantes, 

deixando de resguardar os direitos daqueles que se guiaram regularmente a partir da 

jurisprudência firmada em período anterior. 

De uma maneira geral, o princípio da confiança legítima é tratado pelo Poder 

Judiciário como princípio da segurança jurídica, pelo menos até os dias atuais. Em 

outras palavras, as Cortes Judiciais, inicialmente, não tem feito a devida distinção 

entre a proteção da expectativa legítima do cidadão e a segurança jurídica, conforme 

já exposto anteriormente. 

De qualquer forma, porém, a análise do princípio da confiança legítima pelo 

Poder Judiciário ainda é muito incipiente, pelo que ainda há de se acompanhar a 

evolução de sua aplicação a partir da jurisprudência a ser formada.  

A propósito, Ricardo Garcia Macho aponta que o princípio da proteção à 

confiança legítima é delineado pela jurisprudência: 

La violación del principio de la confianza legítima aparece como 

reacción del juez a una utilización abusiva de la norma jurídica o acto 

administrativo, que sorprende la confianza de las personas 

destinatarias de la norma, que no esperaban tal reacción normativa, al 

menos sin unas ciertas medidas transitorias que paliasen esos efectos 

tan bruscos. Se trata de todas formas de un principio que ha sido 

acuñado por la jurisprudencia y que, como todo principio de tales 

características, hay que estudiarlo en cada caso concreto y no en 
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términos abstractos. Por ello, sólo un examen de la jurisprudencia 

permitirá poner de relieve los elementos característicos del principio y 

sus limites.104 

Igualmente pertinentes foram as ponderações do Ministro Decano Celso de 

Mello, do Supremo Tribunal Federal, no voto exarado nos autos da Ação Cautelar nº 

1.886, em que abordou especificamente a necessidade de observância da 

segurança jurídica, aqui tomada na acepção de proteção à confiança legítima do 

contribuinte na seara tributária: 

Esse quadro de divergências decisórias, especialmente porque 

delineado no âmbito desta Suprema Corte, compromete um valor 

essencial à estabilidade das relações entre o Poder Público, de um 

lado, e os contribuintes, de outro, gerando situação incompatível com a 

exigência de segurança jurídica, que se agrava ainda mais, por se 

instaurar em matéria tributária, em cujo âmbito se põem em evidência 

as relações sempre tão estruturalmente desiguais entre o Estado e as 

pessoas em geral.105 

Diante desse quadro, é fundamental que o Poder Judiciário observe o seu 

dever de fundamentação suficiente e racional das decisões judiciais, assim como a 

proibição de mudanças jurisprudenciais retroativas que desprezem as confianças 

legítimas e a obrigação de moderação na alteração de entendimentos, sob pena de 

se causar insegurança jurídica e, inclusive, violar o princípio da proteção à confiança 

legítima. 

 

3.9.2 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA 

LEGÍTIMA NO DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

                                                           
104 MACHO, Ricardo Garcia. Contenido y limites del principio de la confianza legítima: estudio 
sistematico en la jurisprudencia del tribunal de justicia, In Libro homenaje al profesor Jose Luis Villar 
Palasi. Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1989, p. 456. 
105 AC – QO nº 1.886, Min. Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.11.2008. 
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No Direito Tributário também se encontra a discussão acerca da aplicação do 

princípio da proteção à confiança. É invocado e se concretiza pela proibição de 

retroatividade das leis gravosas, da exigência de não-surpresa e de vedação da 

imprevisibilidade, da relativização da legalidade em favor da proteção da expectativa 

legítima, da irreversibilidade do ato de lançamento por erro de direito e de valoração 

de fatos, da autovinculação pela regulamentação, informações e respostas de 

autoridades financeiras, da proibição de revogação de isenções onerosas e da 

sujeição plena da revogação das isenções gratuitas à anterioridade, da exclusão ou 

redução de multas e da proibição de analogia na fixação do tipo tributário.106 

De acordo com Ricardo Lobo Torres: 

O princípio da proteção da confiança do contribuinte, construído 

principalmente pelo Tribunal Constitucional da Alemanha, aproxima-se 

do princípio da boa-fé e, como este, ingressa no direito administrativo 

e no tributário, mas é indefinível. Em linhas gerais significa que o 

Estado deve respeitar a segurança dos direitos fundamentais do 

contribuinte, agindo segundo a moralidade e a equidade. Aparece 

amalgamado aos princípios da legalidade, irretroatividade e proibição 

de analogia. Mas também se consubstancia em inúmeros 

subprincípios e normas de proteção da expectativa do contribuinte, e 

em deveres da Administração, como sejam: irrevisibilidade do 

lançamento por erro de direito ou de valoração do fato, inalterabilidade 

do critério jurídico do lançamento e da resposta à consulta, 

irrevogabilidade das isenções condicionadas a encargo, do 

beneficiário, dever de assistência ao contribuinte e exclusão ou 

limitação de multas.107 

É que o Direito Tributário situa-se exatamente neste ambiente de tensão entre 

a necessidade de arrecadação tendente a custear os anseios democráticos e a 

indispensável imposição de limites ao exercício desta atividade.108 

                                                           
106 LOSSO, Marcelo Ribeiro. O princípio da proteção à confiança nas relações contratuais entre o 
Estado. (Dissertação de mestrado – Pontifícia Universidade Católica do Paraná), Curitiba, 2008, p. 94. 
107 TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da Proteção da Confiança do Contribuinte. Revista Fórum de 
Direito Tributário 6: 9, 2003. 
108 SILVA, Veríssimo Tarrago da. O princípio da proteção à confiança no âmbito do direito tributário. 
(Artigo extraído do Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Jurídicas e Sociais, apresentado 
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Podemos identificar uma primeira necessidade de proteção à confiança, na 

seara tributária, a partir da leitura do artigo 100, inciso III e parágrafo único, do 

Código Tributário Nacional109, quando prevê a exclusão da imposição de 

penalidades, a cobrança de juros moratórios e a atualização do valor monetário da 

base de cálculo do tributo quando o contribuinte se guia com base nas práticas 

reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. 

José Jayme de Macêdo Oliveira comenta o citado dispositivo de lei, 

esclarecendo que, apesar de a obrigação tributária decorrer exclusivamente da 

previsão legal, “se a própria administração, mesmo contrariamente ao direito 

positivo, adota certo procedimento com notável freqüência, a termo de levar os 

contribuintes a agirem de modo igual, eis aí as práticas reiteradas que se constituem 

em normas complementares das leis, cujo efeito primordial é exonerar de sanção 

quem as tenha seguido”.110 

Importante trazer à colação a ementa de acórdão proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça, que reconheceu a inaplicabilidade de multa no caso de 

acompanhamento de prática reiterada pelos atos da Administração Pública: 

TRIBUTÁRIO. PRÁTICA REITERADA DE ATOS PELA 

ADMINISTRAÇÃO. PENALIDADE INAPLICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 100, INC. III, PAR. ÚNICO, DO CTN. 

1. RESTANDO CONFIGURADA A PRÁTICA CONSTANTE DE ATOS 

PELA ADMINISTRAÇÃO, HÁ DE SE APLICAR O PRECEITO 

INSCULPIDO NO ART. 100, III, PAR. ÚNICO, DO CTN, QUE EXCLUI 

O CONTRIBUINTE DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES, DA 

COBRANÇA DE JUROS DE MORA E A ATUALIZAÇÃO DO VALOR 

MONETÁRIO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. 

                                                                                                                                                                                      
como requisito para obtenção do título de Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do 
Estado do Rio Grande do Sul), em 10 de dezembro de 2009. 
109 “Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e 
dos decretos: 
[...] omissis 
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 
[...] omissis 
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, 
a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.” 
110 OLIVEIRA, José Jayme de Macedo. Código tributário nacional : comentários, doutrina e 
jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 247. 
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2. RECURSO IMPROVIDO.111 

Na órbita administrativa, há inúmeros julgados no sentido de que deve ser 

preservada a postura do contribuinte que se ancorou na orientação exarada pela 

própria fiscalização, resguardando-lhe o direito ao afastamento das penalidades. 

Selecionamos, entre muitos, o seguinte julgado: 

Impõe-se excluir a imposição de penalidade, a cobrança de juros de 

mora e a correção monetária da base de cálculo do lançamento 

efetuado em função de procedimento errôneo adotado pelo 

contribuinte, que seguiu as instruções contidas no manual de 

orientação expedido pela administração tributária. Os manuais de 

orientação, através dos quais as normas tributárias são didaticamente 

apresentadas para facilitar, anualmente, o preenchimento das 

declarações de rendimentos, identificam-se como normas 

complementares admitidas no art. 100 do CTN, já que são atos 

normativos por excelência e resultam de prática reiteradamente 

observada pela autoridade administrativa.112 

O princípio da proteção à confiança legítima também encontra amparo legal, 

no âmbito tributário, na regra contida no artigo 146 do Código Tributário Nacional113, 

que resguarda o contribuinte das mudanças de critérios jurídicos adotados pelos 

governos, que tenha como consequência o agravamento da situação daquele.114 

É por isso que, segundo José Jayme de Macêdo Oliveira: 

[...] Soa incontrastável que, se o contribuinte age em conformidade 

com ato baixado pela própria administração, ou com prática 

reiteradamente por ela adotada, ou com o expresso em convênio 

oficial firmado, não pode sujeitar-se a qualquer tipo de sanção, mesmo 

de caráter moratório. Quem erra (e, nesse caso, foi o Fisco), não pode 

aproveitar-se disso, eis o princípio geral do direito. A nova diretriz 

                                                           
111 REsp 162.616/CE, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 15/06/1998, p. 53. 
112 CSRF. Acórdão 01-1.027, Conselheiro Relator Benedito Onofre Evangelista, DOU 26.09.1994. 
113 “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.” 
114 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A Segurança Jurídica do Contribuinte (Legalidade, Não Surpresa e 
Proteção à Confiança Legítima). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 231-232. 
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posta pela autoridade, alterando posição firmada antes, produzirá 

efeitos para o futuro (ef. CTN, art. 146), ficando o contribuinte obrigado 

apenas a pagar o tributo acaso devido, em seu valor nominal. Não há 

negar o conteúdo inquestionavelmente ético e moral deste 

comando.115 

Aprofundando um pouco mais o assunto, Zuudi Sakakihara comenta o artigo 

146 do Código Tributário Nacional nos termos que seguem: 

A norma jurídica tem sempre um sentido unívoco, que o jurista procura 

apreender, mediante a utilização dos meios, ou critérios que a ciência 

do direito lhe oferece. Embora seja normal e natural que a norma 

enseje diversas e diferentes interpretações, de acordo com os critérios 

que se utilizem, o seu verdadeiro sentido é sempre único, pelo menos 

num determinado momento histórico. Se a diversidade de 

entendimento não permitir a apreensão do sentido unívoco da norma, 

caberá ao Poder Judiciário dizê-lo de forma definitiva e incontrastável. 

Admitir que uma norma possa ter mais de um sentido, num mesmo 

momento histórico, importa total subversão do direito, que se tornaria 

incapaz de realizar o seu principal objetivo de pacificação social, seja 

regulando o comportamento do indivíduo na sociedade, seja 

prevenindo conflitos intersubjetivos de interesse. 

De qualquer modo, como a diversidade de entendimento de uma 

mesma norma é sempre possível, não há dificuldades em aceitar que 

a autoridade administrativa, convencendo-se da incorreção dos 

critérios utilizados na constituição do crédito tributário, adote outros, 

vindo a interpretar o fato tributário de forma diferente. 

As modificações que assim se introduzem nos critérios adotados no 

exercício do lançamento têm como resultado modificações qualitativas 

e quantitativas do crédito tributário, não mediante a alteração da 

norma tributária, mas mediante a mudança do entendimento que se 

deu a essa norma. Não se cria nova norma, mas simplesmente se 

declara o novo sentido que a autoridade administrativa lhe dá. 

Tendo natureza exclusivamente declaratória, fica evidente que a nova 

interpretação da norma, ainda que conduza a resultados 

                                                           
115 OLIVEIRA, José Jayme de Macedo. Código tributário nacional : comentários, doutrina e 
jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 248-249. 
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substancialmente diferentes daqueles produzidos pelo entendimento 

anteriormente adotado, poderá ser aplicada retroativamente, deste a 

vigência desta, inclusive a fatos geradores já ocorridos. 

No entanto, se o crédito tributário já tiver sido constituído segundo os 

critérios anteriormente adotados, ter-se-á uma situação jurídica 

consolidada, cuja estabilidade deve ser preservada e, por isso, impede 

a aplicação retroativa do novo entendimento.116 

A despeito da alta carga tributária já imposta aos contribuintes nacionais, 

estes, a duras penas, adaptaram-se ao ambiente em que atuam, e como 

consequência de tanto, a carga tributária é parte da composição do preço final das 

operações, estando o mercado em equilíbrio. 

Este conceito, justamente em razão da sua relatividade e por ser o padrão no 

ambiente em que atuam, acaba sendo considerado (por falta de opção, obviamente) 

o padrão “justo”, adequado às operações dos contribuintes.  

A incidência tributária sobre fatos pretéritos, ou sobre fatos futuros, mas de 

forma repentina, pode gerar um ônus que, quando transferido na cadeia de relações 

entre os contribuintes, pode criar empecilhos ou mesmo inviabilidades para as 

operações, como aumento repentino de preço final (que inviabiliza a oferta dos 

produtos no mercado, ou sua competitividade mercadológica, através da geração de 

um ‘desequilíbrio’ financeiro imediato), ou diminuição da margem de lucro (o que 

pode inviabilizar o pagamento de funcionários, gerar demissões ou mesmo a falta de 

pagamento do tributo). 

 

                                                           
116 SAKAKIHARA, Zuudi. Código Tributário Nacional Comentado. Coord. Vladimir Passos de Freitas. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 630. 
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4 MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA 

 

A jurisdição é um poder uno do Estado, como expressão de poder estatal117, 

pois não seria próprio falar em diversas jurisdições, que expressariam na verdade a 

existência de diversas soberanias em um Estado. Contudo, a doutrina divide a 

jurisdição em diversas jurisdições, para fins de seu estudo, de acordo com suas 

características predominantes com base no seu exercício. Há, então, a divisão 

funcional da jurisdição para que haja uma prestação estatal mais eficaz 

(principalmente nos casos de justiça especializada), bem como uma divisão em 

razão da posição hierárquica dos órgãos dotados de jurisdição, no caso entendidos 

como superior e inferior. 

No que interessa ao presente estudo, destacamos que o órgão máximo na 

organização judicial brasileira, que está no topo da hierarquia nacional do Poder 

Judiciário, e que exerce a jurisdição em nível superior ao de todos os outros juízes e 

tribunais é o Supremo Tribunal Federal. Também merece realce a criação, a partir da 

Constituição Federal de 1988, do Superior Tribunal de Justiça, cuja principal função 

é a proteção à legislação federal, por meio da interpretação, aplicação, eficácia ou 

vigência de leis federais, prezando pela uniformidade de entendimentos sobre as leis 

federais. Esses órgãos de cúpula do Poder Judiciário são conhecidos e 

mencionados, tanto no meio jurídico em geral quanto neste trabalho acadêmico, 

como Cortes ou Tribunais Superiores, e são os principais responsáveis pela 

hermenêutica jurídica nacional. 

A palavra hermenêutica vem do grego hermeneuein, usualmente traduzido 

como interpretar. Esta, por sua vez, vem do latim, significando “penetrar mais 

adentro”118. A hermenêutica constitui-se, assim, na compreensão mais aprofundada 

do objeto do estudo, buscando desvendar o significado verdadeiro incluso na 

matéria, que só se revela mediante a sua compreensão, feita através de 

mecanismos científicos, utilizando-se, contudo, de diversas abordagens propostas e 
                                                           
117 ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. 21ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 150. 
118 SOARES, Ricardo Maurício Freire. A Interpretação constitucional: uma abordagem filosófica. In 
Leituras Complementares de Direito Constitucional – Controle de Constitucionalidade e Hermenêutica 
Constitucional. Editora JusPodium: 2008, p. 96. 



 88

discutidas ao longo dos anos por estudiosos (gramatical, histórica, teleológica, etc) 

para o real desvendamento da verdade. 

Transportada tal ideia para o campo do direito, podemos concluir os 

operadores da lei utilizam-se o tempo todo da hermenêutica, para interpretar e 

compreender a ordem jurídica. 

Nos termos de Wróblewski: 

[…] la interpretación legal juega un papel central en cualquier discurso 

jurídico. En el discurso jurídico-práctico se relaciona con la determinación del 

significado de los textos legales y a menudo influye en la calificación de los 

hechos a los que se aplican las reglas legales. En el discurso teórico-jurídico, 

en el nivel de la dogmática jurídica, la llamada interpretación doctrinal se 

utiliza con frecuencia para sistematizar el derecho en vigor y para construir 

conceptos jurídicos. Las reglas legales se interpretan también en la actividad 

legislativa cuando el legislador tiene que determinar el significado de un texto 

legal ya existente y cuando considera las posibles interpretaciones que, en 

situaciones futuras, puedan tener las reglas que él va a promulgar”.119 

Ocorre que, mesmo com a utilização do processo de hermenêutica, nem 

sempre os operadores do Direito chegam à mesma conclusão ou, se chegam, 

mantêm o seu entendimento em relação a alguma tese, pois, como já visto, a 

sociedade vive em constante transformação. 

Até o capítulo anterior, abordamos a necessidade de proteção da expectativa 

legítima dos cidadãos nos atos praticados pelo Poder Público. Doravante, faremos a 

análise da aplicação do princípio da proteção à confiança legítima nas hipóteses em 

que Poder Judiciário, no exercício da jurisdição e fazendo uso da hermenêutica, 

altera o seu posicionamento a respeito de determinada matéria. 

Essa abordagem é muito bem colocada por Patrícia Ferreira Baptista, nos 

seguintes termos: 

[...] trata-se sobretudo de saber se, e até que ponto, é possível e 

legítimo ao cidadão confiar na estabilidade da jurisprudência dos 
                                                           
119 WRÓBLEWSKI, Jerzy. Constitución y teoria general de la interpretación jurídica. Madrid: Editorial 
Civitas, 1988, p. 17. 
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tribunais superiores. Imagine-se, por exemplo, que, exista um 

entendimento jurisprudencial sumulado reconhecendo a não-

incidência de um determinado imposto sobre uma operação comercial. 

Confiando nessa jurisprudência, um agente econômico celebra 

inúmeras transações sob a tipologia daquela operação considerada 

intributável. Inesperadamente, porém, sem que haja qualquer 

alteração normativa, a Corte Superior decide rever o seu entendimento 

e passa a admitir a incidência do tributo naquela hipótese. Além de ver 

frustrada a confiança depositada na jurisprudência sumulada, o agente 

econômico experimenta significativo prejuízo financeiro. A pergunta 

que aqui se põe é: constituiu a jurisprudência superior uma base 

própria para a aplicação do princípio da proteção da confiança 

legítima?120 

A resposta a essa indagação também será buscada no desenvolvimento 

deste trabalho acadêmico. 

A primeira questão que se coloca, ao analisar a modificação da jurisprudência, 

é a investigação acerca da vinculação ou não do Poder Judiciário aos seus próprios 

pronunciamentos. 

A legislação processual pátria permite aos magistrados o livre convencimento 

a respeito das provas que lhe são apresentadas para a solução das lides, mas sua 

decisão, evidentemente, deve ser fundamentada, por exigência até do artigo 93, 

inciso IX, da Constituição Federal. De acordo com a redação do artigo 131 do Código 

de Processo Civil, em particular, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos 

fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; 

mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento”. 

Nelson Nery explica o significado do livre convencimento motivado do 

magistrado nos seguintes termos: 

2. Livre convencimento motivado. O juiz é soberano na análise das 

provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com o seu 

                                                           
120 BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Segurança jurídica e proteção da confiança legítima no direito 
administrativo: análise sistemática e critérios de aplicação no direito administrativo brasileiro. Tese de 
doutorado apresentada ao Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP. São 
Paulo, 2006, p. 145. 
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convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu 

convencimento. Decisão sem fundamentação é nula pleno iure (CF 93 

IX). Não pode utilizar-se de fórmulas genéricas que nada dizem. Não 

basta que o juiz, ao decidir, afirme que defere ou indefere o pedido por 

falta de amparo legal; é preciso que diga qual o dispositivo de lei que 

veda a pretensão da parte ou interessado e porque é aplicável no caso 

concreto.121 

Ocorre que, atualmente, esse livre convencimento do magistrado, embora 

resguardado pela Lei, vem dividindo espaço com a necessidade de aplicação da 

jurisprudência, que vem ganhando cada vez mais força no ordenamento jurídico 

brasileiro, o que pode ser facilmente identificado com as mais recentes alterações na 

legislação, como a redação do artigo 557 do Código de Processo Civil, que permite 

ao relator negar seguimento a recurso que esteja em confronto com a jurisprudência 

do tribunal; como a súmula vinculante, que impede a adoção de entendimento 

diverso pelas instâncias inferiores, conforme será visto pormenorizadamente adiante; 

como a introdução do artigo 543-C ao Código de Processo Civil, que instituiu a 

sistemática dos recursos repetitivos, balizando a uniformização dos julgamentos a 

respeito da mesma matéria; entre outros. 

Regina Helena Costa assinala que, atualmente, é “inegável o papel da 

jurisprudência como fonte do direito”, e que “a jurisprudência tem ganho cada vez 

mais visibilidade, especialmente no campo tributário, à vista do elevado grau de 

litigiosidade existente nessa seara”.122 No mesmo sentido, Luís Roberto Barroso 

apregoa que “nos últimos anos, por fatores diversos, a jurisprudência dos tribunais, 

notadamente do STF, tornou-se elemento fundamental para a estabilidade e a 

harmonia do sistema jurídico”.123 

De acordo com Hartmut Maurer, “a obrigação dos tribunais, de decidir 

segundo sua convicção jurídica, exclui também, fundamentalmente, uma vinculação 

                                                           
121 NERY, Nelson Junior. Código de Processo Civil Comentado : e Legislação Extravagante. 7ª 
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 532. 
122 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 27. 
123 BARROSO, Luís Roberto. Mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria 
tributária : segurança jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. In Processo 
Administrativo Tributário. Coordenação de Reinaldo Pizolio. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 140-
141. 
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jurídica à jurisprudência judicial superior”. Porém, conclui o citado autor que também 

há bons fundamentos para que a jurisprudência seja observada no momento da 

decisão, tais como “a posição e função dos tribunais (do recurso jurídico) supremos, 

os pontos de vista da unidade e da continuidade da jurisprudência, a força de 

convicção das decisões judiciais superiores, a reflexão que uma sentença 

desviadora, aliás, será anulada e coage as partes processuais à continuação do 

conflito jurídico em planos superiores com outros custos, o alívio dos próprios 

tribunais por referência à jurisprudência judicial superior”.124 

Diante dessa nova ordem, acreditamos que, como regra, os magistrados não 

só podem como devem observar a jurisprudência (cujo conceito será explorado no 

próximo item) formada a respeito de determinada matéria. Mas, excepcionalmente, 

se houver uma justificativa para a mudança do entendimento acerca da aplicação da 

norma, não deve o Poder Judiciário manter o seu posicionamento anterior. E é 

natural que assim seja, pois, como já tivemos a oportunidade de demonstrar mais de 

uma vez, a sociedade vive em constante transformação e o Direito deve ser capaz 

de interpretar esse fenômeno, adaptando-se à nova realidade. 

Ricardo Lodi Ribeiro pontua que: 

O Estado deve garantir a segurança jurídica do cidadão no que 

concerne aos efeitos dos atos pro ele praticados de acordo com a 

orientação dada, não só pelo Poder Executivo, mas também pelo 

Poder Judiciário, sobretudo em relação à jurisprudência dos Tribunais 

Superiores. Embora o efeito da decisão seja, em regra, vinculante 

apenas às partes no processo, a orientação pretoriana, uma vez 

estabelecida de forma constante e consolidada, acaba por se constituir 

objeto de confiança para os cidadãos, que passam a adotar a 

interpretação pretoriana a partir do precedente.125 

Por outro lado, parece-nos evidente que, para que seja legitimada essa 

alteração de exegese, deve haver respeito às posições anteriormente adotadas, isto 

é, a mudança deve ser feita de maneira estruturada. Isso porque há necessidade de 

                                                           
124 MAURER, Hartmut. Garantia de continuidade e proteção à confiança, in Contributos para o Direito 
do Estado. Trad. Luís Afonso Heck, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 135. 
125 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A Segurança Jurídica do Contribuinte (Legalidade, Não Surpresa e 
Proteção à Confiança Legítima). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 239. 
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preservação de direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos, coisas julgadas, enfim, 

garantias resguardadas à luz do já tratado princípio da segurança jurídica. Queremos 

com isso dizer que o reconhecimento do princípio da segurança jurídica não implica 

imobilidade do Direito, mas os efeitos da mudança de jurisprudência devem ser 

controlados, a fim de que não fira a confiança legítima dos cidadãos. 

 

4.1 CONCEITO DE JURISPRUDÊNCIA 

 

Não se pode falar em proteção à confiança legítima diante da modificação de 

jurisprudência sem a prévia conceituação dos institutos jurídicos que envolvem esse 

Direito. É por essa razão se mostram necessárias algumas explicações a respeito 

daquilo que se pode entender por jurisprudência, especialmente em relação ao 

objeto deste estudo. 

De Plácido e Silva assim conceitua o termo jurisprudência: 

JURISPRUDÊNCIA. Derivado do latim jurisprudentia, de jus (Direito, 

Ciência do Direito) e prudentia (sabedoria), entende-se literalmente 

que é a ciência do Direito vista com sabedoria. 

Os romanos definiam-na, segundo Ulpiano, como o conhecimento das 

coisas divinas e humanas e a ciência do justo e do injusto: divinarum 

atque humanarum rerum notia, justi atque injusti scientia. 

E, segundo Demangeat, assim se exprimindo, Ulpiano quis mostrar 

que o verdadeiro jurisconsulto deve conhecer não somente a natureza 

divina, mas a natureza e o destino do homem, porque, para distinguir 

o justo do injusto, o moral do imoral, é preciso partir dos altos 

problemas filosóficos, que nos dão conhecimento das coisas divinas e 

humanas. 

Modernamente, é jurisprudência aplicada também no sentido de 

Ciência do Direito. 

Mas, como já anotavam os comentadores romanos, traz consigo um 

sentido subjetivo e outro objetivo, de modo que não significa 

simplesmente a noção científica das leis, ligada à capacidade de 
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aplicação aos casos concretos, mas compreende um sistema de 

doutrinas, que têm por objeto os direitos e as obrigações (Gluck). 

É claro o sentido literal: o Direito aplicado com sabedoria. 

Assim é que se entende a jurisprudência como sábia interpretação e 

aplicação das leis a todos os casos concretos que se submetam a 

julgamento da Justiça. Ou seja, o hábito de interpretar e aplicar e 

aplicar as leis aos fatos concretos, para que, assim, se decidam as 

causas. 

Desse modo, a jurisprudência não se forma isoladamente, isto é, pelas 

decisões isoladas. É necessário que se firme por sucessivas e 

uniformes decisões, constituindo-se em fonte criadora do Direito e 

produzindo um verdadeiro jus novum. É necessário que, pelo hábito, a 

interpretação e explicação das leis a venham formar. 

Os romanos sempre a consideram como a fonte do Direito, 

designando-a como auctoritas rerum perpetuo similiter judicatarum, 

embora Justiniano aconselhasse que não se lhe desse uma 

autoridade exagerada, cum non exemplis sed legibus judicandum sit. 

Aliás, é firmado hoje que a jurisprudência somente obriga a espécie 

julgada, não sendo, propriamente, fonte de Direito. 

Mas, a verdade é que a jurisprudência firmada, em sucessivas 

decisões, vale como verdadeira lei. 

O conjunto de acórdãos de um tribunal forma a sua jurisprudência, que 

se diz mansa e pacífica quando se verifica repetida e uniforme para os 

mesmos casos e iguais relações submetidos a seu veredicto.126 

Não destoa a definição de Maria Helena Diniz, para quem a jurisprudência, 

além de ser considerada Ciência do Direito, também conforma (i) um conjunto de 

decisões judiciais uniformes ou não, ou, ainda, (ii) um conjunto de decisões 

uniformes de juízes e tribunais sobre uma dada matéria.127 

Segundo Regina Helena Costa, “a aplicação reiterada das normas jurídicas 

por órgãos do Poder Judiciário constrói pensamento hábil a orientar a conduta dos 

jurisdicionados, bem como a influenciar as condutas dos legisladores e 

                                                           
126 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. 
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 806. 
127 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Volume 3. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 28. 
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administradores na busca de aperfeiçoamentos e modificações que o ordenamento 

jurídico requer”.128 

Preferimos conduzir o nosso raciocínio a respeito da conceituação da 

jurisprudência tomando por fundamento as abalizadas palavras do mestre Miguel 

Reale: 

Pela palavra “jurisprudência” (stricto sensu) devemos entender a forma 

de revelação do direito que se processa, através do exercício da 

jurisdição, em virtude de uma sucessão harmônica de decisões de 

tribunais. 

(...) 

É a razão pela qual o Direito jurisprudencial não se forma através de 

uma ou três sentenças, mas exige uma série de julgados que 

guardem, entre si, uma linha essencial de continuidade e coerência. 

Para que se possa falar em jurisprudência de um Tribunal, é 

necessário certo número de decisões que coincidam quanto à 

substância das questões objeto de seu pronunciamento. 

A contrário do que pode parecer à primeira vista, as divergências que 

surgem entre sentenças relativas às mesmas questões de fato e de 

direito, longe de revelarem a fragilidade da jurisprudência, 

demonstram que o ato de julgar não se reduz a uma atitude passiva 

diante dos textos legais, mas implica notável margem de poder 

criador. Como veremos, as divergências mais graves, que ocorrem no 

exercício da jurisdição, encontram nela mesma processos capazes de 

atenuá-las, quando não de eliminá-las, sem ficar comprometida a força 

criadora que se deve reconhecer aos magistrados em sua tarefa de 

interpretar as normas, coordená-las, ou preencher-lhes as lacunas. Se 

é um mal o juiz que anda à cata de inovações, seduzido pelas “últimas 

verdades”, não é mal menor o julgador que se converte em autômato a 

serviço de um fichário de arestos dos tribunais superiores.129 

Percebemos que o conceito de jurisprudência, de uma maneira geral, foi 

sofrendo algumas variações ao longo do tempo, e hoje esse instituto pode ser 

                                                           
128 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 27. 
129 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. Ed., São Paulo: Saraiva, 2002. p. 167-168 
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adotado, em resumo, como a orientação pretoriana a respeito de determinado 

assunto. A propósito, existe uma discussão, de longa data, se a jurisprudência seria 

ou não fonte formal do direito. Entendemos desnecessária essa abordagem no 

presente estudo, de modo que iremos nos limitar à constatação, já prenunciada por 

Luís Roberto Barroso, de que “no Brasil dos últimos anos, o papel da jurisprudência 

teve tal expansão que alguns autores passaram a incluí-la no rol das fontes formais 

do direito”.130 Deveras, é fato notório a força que a jurisprudência vem angariando no 

ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual não nos parece louvável qualquer 

tentativa de negar o movimento de valorização do papel dos precedentes judiciais. 

Tomando por base as orientações de Heiki Pohl, Mizabel Abreu Machado 

Derzi observa que, na análise de um caso individual, uma decisão judicial fornece a 

resposta a duas indagações: uma singular, atinente ao processo sub judice, e outra 

geral, aplicada a casos similares. Estar-se-á diante da mesma jurisprudência nas 

hipóteses em que as respostas à pergunta geral forem as mesmas.131 

 

4.2 SÚMULA VINCULANTE 

 

A ampla reforma pela qual passou o Poder Judiciário, com o advento da 

Emenda Constitucional 45/2004, incluiu a inovação veiculada no artigo 103-A, que 

autoriza o Supremo Tribunal Federal a aprovar, após reiteradas decisões sobre 

matéria constitucional, súmula jurisprudencial dotada de força vinculante, nos 

seguintes termos132: 

                                                           
130 BARROSO, Luís Roberto. Mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria 
tributária : segurança jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. In Processo 
Administrativo Tributário. Coordenação de Reinaldo Pizolio. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 142. 
131 DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé 
objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: 
Noeses, 2009, p. 259. 
132 BARBOZA, Fernando Luiz Duarte. A ressalva contida na parte final da Súmula Vinculante nº 4 do 
Supremo Tribunal Federal e seus reflexos no Direito do Trabalho. Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 
1861, 5 ago. 2008. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/11575>. Acesso em: 18 nov. 
2010. 
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Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 

provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 

reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, 

a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem 

como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida 

em lei. 

Analisando o citado dispositivo constitucional, Cândido Rangel Dinamarco 

assim se pronuncia, litteratim: 

Como é notório, vencendo misoneístas resistências também notórias, 

a emenda constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004 introduziu 

na Constituição Federal a figura das súmulas vinculantes a serem 

emitidas pelo Supremo Tribunal Federal com a capacidade de se 

imporem a juízes de todas as Justiças ou graus de jurisdição, bem 

assim a todos os órgãos dos demais Poderes do Estado (Const., art. 

103-A). Ao declararem assim imperativamente “a validade, a 

interpretação e a eficácia de normas determinadas” (art. 103-A, § 1º), 

com validade para todos os casos que se enquadrem na fattispecie de 

cada uma delas, essas súmulas são autênticos atos normativos, de 

eficácia geral e abstrata – não tão geral nem tão abstrata quanto a 

eficácia de uma lei ou da própria Constituição, mas suficientemente 

geral e abstrata para se expandir muito além dos limites subjetivos e 

objetivos de um processo (supra, n. 5).133 

De fato, as súmulas vinculantes equivalem, guardadas as devidas proporções, 

às normas gerais e abstratas a que se submetem os cidadãos, de modo que, na 

eventual hipótese de se modificar um entendimento sumulado com força vinculante – 

o que é possível – hão de ser respeitados e resguardados os atos desses 

jurisdicionados com base no pronunciamento anterior, em homenagem ao princípio 

da proteção à confiança legítima. 

                                                           
133 DINAMARCO, Cândido Rangel. Processo Civil Empresarial. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, 
p. 54. 
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Podemos utilizar, como exemplo, o julgamento levado a cabo nos autos dos 

Recursos Extraordinários 559.882-9 e 560.626-1, os primeiros casos em que 

aplicada a modulação de efeitos na esfera tributária, nos quais foi reconhecida a 

inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/91, que fixaram prazo de 

dez anos para a prescrição e decadência dos créditos previdenciários. Em resumo, a 

fundamentação para a declaração de inconstitucionalidade deu-se pelo o fato de que 

a matéria é reservada à lei complementar, por força do artigo 146, inciso III, “b”, da 

Constituição Federal. O ministro Gilmar Mendes, na condição de relator, entendeu 

que a declaração de inconstitucionalidade com pronúncia retroativa de nulidade 

acarretaria o ajuizamento de inúmeras ações objetivando a repetição dos tributos 

recolhidos com base nos prazos declarados inconstitucionais. 

Sugeriu o Ministro, então, a modulação dos efeitos da decisão para que 

apenas fosse autorizada a restituição nas hipóteses em que, em data anterior ao 

julgamento do recurso extraordinário, o contribuinte houvesse impugnado, seja na 

esfera judicial ou administrativa, a exigência da contribuição sob o fundamento da 

inconstitucionalidade dos aludidos prazos. 

Destarte, apesar de reconhecida a contrariedade à constituição, os 

contribuintes que ainda não houvessem contestado a exigência do crédito tributário 

em 12/06/2008 não poderiam mais fazê-lo, tendo sido editada a súmula vinculante nº 

8/STF, segundo a qual “são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do 

Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de 

prescrição e decadência de crédito tributário”. 

Misabel Abreu Machado Derzi aborda o julgamento referido acima e rechaça a 

modulação de efeitos tal qual determinada pelo Supremo Tribunal Federal: 

Mas se as condições são diferentes, como ocorreu no recentíssimo 

precedente, relativo aos REs n. 559.882-9 e 560.626-1/RS, julgamento 

de 11/06/2008, em que se declarou a inconstitucionalidade dos arts. 

45 e 46 da Lei 8.212/91 e do parágrafo único do art. 5º do Decreto-lei 

1.569/77, sem a pronúncia de nulidade, a fundamentação genérica da 

segurança jurídica não demonstra ser a melhor. Com base nela se 

proibiu a restituição dos valores, injustamente já recolhidos, a título de 

tributo, aos cofres públicos. A grande diferenciação, que se tem de 
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fazer nesse último caso, em relação às hipóteses anteriores de justa 

modulação dos efeitos, first impression, reside no fato de que, nas 

relações tributárias, existem dois lados da questão. Apenas os tolos 

contribuintes adimplentes suportaram, em seus ombros, o peso da 

segurança de todos. Essa é a questão.134 

Realmente, embora a intenção dos Ministros do Supremo Tribunal Federal 

tenha sido, provavelmente, resguardar a confiança daqueles que buscaram o seu 

direito perante o Poder Judiciário, em detrimento daqueles que permaneceram 

inertes, verdade é que estes últimos, confiando na presunção de legalidade das 

normas, tiveram o seu patrimônio reduzido em razão de cobrança de tributo 

inconstitucional. 

 

4.3 A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E SEUS 

EFEITOS 

 

Para que se possa considerar uma mudança de jurisprudência, faz-se mister a 

presença de alguns requisitos básicos, como a existência de pelo menos duas 

decisões judiciais eficazes conflitantes sobre o mesmo objeto, isto é, que tenham a 

mesma situação de fato e o mesmo fundamento jurídico. Também é pressuposto 

necessário que a decisão modificada tenha transitado em julgado. 

Diz-se que, para a mudança de jurisprudência, são necessárias duas ou mais 

decisões diametralmente opostas sobre determinada matéria. Isso porque, se o novo 

precedente traz apenas uma inovação, um novo fundamento jurídico, não haverá a 

necessária contraposição a justificar a alteração de um entendimento. 

Da mesma forma, quando dois órgãos do mesmo Tribunal decidem de forma 

diversa, mas sem trânsito em julgado das decisões, estar-se-á diante de divergência 

jurisprudencial, e não de uma genuína e verdadeira mudança de jurisprudência. 

                                                           
134 DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário. São Paulo: 
Noeses, 2009, p. 583. 
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Quando o contribuinte pauta sua atuação com base em decisões de Tribunais 

Superiores ainda não transitadas em julgado, isto é, desprovidas de eficácia, e 

advém um novo julgamento com a aplicação de entendimento diverso, não se pode 

dizer que agiu ele legitimamente com base na decisão modificada, de modo que não 

se pode dizer que essa expectativa possa ser amparada. Noutros termos, o 

contribuinte agiu por sua conta e risco, pois a existência de decisões não transitadas 

em julgado, como dito, não são passíveis de gerar confiança a ser protegida 

juridicamente. 

Mizabel Abreu Machado Derzi trabalha a questão da definitividade da decisão 

judicial quando o Poder Judicial opta por determinado sentido da norma, nos 

seguintes termos: 

A decisão judicial configura o fechamento da plurissemia da linguagem 

da norma legal, como vimos. Escolhida uma alternativa de sentido 

possível, dentro do enunciado lingüístico do legislador, as demais 

alternativas não estarão mais disponíveis, sustentamos, exatamente 

porque foram afastadas pelo Poder Judiciário, em entendimento 

consolidado. Desde o momento em que a escolha se dê, que tal 

fechamento ocorra, o espaço, discricionariamente deixado pelo 

legislador e dotado de uma cadeia de signos e significados inúmeros, 

concretiza-se e fixa-se em certo sentido único, formando-se verdadeira 

expectativa normativa de comportamento para todos, integrantes do 

mesmo grupo de casos. A norma judicial seleciona o significado 

adequado, o melhor para o caso ou grupo de casos. 

[...] 

Uma vez exercida a escolha “livre” pelo Poder Judiciário, com base 

nas alternativas autorizadas pela norma legal, enfim, dando-se o 

encontro do Direito, formam-se expectativas normativas, agora mais 

precisas e determinadas, a dirigir o comportamento das pessoas.135 

Sabemos que o Poder Judiciário não está adstrito à sua própria 

jurisprudência, podendo mudar de orientação, especialmente diante das alterações 

normativas que normalmente se operam no ordenamento jurídico e das mutações 

                                                           
135 DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé 
objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: 
Noeses, 2009, p. 266. 
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fáticas decorrentes da evolução da sociedade. Aliás, a própria substituição dos 

magistrados, especialmente dos Ministros das Cortes Superiores, pode dar ensejo à 

mudança de determinado entendimento.136 Mas, para além de se saber se é 

permitido ou não ao Poder Judiciário modificar a jurisprudência, é de crucial 

relevância vislumbrar a forma e os efeitos com que essa decisão será tomada. 

As decisões judiciais, por sua própria natureza, normalmente se projetam para 

o passado. Para que se possa reconhecer a retroatividade da mudança de 

jurisprudência, por outro lado, é necessário que a decisão modificadora desconsidere 

a confiança do cidadão nos casos em que o seu comportamento foi pautado. 

Já vimos que o princípio da segurança jurídica exige a o conhecimento, a 

confiança e a calculabilidade do Direito, daí porque não é tal princípio compatível, em 

tese, com a retroatividade. É que o cidadão atua com base nas regras vigentes ao 

tempo de sua ação ou inação, mas, com a retroatividade da norma ou da aplicação 

de uma decisão judicial, por exemplo, tem a sua conduta valorada com suporte em 

outra norma ou decisão com valor distinto, que não lhe era possível conhecer 

anteriormente. Em resumo, o problema da retroatividade engloba, por assim dizer, a 

inexistência e o desconhecimento da norma ou da decisão judicial posterior, por 

parte do cidadão, no momento de sua ação. 

A proteção da expectativa legítima do cidadão em detrimento da mudança de 

jurisprudência foi abordada pelo eminente processualista Cândido Rangel 

Dinamarco, nos seguintes termos: 

O tema colocado é o das mutações jurisprudenciais como fatores de 

frustração de expectativas de um universo de jurisdicionados, com 

uma ponderada indagação sobre a legitimidade ou ilegitimidade da 

imediata e generalizada imposição de seus resultados. Esse instigante 

tema resvala (somente resvala) na eterna discussão acerca da 

jurisprudência como fonte do direito, sem se confundir com ela nem 

                                                           
136 Esse ponto foi observado por Regina Helena Costa em seu Curso de Direito Tributário, 
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estar condicionado a uma tomada de posição a seu propósito – mas 

remontando, como se verá, a alguns conceitos e premissas de intensa 

aplicação à dimensão temporal da eficácia das normas jurídicas. 

Queremos então saber se e em qual medida uma radical alteração da 

jurisprudência acerca de um tema de direito substancial de interesse 

de um extenso universo de sujeitos poderá repercutir no julgamento 

futuro de outras causas, entre outros sujeitos, relativas a fatos 

ocorridos antes da modificação. Serão – pergunto – serão tão grandes 

e significativas as diferenças entre a edição de uma lei nova e a 

alteração de uma linha jurisprudencial de bem mais de uma década, a 

ponto de se reputar sempre legítima a imposição imediata da 

jurisprudência nova, quando notoriamente a lei nova é 

constitucionalmente impedida de atingir situações já consolidadas 

(direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos, coisa julgada material – 

Const., art. 5º, inc. XXXVI)?137 

Para que seja possível se cogitar a retroatividade da mudança de 

jurisprudência, faz-se necessário que a nova decisão que modifica o entendimento 

anterior desconsidere a confiança do indivíduo nos casos em que o seu 

comportamento foi orientado. 

Também na atividade jurisdicional repercute o princípio da proteção à 

confiança. Maior exemplo é a observância da coisa julgada. Pode-se trazer, ainda, 

os efeitos vinculantes de decisões do Supremo Tribunal Federal como demonstração 

da previsibilidade da atividade jurisdicional do Estado.138 

Mizabel Abreu Machado Derzi aborda os efeitos da mudança de 

jurisprudência nos termos que seguem: 

Interessam-nos as mudanças de jurisprudência, as reviravoltas 

jurisprudenciais, seus limites e princípios a observar. Se, 

supervenientemente, o Poder Judiciário muda a sua decisão, 

escolhendo outra alternativa (antes possível, em razão do leque de 

significados da cadeia de signos), cria nova norma, específica e 
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determinada. Tal norma nova equivale a uma nova “lei”, pois a lei 

anterior, ainda vigente no sentido formal, tinha sido dotada de um só 

conteúdo, unívoco, pois sofrera o esvaziamento dos demais sentidos 

alternativos, por decisão do próprio Poder Judiciário.139 

De fato, quando o Poder Judiciário deixa de aplicar determinado entendimento 

em prol de uma nova exegese a respeito da mesma matéria, o efeito prático, mutatis 

mutandis, é o mesmo da criação de uma nova norma, razão pela qual existe a 

necessidade de preservação das condutas dos jurisdicionados praticadas com base 

na jurisprudência anterior. 

 

4.4 MODIFICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NO ÂMBITO TRIBUTÁRIO 

 

A alteração da jurisprudência na seara tributária, por vezes, pode acarretar 

prejuízos deletérios àqueles contribuintes que confiaram na manutenção do 

entendimento firmado a partir de julgamentos anteriores, e que fizeram seus cálculos 

econômicos e financeiros a partir do entendimento judicial acerca da aplicação da 

norma até então existente. 

É claro que, diante de uma situação em que a jurisprudência é alterada sem 

que sejam controlados e adequados os efeitos da modificação em relação àqueles 

que criaram suas expectativas em relação ao entendimento anterior, torna-se 

inevitável o sentimento de injustiça e de descrença em relação ao Direito. Essa 

situação de surpresa e frustração pode abalar a confiabilidade, a calculabilidade e a 

estabilidade do ordenamento jurídico. 

É por isso que o Estado deve garantir a segurança jurídica do cidadão no que 

concerne aos efeitos dos atos por ele praticados de acordo com a orientação dada, 
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 103

não só pelo Poder Executivo, mas também pelo Poder Judiciário, sobretudo em 

relação à jurisprudência dos Tribunais Superiores.140 

Apenas para se ter uma ideia geral, recentemente141, o Ministro Ricardo 

Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de dois recursos 

extraordinários interpostos pela União contra acórdãos do TRF da 4ª Região que 

reconheceram o direito do contribuinte do IPI de creditar-se do valor do tributo na 

aquisição de insumos favorecidos pela alíquota zero e pela não tributação, concluiu 

pela possibilidade de modulação dos efeitos nos processos de natureza subjetiva 

(controle difuso), embora não tenha sido acompanhado pelos demais Ministros 

daquela Corte. 

Em outras palavras: pelo voto proferido, é de se admitir, no controle difuso - 

onde em regra os efeitos são, em regra, ex tunc e inter partes -, que estes efeitos 

possam ser modulados para preservação da estabilidade de relações jurídicas 

preexistentes, sem que para tanto seja instado o Senado Federal a se pronunciar. 

Ao fundamentar seu voto, o Ministro se consubstanciou nos seguintes 

argumentos: 

a) o ordenamento (leia-se o artigo 27 da Lei 9.868/99 e art. 11 da Lei 

n. 9.882/99), no controle concentrado, na medida em que 

simplesmente autoriza o STF a restringir os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, sem qualquer outra limitação expressa, a rigor 

não exclui a modulação da própria eficácia subjetiva da decisão (...);  

b) que o STF, ao exercer um múnus de matiz político ("guarda da 

constituição"), se lhe admite considerável margem de 

discricionariedade exatamente para que ele possa dar efetividade ao 

princípio da supremacia constitucional;  

c) o STF, ao proceder a modulação realiza a ponderação de valores e 

de princípios abrigados na própria Constituição;  

                                                           
140 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A Segurança Jurídica do Contribuinte (Legalidade, Não Surpresa e 
Proteção à Confiança Legítima). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 239. 
141 Informativo STF n. 463. 
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d) por fim, ressaltou-se que, embora esteja se tratando de processos 

subjetivos, quando a matéria é discutida pelo Plenário, a decisão 

resultante, na prática, surtirá efeitos erga omnes. Isto pois, na medida 

em que haja uma decisão do Plenário, várias outras surgirão, sempre 

baseadas naquela. 

Este precedente reconhece, por via obtusa, que as decisões de Tribunais 

Superiores geram efeitos paradigmáticos para o restante da sociedade, acarretando, 

mesmo que indiretamente, efeitos erga omnes. 

O ordenamento jurídico, ao autorizar o Supremo Tribunal Federal a proceder à 

modulação dos efeitos no controle concentrado (feitos de natureza objetiva), não 

estaria a excluir a possibilidade de modulação dos efeitos no controle difuso (feitos 

de natureza subjetiva). 

No entendimento do Ministro, citado acima, os fundamentos que autorizam a 

modulação dos efeitos das decisões prolatadas nos processos de índole objetiva, se 

aplicam, mutatis mutandis, aos processos de índole subjetiva. Daí se concluir que 

tais fundamentos também encartariam razões de segurança jurídica ou excepcional 

interesse social, requisitos para a modulação de efeitos das sentenças do Supremo 

Tribunal Federal. 

Acaso prevalecesse esse entendimento, vislumbrar-se-ia situação inédita em 

nosso ordenamento jurídico, pela mistura de características de dois sistemas 

distintos: o difuso (common law) e o concentrado (civil law). Em outras palavras, 

atribuir-se-ia efeitos erga omnes (típicos do controle concentrado) a um feito 

subjetivo (controle difuso, onde tipicamente os efeitos são inter partes), sem 

intervenção do Senado, o que pareceria algo inovador em nosso sistema. 

Nesse contexto, podemos constatar que há uma tendência à flexibilização de 

institutos jurídicos no Brasil, de modo que haja uma prestação mais efetiva de 

serviços jurídicos, buscando cada vez mais a segurança jurídica, a agilidade dos 

serviços pelo Poder Judiciário, a garantia dos direitos fundamentais para os 

jurisdicionados, utilizando, para tanto, quando necessário, da aproximação de dois 

sistemas jurídicos historicamente distintos, mas que aos poucos se aproximam e 

acabam se interligando, pois, enquanto o sistema de common law reforça cada vez 
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mais a segurança jurídica por meio da maior relevância atribuída em seus julgados 

para a lei, o sistema de civil law aproveita-se de institutos já incorporados ao Direito 

nacional (o controle difuso da constitucionalidade) para estender os seus domínios, 

mediante formas inovadoras de aplicação. 

No presente capítulo objetivamos abordar a proteção à confiança jurídica do 

ponto de vista da atuação dos Tribunais Superiores, não só do Supremo Tribunal 

Federal especificamente, mas também eventualmente do Superior Tribunal de 

Justiça. 

Mesmo não havendo no sistema jurídico pátrio previsão expressa de 

modulação de efeitos de sentença por parte do Superior Tribunal de Justiça, cabe a 

análise e a avaliação do sistema atualmente vigente, para concluirmos sobre 

possíveis instrumentos para a compatibilização de interesses, e a transmissão de 

garantia para os jurisdicionados, visando principalmente a não surpreender o 

contribuinte com decisões prejudiciais, inovadoras do sistema tributário. 

 

4.5 MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA 

LEGÍTIMA 

 

Já vimos que toda a mudança abala a estabilidade, e que o Direito é o veículo 

utilizado para disciplinar essa relação conflituosa. É preciso que, nos casos em que o 

Poder Judiciário proceda à alteração de entendimento sobre determinada matéria de 

Direito, seja garantida a proteção do jurisdicionado em relação aos efeitos dessa 

mutação, sob pena de deixá-lo ao alvedrio de verdadeira armadilha. 

São precisas e preciosas as palavras de Cândido Rangel Dinamarco a esse 

respeito: 

Ao discorrer sobre os temas assim postos, indago se as mutações 

jurisprudenciais como essa de que agora cogito não são verdadeiras 

armadilhas capazes de colher de surpresa aqueles que, confiando na 
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estabilidade de uma orientação pretoriana quinzenária, pautaram sua 

conduta e seus procedimentos empresariais segundo ela. Como 

também já disse, já não estou em um exame particularizado, mas nas 

repercussões gerais de uma tomada de posição portadora de outros 

juízos e reveladora de outras normas destinadas a reger aquela 

conduta e aqueles procedimentos pretéritos. Quero colocar as coisas 

no plano do logos de lo razonable e do princípio da proporcionalidade, 

em busca de soluções que, sem contrariar as grandes premissas e 

estruturas do modelo processual brasileiro, sejam capazes de permitir 

uma sadia dinâmica jurisprudencial e, ao mesmo tempo, resguardar as 

legítimas expectativas plantadas e alimentadas pelos tribunais ao 

longo de muitos anos.142 

Luís Roberto Barroso assim pondera: 

Se é o Poder Judiciário, e sobretudo o Supremo Tribunal Federal, no 

sistema brasileiro, o órgão que define em última análise qual é o 

direito, a modificação do entendimento consolidado da Corte sobre 

determinada matéria modifica o direito vigente e, sob a perspectiva do 

cidadão, isso equivale, em todos os elementos relevantes, à alteração 

do próprio texto legislado. Ora, a fim de proteger o indivíduo, a 

Constituição ocupa-se de impor limites à inovação legislativa. Pelas 

mesmas razões, e na linha do que já se destacou acima, uma 

Suprema Corte que decide modificar sua jurisprudência consolidada 

deve preocupar-se com cuidados semelhantes.143 

Por outro lado, o fato de haver alteração de jurisprudência com efeitos em 

relação ao passado não pressupõe, necessariamente, que exista proteção à 

confiança. Nos casos em que a expectativa do cidadão não for legítima, ou seja, 

quando não atendidos os requisitos para que se estabeleça verdadeira mutação de 

entendimento pelo Poder Judiciário, essa confiança é indigna de proteção. 

                                                           
142 DINAMARCO, Cândido Rangel. Processo Civil Empresarial. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, 
p. 46. 
143 BARROSO, Luís Roberto. Mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria 
tributária : segurança jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. In Processo 
Administrativo Tributário. Coordenação de Reinaldo Pizolio. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 144. 
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Assim, há de se ter cuidado no manejo do princípio da proteção à confiança, 

porquanto não pode ele servir de instrumento de limitação injustificada da 

capacidade do Poder Público de promover as medidas necessárias ao 

desenvolvimento da sociedade.144 Aliás, importante lembrar que, em razão da 

valorização que a jurisprudência vem recebendo nos últimos anos, faz-se mister que, 

na mesma proporção, seja tomada com cautela qualquer modificação dos 

precedentes, porquanto cada vez mais os cidadãos guiarão seus comportamentos a 

partir das decisões oriundas do Poder Judiciário. 

Por isso, é preciso que a confiança tenha uma base145, que é justamente a 

existência de ao menos duas decisões judiciais eficazes e antagônicas. Com efeito, 

a primeira decisão será a base da confiança em relação ao comportamento do 

cidadão que se pretende conservar. A proteção da expectativa deve exsurgir quando 

o cidadão, de maneira legítima, espera que a sua atitude seja resguardada assim 

como ela foi orientada pela “decisão modificada”. 

O eminente Professor Paulo de Barros Carvalho, com muita profundidade, 

explica que o sistema jurídico, de maneira geral, repudia a retroatividade da lei e dos 

efeitos das decisões judiciais nos casos em que seja necessária a proteção das 

legítimas expectativas: 

Nosso ordenamento positivo rejeita com força e veemência que as 

normas jurídicas retroajam para atingir situações consolidadas no 

tempo. As exceções são pouquíssimas e literalmente consignadas. 

Certo que as disposições fazem referência ao direito posto pelo Poder 

Legislativo, pelas leis complementares, delegadas, ordinárias, medidas 

provisórias, decretos legislativos e resoluções. Todavia, esses são 

instrumentos introdutores de normas emanados por aquele Poder da 

República. A rejeição é a mesma quando se tratar de normas postas 

por decretos do Chefe do Executivo, por instruções ministeriais, por 

                                                           
144 BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Segurança jurídica e proteção da confiança legítima no direito 
administrativo: análise sistemática e critérios de aplicação no direito administrativo brasileiro. Tese de 
doutorado apresentada ao Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP. São 
Paulo, 2006, p. 131. 
145 Relembramos que Hartmut Maurer aponta que deve haver um fundamento de confiança criado ou 
aprovado pelo Estado na base do princípio da proteção à confiança (MAURER, Hartmut, Garantia de 
continuidade e proteção à confiança, in Contributos para o Direito do Estado. Trad. Luís Afonso Heck, 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 65). 
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portarias, etc., unidades normativas exaradas pelo Poder 

Administrativo. E, da mesma forma, aplica-se ao Poder Judiciário, foco 

ejetor de normas preponderantemente individuais e concretas, se bem 

que haja muitas individuais e abstratas (servidão de passagem, por 

exemplo) e até gerais e abstratas, como os Regimentos, votados e 

aprovados pelos Ministros que compõem a Corte. Quando o assunto 

gira em torno de normas jurídicas, nosso pensamento se projeta, 

desde logo, para o Legislativo, mas é um equívoco pensar que os 

demais Poderes não editem regras jurídicas (aqui empregada a 

expressão como equivalente nominal de normas).146 

Não é absurdo ou meramente retórico, portanto, afirmar que, sem uma 

adequada proteção da confiança legítima, o sistema jurídico sequer estará 

cumprindo seu papel. Afinal, o homem que confia, necessariamente, coloca-se numa 

posição mais frágil e vulnerável dentro de determinada relação jurídica. Para 

compensar essa vulnerabilidade, cabe ao ordenamento jurídico garantir um mínimo 

de segurança para o desenvolvimento das atividades do indivíduo.147 

                                                           
146 CARVALHO, Paulo de Barros. Segurança Jurídica e Modulação dos Efeitos. Disponível em: 
<http://www.barroscarvalho.com.br/art_nac/seguranca_juridica.pdf>. Acesso em: 06 dez. 2010, p. 17. 
147 MARTINS, Raphael Manhães. O Princípio da Confiança Legítima e o Enunciado n. 362 da IV 
Jornada de Direito Civil. Revista CEJ, Brasília, Ano XII, n. 40, p. 11-19, jan./mar. 2008, p. 13. 
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5 MODULAÇÃO DE EFEITOS 

 

Um grande desafio enfrentado pelo Poder Judiciário é o de estabelecer limites 

à inovação na ordem jurídica ocasionada pelo pronunciamento judicial. Noutras 

palavras, deve ser investigado até que ponto é lícito aos magistrados decidirem pelo 

afastamento ou pela aplicação de certa norma estabelecendo limites temporais em 

relação aos seus efeitos. 

Se a alteração de determinado entendimento acarreta efeitos em relação aos 

casos futuros, é plenamente recomendável a sua aplicação. Por outro lado, se 

afetam os casos em andamento ou mesmo passados, em detrimento do cidadão, há 

uma frustração na confiança por ele depositada na legitimidade dos atos emanados 

da Administração Pública, a ensejar a observância do princípio da proteção à 

confiança legítima. 

De acordo com Armando Castelar Pinheiro, “73,7% dos juízes entrevistados 

(no Brasil) “concordam inteiramente” ou “concordam muito” com a opinião de que “o 

juiz não pode ser um mero aplicador das leis, tem de ser sensível aos problemas 

sociais”, ainda que “apenas” 37,7% tenham se posicionado da mesma forma sobre a 

opinião de que “o compromisso com a justiça social deve preponderar sobre a estrita 

aplicação da lei”. Continua Pinheiro, citando pesquisa de Vianna et al., realizada com 

3.927 magistrados, 3.166 dos quais em atividade (2.947 das justiças estaduais), 

espalhados por todas as regiões do País, que conclui que 83% dos magistrados 

participantes concordam com a assertiva de que “o Poder Judiciário não é neutro, e 

que em suas decisões o magistrado deve interpretar a lei no sentido de aproximá-las 

dos processos sociais substantivos e, assim, influir na mudança social”.148 

Ainda com base em outras pesquisas citadas no trabalho, Pinheiro conclui 

que o magistrado brasileiro, como elemento de sua convicção pessoal, não acredita 

que cabe ao Poder Judiciário ser neutro na aplicação da lei, não se identificando 

com o papel clássico que se supõe ser o de um juiz em um sistema de civil law, 

coincidente com a concepção de Montesquieu, e tendente, assim, em nosso ponto 
                                                           
148 PINHEIRO, Armando Castelar. Magistrados, Judiciário e Economia no Brasil. In  ZYLBERSZTAJN, 
Décio, e SZTAJN, Rachel. Direito e Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 248. 
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de vista, a utilizar de técnicas argumentativas para justificar as suas decisões, de 

forma que aja dentro da lei, mas também proferindo decisões moralmente corretas. 

Este papel, assim, está fortemente relacionado com a “produção” do direito 

(normas jurídicas subjetivas), mediante decisões socialmente justas (com forte cunho 

moral onde haja lugar para a discricionariedade do juiz), apesar de apenas uma 

minoria destes juízes entrevistados entender que tal objetivo deva se sobrepor à 

ideia de aplicação da lei positiva. 

O juiz brasileiro entende que existe um ordenamento legal positivado a ser 

seguido; este sistema não é plenamente fechado, possuindo dentro de seus 

meandros a possibilidade de interpretação das suas normas para a sua aplicação, 

isso ainda sem considerar as lacunas legais, que devem ser supridas através da 

analogia, costumes e princípios gerais de direito, de acordo com a Lei de Introdução 

ao Código Civil. Dentre as possibilidades de interpretação das normas, entendemos 

então que o juiz brasileiro optará pela decisão mais justa, do ponto de vista social, 

visando assim à pacificação social e ao ideal de justiça.  

Este comportamento nos remete à ideia de moral, emanada pela sociedade, e 

que influencia a determinação judicial. Apesar de a obrigação de aplicação da lei se 

sobrepor (o que é admitido pelos juízes que fizeram parte da pesquisa), a própria 

legislação (a LICC, neste caso, além de princípios constitucionais explícitos e 

implícitos) remete o intérprete a conceitos estreitamente ligados à moral, o que 

impede, ou dificulta, a elaboração de decisões moralmente reprováveis por parte dos 

juízes, quando da utilização de sua discricionariedade. 

O Poder Judiciário ainda sofre da falta de previsibilidade, de acordo com 

Pinheiro. Relata que “dois fenômenos têm sido frequentemente apontados como 

importantes: a “judicialização” do conflito político e a “politização” do Judiciário”. O 

primeiro diria respeito à transferência, por parte dos poderes políticos, de conflitos de 

caráter eminentemente político para o Poder Judiciário. Como exemplo de tanto, cita 

a elaboração de leis vagas com textos abertos e ambíguos, que transferem o ônus 

da decisão para o Poder Judiciário. Logicamente, neste caso, a decisão, seja ela 

benéfica ou não aos olhos dos jurisdicionados, acaba pesando sobre o órgão 
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judicante, apesar de na pesquisa ter sido atribuída este tipo de decisão para os 

tribunais superiores em maior número do que para as instâncias inferiores149.  

Já a “politização” das decisões judiciais resultaria de um posicionamento dos 

próprios juízes. Essas decisões são embasadas nas próprias crenças dos juízes, 

podendo gerar decisões conflitantes com relação aos mesmos temas, justamente em 

razão da diversidade de ideologias presentes nos membros do Poder Judiciário. 

Exemplo interessante citado na obra sobre a politização do Poder Judiciário é o que 

se refere à opção que seria feita pelos magistrados no seguinte caso: “respeitar 

sempre os contratos, independentemente de suas repercussões sociais, ou tomar 

decisões que violem os contratos, na busca da justiça social”, sendo que 73,1% dos 

entrevistados optaram pela segunda opção, apesar de as respostas para este 

resultado terem se concentrado em áreas em que a hipossuficiência de uma das 

partes é clássica (como consumidor, meio ambiente, direito trabalhista e 

previdenciário).  

Nota-se então que a necessidade de compatibilização dos termos ditados pela 

lei e do interesse do jurisdicionado na atuação efetiva do Poder Judiciário perante as 

lides da vida real é problema amplamente reconhecido no ordenamento jurídico 

nacional. Não há como se ignorar a lei, porquanto confere segurança ao sistema 

(principalmente em nosso caso, como sistema romano-germânico), uma vez que 

determina, positivando os conceitos, quais os direitos preservados e protegidos pelo 

sistema, tampouco pode-se ignorar os anseios e desejos da sociedade, contrariando 

assim as expectativas dos cidadãos com relação à prestação jurisdicional, que, por 

mais utópica e abstrata que seja, deseja a justiça, sendo o mínimo a ser feito pelo 

Poder Judiciário, de fato, a obrigatoriedade de proferir decisões do modo mais 

equânime e isonômico possível, de forma a não causar prejuízos para o contribuinte, 

ou comprometer seu patrimônio, suas operações, sua vida enquanto indivíduo 

participante da economia de mercado. 

Feitos esses esclarecimentos iniciais, podemos estabelecer que a modulação 

de efeitos de uma decisão judicial pode ser entendida como uma técnica por meio da 

qual à declaração de inconstitucionalidade de uma norma são atribuídos efeitos 

prospectivos ou ex nunc. 
                                                           
149 PINHEIRO, Armando Castelar. op. cit. p. 263. 
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Explica Hans Kelsen que “O ideal da segurança jurídica requer que, 

geralmente, só se atribua efeito à anulação de uma norma geral irregular pro futuro, 

isto é, a partir da anulação”.150 Nessa passagem já se pode perceber, minimamente, 

algum contorno de preocupação com o que veio a se chamar muito depois de 

modulação dos efeitos temporais do controle de constitucionalidade. 

Em ações objetivas de inconstitucionalidade, ou seja, no caso de controle 

concentrado, como regra geral, declarava-se a nulidade da norma, revogando o 

enunciado normativo com efeitos ex tunc. De outra banda, considerando-se que a 

declaração de inconstitucionalidade pode se dar a qualquer momento, percebemos 

que a aplicação da pena de nulidade, como algo obrigatório, prejudicaria não 

somente a certeza do direito, mas também, e principalmente, o próprio Direito, na 

qualidade de sistema prescritivo de condutas, uma vez que toda norma goza da 

presunção de constitucionalidade até ser expulsa do sistema. A providência 

ensejaria clima de instabilidade, depreciando o sentimento de certeza das 

mensagens normativas, um dos pilares de sustentação da ordem jurídico-positiva.151 

A mera preservação de efeitos de atos produzidos sob a égide de lei 

inconstitucional não se confunde com a modulação de efeitos, conquanto se possa 

alcançar, exatamente por via da modulação, o mesmo resultado desta preservação 

de efeitos. A diferença é singela, vale admitir, mas existe.152 

Hans Kelsen também considera salutar que nenhum efeito retroativo à 

anulação das normas gerais seja fixado, de modo a ser desfeito ato produzido com 

base na norma em questão. O ideal para ele seria, assim, anular pro futuro, ou a 

partir de qualquer outra data posterior à anulação; e mais, sem haver 

repristinação.153 Considera ainda, o mestre austríaco, a possibilidade de o órgão que 

anula o ato restabelecer o antigo estado de direito, sem embargo de isso configurar 

                                                           
150 KELSEN, Hans. A jurisdição constitucional. Tradução do francês por Maria Ermantina de Almeida 
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152 RIBEIRO, Glaucio Vasconcelos Junior. A modulação de efeitos no controle de constitucionalidade 
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mestrado – UNIFIEO), Osasco, 2009, p. 82. 
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atividade legislativa, apesar de se tratar de norma posta em vigor pelo legislador 

regular em outra época.154 

Convém trazer à colação dois julgados emanados do Supremo Tribunal 

Federal, colacionados no trabalho de Marcelo Passamani Machado155: 

Declarada a inconstitucionalidade de certo tributo, não há como 

defender validade de pagamentos anteriormente feitos, a pretexto de 

haverem sido espontaneamente pagos. Se o imposto é inconstitucional, 

o vício ataca-o na origem, sendo nulo o pagamento feito em razão dele. 

(STF, RE n.º 33.146, rel. Afrânio Costa, j. 28.01.1958) 

A suspensão da vigência da lei por inconstitucionalidade torna sem 

efeitos todos os atos praticados sob o império da lei inconstitucional. 

(STF, RMS n.º 17.976, rel. Min. Amaral Santos, j. 13.09.1968) 

Isso porque, no Brasil, é aceita a teoria da retro-operância temporal das 

decisões que proclamam a inconstitucionalidade de determinado ato, porquanto a lei 

considerada inconstitucional é também nula. Deveras, a decisão que reconhece a 

inconstitucionalidade, tanto em exame concreto quanto abstrato de 

constitucionalidade, possui natureza declaratória, limitando-se a reconhecer vício 

preexistente, sendo dotada de efeitos retroativos e, desta forma, atingindo atos 

praticados anteriormente à proclamação da inconstitucionalidade. 

De modo geral, os diversos sistemas jurídicos há muito reconhecem o grande 

número de celeumas que advém do reconhecimento da inconstitucionalidade de 

uma norma, especialmente se a decisão for dotada de eficácia ex nunc. 

Em algumas ocasiões, percebeu-se que mesmo diante de norma 

flagrantemente inconstitucional, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade se 

revelaram mais nocivos do que a manutenção da aplicação da norma invalidada. 

Com efeito, foram desenvolvidas algumas técnicas de modulação dos efeitos da 
                                                           
154 RIBEIRO, Glaucio Vasconcelos Junior. A modulação de efeitos no controle de constitucionalidade 
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decisões. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. 2008, p. 110-111. 



 114

decisão que pronuncia a inconstitucionalidade da norma, visando a resguardar a 

segurança jurídica. 

Com essas medidas, procurou-se minimizar os efeitos da declaração de 

nulidade das leis e atos normativos inconstitucionais, por intermédio da ponderação. 

Destarte, o uso da modulação temporal permite flexibilizar a regra geral de 

reconhecimento da nulidade ex tunc do ato inconstitucional, por meio da 

manipulação de seus efeitos e da mitigação de suas conseqüências, o que nos 

parece adequado. 

Atualmente, essa discussão se mostra muito relevante, especialmente por 

conta da edição das Leis 9.868/99 e 9.882/99. Esses diplomas legais, como 

dissemos anteriormente, firmam a limitação dos efeitos temporais em nosso 

ordenamento, cuja aplicação pelo Supremo Tribunal Federal tem sido objeto de 

controvérsia no meio jurídico e inclusive dentro da própria Corte. 

Não obstante, o próprio Supremo Tribunal Federal, de uma maneira geral, 

admite a modulação temporal dos efeitos das decisões judiciais, seja ela em exame 

concentrado ou difuso de constitucionalidade, independentemente de norma legal 

expressa, conforme denota o voto-vista proferido pelo Ministro Cezar Peluso nos 

autos do Recurso Extraordinário 197.917/SP: 

Mas, no acompanhar S. Exa., faço-o nos termos do voto do Min. 

Gilmar Mendes, que, em eruditas, perspicazes e largas razões, 

mostrou a compatibilidade de uma limitação excepcional dos efeitos 

da pronúncia de inconstitucionalidade, no controle difuso, com nosso 

sistema constitucional. 

De fato, se a CF legitima tal limitação no controle abstrato, não tem por 

que não legitimá-la no concreto, pois, no fundo, as técnicas de 

controle servem a ambas, com caráter alternativo e conseqüências 

próprias, adequados a cada situação histórica, ao mesmíssimo 

propósito constitucional. 

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça também já expressou 

entendimento no sentido de ser viável àquele Sodalício a modulação temporal dos 
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efeitos de suas próprias decisões, como se verifica no voto prolatado pelo Ministro 

Herman Benjamin nos autos do Recurso Especial nº 656.446/AL: 

Repito que não se trata de, simplesmente, aplicar as normas 

veiculadas pelas Leis 9.868 e 9.882, ambas de 1999, por analogia, 

mas sim de adotar como válidos e inafastáveis os pressupostos 

valorativos e principiológicos que fundamentam essas normas e que, 

independentemente da produção legislativa ordinária, haveriam de ser 

observados tanto pelo e. STF quanto pelo STJ. 

As técnicas de modulação temporal dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade introduzidas em nosso ordenamento têm clara origem no direito 

comparado. Em âmbito internacional, foi possível notar uma convergência na 

evolução do pensamento quanto à patente necessidade de relativizar os efeitos 

decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, mormente nos sistemas 

jurídicos em que adotada a nulidade do dispositivo inconstitucional.156 

Assim, como aduz Ricardo Lodi Ribeiro, “o princípio da proteção da confiança 

legítima não pode impedir que a jurisprudência dos Tribunais evolua de acordo com 

os novos fatos sociais e com o desenvolvimento da Ciência do Direito, mas é correto 

supor, em nome da segurança jurídica, que as grandes rupturas jurisprudenciais só 

produzam efeitos para o futuro”.157 

 

5.1 O ARTIGO 27 DA LEI Nº 9.868/99 E A MODULAÇÃO DE EFEITOS 

DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

 

Com base no dispositivo legal em referência, permitiu-se ao Supremo a 

manipulação dos efeitos de suas decisões lançadas por ocasião da fiscalização 

abstrata de constitucionalidade. Eis a redação do referido artigo 27: 
                                                           
156 ORTEGAL, Paulo Ernani Pires de Carvalho. A Modulação Temporal dos Efeitos das Declarações 
de Inconstitucionalidade (Trabalho de conclusão de final de curso de graduação – Universidade 
Federal de Goiás). Goiânia, 2009, p. 32. 
157 RIBEIRO, Ricardo Lodi, A Segurança Jurídica do Contribuinte (Legalidade, Não Surpresa e 
Proteção à Confiança Legítima). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 240. 
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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. 

De igual teor o disposto no artigo 11 da Lei nº 9.889/99: 

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. 

Diante dos textos de Lei acima referidos, a Suprema Corte passou a decidir 

sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade segundo dois critérios 

subjetivos: (i) a segurança jurídica e (ii) o excepcional interesse social, buscando, 

dessa maneira, conjugar os efeitos negativos da modificação de situações jurídicas 

já consolidadas no âmbito social. Isso nos permite dizer que foi a partir desses 

diplomas normativos e na linha do que proclama o art. 102 da Constituição da 

República que o Superior Tribunal de Justiça encontrou os supedâneos que lhe 

permitem restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, consoante 

seus próprios critérios decisórios, operando sempre em nome do elevado princípio 

da segurança jurídica e do excepcional interesse social.158 

Inteiramente aplicáveis ao contexto as considerações de Luís Roberto 

Barroso: 

O dispositivo permite, portanto, que o tribunal a) restrinja os efeitos da 

decisão, excluindo de seu alcance, por exemplo, categoria de pessoas 

que sofreriam ônus ponderado como excessivo ou insuportável; b) não 

                                                           
158 CARVALHO, Paulo de Barros. Segurança Jurídica e Modulação dos Efeitos. Disponível em: 
<http://www.barroscarvalho.com.br/art_nac/seguranca_juridica.pdf>. Acesso em: 06 dez. 2010, p. 14-
15. 
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atribua efeito retroativo a sua decisão, fazendo-a incidir apenas a partir 

de seu trânsito em julgado; e c) até mesmo que fixe apenas para 

algum momento no futuro o início de produção dos efeitos da decisão, 

dando à norma uma sobrevida.159 

Além disso, cumpre destacar que há exemplos, conquanto esporádicos, de 

modulações de efeitos de decisões na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

mesmo antes de a Lei 9.868/99 trazer a permissão expressa para isso. 

Hodiernamente, entretanto, o tema ganhou projeções relevantes, a ponto de se 

tornar cotidiano o evento modulador. 

Podemos sustentar, ainda, que a modulação de efeitos prescinde de 

autorização expressa, por ser ínsita à função de controle de constitucionalidade. A 

consequência imediata disso é a admissão da modulação nas vias abstrata e 

concreta de controle de constitucionalidade. 

Vejamos a posição de Roque Antonio Carrazza, que entende que a 

possibilidade de modulação de efeitos decorre do princípio da segurança jurídica: 

[...] Sempre com apoio no princípio da segurança jurídica, estamos 

convencidos de que também no controle difuso de constitucionalidade, 

o STF detém a aptidão para, na salvaguarda dos princípios 

constitucionais, máxime o da segurança jurídica, apontar a 

prospectividade, evitando, assim, a fulminante e por vezes formidável 

eficácia “ex tunc”.160 

No mesmo sentido, proclama Ricardo Lodi Ribeiro que: 

[...] é possível, mesmo no controle difuso da constitucionalidade 

exercido por qualquer juiz ou tribunal, a despeito dos efeitos 

individuais desta e de tal situação não ser prevista pela Lei nº 

9.868/99, estabelecer efeitos prospectivos para a declaração de 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei, a partir da 

ponderação de interesses entre a segurança jurídica, que recomenda 
                                                           
159 BARROSO, Luís Roberto. Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 210. 
160 CARRAZZA, Roque Antonio. Segurança jurídica e eficácia temporal das alterações 
jurisprudenciais – competência dos tribunais superiores para fixá-la – questões conexas, in Efeitos ex 
nunc e as decisões do STJ. São Paulo: Manole, 2008, p. 66. 
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a manutenção dos posicionamentos pretorianos, e o primado da 

Constituição, a indicar a alteração.161 

Também compartilhamos desse entendimento, no sentido de que é 

perfeitamente possível ao Poder Judiciário a modulação de efeitos da decisão 

judicial, não apenas no exame concreto de constitucionalidade, mas também no 

controle abstrato de constitucionalidade, a fim de preservar a segurança jurídica dos 

jurisdicionados. 

 

                                                           
161 RIBEIRO, Ricardo Lodi, A Segurança Jurídica do Contribuinte (Legalidade, Não Surpresa e 
Proteção à Confiança Legítima). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 257. 
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6 MODULAÇÃO DE EFEITOS E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA 

LEGÍTIMA 

 

O princípio da proteção à confiança legítima denota e pressupõe que dele 

faça uso aquele que está submetido ao Direito e, tendo nele confiado, tenha sido por 

ele mesmo posteriormente surpreendido. 

Javier García Luengo trabalha com a ideia de que, nos casos em que não há 

proteção à confiança e que a origem da ilegalidade da decisão decorre da 

responsabilidade do cidadão, a revogação do ato do Poder Público deve operar 

efeitos ex tunc, enquanto que, nas hipóteses em que a lei criou uma situação digna 

de proteção, há a necessidade de que o cancelamento do ato promova efeitos 

prospectivos, isto é, valendo apenas para o futuro: 

La última posibilidad ya ha sido estudiada con un cierto detenimiento 

más atrás, y ahora cabe referirse a la opción en los supuestos en que 

la permanencia no cabe (que serán, por otra parte, la mayoría), entre 

la anulación con efectos ex tunc o ex nunc, dicha opción se debe 

tomar teniendo en consideración el principio de protección de la 

confianza que, de forma similar a lo que ocurre con los actos de 

efectos instantáneos, puede con normalidad excluir el ejercicio de las 

potestades de anulación y suponer un mantenimiento de los efectos 

del acto en cuestión. 

Consecuentemente con esta idea cabe señalar que en aquellos 

supuestos en los que la situación de confianza no sea protegible, ya 

que el origen de la antijuridicidad del acto se encuentra en el ámbito 

de responsabilidad del destinatario del mismo, procederá la anulación 

con efectos ex tunc, mientras que si el acto ha generado una situación 

digna de protección, la anulación tendrá tan sólo efectos pro futuro (ex 

nunc), siempre y cuando no quepa, excepcionalmente, el 

mantenimiento, sea éste provisional o no, de los efectos del acto 
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creador de una situación jurídica con vocación de continuidad y que ha 

condicionado el desenvolvimiento existencial de su destinatario.162 

A verdade é que não há disciplina expressa sobre a vedação do uso retroativo 

da jurisprudência, no que se refere ao controle difuso de constitucionalidade. A 

construção vem nascendo e se ampliando com supedâneo na própria experiência 

jurídica do cotidiano. Mesmo antes da vigência da Lei nº 9.868/99, o Ministro Gilmar 

Ferreira Mendes já se manifestava favoravelmente ao que veio representar o 

conteúdo do art. 27 daquele Estatuto.163 

Há, ainda, a necessidade de se fazer a distinção entre a declaração de 

inconstitucionalidade em exame difuso de constitucionalidade e em exame 

concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido, o jurista Luís Roberto Barroso 

explica: 

A declaração judicial de inconstitucionalidade pode se dar em sede de 

ação direta (controle por via principal) ou diante de um caso concreto, 

em controle por via incidental. Em ambas as hipóteses, a regra geral é 

a de que a decisão deverá produzir efeitos retroativos. É que 

prevalece no Brasil – e na maior parte dos países do mundo – a tese 

de que lei inconstitucional é lei nula. Corolário natural da teoria da 

nulidade é que a decisão que pronuncia a inconstitucionalidade tem 

caráter declaratório – e não constitutivo –, limitando-se a reconhecer 

uma situação preexistente. Como conseqüência, seus efeitos se 

produzem retroativamente, colhendo a lei desde o momento de sua 

entrada no mundo jurídico.164 

Porém, diante da necessidade de se resguardar a segurança jurídica e o 

excepcional interesse social, o ordenamento jurídico pátrio permite, por intermédio 

da ponderação, a modulação temporal dos efeitos da decisão que declara a 

inconstitucionalidade de uma norma. 

                                                           
162 LUENGO, Javier García. El Principio de Protección de la Confianza en el Derecho Administrativo. 
Madrid: Civitas Editiones, 2002, p. 465. 
163 CARVALHO, Paulo de Barros. Segurança Jurídica e Modulação dos Efeitos. Disponível em: 
<http://www.barroscarvalho.com.br/art_nac/seguranca_juridica.pdf>. Acesso em: 06 dez. 2010, p. 14-
18. 
164 BARROSO, Luís Roberto. Mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria 
tributária : segurança jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. In Processo 
Administrativo Tributário. Coordenação de Reinaldo Pizolio. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 136. 
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6.1. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E MUDANÇA DE 

PARADIGMAS DE COMPORTAMENTO 

 

Certas regras são universais. O sentimento de auto-preservação é ditado por 

fatores externos, e após o seu reconhecimento produzem efeitos imediatos no 

comportamento dos seres. Referimo-nos aqui a seres em razão justamente do 

padrão de comportamento existente no mundo: basta que se tente bater em uma 

mosca parada em uma mesa que ela, bem como todas as outras que estiverem 

próximas, fugirão imediatamente. Não só a que recebeu a ameaça direta, mas 

também as que perceberam a ameaça à sua congênere, por-se-ão em fuga 

desvairada imediata. Outros tentarão abrir as asas, para parecerem maiores, ou 

bater no peito, mostrar os dentes, para intimidar, mas tudo inicialmente estimulado 

por uma ameaça externa, seja a ele, seja a um terceiro, mas por ele notado.  

Frans de Waal165 afirma que mesmo nas sociedades dos grandes primatas 

existem alterações de comportamentos ditadas através de ameaças (neste caso, 

físicas) por parte dos líderes dos grupos, com fins de ditar regras e formas de 

relacionamento entre os membros dos bandos, sendo inclusive comum nas 

sociedades animais tais imposições vindas de posições hierárquicas superiores. E 

também comuns as respostas por parte dos membros em aceitar os novos padrões, 

ou rebelar-se contra eles166.  

E os seres humanos, da mesma forma, reagem a estímulos externos, notando 

ameaças, e não as desejando para si, a partir do momento que elas possam ser 

prejudiciais.  

Robert Cooter afirma, sobre racionalidade e eficiência da lei, que as 

“organizações do Estado sofrem de “problemas de agência” que fazem com que os 

                                                           
165 WAAL, Frans de. Eu, primata: por que somos como somos. Tradução de Laura Teixeira Motta. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
166 Considere-se aqui como exemplo a ascensão, citada pelo autor, de um macho novo, ao topo do 
grupo estudado, alterando os comportamentos de machos e fêmeas do bando, e o posterior “golpe de 
Estado” engendrado pelo macho velho deposto e um parceiro, também jovem, que matam o primeiro 
e ascendem ao posto principal de macho alfa e beta, ditando novamente novas regras para o grupo. 
In WAAL, Frans de. op cit.  
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meios formais de motivação tenham sua eficácia limitada. Isto sugere que, talvez, o 

surgimento de instituições formais eficientes dependa das instituições informais”167.  

E continua: 

Negócios, política, amor e guerra fazem com que as pessoas se 

interrelacionem. Esses relacionamentos criam oportunidades para 

benefícios mútuos decorrentes de cooperação, mas também abrem 

brechas para que as pessoas explorem umas às outras. 

Consequentemente, cada indivíduo irá se preocupar com a 

confiabilidade das pessoas com as quais se relaciona. Em particular, 

cada indivíduo geralmente preferirá interagir com indivíduos que sigam 

princípios morais, pois desses se pode esperar certos “sacrifícios” 

para tomarem atitudes corretas.168 

Com as devidas ressalvas, tais comportamentos são aplicáveis às relações 

entre cidadãos e Estado. A relação de confiança entre o Estado e o cidadão, 

considerando-se a legitimação do poder legislativo estatal, no exercício da função 

legislativa no Estado democrático, tem como principal razão a regulação das 

relações sociais de forma efetiva, garantidora da paz social, de modo que confira 

segurança e previsibilidade nas relações entre os cidadãos e entre estes e o Estado.  

Contudo, uma vez que a decisão política sobre os comportamentos sejam 

transferidas para o Poder Judiciário, o que pode ser chamado de “politização do 

judiciário”, acaba por causar a impressão de que o Poder Judiciário deverá 

regulamentar as relações sociais (que, de fato, é o que acaba acontecendo). 

Mas frente à possibilidade de alteração de interpretação das leis, de modo 

que surjam novas jurisprudências, e novos paradigmas comportamentais para a 

sociedade, tanto acaba por afetar a situação de segurança jurídica e previsibilidade 

anteriormente abordadas, e cria uma crise de confiabilidade na sociedade, uma vez 

que os paradigmas sociais são quebrados e a internalização de novas normas é 

obrigatória para aqueles que a elas estão submetidos. 
                                                           
167 COOTER, Robert D. Três efeitos das normas sociais sobre o direito: expressão, dissuasão e 
internalização. Tradução de Bruno Meyerhoff Salama. In Direito e Economia: Textos Escolhidos, 
Bruno Meyerhoff Salama (org.). Editora Saraiva, 2010 (Coleção direito, desenvolvimento e justiça), 
p. 280. 
168 COOTER, Robert. D. op. cit. p. 299. 
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É essa internalização de novos paradigmas que pode ser traumática para os 

jurisdicionados, pois, se o Poder Judiciário elabora normas de comportamento 

através da jurisprudência (as regras subjetivas de comportamento), com a 

concretização da determinação legislativa no momento da sua decisão, teremos 

ainda assim novas regras sociais, apesar de a legislação continuar a mesma. 

Neste ponto, podemos lembrar Hart e Dworkin, que se referem à 

discricionariedade do juiz quando da lacuna da lei. Contudo, considerando o sistema 

de direito romano-germânico vigente no país, a posição de Hart acaba sendo mais 

apropriada com relação aos hard cases, uma vez que, havendo lacunas, haveria 

discricionariedade. 

O Poder Judiciário, de acordo com Montesquieu, deveria ser simplesmente a 

boca da lei. Porém, diante de leis vagas, talvez nem chegando a ser programáticas, 

mas simples enunciados abertos sobre determinado tema, causa a transferência de 

um papel típico legislativo de um poder para o outro, que nada tem a ver com tal 

função. 

O papel da interpretação, então, vai além da interpretação, uma vez que há 

pouco a interpretar, do ponto de vista legal. A interpretação e aplicação da lei então 

vai para o campo da sociologia, da economia, da contabilidade, de funções sociais e 

integração de sistemas, e de outros tantos sistemas que, na aplicação de uma lei 

vaga, mas sobre temática relevante, devem ser considerados para a efetiva 

regulação das relações. 

Tais lacunas, entretanto, no ordenamento jurídico nacional, são 

complementadas e limitadas pelas regras constantes na Lei de Introdução ao Código 

Civil, que determina a aplicação, nestes casos, da analogia, dos costumes e dos 

princípios gerais de direito, nesta ordem. 

Apesar de Dworkin pregar a vinculação da decisão ao ordenamento jurídico, 

queira ou não, esta obrigação legal nos remete a conceitos extra-ordenamento, 

como exposto acima. Estes conceitos de analogia, costumes e princípios gerais de 

direito (além da própria Moral, esta que é inclusive princípio explícito do direito 

administrativo) são inerentes às sociedades, e delas emanam, estando muito mais 
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ligados à Moral que flui da sociedade do que ao direito positivado em si 

(principalmente quando nos referimos a costumes e princípios de direito). 

Montesquieu, sobre tanto, afirma que permitir que os juízes exerçam a sua 

discrição além da mera interpretação é expor o povo ao perigo de opiniões 

particulares, transferindo incerteza para a lei, e assim o povo viveria em sociedade 

sem saber exatamente a natureza e extensão de suas obrigações. Certos de que, 

em certa medida, está sim correto o estadista quanto ao papel da lei e dos juízes, 

devemos lembrar que os juízes estão, queira ou não, expostos às situações acima 

expostas sobre a não regulamentação efetiva, do ponto de vista legislativo, dos 

temas a eles submetidos. 

Então, devemos, a grosso modo, defender a capacidade de discernimento do 

Poder Judiciário, embasada na moral e nos costumes, mas ainda considerando a 

boa fé e o bom senso, contando ainda com a garantia da fundamentação (presente 

nos sistemas de civil law, especialmente no sistema jurídico brasileiro), para 

compreendermos a função do Poder Judiciário em uma sociedade democrática, 

frente às decisões que tomam, e seus efeitos na sociedade. 

Não existe a eliminação total do risco de se ter uma sentença injusta ou 

imoral, mas este risco é altamente mitigado, uma vez que há parâmetros vigentes 

para a delimitação da atuação do Poder Judiciário, além da própria justificação da 

decisão, constante nas sentenças, que é mais uma garantia do jurisdicionado do que 

uma lógica processual, porquanto a sentença será imposta pelo Estado à parte 

(desde que possua os requisitos constantes da lei). 

Porém, em contraste, e como medida reguladora de sua primeira afirmação, 

Montesquieu defende também o papel do Poder Judiciário como protetor do 

indivíduo. Dá a entender que decisões rápidas e prontas muitas vezes não 

atenderão as necessidades da sociedade, apesar de serem mais baratas e fáceis, 

mas não distribuem a justiça. Defende ele o processo judiciário que, mesmo com as 

suas incertezas, visa a garantir as liberdades individuais e efetivamente buscar o 

interesse do jurisdicionado. Assim garante-se o cometimento do menor número de 

injustiças na sociedade, prezando pela honra do indivíduo que tem seus interesses 

em jogo. 
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6.2 ADEQUAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DA JURISPRUDÊNCIA E 

PRESERVAÇÃO DA CONFIANÇA 

 

A partir da premissa de que a conduta dos indivíduos é altamente influenciada 

pela jurisprudência das Cortes Superiores, revela-se importante o estudo de formas 

possíveis de minimizar os efeitos decorrentes da modificação de entendimento, de 

modo a não malferir a expectativa desses cidadãos de durabilidade do direito posto. 

Um caminho que se revela factível e já vem sendo utilizado pelos Tribunais 

Superiores é a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da 

norma jurídica, como já afirmado anteriormente. 

O Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, ao trabalhar a 

necessidade de modulação de efeitos da decisão judicial, afirma que “é exatamente 

na esfera tributária que com menor dificuldade se delineiam os contornos que 

justificam sua aplicação: instabilidade legislativa, correlata variabilidade 

jurisprudencial, presença de rígido controle do poder tributário do Estado, natureza 

estritamente pecuniária das obrigações de fundo, massificação das relações jurídicas 

derivadas do mesmo fundamento legal, desdobramentos financeiros capazes de 

desestruturar a ordem econômica e inviabilizar a sobrevivência das empresas, e, 

finalmente, inexistência de riscos, diretos ou indiretos, à dignidade da pessoa 

humana, aos bons costumes, à ordem pública (em especial a sanitária, a ambiental e 

a concorrencial) e à paz social”.169 

Nesse sentido, entendemos que há sim a necessidade de adequação das 

alterações da jurisprudência para preservação da confiança legítima do cidadão, o 

que será objeto de exploração mais aprofundada no próximo item deste trabalho. 

 

                                                           
169 Trecho extraído do voto proferido nos autos do Recurso Especial 654.446/AL, p. 25. 
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6.3 MODULAÇÃO DE EFEITOS EM DECISÕES JUDICIAIS COMO 

PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA 

 

Não é qualquer divergência de interpretação que justifica a modulação de 

efeitos como forma de preservação da confiança legítima. Controvérsias são 

inerentes ao processo interpretativo, porquanto na divergência que caracteriza a 

circularidade da relação entre sujeito e objeto, a compreensão do significado da 

norma é um processo construtivo e não somente de descobrimento, de maneira que 

as qualidades do agente interpretativo também afetam o resultado do processo de 

interpretação (no qual, contudo, deve predominar o conteúdo do objeto interpretado, 

como consagrado no sistema jurídico brasileiro, de origem romano-germânica). A 

partir dessas condições que registram o processo interpretativo, é muito comum 

divergências sobre o resultado interpretativo, de modo que o Direito convive com 

frequentes litígios sobre a norma construída com base no texto normativo em 

interligação com a realidade.  

Acontece que as polêmicas sobre a interpretação não são iguais, 

notadamente no que se refere às suas causas e históricos em busca de soluções. 

No que concerne ao tempo pelo qual transcorre o conflito interpretativo, algumas 

divergências são passageiras, sendo rapidamente solucionadas sem intenso conflito 

judicial (como quando são habilmente manejados instrumentos de controle 

concentrado de constitucionalidade), enquanto que outras divergências se 

prolongam por anos ou décadas, com conflitos de jurisprudência intensos.  

No que tange às causas das divergências de interpretação, a baixa qualidade 

dos textos normativos e a precária sistematização ou ausência de codificação 

prejudicam o alcance de soluções seguras e consistentes (valendo realçar as 

pretensões da Lei Complementar 95/1998, quando determinada a consolidação do 

sistema normativo). 

Acrescentamos, ainda, que há circunstâncias nas quais as divergências 

jurisdicionais são geradas por mudanças de diferentes ordens, daí porque o 

processo hermenêutico também convive com alternâncias de entendimentos no 
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tempo. Não apenas mudanças de membros do Poder Judiciário (como novas 

composições de Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal, as chamadas 

“mutações na Corte”), mas também alterações nos valores sociais e em concepções 

políticas e econômicas transformam o resultado de interpretação de um mesmo 

texto, sem que para isso tenha havido modificação formal do ordenamento 

(fenômeno denominado mutação ou mudança informal do ordenamento). 

Se uma divergência interpretativa é rapidamente solucionada, em condições 

normais não nos parece que os cidadãos e demais destinatários dos atos estatais 

formem confiança digna de proteção, pois o curto período de divergência, 

potencialmente, minimiza os efeitos da controvérsia. Havendo apenas precedentes 

judiciais num ou noutro sentido, a exposição da sociedade aos conflitos 

interpretativos é normalmente pequena (daí porque não é firme ou digna de proteção 

a confiança do destinatário da norma). 

Contudo, em casos de controvérsias que se arrastam por anos ou décadas, e 

especialmente em casos de alteração de jurisprudência consolidada em razão de 

mudança de composição dos membros da Corte ou de mutações ou mudanças 

informais derivadas de transformações de valores e de concepções, é provável que 

os cidadãos e demais destinatários da norma tenham sido levados a tomar decisões 

nem sempre passíveis de recomposição posterior, situação que exige tratamento 

diferenciado em caso de oscilação de entendimentos manifestados por tribunais. 

Assim, sobretudo se a orientação judicial se afirma claramente num sentido, 

com a caracterização de jurisprudência consolidada (ainda mais quando sumulada), 

torna-se imperativo proteger todos os destinatários que confiaram naquilo que o 

próprio Poder Judiciário afirmava como correto em casos de eventual necessidade 

de modificação de entendimentos igualmente legítimos. 

Como explica o Professor José Carlos Francisco, é para situações como essa 

que emerge a modulação dos efeitos no tempo, instituto empregado em diversos 

países e também na União Européia.170 No direito brasileiro, a modulação dos efeitos 

                                                           
170 A respeito da modulação de efeitos no direito estrangeiro, BON, Pierre, La modulation des effets 
des décisions des jurisdictions constitutionnele et administratives en droit espagnol, Revue Française 
de Droit Administratif 4, Paris: Éditions Dalloz, Juillet-Aoüt, 2004 ; BON, Pierre, La modulation des 
effets des décisions des jurisdictions constitutionnele et administratives en droit portugais, Revue 
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era feita com base na proporcionalidade, mas ganhou popularidade com a Lei 

9.868/1999 (ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

constitucionalidade) e com a Lei 9.882/1999 (arguição de descumprimento de 

preceito fundamental), tornando-se tema objeto de vários estudos171. 

Parece-nos evidente que a modulação de efeitos é instrumento de proteção à 

confiança legítima, aplicável a situações nas quais é aconselhável a aplicação de 

efeitos ex nunc ou prospectivos à nova orientação jurisprudencial, pois, com relação 

aos cidadãos e demais destinatários que se orientavam pelo que o Estado 

anteriormente sinalizava, havia fundamento jurídico no posicionamento anterior 

(derivado de processos interpretativos diversos), as atitudes estatais geraram uma 

confiança digna de proteção da parte de quem se orientava pelos atos normativos 

que ensejavam a verdadeira divergência ou na jurisprudência consolidada e, afinal, a 

modulação de efeitos (ex nunc ou prospectivo) se justifica por juízo de ponderação 

que procura compor os interesses em colisão. 
                                                                                                                                                                                      
Française de Droit Administratif 4, Paris: Éditions Dalloz, Juillet-Aoüt, 2004 ; DEVYS, Christophe, La 
modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse – Conclusions sur Conseil d’État, 
Assemblée, 11 mai 2004, Association AC ! et autres, Revue Française de Droit Administratif 3, Paris: 
Éditions Dalloz, Mai-Juin, 2004 ; DI MANNO, Thierry, La modulation des effets dans le temps des 
décisions de la Cour Constitutionnelle Italienne, Revue Française de Droit Administratif 4, Paris: 
Éditions Dalloz, Juillet-Aoüt, 2004 ; JOUANJAN, Olivier, La modulation des effets des décisions des 
jurisdictions constitutionnele et administratives en droit allemand, Revue Française de Droit 
Administratif 4, Paris: Éditions Dalloz, Juillet-Aoüt, 2004 ; LABAYLE, Henri, La Cour de Justice des 
Communautés Européennes et la modulation des effets de sa jurisprudence: autres lieux ou autres 
moeurs ? Revue Française de Droit Administratif 4, Paris: Éditions Dalloz, Juillet-Aoüt, 2004 ; LENICA, 
Frédéric, BOUCHER, Julien, Recours des tiers contre les contrats et modulation dans le temps des 
effets des changements de jurisprudence : « Never say never », L’Actualité Juridique – Droit 
Administratif AJDA nº 29/2007, Paris : Éditions Dalloz, Hebdomadaire – 03 Septembre 2007 ; 
MODERNE, Franck, Sur la modulation dans le temps des effets des revirements de jurisprudence, 
Revue Française de Droit Administratif 5, Paris: Éditions Dalloz, Septembre-Octobre, 2007 ; 
ROUYÉRE, Aude, L’exigende de précaution saisie par le juge – Réflexions inspirées par quelques 
arrêts récents du Conseil d’État, Revue Française de Droit Administratif 2, Paris: Éditions Dalloz, 
Mars-Avril, 2000 ; e STAHL, Jacques-Henri, COURRÈGES, Anne, La modulation dans le temps des 
effets d’une annulation contentieuse - Note à l’attention de Monsieur le Président de la Section du 
contentieux, Revue Française de Droit Administratif 3, Paris: Éditions Dalloz, Mai-Juin, 2004. 
171 Como exemplo no direito brasileiro, APPIO, Eduardo.  Controle difuso de constitucionalidade 
: modulação dos efeitos, uniformização de jurisprudência e coisa julgada. Curitiba : Juruá, 2008; 
ÁVILA, Ana Paula Oliveira. A modulação de efeitos temporais pelo STF no controle de 
constitucionalidade : ponderação e regras de argumentação para a interpretação conforme a 
constituição do artigo 27 da lei nº 9.868/99, Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2009; BARROSO, 
Luís Roberto. Mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. 
Segurança jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. Revista de Direito do 
Estado : RDE, n.2, p.261-288, abr./jun., 2006; LUNARDI, Soraya Gasparetto. Modulação temporal dos 
efeitos no processo de controle de constitucionalidade e influência de argumentos econômicos. 
Revista Brasileira de Estudos Constitucionais - RBEC, v.3, n.9, p.209-227, jan./mar., 2009; MAFFINI, 
Rafael. Modulação temporal in futurum dos efeitos da anulação de condutas administrativas. Revista 
de Direito do Estado : RDE, n.14, p.191-208, abr./jun., 2009; e VELLOSO, Andrei Pitten. A temática 
"Modulação" dos efeitos da Pronúncia de Inconstitucionalidade em matéria tributária. Revista dialética 
de direito tributário n.157, p.7-16, out., 2008.  
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Particularmente em casos de mutação ou mudança informal, ou de alteração 

de matéria sumulada, parece-nos que a eficácia ex nunc é altamente recomendável 

justamente porque novos dados tirados da evolução de valores da sociedade 

impedem aplicação, de modo que nesse caso é bastante reduzida a 

discricionariedade do Poder Judiciário para a modulação (discricionariedade que 

pode ser reconhecida em maiores proporções para casos de divergências que se 

arrastam por anos ou décadas ou em casos de mudanças na composição de cortes). 

A modulação de efeitos está expressamente prevista no ordenamento 

brasileiro para casos de controle concentrado de constitucionalidade, mas por certo 

também pode ser aplicada em casos de controle difuso de constitucionalidade e 

também em mecanismos de controle de legalidade, justamente porque ela se 

assenta na confiança legítima que deriva da segurança jurídica (essa, por sua vez, 

manifestação do princípio do Estado de Direito). 

Embora a Lei 9.868/1999 e a Lei 9.882/1999 mencionem a atribuição do 

Supremo Tribunal Federal para a modulação dos efeitos das sentenças que emite 

em função de excepcional interesse social e segurança jurídica (mediante aprovação 

de dois terços de seus membros), e quando seus efeitos retroativos possam causar 

impacto negativo na sociedade, parece-nos que essa modulação pode se dar 

também no controle difuso de constitucionalidade e ainda em controle de legalidade 

realizado por Tribunais Superiores. 

Ora, de ver está que não seria justo surpreender aqueles jurisdicionados que 

seguiram as diretrizes vigentes ao tempo da lei, agravado pelas sanções da ilicitude, 

precisamente quando da mudança de entendimento jurisprudencial, pela nova 

orientação dos Tribunais pátrios.172 

Afinal, quando um tribunal de envergadura superior, em especial o Supremo 

Tribunal Federal, decide reverter um posicionamento já solidificado em sua 

jurisprudência, não pode fazer letra morta do princípio da segurança jurídica, da 

expectativa legítima criada pelo jurisdicionado em relação aos precedentes 

                                                           
172 CARVALHO, Paulo de Barros. Segurança Jurídica e Modulação dos Efeitos. Disponível em: 
<http://www.barroscarvalho.com.br/art_nac/seguranca_juridica.pdf>. Acesso em: 06 dez. 2010, p. 17. 
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existentes e da boa fé, notadamente porque é a própria credibilidade do Sodalício 

que está em questão.173 

 

                                                           
173 BARROSO, Luís Roberto. Mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria 
tributária : segurança jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. In Processo 
Administrativo Tributário. Coordenação de Reinaldo Pizolio. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 143. 
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7 ESTUDOS DE CASOS TRIBUTÁRIOS 

 

Com base nas premissas estabelecidas ao longo do presente estudo, 

partiremos para a análise de alguns casos enfrentados pelo Tribunais pátrios, tanto 

administrativos quanto judiciais, a fim de verificarmos a maneira com que o princípio 

da proteção à confiança vem sendo tratado nas ocasiões em que jurisprudência 

acerca de determinada matéria tributária é revertida pelo Poder Judiciário. 

 

7.1 CASOS JUDICIAIS 

 

O presente estudo não tem por objeto uma análise completa de todos os 

julgados em que o princípio da proteção à confiança legítima e a modulação de 

efeitos das decisões judiciais foram abordados. Porém, entendemos pertinente a 

apresentação de algumas decisões, julgadas mais relevantes, que refletem o 

posicionamento do Poder Judiciário acerca dessas matérias, para que seja possível 

a avaliação se as premissas adotadas estão coerentes ou não com a interpretação 

dada pelos tribunais. 

O acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no MS 24.268/MG 

abrangeu o reconhecimento da segurança jurídica, considerada na vertente da 

proteção à confiança, como subprincípio do princípio constitucional do Estado de 

Direito, situado no mesmo nível do princípio da legalidade e que, em muitas 

situações, com este é ponderado, conforme comentário de Almiro do Couto e Silva: 

O reconhecimento pelo STF do princípio da proteção da confiança (segurança 

jurídica) como princípio constitucional deu-se quase que na mesma época em 

que a legislação federal a ele se referiu expressamente ou instituiu normas 

jurídicas nele inspiradas, como o fizeram a Lei de Processo Administrativo da 

União (Lei n° 9784 de 29.01.99, arts. 2° e 54), a Lei da Ação Direita de 

Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade (Lei n° 
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9868, de 10.11.99, art.27) e a Lei da Argüição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (Lei n° 9882, de 03.12.99, art. 11). O acórdão que 

comentamos restringiu-se aos limites do Direito Administrativo, para admitir 

que a proteção da confiança era um elemento limitador do poder-dever que 

tem a Administração Pública de invalidar seus atos administrativos ilegais ou 

inconstitucionais. Desde que tais atos produzissem benefícios para os 

destinatários, estes estivessem de boa fé e houvesse transcorrido razoável 

prazo de tempo sem que a Administração Pública os invalidasse, não poderia 

mais fazê-lo. Estabilizavam-se, desse modo, as relações jurídicas originadas 

de atos administrativos viciados pela ilegalidade.174 

Especialmente no Direito Tributário, muitas vezes a confiança que o 

contribuinte deposita no entendimento sedimentado pelo Poder Judiciário é rompida 

em nome da suposta supremacia do interesse público sobre o interesse do 

particular. Entretanto, é preciso muita cautela na ponderação desses valores, 

porquanto nem sempre se está diante de verdadeiro e legítimo interesse público 

quando se fala em exigência tributária. 

Quando da análise do RE nº 370.682-9, em que se examinava se as 

aquisições de insumos sujeitas à alíquota zero ou não-tributadas conferiam direito ao 

crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Tribunal Pleno, sob a 

relatoria do então Ministro Ilmar Galvão, negou efeitos prospectivos à decisão. 

No caso em referência, a Corte abordou, dentro da técnica da não-

cumulatividade, se as aquisições de insumos tributadas com a alíquota zero ou não-

tributadas conferem ou não direito ao crédito de IPI para a etapa seguinte da cadeia 

produtiva. A votação terminou em seis votos em favor do Fisco contra cinco votos em 

favor dos contribuintes, de modo que prevaleceu o entendimento de que não haveria 

o mencionado direito ao crédito. 

Ao final do julgamento, o Ministro Ricardo Lewandowsky, como já comentado 

em tópico anterior, levantou questão de ordem para abordar a necessidade de 

modulação de efeitos da decisão judicial, uma vez que a tendência anterior da Corte 

Suprema era a de reconhecer o direito creditório dos contribuintes em situações 

                                                           
174 SILVA, Almiro do Couto. Comentários ao acórdão proferido no MS 24.268 – MG. Observatório da 
Jurisdição Constitucional. Brasília: IDP, ano 2, outubro 2008 (ISSN 1982-4564), p. 6; 
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análogas, na linha do que sustentado nos autos do RE nº 212.484, que tratou dos 

insumos isentos. A modulação de efeitos tinha como fundamento jurídico a proteção 

da segurança jurídica do contribuinte contra a mudança de jurisprudência. 

Entretanto, a Excelsa Corte rejeitou a proposta de modulação de efeitos, por 

dez votos contra um, sob o entendimento de que, em princípio, não teria havido 

“modificação da jurisprudência” daquele Sodalício a respeito do direito de crédito na 

aquisição de insumos não-tributados ou tributados à alíquota zero, na medida em 

que os julgados anteriores, que abordaram a mesma matéria, ainda não haviam 

transitado em julgado.175 Além disso, ponderaram os Ministros que, nos autos do RE 

nº 212.484, em que havia decisão transitada em julgado, a questão abordada foi 

apenas a do direito ao creditamento de insumos isentos, isto é, não se poderia 

considerar a mesma discussão judicial para fins de mudança de jurisprudência e, 

consequentemente, de atribuição de efeitos prospectivos. 

Convém relembrar que, para se falar em mudança de jurisprudência, 

importante que a decisão ou o conjunto de decisões em que o contribuinte tenha 

pautado sua conduta sejam acobertados por eficácia e por definitividade. Nesse 

sentido, parece-nos que andou bem o Supremo Tribunal Federal na interpretação 

que adotou no que se refere à modulação de efeitos. 

Por outro lado, não é sempre que o Poder Judiciário identifica a necessidade 

de modulação de efeitos de suas decisões. Com efeito, convém trazer à colação o 

voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do 

Agravo Regimental no Recurso Especial nº 382.736/SC, cujo trecho elucidativo 

encontra-se abaixo transcrito: 

[...] porque hoje já desmistificamos a idéia de que o interesse público é 

o interesse fazendário. 

O interesse público é o interesse de cada um de nós. O conjunto de 

interesse de todos nós perfaz o interesse público. Às vezes, o 

interesse da Fazenda é contra o interesse público e contra o interesse 

de todos nós. 

                                                           
175 Os recursos mencionados são os REs nºs 350.446-1, 353.668-1 e 358.493-6; 
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É justamente por isso que, em nossa visão, quando o Poder Judiciário é 

chamado a proceder a uma nova análise de determinada matéria tributária e se faça 

necessária a mudança de entendimento, é fundamental que se verifique se os 

efeitos da alteração jurisprudencial não prejudicarão o interesse público, assim 

entendido como o “interesse de todos nós”, no que se inclui a proteção à confiança 

legítima do cidadão-contribuinte. 

Nesse mesmo caso emblemático, em que o Superior Tribunal de Justiça foi 

instado a julgar novamente matéria já sumulada perante aquele Sodalício, qual seja, 

a Súmula nº 276, segundo a qual “as sociedades civis de prestação de serviços 

profissionais são isentas da Cofins, irrelevante o regime tributário adotado”, o 

Ministro Humberto Gomes de Barros escancarou a situação de insegurança jurídica 

e a falta de zelo com que o Poder Judiciário estava tratando a confiança do 

contribuinte: 

"[...] 

Quando chegamos ao Tribunal e assinamos o termo de posse, 

assumimos, sem nenhuma vaidade, compromisso de que somos 

notáveis conhecedores do Direito, que temos notável saber jurídico. 

Saber jurídico não é conhecer livros escritos por outros. Saber jurídico 

a que se refere a CF é a sabedoria que a vida nos dá. A sabedoria 

gerada no estudo e na experiência nos tornou condutores da 

jurisprudência nacional. 

Somos condutores e não podemos vacilar. 

[...] 

O Superior Tribunal de Justiça existe e foi criado para dizer o que é a 

lei infraconstitucional. Ele foi concebido como condutor dos tribunais e 

dos cidadãos. Em matéria tributária, como condutor daqueles que 

pagam, dos contribuintes. 

[...] 

Nós somos os condutores, e eu – Ministro de um Tribunal cujas 

decisões os próprios Ministros não respeitam – sinto-me, triste. Como 

contribuinte, que também sou, mergulho em insegurança, como um 

passageiro daquele vôo trágico em que o piloto que se perdeu no meio 

da noite em cima da Selva Amazônica: ele virava para a esquerda, 

dobrava para a direita e os passageiros sem nada saber, até que eles 
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de repente descobriram que estavam perdidos. O avião com o 

Superior Tribunal de Justiça está extremamente perdido. Agora 

dizemos que está errada, porque alguém nos deu uma lição dizendo 

que essa Súmula não devia ter sido feita assim. 

Nas praias de Turismo, pelo mundo afora, existe um brinquedo em que 

uma enorme bóia, cheia de pessoas é arrastada por uma lancha. A 

função do piloto dessa lancha é fazer derrubar as pessoas montadas 

no dorso da bóia. Para tanto, a lancha desloca-se em linha reta e, de 

repente, descreve curvas de quase noventa graus. O jogo só termina, 

quando todos os passageiros da bóia estão dentro do mar. Pois bem, 

o STJ parece ter assumido o papel do piloto dessa lancha. Nosso 

papel tem sido derrubar os jurisdicionados.176 

Esse pronunciamento do Ministro Humberto Gomes de Barros, apesar de sua 

expressão metafórica, retrata uma realidade que precisa ser mudada, especialmente 

nas Cortes Superioras do Brasil: é necessária maior conscientização dos julgadores 

para que seus olhos sejam voltados à proteção da confiança dos jurisdicionados, sob 

pena de se negar vigência e eficácia a esse princípio. 

Ainda sobre este julgamento, Ricardo Lodi Ribeiro faz os seguintes 

comentários: 

No caso em questão, é difícil o juízo de ponderação entre a proteção 

da confiança e o primado da Constituição, pois, se por um lado, a 

proteção da confiança se justifica pela crença na correção da súmula 

do STJ, de outro, esta restava enfraquecida pelo posicionamento 

reiterado do STF, inclusive em decisão com efeitos vinculantes na 

ADC nº 1-1/DF, no sentido de que a LC nº 70/91 poderia ser alterada 

por lei ordinária. 

Porém, independentemente de não concordarmos, como já 

demonstrado, com os fundamentos da decisão do STJ, e da natureza 

constitucional da matéria, que a leva a ser decidida em última 

instância pelo STF, é forçoso reconhecer que a posição sumulada do 

STJ, acompanhada da recusa inicial do Tribunal Constitucional em 

conhecer da questão, em posição posteriormente reformada, 

                                                           
176 AgRg no REsp 382736/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro FRANCISCO 
PEÇANHA MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2003, DJ 25/02/2004, p. 91. 
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despertaram no contribuinte a certeza de que a discussão estava 

encerrada com a prevalência do entendimento de que o tributo não era 

devido, em crença que não pode ser deixada de ser amparada pelo 

princípio da segurança jurídica.177 

De fato, não se pode negar que, no caso em referência, havia uma súmula de 

um Tribunal Superior em determinado sentido, e a Corte Extraordinária, em um 

primeiro momento, havia se julgado incompetente para analisar a matéria da isenção 

tributária. No momento em que Supremo Tribunal Federal decidiu rever seu 

posicionamento, julgar a matéria e contrariar a súmula do Superior Tribunal de 

Justiça, o mínimo que se poderia esperar, respeitadas as posições em contrário, 

seria a modulação dos efeitos da decisão. Isso porque, no caso em referência, 

presentes estavam os pressupostos, quais sejam, um fundamento para a confiança, 

uma expectativa digna de proteção, lastreada em entendimento sumulado, e um ato 

do Estado que frustra essa confiança. 

A necessidade de respeito à expectativa criada pelo cidadão em torno do 

posicionamento do Poder Judiciário foi analisada também no voto proferido pelo 

eminente Ministro Herman Benjamin, quando do julgamento de caso em que se 

discutia o direito do contribuinte ao crédito-prêmio de IPI (artigo 41, § 1º, do ADCT): 

Não obstante todos esses argumentos, é inconteste que o 

jurisdicionado, ao se deparar com jurisprudência pacificada em 

determinado sentido, emanada de um Tribunal que tem a competência 

constitucional de dar a última palavra sobre o assunto, tende a confiar 

que aquela é a melhor interpretação da lei, orientando sua vida, seu 

trabalho e seus negócios a partir daí, segundo tal entendimento do 

sistema jurídico. 

Essa confiança é gerada, afinal, pela expectativa, legítima ou não, mas 

sempre real, de que, em havendo discussão judicial com relação ao 

seu caso concreto, a decisão final a ser emitida pelo Judiciário ser-lhe-

á favorável. Como bem lembra Alf Ross, é inafastável, na visão das 

pessoas, “a exigência de que os casos análogos recebam tratamento 

similar, ou de que cada decisão concreta seja baseada numa regra 

                                                           
177 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A Segurança Jurídica do Contribuinte (Legalidade, Não Surpresa e 
Proteção à Confiança Legítima). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 258-259. 
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geral”. (Direito e Justiça , tradução de Edson Bini, São Paulo, Edipro, 

2000, p. 111). 

Numa palavra, se é dever do Judiciário traduzir da melhor forma 

possível a aplicação da legislação, sem preocupação com o status dos 

precedentes afetados, também lhe compete evitar que o 

jurisdicionado, por conta de uma instabilidade causada pelo próprio 

Judiciário, venha a ser condenado à incerteza, tanto mais quando as 

idas-e-vindas jurisprudenciais afetem interesses não de uns poucos ou 

de dezenas, mas de centenas ou mesmo de milhares de pessoas.178 

A partir da análise desses casos, nossa conclusão é no sentido de que o 

Poder Judiciário - particularmente as Cortes Superiores -, apesar de já ter se 

pronunciado em algumas ocasiões a respeito da instabilidade da jurisprudência e da 

necessidade de preservação da confiança criada pelos jurisdicionados, ainda terá 

que percorrer um longo caminho até fazer um bom uso do instrumento da modulação 

de efeitos das decisões judiciais. 

 

7.2 CASOS ADMINISTRATIVOS 

 

Tivemos a oportunidade de observar que a necessidade de proteção à 

confiança legítima do contribuinte pode ser extraída do artigo 146 do Código 

Tributário Nacional, segundo o qual “a modificação introduzida, de ofício ou em 

consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados 

pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser 

efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido 

posteriormente à sua introdução”. 

Os tribunais administrativos brasileiros, de uma maneira geral, não utilizam o 

princípio da proteção à confiança legítima para resguardar os contribuintes de 

modificações na aplicação de determinados entendimentos em matéria tributária. 

Normalmente, os julgadores, ao trabalharem a aplicação do citado artigo 146 do 
                                                           
178 REsp 654.446/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
04/12/2007, DJe 11/11/2009 
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Código Tributário Nacional, procuram esteio no princípio da segurança jurídica, 

conforme se observa das ementas de acórdãos proferidos pelo Conselho de 

Contribuintes do Ministério da Fazenda (atualmente denominado Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF), transcritas a seguir: 

RECURSO EX OFFICIO MULTA DE OFÍCIO ISOLADA – 

INAPLICABILIDADE – PAGAMENTOS EM ATRASO SEM MULTA DE 

MORA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – Se a multa de mora, que deu 

origem ao lançamento, encontrava-se com exigibilidade suspensa, por 

força de liminar em mandado de segurança, incabível a aplicação da 

multa de ofício isolada, mas tão somente da multa de mora. 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO – MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS 

JURÍDICOS – VEDAÇÃO – O disposto no art. 146 do CTN veda à 

administração tributária introduzir modificações, benéficas ou não ao 

contribuinte, em lançamentos inteiros, perfeitos e acabados, em 

homenagem à certeza e segurança das relações jurídicas. RECURSO 

VOLUNTÁRIO MULTA ISOLADA – RETROATIVIDADE BENIGNA – 

No julgamento dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha 

sido constituído com base no inciso I do artigo 44 da Lei nº 9.430/96, a 

multa isolada exigida pela falta de recolhimento do tributo em atraso, 

sem a inclusão da multa de mora, deve ser exonerada pela aplicação 

retroativa do artigo 14 da MP nº 351, de 22/01/2007, que deixou de 

caracterizar o fato como hipótese para aplicação da citada multa.179 

IRPJ/CSLL/PIS/COFINS – DECADÊNCIA – LANÇAMENTOS POR 

HOMOLOGAÇÃO – CTN – ART. 150, § 4º - CARACTERIZAÇÃO – 

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a exemplo do 

IRPJ e das contribuições de seguridade social, o fato gerador ocorre 

ao fim de cada período base de tributação, iniciando-se, a partir daí, a 

fluência do prazo decadencial, pelo que, no caso concreto, 

relativamente aos períodos anteriores a agosto de 1996, tem-se esta 

como caracterizada. NORMAS PROCESSUAIS – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO FINDO – LANÇAMENTO ULTERIOR – 

MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS – VEDAÇÃO - O 

disposto no art. 146 do CTN veda ao Fisco a introdução de 

                                                           
179 Acórdão 101-96209, PA 16327.002904/2001-16, 1ª Câmara, Conselheiro Relator Paulo Roberto 
Cortez, sessão de 14/06/2007. 



 139

modificações, benéficas ou não ao contribuinte, em lançamentos 

inteiros, perfeitos e acabados, em homenagem à certeza e segurança 

das relações jurídicas. Dessa forma, findo o processo administrativo 

em razão do recolhimento do tributo lançado, não é admissível a 

revisão posterior com novo lançamento de ofício em razão de 

modificação dos critérios jurídicos. IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 

COEFICIENTE DA BASE DE CÁLCULO - As pessoas jurídicas que 

prestam serviços de atendimento a pacientes em situação de risco de 

vida, em ambulâncias com equipamentos especializados (UTI Móvel) 

de suporte avançado (Tipo “D”), podem ser tributadas pelo lucro 

presumido, utilizando-se do percentual de 8% (oito por cento), 

aplicável a serviços hospitalares, para determinação da base de 

cálculo do tributo.180 

O Professor Paulo de Barros Carvalho explica, proficuamente, que a aplicação 

do princípio da segurança jurídica pelo CARF pode ser entendida como a forma de 

resguardar outros princípios, tais quais a legalidade, a oficialidade, etc.: 

[...] para empreender uma análise da aplicação do princípio da 

segurança jurídica no projeto Novo CARF será fundamental delimitar 

esse estudo à sua atuação no que tange ao “procedimento 

administrativo tributário”. E, procedendo esse corte exegético, faremos 

insurgir os limites objetivos que ele impõe a esta atividade. De fato o 

primado da segurança jurídica, como já visto, efetiva-se pela atuação 

de outros princípios, estes em regra mais objetivos e, por tal condição, 

é o que o realiza topicamente. Isso ocorre de tal modo que podemos 

asseverar que, no procedimento administrativo, segurança jurídica, em 

alguns momentos, é legalidade objetiva, é oficialidade, é informalismo 

em favor do interessado, e, em outros tempos, diremos que é devido 

processo legal, contraditório e ampla defesa; ou ainda, afirmá-la-emos 

como processo em linguagem escrita, ausência de custas ou mesmo 

rapidez, simplicidade e economia do procedimento.181 

                                                           
180 Acórdão 107-08912, PA 10980.005654/2001-86, 7ª Câmara, Conselheiro Relator Natanael Martins, 
sessão de 01/03/2007. 
181 CARVALHO, Paulo de Barros. Segurança Jurídica no Novo CARF. Disponível em: 
<http://www.barroscarvalho.com.br/art_nac/seguranca_juridica_novo.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2010, 
p. 8. 
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Com efeito, ainda que sob a roupagem do princípio da segurança jurídica, os 

Tribunais Administrativos, de uma maneira geral, respeitam a legislação que 

recomenda a preservação da confiança do contribuinte nos atos administrativos, 

deixando de aplicar penalidades com efeitos retroativos. 
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8 CONCLUSÃO 

 

A análise do princípio da proteção à confiança legítima em matéria tributária 

não é inédita no Brasil, mas a importância de seu estudo aprofundado se revela 

também no contexto atual, sobretudo em função da elevada carga tributária 

verificada em nosso País e que tem sido o alvo de críticas dos contribuintes, uma 

vez que parece aproximar-se do limite máximo suportável, e, caso seja aumentada 

repentinamente, só pode causar o desastre financeiro dos contribuintes, e nada 

mais. 

Para serem capazes de pagar a mais variada sorte de tributos, os 

contribuintes dependem de certeza nas relações com o Governo e de previsibilidade 

de sua carga tributária. Portanto, existe a necessidade de que essa confiança que o 

indivíduo deposita nos atos estatais seja resguardada, a fim de preservar a 

constância, a durabilidade e a estabilidade do Direito. 

Em nosso estudo, verificamos, justamente, que a sociedade passou a criar, 

com o tempo, a expectativa de que o Estado seja o responsável por garantir a 

segurança e a estabilidade nas relações intersubjetivas, notadamente com a 

expansão dos direitos sociais, passando a aceitar a tributação como um instrumento 

adequado para que o Estado possa exercer suas funções. 

O Direito Tributário situa-se no ambiente de tensão entre a necessidade de 

arrecadação tendente a custear os anseios democráticos e a indispensável 

imposição de limites ao exercício desta atividade. 

O cidadão, na qualidade de contribuinte, espera que a Administração Pública, 

nas hipóteses em que se façam necessárias modificações na cobrança de tributos, 

seja pela edição de novas normas ou por ocasião de alteração de jurisprudência dos 

Tribunais Superiores, não rompa bruscamente com a ordem jurídica estabelecida, 

protegendo sua legítima expectativa. 

A confiança legítima, conduzida à categoria de princípio no ordenamento 

jurídico, pode ser considerada como um desdobramento dos princípios 
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constitucionais do Estado Democrático de Direito e da segurança jurídica, que é 

destinada a proteger o cidadão-contribuinte, no âmbito tributário, contra a 

modificação abrupta da lei ou a modificação da jurisprudência a respeito da cobrança 

de determinados tributos. 

Para que se possa reivindicar proteção, faz-se necessária, em primeiro lugar, 

a existência de uma conduta do Estado que dê fundamento para a confiança. Em 

segundo lugar, que essa expectativa criada pelo cidadão seja digna de resguardo. 

Em terceiro lugar, que haja uma violação a essa confiança por parte do Estado, 

ocasião em será necessária a ponderação entre a necessidade de proteção da 

confiança do indivíduo em detrimento da necessidade das mudanças por parte do 

Estado, circunstância que exige análise de razoabilidade e de proporcionalidade. 

O princípio da proteção à confiança legítima decorre do princípio do Estado de 

Direito, que resulta na menção à calculabilidade da atuação Estatal, à luta política 

contra a imprevisibilidade e à segurança jurídica dos cidadãos. 

O pronunciamento do Poder Judiciário, em especial das Cortes Superiores, é 

fundamental para a organização econômica e financeira das pessoas físicas e 

jurídicas, de modo que a expectativa que elas depositam nos posicionamentos 

adotados para pautar sua conduta deve ser preservada, sob pena de ofensa ao 

princípio da proteção à confiança legítima. 

Apesar de não estar expressamente previsto nas Constituições de alguns 

países, inclusive na brasileira, o princípio da proteção à confiança se revela 

implicitamente na ordem jurídica internacional. Na legislação pátria, identificamos 

alguns dispositivos onde se prestigiou direta ou indiretamente o princípio da 

segurança jurídica e, mais especificamente, o mencionado princípio da proteção à 

confiança, como é o caso do artigo 100, inciso III, parágrafo único e artigo 146 do 

Código Tributário Nacional. 

Por conta disso, Poder Judiciário deve observar o seu dever de 

fundamentação suficiente e racional das decisões judiciais, assim como a vedação 

de mudanças de entendimentos com aplicação retroativa, que deixem de preservar 

as confianças legítimas, a fim de evitar a insegurança jurídica. 
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O Estado deve garantir a segurança jurídica do cidadão no que concerne aos 

efeitos dos atos por ele praticados de acordo com a orientação dada, sobretudo em 

relação à jurisprudência dos Tribunais Superiores. Isso porque a orientação 

pretoriana sedimentada acaba por constituir objeto de confiança para os cidadãos, 

que passam a adotar essa interpretação para direcionar sua conduta. 

Atualmente, verificamos que as súmulas vinculantes equivalem, guardadas as 

devidas proporções, às normas gerais e abstratas a que se submetem os cidadãos, 

de modo que, na eventual hipótese de se modificar um entendimento sumulado com 

força vinculante, hão de ser resguardados os atos desses jurisdicionados com base 

no pronunciamento anterior, em homenagem ao princípio da proteção à confiança 

legítima. 

Quando o Poder Judiciário substitui o seu entendimento a respeito de 

determinada matéria, o efeito prático é o mesmo da criação de uma nova norma, daí 

porque existe a necessidade de preservação das condutas dos jurisdicionados 

praticadas com base na jurisprudência anterior. 

A modificação da jurisprudência na seara tributária, por vezes, pode acarretar 

prejuízos deletérios àqueles contribuintes que confiaram na manutenção do 

entendimento firmado a partir de julgamentos anteriores, e que fizeram seus cálculos 

econômicos e financeiros a partir do entendimento judicial acerca da aplicação da 

norma até então existente. 

A modulação de efeitos de uma decisão judicial pode ser entendida como uma 

técnica por meio da qual à declaração de inconstitucionalidade de uma norma são 

atribuídos efeitos prospectivos ou ex nunc. Concluímos que é perfeitamente possível 

ao Poder Judiciário a modulação de efeitos da decisão judicial, tanto no exame 

concreto de constitucionalidade quanto no abstrato, de modo a preservar a 

expectativa legítima dos jurisdicionados. 

A conclusão deste trabalho é direcionada no sentido de reforçar a ideia da 

supremacia da segurança jurídica nas relações sociais, especialmente nos casos de 

necessidade proteção da confiança legítima dos contribuintes, quando da 

modificação da jurisprudência dos Tribunais Superiores, uma vez que a paz social 
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verdadeira não é a ausência de conflito, mas sim a presença de justiça no seio da 

sociedade. 
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