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RESUMO: Por que uma corte muda seu posicionamento sobre determinado assunto? Esse 
trabalho objetiva analisar quais seriam as eventuais alegações e razões que acompanham a 
mudança de um precedente horizontal, quando da ocorrência de mudança de entendimento de 
um tribunal. Ainda que observando as diferenças na doutrina do stare decisis entre o commom 
law e o civil law no que tange à vinculação aos precedentes horizontais das Cortes, a pesquisa 
possui como foco a não aplicação dede um precedente horizontal do Supremo Tribunal 
Federal - STF sobre depositário infiel e hierarquia normativa de tratados de direitos humanos. 
Com vistas a analisar e classificar as manifestações dos Ministros, nesse caso em tela, 
procurou-se um enquadramento que oferecesse uma sistematização das razões mais comuns 
para uma Corte não seguir um precedente. Para tanto, foram estudados casos em que a 
Suprema Corte Americana alterou entendimento consolidado em precedentes horizontais e 
identificados os fundamentos que acompanharam a revogação dos precedentes.  

  

  

PALAVRAS-CHAVE: DOUTRINA DOS PRECEDENTES. SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. DEPOSITÁRIO INFIEL. HIERARQUIA 
DE TRATADOS DE DIREITOS HUMANS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA.  

  

 
 

 

 

 

  



 

ABSTRACT: Which reasons lead a court to overturn its previous ruling? The aim of the 
present article is to identify the most common arguments used not to follow a horizontal 
precedent. Despite the differences between common law and civil law regarding the use of 
precedents, this work focus on the fact that the Supreme Federal Court of Brazil overturned its 
previous ruling concerning the civil arrest of defaulters and the hierarchy of human rights 
treaties, in order to find the main arguments to support this change. So in this sense, case laws 
of the Supreme Court of the United States were analyzed to find how a court may overrule 
one precedent.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho possui como escopo a análise da mudança de jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal – STF. Para tanto, foi eleito o tema da prisão de depositário infiel, 

que está intimamente ligada ao status dos tratados internacionais, principalmente aqueles que 

versam sobre direitos humanos. 

Para analisar e classificar as manifestações dos Ministros procurou-se identificar e 

sistematizar as razões mais comuns, no debate sobre precedentes, para uma Corte não seguir 

um entendimento já anteriormente adotado, com vistas a compreender como pode se dar esse 

processo de superação de precedentes. Em seguida, para ilustrar e problematizar a aplicação 

dessas categorias realizou-se um estudo de caso da mudança de posicionamento do STF sobre 

a hierarquia normativa de tratados de direitos humanos e depositário infiel.  

Frente a isso, o presente estudo pretende responder as seguintes perguntas: Quais os 

argumentos o STF, sob a vigência da Constituição de 1988, usa para justificar a necessidade 

de mudar o seu entendimento consolidado sobre a prisão civil de depositário infiel e o status 

legal dos tratados de direitos humanos? 

Para responder a essa pergunta, foi feita uma análise de textos acadêmicos e decisões 

judiciais da Suprema Corte dos Estados Unidos que abordam a superação de precedentes. Por 

meio dessa análise foram identificados três tipos de argumentos possíveis para fundamentar a 

mudança de entendimento do STF quanto à prisão depositário infiel. O primeiro argumento é 

o de que o precedente está errado e, por isso, deve-se proferir decisão diversa. O segundo 

argumento seria o de que houve alteração no direito vigente e, consequentemente, no 

posicionamento da Corte. Por fim, também há o fundamento de evolução do posicionamento 

da corte para atender às novas demandas da sociedade. 

Com base nesse enquadramento, foi feita uma análise de votos dos Ministros do STF 

do Recurso Extraordinário nº 466.343-1/SP, que superou o entendimento anterior. Pretende-se 

usar essa tipologia para avaliar não o conteúdo material ou o mérito das decisões dos 

Ministros, mas avaliar o porquê da alteração do posicionamento da Corte, uma vez que já 

havia jurisprudência formada pelo próprio tribunal sobre o tema. 

A relevância do tema se deve ao fato de que muitas vezes os tribunais não enfrentam 

diretamente as razões que os levam à mudança de posicionamento. Assim, contentam-se em 
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apenas indicar o novo posicionamento, sem justificar e enfrentar as questões que, de fato, 

motivaram e suscitaram a transformação. No entanto, a transformação do entendimento 

acerca da prisão de depositário infiel mostra-se relevante, devido ao fato de que o estudo do 

processo decisório do STF é importante para um controle democrático de suas decisões. 

Dessa forma, num primeiro momento, por meio da análise de casos americanos e do 

direito comparado, objetiva-se mostrar como ocorre a mudança de entendimento de um 

tribunal e as razões que fazem com que ele mantenha seu entendimento durante o tempo nos 

Estados Unidos. Em seguida, serão apresentadas decisões do STF sobre depositário infiel, 

incluindo a decisão que consubstanciou a mudança de entendimento do Tribunal, o Recurso 

Extraordinário 466.343-1/SP. Por fim, será feita uma análise dessa decisão no tocante aos 

argumentos utilizados pelos Ministros para justificar a mudança.  
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1. POR QUE SEGUIR UMA DECISÃO DO PASSADO? 

 
 
O Supremo Tribunal Federal tem passado por inúmeras transformações nos últimos 

anos. Percebe-se que, em suas decisões, os Ministros muitas vezes resolvem casos difíceis e 

emblemáticos. Para decidi-los os Ministros pedem vista, proferem extensos votos, discutem 

entre si e, ainda, interagem ativamente com a mídia, atraindo bastante visibilidade ao caso. 

Nesse sentido, Vojvodic et al.1

Ressalta-se que, na tradição dos sistemas de civil law, não há a obrigação formal de 

seguir precedentes, não obstante decisões de súmulas vinculantes e decisão que fixa a tese para os 

recursos extraordinários ou especiais repetitivos (arts. 543-B e 543-C, CPC)

 observam que, nesses casos, os Ministros  preocupam-

se em buscar maior efeito às suas decisões, ao construir um posicionamento da Corte sobre a 

questão, conferindo a elas caráter de precedente, ou seja, tratam-nas como decisões que 

devem ser seguidas por outras cortes e pelo próprio STF no futuro. 

2

Nesse sentido, esse capítulo busca apresentar razões para que os tribunais sigam 

decisões do passado e também casos em que se optou pela mudança de entendimento. Para 

tanto, será realizada uma comparação com os sistemas de common law e, ao fim, a discussão 

sobre o caso brasileiro será retomada.  

. Isso não quer 

dizer, contudo, que em um sistema jurídico desse tipo, não haja razões relevantes para as 

cortes seguirem decisões passadas. Isso porque, como será exposto, o respeito aos precedentes 

acarreta a ideia de que a decisão foi menos arbitrária, uma vez que foi dada resposta similar a 

uma questão semelhante já decidida.  

 

 

1. 1 Por que obedecer aos precedentes? 

 

 

                                                           
1 VOJVODIC, Adriana de Moraes; MACHADO, Ana Mara França; CARDOSO, Evorah Lusci Costa. 
Escrevendo um Romance, primeiro capítulo: precedentes e processo decisório no STF.  Revista Direito GV 9, 
vol. 5, no. 1, p. 21-44, 2009. 
2 Em: DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. 
Bahia: Editora Jus Podivm, 2009, v. 2, p. 389. 
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Os precedentes, ou decisões judiciais do passado, são elementos a serem considerados 

pelos juízes ao decidirem novos casos a fim de se assegurar coerência entre decisões 

novas e passadas. A tomada de decisões conforme precedentes norteia-se pela ideia de que 

os tribunais devem dar respostas iguais a questões jurídicas iguais3

Os países de tradição common law utilizam-se da doutrina do stare decisis, versão 

abreviada de uma expressão (stare decisis et non quieta movere) que significa “mantenha-se a 

decisão e não se moleste o que foi decidido”. Essa doutrina será objeto de estudo neste 

trabalho, uma vez que se pretende analisar a mudança de entendimento de uma Corte.  

 

O sistema de precedentes se desdobra em duas dimensões: a vertical, decorrente 

da hierarquia entre tribunais, que determina que tribunais inferiores sigam as decisões de 

cortes superiores; e a horizontal, decorrente do acolhimento por parte dos tribunais de suas 

próprias decisões (stare decisis).  

Dessa forma, a dimensão horizontal acarreta na ideia de que cortes futuras devem 

seguir decisões passadas, mesmo que não concordem mais com elas. Em outras palavras, uma 

corte pode até considerar que um precedente seu foi decidido erroneamente, mas, mesmo 

nesse caso, a obrigação de se vincular ao precedente permanece4

Além disso, seguir os precedentes pode trazer outras consequências positivas tanto 

para tribunal quanto para a sociedade. Uma delas consiste no fato de que não há segurança 

jurídica toda vez que à uma mesma questão jurídica for proferida decisão diversa. Assim, a 

previsibilidade das decisões judiciais pode ser um meio de solucionar esse problema.   

.  

Como explica Schauer5

[...] Quando um julgador tem de decidir um caso da mesma forma que decidiu 
anteriormente, as partes poderão prever o que acontecerá no futuro. A 
habilidade de prever o que o juiz fará ajuda-nos a melhor planejar nossas vidas, 
ter certa tranquilidade e a evitar a paralisia causada pelo desconhecido. 

 

                                                           
3 SCHAUER, F. Thinking like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning. Harvard University Press, 
2009, p. 41. 
4 “If in 1970, ten years after Henningsen, the majority of the New Jersey Supreme Court consisted of justices not 
on the court at the time of Henningsen, and if those new justices believed Henningsen to have been erroneously 
decided, the obligations of stare decisis would still have obliged them to decide the same issue in the same way. 
They would have been constrained to follow a decision they thought mistaken just because of its existence as a 
previous decision of the same court”. SCHAUER. op cit., 2009, p.40. 
5 “When a decisionmaker must decide this case in the same way as the last, parties will be better able to 
anticipate the future. N.53 The ability to predict what a decision maker will do helps us plan our lives, have some 
degree of repose, and avoid the paralysis of foreseeing only the unknown.”. SCHAUER. F. Precedent. 39 Stan. 
L. Rev. 571, Feb. 1987, p. 17.  
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Outro motivo que fundamenta a obrigação de seguir os precedentes é a ideia de dar tratamento 

igualitário a todos que recorrem ao Judiciário. Essa ideia surge uma vez que casos similares 

merecem receber a mesma solução. Dar tratamento diferenciado a casos similares pode gerar 

a sensação de que a decisão proferida é arbitrária ou injusta6. Em outras palavras, José 

Jardim-Rocha7

[...] o fundamento classicamente invocado para justificar o stare decisis é o 
mesmo que está na base da garantia constitucional da Equal Protection 
Clause, ou seja, situações fático-jurídicas iguais devem ser decididas do 
mesmo modo, a que se untam considerações acerca da necessidade de se 
proteger as expectativas patrimoniais e preservar a segurança jurídica, já que 
somente com a certeza de que as nossas condutas serão julgadas pelos 
mesmos padrões adotados nos precedentes – e, assim, por nós conhecidos 
podemos programar nossas vidas.  

 explica o tema:  

Além disso, a manutenção de precedentes gera certa estabilidade das decisões de um 

tribunal, e, como consequência, há um fortalecimento a credibilidade da instituição8

 

, uma vez 

que é dada uma mesma resposta às mesmas demandas. 

 

1.2 A não-aplicação de precedentes a as mudanças de entendimento 

 
 

Supondo que as razões apresentadas para seguir aos precedentes são sólidas e que 

são suficientes para justificar a obrigação de seguir decisões anteriores, questiona-se: quais 

são, então, os argumentos para a mudança de entendimento que orientava um determinado 

precedente?  

Como anteriormente exposto, a importância do stare decisis reside na medida em que 

esse princípio pode ajudar a evitar decisões arbitrárias, mantendo ordem e uniformidade nas 

decisões proferidas e garantindo o tratamento igualitário perante a lei.  

Todavia, o stare decisis não significa efeito vinculante absoluto ao precedente. Uma 

decisão extremamente incorreta ou em desconformidade com o contexto social e econômico 

                                                           
6 SCHAUER. op cit., 1987, p.16.  
7 JARDIM-ROCHA, José. A supremacia da Constituição ou a Supremacia do “defensor” da Constituição? O 
stare decisis e o Efeito Vinculante nas Decisões da Suprema Corte. In: Rev. Jur.. Brasília, vol. 7, n.73, 
junho/julho 2005, p. 4.  
8 ALEXY, Robert, apud TUCCI, José Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 17. 
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deve ser superada, sob pena de sua aplicação ser mais injusta, trazendo consequências piores 

do que sua revogação. 

Uma das hipóteses em que um determinado precedente não é seguido é o chamado 

distinguishing. Nesse caso, a não aplicação do precedente é justificada pelas diferenças de 

suas particularidades fáticas e do caso em análise9

Cumpre mencionar que o distinguishing não é diretamente relevante para o presente 

estudo, pois não designa uma mudança de entendimento, mas sim a não aplicação do 

entendimento anterior a um caso novo, sem que isso altere a situação da decisão anterior.  

. Dessa forma, o precedente não é anulado, 

mas não é utilizado em um caso específico, continuando válido para outras hipóteses.  

Outra hipótese de não aplicação de precedentes que merece destaque é o overruling, ou  

anulação do precedente Nesse caso, diferentemente do distinguishing, há o mesmo contexto 

fático no caso em análise e no precedente, porém, a corte ou o juiz do caso oferece razão 

jurídica distinta para sua solução, justificando a não aplicação da regra do precedente. Com 

efeito, há a revogação do precedente.  

Segundo Schauer10, quando uma corte não segue um precedente seu, é necessário não 

apenas que a decisão anterior esteja errada. Se assim fosse, não haveria sentido manter a 

doutrina do stare decisis, já que ela preconiza a manutenção de um precedente apenas por este 

ser um precedente, independente de este estar correto ou não11

No entanto, há casos em que um Tribunal pode considerar a decisão anterior 

extremamente incorreta e, ao analisar a sua aplicação, percebe que as consequências de sua 

manutenção serão piores que sua revogação, sendo necessário, assim, anulá-la

.  

12

                                                           
9 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. op. cit., 2009, v. 2, p. 393. 

. Nesses 

casos, é fundamental o desenvolvimento de argumentação, capaz de explicar porque o 

precedente não deve ser seguido. 

10 SCHAUER. op. cit., 2009, p. 59. 
11 “Although courts may occasionally overrule their own previous decisions, doing so requires more than just the 
belief that the previous decision was an error. If that were all that were necessary, stare decisis would become 
meaningless, because it is precisely the point of stare decisis that a court should treat a previous decision as 
binding just because of its existence and not because it is perceived to be correct. If every time a court believed 
an earlier decision to be mistaken it could overrule that decision, then there would be no principle of stare decisis 
at all.”. Schauer. op. cit., 2009, p. 59.  
12 “At times, however, a court will believe that one of its previous decisions is extremely wrong or that the 
consequences of a previously mistaken holding (in the eyes of the instant court) are so grave as to demand 
overruling.”. Schauer. op. cit., 2009, p. 60.   
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Como pode ser observado no caso Planned Parenthood v. Casey13, a Suprema Corte 

dos Estados Unidos apreciou a legalidade do aborto no país, rediscutindo o precedente Roe v. 

Wade14

O Tribunal ao analisar o caso Roe sustentou que o direito de terminar a gravidez em 

seu estágio inicial estava abrangido pelo direito à privacidade, disposto na Emenda XIV

, e examinou as possíveis consequências de sua superação e resolveu por mantê-la. 

Nesse caso, vigorou o debate entre dois valores: o direito à privacidade e o interesse 

coercitivo do Estado, apto a justificar a intromissão do Estado na vida privada do indivíduo.  

15

Contudo, muitos estados americanos aprovaram leis proibindo totalmente ou impondo 

dificuldades ao aborto. Esse foi o caso de uma lei da Pensilvânia do ano de 1982 que impôs 

alguns requisitos a mulheres que pretendiam realizar aborto

. 

Nesse sentido, em Roe, a Corte decidiu que: no primeiro trimestre de gravidez, os estados não 

poderiam proibir o aborto; no segundo trimestre as leis sobre aborto só seriam possíveis se 

necessárias para proteger a vida da mãe; e no terceiro trimestre, os estados poderiam regular e 

até proibir abortos, exceto quando necessários para preservar a vida ou saúde da mãe. 

16

Em Casey, a Suprema Corte entendeu que: “A aplicação da doutrina do stare decisis 

confirma que o precedente Roe deveria ser seguido” 

.  

17. Apontou também que a superação de 

Roe seria uma renúncia em face de pressões políticas e repúdio ao princípio no qual aquele 

Tribunal sustenta sua autoridade, além de acarretar na perda de confiança do país no 

Tribunal18

 A Corte manteve o direito fundamental ao aborto, afirmando que nem a 

fundamentação de Roe nem a interpretação da Suprema Corte Americana sobre o caso havia 

.  

                                                           
13 505 U.S. 833 (1992). 
14 410 U.S. 113 (1973). 
15 “This right of privacy … founded in the Fourteenth Amendment’s concept of personal liberty and restrictions 
upon state action … is broad enough to encompass a woman’s decision whether or not to terminate her 
pregnancy” 
16 A lei impôs os seguintes requisitos: “consentimento informado” assinado pela mulher, afirmando que não 
havia sido forçada ou coagida a praticar o aborto. Além disso, a lei também exigia, no caso de mulheres menores 
de idade, uma autorização de seus pais ou representantes legais e, no caso de mulheres maiores de idade, o 
consentimento do cônjuge. Assim, a constitucionalidade dessa lei foi posta em questão frente ao direito ao aborto 
antes da viabilidade do feto, declarado em Roe v. Wade.. 
17 “Application of the doctrine of stare decisis confirms that Roe’s essential holding should be reaffirmed.” 
18 “The Court must take care to speak and act in ways that allow people to accept its decisions on the terms the 
Court claims for them, as grounded truly in principle, not as compromises with social and political pressures 
having, as such, no bearing on the principled choices that the Court is obliged to make. Thus, the Court's 
legitimacy depends on making legally principled decisions under circumstances in which their principled 
character is sufficiently plausible to be accepted by the Nation.” 
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se alterado desde 197319. Contudo, rejeitou o sistema trimestral de permissão do aborto, 

oriundo do caso Roe. Também manteve a viabilidade do feto como critério para permissão do 

aborto, por ser o ponto em que o interesse do Estado na vida do feto supera os direitos da 

mulher e o aborto pode ser totalmente proibido, salvo se necessário para a preservação da vida 

ou da saúde da mãe20

Declarou que as leis que regulavam a saúde de uma mulher que procura um aborto 

seriam válidas, se não acarretassem um encargo indevido, estabelecendo, assim a análise do 

undue burden analysis como critério de validade das leis. 

.  

Portanto, verifica-se que o precedente Roe não foi totalmente revogado, mas apenas 

alguns de seus aspectos. As justificativas apresentadas para a manutenção do precedente 

foram no sentido de proteger a segurança jurídica e a legitimidade da Corte perante o país, 

mesmo que o Tribunal não tivesse concordado, necessariamente, com o precedente: “A 

decisão de anular a decisão proferida em Roe nas circunstâncias existentes seria um erro, se 

erro houve, ao custo de danos profundos e desnecessários a legitimidade do Tribunal e ao 

compromisso da nação perante o Estado de Direito” (tradução livre)21

Apesar de a doutrina do stare decisis também ser adotada nos Estados Unidos, ela é 

utilizada de forma mais flexível, se comparada com a Inglaterra, podendo a corte rever seus 

posicionamentos ao longo do tempo. No caso inglês, é aplicada a doutrina do stare decisis em 

sua versão mais rígida, o que pode ser constatado no exemplo oferecido a título ilustrativo: 

.  

[...] Não é incomum encontrar o registro de um caso da jurisprudência 
inglesa ocupando 50 páginas impressas, com uma detalhada discussão de 
casos anteriores, e esses casos, podem ter 400 ou 500 anos de idade. [...] Em 
Bottomley v. Bannister ([1932] 1K.B. 458), precedentes decididos em 1409 e 
1425 foram citados para auxiliar na decisão do juiz em determinar quem 

                                                           
19 “Because neither the factual underpinnings of Roe’s central holding nor our understanding of it has changed 
(and because no other indication of weakened precedent has been shown), the Court could not pretend to be 
reexamining the prior law with any justification beyond a present doctrinal disposition to come out differently 
from the Court of 1973.” 
20 “The Court must take care to speak and act in ways that allow people to accept its decisions on the terms the 
Court claims for them, as grounded truly in principle, not as compromises with social and political pressures 
having, as such, no bearing on the principled choices that the Court is obliged to make. Thus, the Court's 
legitimacy depends on making legally principled decisions under circumstances in which their principled 
character is sufficiently plausible to be accepted by the Nation.” 
21 “A decision to overrule Roe's essential holding under the existing circumstances would address error, if error 
there was, at the cost of both profound and unnecessary damage to the Court's legitimacy and to the Nation's 
commitment to the rule of law.” 
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seria responsável pelo vazamento de um aquecedor à gás instalado em 
1929.22

Por outro lado, cumpre mencionar que a superação de precedentes permite que o 

sistema seja atualizado, de acordo com o novo contexto e novas demandas sociais. Como 

anota Edward D. Re

 

23

[...] é preciso compreender que o caso decidido, isto é, o precedente é quase 
universalmente tratado como apenas um ponto de partida. Diz-se que o caso 
decidido estabelece um princípio, e ele é na verdade um principium, um 
começo, na verdadeira acepção etimológica da palavra. Um princípio é uma 
suposição que não põe obstáculo a maiores indagações. Como ponto de 
partida, o juiz no sistema do common law afirma a pertinência de um 
princípio extraído do precedente considerado pertinente. Ele, depois, trata 
aplica-lo moldando e adaptando aquele princípio de forma a alcançar a 
realidade da decisão no caso concreto que tem diante de si. O processo de 
aplicação, quer resulte numa expansão, ou numa restrição do princípio, é 
mais do que apenas um verniz; representa a contribuição do juiz para o 
desenvolvimento e evolução do direito.  

: 

 

 

1.3  Mudança de precedentes na Suprema Corte dos EUA 

 
 
A seguir serão brevemente descritos alguns casos de superação dos precedentes nos 

Estados Unidos, com grande repercussão, e que se tornaram objeto tanto de críticas, 

principalmente nos votos vencidos, quanto de elogios. Tais decisões ilustram a tentativa da 

Suprema Corte Americana em adaptar suas decisões a novas demandas sociais ou revogar um 

precedente considerado incorreto, adotando novos posicionamentos sobre questões já 

decididas. Essas decisões se mostram relevantes para o presente estudo, na medida em que 

mostram alguns dos caminhos mais típicos para se justificar a anulação de um precedente e a 

transformação de um entendimento já consolidado do tribunal. 

 

 

                                                           
22 “It is not unusual to find a report of an English case occupying fifty pages of print, with the most detailed 
discussion of prior cases, and these cases (...) may be four or five year hundreds old. Thus in Bottomley v. 
Bannister ([1932] 1K.B. 458) precedents decided in 1409 and 1425 were cited to assist the judge in determining 
who was liable for the leakage of a gas burner installed in 1929.". A. L. GOODHART. Precedent in English law 
and continental law, The law quarterly review, vol. L, Londres: Stevens & Sons, Limited, 119 & 120 Chancery 
Lane, 1934  apud WAMBIER, 2009, p. 6.  
23 RE, Edward D. Stare Decisis. Tradução Ellen Gracie Northfleet Revista Forence. Rio de Janeiro, v. 327, 1990, 
p. 38. 
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1.3.1 Lawrence et al. v. Texas (2003): “a decisão anterior sempre esteve errada” 

 
 

Lawrence et al. v. Texas24 é uma decisão histórica da Suprema Corte dos Estados 

Unidos, na qual o Tribunal derrubou a lei de sodomia no Texas com base no Due Process 

Clause. Nesse evento, o Tribunal superou o precedente Bowers v Hardwick25

Tudo começou em 1998, quando a polícia de Houston adentrou a residência de John 

Geddes Lawrence, onde o encontrou juntamente com Tyron Garner, enquanto mantinham, 

consensualmente, relações íntimas. Os dois foram presos com fundamento em uma lei de 

antisodomia do estado do Texas.  

, que estabelecia 

a não proteção à intimidade sexual. 

Em 2002, o caso chegou a Suprema Corte, onde o Tribunal decidiu por reavaliar o 

precendente Bowers v. Hardwick, que criminalizava a pratica de sodomia entre homossexuais. 

Na oportunidade, ressaltou-se que, após esta decisão, várias cortes estaduais se recusaram a 

segui-la, por entenderem ser ela inapropriada. Além disso, com o passar dos anos, apenas 13 

dos 25 estados mantiveram leis antisodomia. 

Nesse sentido, a razão principal que levou a Suprema Corte a revogar o precedente 

Bowers v. Hardwick foi a de que essa era uma decisão que causava incerteza, por ser uma 

decisão contraditória, que não foi correta quando da decisão incial e que continuava incorreta, 

devendo ser superada26. Sustetou-se para tanto que o caso versava sobre pessoas adultas que 

conselsualmente decidiram adotar práticas homossexuais, o que estava fora do interesse do 

Estado27

 

. Portanto, esse caso se encaixa no argumento de que o precedente está errado e por 

isso deve ser proferida nova decisão.  

 

                                                           
24 539 U.S. 558 (2003). 
25 478 U.S. 186 (1986). 
26 “Bowers itself causes uncertainty, for the precedents before and after its issuance contradict its central holding. 
The rationale of Bowers does not withstand careful analysis. Bowers was not correct when it was decided, and it 
is not correct today. It ought not to remain binding precedent. Bowers v. Hardwick should be and now is 
overruled.” 
27 “This case does not involve minors, persons who might be injured or coerced, those who might not easily 
refuse consent, or public conduct or prostitution. It does involve two adults who, with full and mutual consent, 
engaged in sexual practices common to a homosexual lifestyle. Petitioners’ right to liberty under the Due Process 
Clause gives them the full right to engage in private conduct without government intervention” 
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1.3.2 Roper v. Simmons: “a decisão era adequada na época, mas a sociedade 

mudou” 

 
 

Em Roper v. Simmons28 a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou 

inconstitucional a aplicação da pena de morte a menores de 18 anos e superou o precedente 

Stanford v. Kentucky,29

No caso em apreço, Christopher Simmons, aos 17 anos, foi autor de um assassinato, 

sendo condenado, em primeira instância, à pena de morte. Esse caso chegou à Suprema Corte 

do Missouri, que manteve a decisão da corte inferior, com fundamento no precedente 

Stanford.  

 que permitia tal penalidade a menores.  

O estado do Missouri levou o caso à Suprema Corte Americana, instando o Tribunal a 

responder sobre a constitucionalidade da pena de morte para criminosos menores de 18 frente 

à Emenda Constitucional VIII e ao caso Atkins v. Virginia30

A Corte se manifestou, apontando haver um consenso nacional no país contra a 

aplicação da pena de morte a menores de 18 anos, assim como a doentes mentais

. Esta decisão julgou a 

inconstitucionalidade da aplicação da pena de morte a doentes mentais, com base na Emenda 

VIII, que proibia a aplicação de penas cruéis.  

31. Nesse 

sentido, destacou que tal pena era aplicada em poucos estados e em raras ocasiões32. Esse 

consenso nacional deveria ter sido considerado pelo caso precedente, uma vez que vários 

estados abandonaram a pena de morte a menores33

Assim, sustentou que esse consenso poderia ser observado em certos indícios, como: a 

rejeição da aplicação da pena de morte a menores, na maioria dos estados, a sua pouca 

.  

                                                           
28 543 U.S. 551 (2005). 
29 492 U.S. 361 (1989). 
30 536 U. S. 304 (2002). 
31 “The evidence of national consensus against the death penalty for juveniles is similar, and in some respects 
parallel, to the evidence Atkins held sufficient to demonstrate a national consensus against the death penalty for 
the mentally retarded.” 
32 “Since Stanford, six States have executed prisoners for crimes committed as juveniles. In the past 10 years, 
only three have done so: Oklahoma, Texas, and Virginia.”. 
33 “It should be observed, furthermore, that the Stanford Court should have considered those States that had 
abandoned the death penalty altogether as part of the consensus against the juvenile death penalty, 492 U. S., at 
370, n. 2; a State’s decision to bar the death penalty altogether of necessity demonstrates a judgment that the 
death penalty is inappropriate for all offenders, including juvenile” 
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aplicação e o consenso na tendência de abolir tal prática. Esses indícios demonstram que a 

sociedade considera os jovens e os deficientes mentais como menos culpáveis que os 

criminosos comuns34. Além disso, ressaltou o fato de os Estados Unidos serem o único país 

no mundo a continuar aplicando a pena de morte a jovens35. Isso porque, como foi destacado, 

apenas sete países, além dos Estados Unidos, executaram menores desde os anos 1990: Iran, 

Paquistão, Arábia Saudita, Iêmen, Nigéria e República Democrática do Congo36

Com efeito, é possível concluir que a Corte reconheceu o precedente anterior, mas deu 

preferência à sua anulação, uma vez que o considerou incorreto. É interessante notar que, 

considerando que foi alegado que desde os anos 1990 pouquíssimos países ainda adotavam 

pena de morte a menores, tal fato realmente não fora observado no precedente Stanford, que 

foi julgado em 1989.  

, e que desde 

então esses países aboliram ou repúdiaram tal prática. Dessa forma, a Corte decidiu pela 

revogação do precedente Stanford.  

 

 

1.4. Três tipos de argumentos para anular precedentes 

 

 

Nota-se, por meio dos casos acima apresentados, que mesmo o stare decisis não 

gerando uma obrigação absoluta, a Suprema Corte Americana entende que precisa explicar, 

em suas decisões, o porquê de sua mudança de posicionamento, para evitar que suas decisões 

sejam consideradas arbitrárias.  

Nesse sentido, os casos acima citados ilustram como um tribunal pode se desvencilhar 

de precedentes e ilustram dois tipos possíveis de argumentos para justificar a mudança: (1) a 

decisão anterior era muito errada, já era errada na época; (2) a decisão não era errada na 
                                                           
34 “As in Atkins, the objective indicia of consensus in this case—the rejection of the juvenile death penalty in the 
majority of States; the infrequency of its use even where it remains on the books; and the consistency in the trend 
toward abolition of the practice - provide sufficient evidence that today our society views juveniles, in the words 
Atkins used respecting the mentally retarded, as “categorically less culpable than the average criminal.”  
35 “Our determination that the death penalty is disproportionate punishment for offenders under 18 finds 
confirmation in the stark reality that the United States is the only country in the world that continues to give 
official sanction to the juvenile death penalty.” 
36 “Respondent and his amici have submitted, and petitioner does not contest, that only seven countries other 
than the United States have executed juvenile offenders since 1990: Iran, Pakistan, Saudi Arabia, Yemen, 
Nigeria, the Democratic Republic of Congo, and China. Since then each of these countries has either abolished 
capital punishment for juveniles or made public disavowal of the practice.” 
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época, mudanças na sociedade o tornam errado em um segundo momento. Além desses, 

também se vislumbra um terceiro tipo possível de argumento, que é o de mudança no texto 

legal aplicável, caso este em que o precedente precisa ser a ele ajustado. 

As razões pelas quais é preciso explicar a mudança, acima enumeradas, podem ser 

válidas também em um sistema que não é de common law. No caso brasileiro, como foi acima 

citado, o STF busca atribuir grande visibilidade e importância a algumas de suas decisões, 

principalmente as mais controversas, e a elas conferir caráter de precedente. Nesse cenário, a 

mudança de entendimento e a construção de uma decisão precedente devem ser bem 

justificadas. Esse aspecto será analisado no julgamento Recurso Extraordinário 466.343-1/SP, 

sobre a constitucionalidade da prisão de depositário infiel que será discutido a seguir.  

Vale lembrar que outros países de tradição romano-germânica também não ignoram 

seus precedentes. Como explica Funken37

[...] A maioria dos tribunais de ‘Civil Law’- pelo menos na Europa- não irão 
na prática, simplesmente ignorar seu primeiro julgado. Isso é devido ao fato 
de que eles não querem minar sua autoridade, corrigindo suas próprias 
decisões. Um estudo comparativo germano-americano por exemplo, 
constatou que, nos quase 50 anos de história do Tribunal Constitucional 
Federal alemão (Bundersverfassungsgerricht), em que publicou cerca de 
4.000 decisões,  afastou precedentes em menos de uma dúzia de cases. Essa 
consistência é mais notável tendo em conta o fato de que 78 juízes diferentes 
julgaram neste tribunal durante o período 

:  

Com efeito, é possível notar que tanto em países que adotam o sistema common law, 

quanto nos de civil law, os juízes parecem ser sensíveis às razões para observar os precedentes 

sobre uma determinada questão. Isso porque os magistrados entendem que não estão 

totalmente livres para decidir, devendo, ao menos, enfrentar o argumento de que há 

entendimento anterior da Corte sobre o tema e ponderar a sua revogação, sob pena de 

prejudicar a legitimidade e a credibilidade do Tribunal.  

Nesse sentido, um sistema de respeito aos precedentes poderia também trazer 

vantagens a um país de civil law, como por exemplo um maior controle social das decisões de 

um tribunal, conforme aponta Vojvodic et. al38

                                                           
37 Funken, Katja. The Best of Both Worlds – The Trend Towars Convegence of the Civil Law and the 
Common Law System apud THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre. Breves 
considerações sobre a politização do judiciário e sobre o panaorama de aplicação no direito brasileiro – Análise 
da convergência entre o civil law e o common law e dos problemas de padronização decisória. In Revista de 
Processo. Ano 35,nº 189, nov. 2010.  

: 

38 Vojvodic et al., op. cit p. 39. 
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[...]Em resumo, com decisões claras, nas quais se pode extrair a ratio deci-
dendi, seja do voto, seja do Tribunal, há maior transparência, accountability, 
e melhor diálogo com a sociedade.34 O ganho com uma cultura de respeito 
aos precedentes em que está presente a noção de romance em cadeia, por sua 
vez, é a possibilidade de um controle social, uma incidência estratégica de 
longo prazo, sobre os precedentes formados pelo Tribunal. 

Como defende Humberto Theodoro Junior39

Esse fenômeno de aproximação entre os dois sistemas no Brasil é chamado por 

Humberto Theodoro Júnior et al de “common law à brasileira”. Segundo os autores, não há 

no país um estudo mais aprofundado sobre que consolide a teoria dos precedentes. Com 

efeito, no Brasil, impera a ideia por parte dos magistrados de que estão livres para decidir, 

havendo, assim, uma “anarquia interpretativa” no processo de tomada de decisão

, existem vários estudos nos últimos anos 

que apontam a tendência de aproximação das tradições civil law e common law clássicas. Esse 

estudo não pretende exaurir o tema, mas apenas apresentar razões pelas quais em países de 

tradição romano-germânica os precedentes também possuem papel importante como fonte de 

direito e devem ser mantidos.  

40

Esse cenário descrito pelo autor é agravado pelo fato de o STF resolver alguns 

conflitos de grande repercussão e também ao procurar dar uma solução definitiva às lides e 

gerar precedentes e em casos que envolvam a utilização de conceitos jurídicos 

indeterminados, adota conceituação própria, para sustentar uma decisão. Essa situação é que 

configuraria a anarquia interpretativa.  

. 

Por outro lado, não é o caso de defender uma aplicação cega de precedentes, como se 

fossem preceitos absolutos. O que se espera, como visto nesse capítulo, é que os Tribunais 

atentem para a existência de uma decisão passada proferida por ele mesmo e mantenha sua 

linha de raciocínio sobre o tema. Caso a decisão passada seja muito discrepante em relação à 

realidade atual ou tenha sido decidida erroneamente, que ao menos seja enfrentado o fato de 

haver um precedente e seja apresentada uma justificação suficiente para embasar seu 

afastamento, como foi feito tanto em Lawrence et al. v. Texas quanto em Roper v. Simmons. 

                                                           
39 THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre. Breves considerações sobre a 
politização do judiciário e sobre o panaorama de aplicação no direito brasileiro – Análise da convergência entre o 
civil law e o common law e dos problemas de padronização decisória. In Revista de Processo. Ano 35,nº 189, 
nov. 2010, p. 41. Ver também: MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes brigatórios. 2º ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
40 THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre. Breves considerações sobre a 
politização do judiciário e sobre o panorama de aplicação no direito brasileiro – Análise da convergência entre o 
civil law e o common law e dos problemas de padronização decisória. In Revista de Processo. Ano 35, nº 189, 
nov. 2010, p. 41. Ver também: MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2º ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 43. 
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Feito esse enquadramento conceitual, será realizada uma análise, no próximo capítulo, 

da mudança jurisprudencial do STF sobre depositário infiel e hierarquia de tratados 

internacionais sobre direitos humanos. O julgamento do RE nº 466.343-1/SP consubstanciou 

mudança de posicionamento da Corte e acarretou em decisão inovadora, que inclusive adotou 

nova hierarquia normativa e, por isso, foi eleita nesse trabalho para ser estudada. Nesse 

sentido, pretende-se identificar se foram utilizados argumentos e como foram utilizados para 

justificar a mudança de posicionamento a referida decisão.  

 

 

2. A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL SOBRE DEPOSITÁRIO INFIEL 

 
 
Nesse capítulo será feita uma breve reconstrução dos argumentos dos Ministros em 

alguns julgados, de forma a verificar a evolução da jurisprudência da Suprema Corte 

Brasileira.  

Primeiramente, contudo, é preciso apresentar algumas considerações. Desde a 

promulgação da Constituição de 1988, surgiram várias correntes doutrinárias para explicar a 

natureza hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos, em face do artigo 5º 

§2º que assim dispõe: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte”.   

Uma primeira vertente reconhece a natureza supraconstitucional dos tratados e 

convenções em matéria de direitos humanos41 e possui pouca adesão dos doutrinadores 

brasileiros. Para essa corrente, o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados de 196942

                                                           
41 Defendida por: MELLO, Celso D. de Albuquerque. “O §2° do art. 5° da Constituição Federal”.  Apud 
TORRES, Ricardo Lobo (Org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2a Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. Entre 
outros.  

, ao dispor que “uma parte não pode invocar as disposições de seu direito 

interno para justificar o inadimplemento de um tratado”, subordina todas as leis dos Estados 

aos tratados internacionais.  

42 Aprovada pelo Congresso Nacional brasileiro, pelo Decreto Legislativo nº 496/09, mas ainda pendente de 
ratificação. 
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A segunda vertente o posicionamento que reconhece o caráter constitucional desses 

tratados43

Já a terceira reconhece o status de lei ordinária dos tratados

. Como bem anota Flavia Piovesan (2002), o artigo 5º da Constituição estabelece 

que “os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte”. Assim, para a autora, esse artigo atribui uma hierarquia 

especial aos tratados de direitos humanos, qual seja a de norma constitucional.  

44. Por fim, há também a 

interpretação que vislumbra status supralegal aos tratados e convenções sobre direitos 

humanos45

Cumpre mencionar que a EC nº 45/2004 alterou o rumo dessa discussão, pois 

determina o caráter de emenda constitucional de tratados internacionais e estabelece a 

aplicabilidade imediata e direta dos tratados no ordenamento jurídico interno, por meio de 

procedimento especial de aprovação, nos termos do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal. 

Esse posicionamento também é adotado no que se refere a tratados subscritos antes da 

referida emenda por alguns doutrinadores: 

. A importância desta leitura se dá na medida em que os tratados de direitos 

humanos não podem ser revogados por lei ordinária posterior. 

[...] O novo § 3º do art. 5o pode ser considerado como uma lei interpretativa 
destinada a encerrar as controvérsias jurisprudenciais e doutrinárias suscita-
das pelo § 2º do art. 5º. De acordo com a opinião doutrinária tradicional, uma 
lei interpretativa nada mais faz do que declarar o que preexiste, ao clarificar 
a lei existente.  
[...] Este me parece ser o caso do novo § 3º do art. 5º. Com efeito, entendo 
que os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à Constituição 
de 1988, aos quais o Brasil aderiu e que foram validamente promulgados, in-
serindo-se na ordem jurídica interna, têm a hierarquia de normas constitu-
cionais, pois foram como tais formalmente recepcionados pelo § 2o do art. 
5o não só pela referência nele contida aos tratados como também pelo dispo-
sitivo que afirma que os direitos e garantias expressos na Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ele adotados.46

                                                           
43 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos direitos humanos. 2. ed. 
Fabris, 2003. v. 1, p. 513. PIOVESAN, Flávia, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 
São Paulo: Saraiva,2006. LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: constituição, racismo 
e relações internacionais. Barueri: Manole, 2005. p. 15, 16-18. 

 

44 Posicionamento antigo do STF: HC n 77.053-1/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgado em 23.6.1998, DJ 
4.9.1998; HC nº 79.870-5/SP, Rel. Min. Moreira Alves, julgado em 16.5.2000, DJ 20.10.2000; RE n° 282.644-
8/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Nelson Jobim, julgado em 13.2.2001, DJ 20.9.2002. 
45 Posicionamento atual do STF, como é o caso do RE 466343-1/SP, como será demonstrado a seguir. 
46 LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: constituição, racismo e relações 
internacionais. Barueri: Manole, 2005. p. 15, 16-18. No mesmo sentido: REZEK, Francisco. Direito 
Internacional Público - Curso Elementar. São Paulo, Saraiva, 2005, p. 101/103: “Uma última dúvida diz 
respeito ao 'passado', a algum eventual direito que um dia se tenha descrito em tratado de que o Brasil seja parte - 
e que já não se encontre no rol do art. 5o. Qual o seu nível? Isso há de gerar controvérsia entre os 
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Dessa forma, após a EC nº 45/2004, a discussão passou a girar em torno de qual seria a 

hierarquia dos tratados adotados antes dela, já que não passaram pelo iter procedimental de 

incorporação estabelecido pela EC. Esse é o caso do Pacto de São José da Costa Rica, que 

não passou pelo procedimento do artigo 5º, §3º da Constituição.  

Com efeito, o questionamento levantado no período após o advento da EC 45/2004 

foi: se um tratado internacional possuir disposição contrária à constituição brasileira, qual dos 

dois deve prevalecer?  

Para responder a essa pergunta, pretende-se analisar a mudança de entendimento do 

STF no tocante à prisão de depositário infiel, por meio da análise das seguintes de decisões: a) 

HC nº 72.131-1/RJ, b) Recurso em Habeas Corpus n° 79.785-7/RJ, c) Habeas Corpus 81.319-

4/GO e d) Recurso Extraordinário nº 466.343-1/SP. Essas decisões não são os únicos julgados 

sobre o tema, mas foram escolhidas, dentre outras similares, uma vez que representam o 

entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF ao longo dos últimos anos. 

 

 

2.1 Habeas Corpus nº 72.131-1/RJ  

 

 

Participaram do julgamento do Habeas Corpus nº 72.131-1/RJ 47

                                                                                                                                                                                     
constitucionalistas, mas é sensato crer que, ao promulgar esse parágrafo na Emenda Constitucional 45, de 8 de 
dezembro de 2004, sem nenhuma ressalva abjuratória dos tratados sobre direitos humanos outrora concluídos 
mediante processo simples, o Congresso constituinte os elevou à categoria dos tratados de nível constitucional. 
Essa é uma equação jurídica da mesma natureza daquela que explica que nosso Código Tributário, promulgado a 
seu tempo como lei ordinária, tenha-se promovido a lei complementar à Constituição desde o momento em que a 
carta disse que as normas gerais de direito tributário deveriam estar expressas em diploma dessa estatura.” . Ver 
também: PIOVESAN, Flávia, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 

 os Ministros: Marco 

Aurélio, Maurício Correa, Moreira Alves, Maurício Correa, Francisco Rezek, Ilmar Galvão, 

Carlos Velloso, Celso de Mello, Octavio Galotti, Sydney Sanches, Neri da Silveira e 

Sepúlveda Pertence. O Habeas Corpus tratou da prisão civil de devedor em contrato de 

alienação fiduciária, denominado depositário infiel.  

47 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 72131-RJ. Rel.: Min. Marco Aurélio, julgamento em 
23 de novembro de 1995, DJ de 1-8-2003. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28habeas+corpus%29%2872131.NUM 
E.+OU+72131.ACMS.%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/d45k2zy>. Acesso em: 20/10/2013. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28habeas+corpus%29%2872131.NUM�


18 

 

 O primeiro a se manifestar foi o Ministro Marco Aurélio, que indaga se as exceções à 

prisão civil por dívida, oriundas do artigo 5º, LVII são passíveis de “elastecimento”, ou seja, 

se o conceito trazido pelo inciso pode outros sentidos além daquele por ele estabelecido, de 

modo a proteger os credores, como é o caso. Sua resposta foi negativa, pois, para ele, o 

contrato de depósito é distinto de contratos de garantia de dívida, como é o caso do contrato 

de alienação fiduciária48. Alegou que no primeiro tipo de contrato, a obrigação é a devolução 

do bem e não o pagamento de prestações sucessivas. Assim, fundamentou seu voto com 

jurisprudência do STJ no mesmo sentido49

O Ministro entendeu que, uma vez promulgado Pacto de São José da Costa Rica, ele 

passa a integrar o ordenamento jurídico com status de legislação ordinária. Assim, o Pacto 

revogou o Decreto-Lei nº 911/69, com relação à prisão civil na hipótese de alienação 

fiduciária. Com efeito, Indeferiu o habeas corpus.  

. 

O próximo a se manifestar foi o Ministro Maurício Correa, que defendeu que o 

Decreto-Lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição de 1988. Apontou que caso não 

houvesse tal recepção, o instituto da alienação fiduciária ruiria por terra, uma vez que a 

segurança jurídica das vendas com essa garantia reside justamente na possibilidade de 

decretação da prisão civil. Reconheceu a jurisprudência da Corte em possibilitar a prisão civil 

em casos semelhantes. Dessa forma, indeferiu a impetração.  

Em seguida, o Ministro Moreira Alves afirmou que o artigo 5º, LXVII da Constituição 

não faz distinção entre depósito necessário e convencional, e, por isso, seria perfeitamente 

                                                           
48 “[...]Descabe admitir que a parte final do inciso LXVII do artigo 5º da Constituição Federal encerra caminho 
aberto a que o legislador cole o contrato de compra e venda – alfim verdadeiro contrato de compra e venda de 
bem móvel – esse meio coercitivo para o recebimento do preço pactuado, que é a prisão. Não, a exceção 
contemplada constitucionalmente é imune a enfoques que acabem por nela agasalhar contratos voltados a 
garantia de dívida, como é o caso da alienação fiduciária, e que distante, muito distante ficam do contrato de 
depósito, a qualificar, no campo da exclusividade, as figuras do depositante e do depositário. A não ser assim, 
desprezando-se o fundo, o real, a verdadeira intenção das partes em benefício do formal, da rotulação, da simples 
fachada, aberto estará o caminha ao elastecimento das hipóteses em que viável a prisão por dívida civil.” 
49 “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO, COM 
EMISSÃO DE CEDULA DE CREDITO INDUSTRIAL. BENS INFUNGIVEIS, INSTRUMENTOS DE 
TRABALHO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE SUA ALIENAÇÃO EM GARANTIA, MESMO JA 
ANTERIORMENTE INTEGRADOS AO PATRIMONIO DO DEVEDOR. NÃO CABE ESTABELECER 
DISTINÇÃO ONDE A LEI NÃO DISTINGUE E A NATUREZA DO PACTO NÃO A IMPÕE. PRISÃO CIVIL. 
SUA IMPOSSIBILIDADE NOS CASOS DE DEPOSITOS ATIPICOS, INSTITUIDOS POR 'EQUIPARAÇÃO' 
PARA REFORÇO AS GARANTIAS EM FAVOR DE CREDORES. PREVALENCIA DA NORMA 
CONSTITUCIONAL, TUTELAR DO DIREITO MAIOR A LIBERDADE, E IMUNE A LEIS ORDINÁRIAS 
AMPLIATIVAS DO CONCEITO DE DEPOSITARIO INFIEL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 
PROVIDO, COM A RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. (STJ - REsp: 2320 RS 
1990/0001896-0, Relator: Ministro ATHOS CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/06/1991, T4 - QUARTA 
TURMA Data de Publicação: DJ 02.09.1991 p. 11814 LEXSTJ vol. 31 p. 88 RJTJRS vol. 148 p. 36  DJ 
02.09.1991 p. 11814 LEXSTJ vol. 31 p. 88 RJTJRS vol. 148 p. 36)” 
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possível haver a prisão civil no caso de devedor de financiamento garantido pela propriedade 

fiduciária. Para ele, os tratados internacionais possuem força de lei ordinária no ordenamento 

jurídico brasileiro, entendimento esse que, como ele aponta, também era a jurisprudência da 

Corte.  

Também expôs que o disposto no artigo 7º do Pacto não revoga dispositivo em 

legislação especial, como a relativa à alienação fiduciária em garantia, no tocante a prisão 

civil de depositário infiel, pois o artigo do pacto possui caráter geral enquanto a legislação 

ordinária caráter especial. Por fim, indeferiu o pedido de habeas corpus.  

O Ministro Maurício Correa, por sua vez, afirmou que conferir primazia ao Pacto 

frente à legislação interna seria minimizar o próprio conceito da soberania do Estado-povo na 

elaboração de sua Lei-maior.  

Assim, explicou que a prisão civil que o Pacto visa a proibir é no caso de devedor que 

deixou de pagar uma obrigação contraída nas relações negociais que envolve o dia-a-dia, das 

pessoas nos múltiplos intercâmbios da atividade econômica, quando não abrangidas por 

situações jurídicas especiais e particulares. Não enxergou nenhuma razão para não manter a 

jurisprudência da Corte. Dessa forma, indeferiu o habeas corpus. 

Logo depois, o Ministro Francisco Rezek ressaltou ser aquela a primeira vez em que o 

plenário examinava a força normativa do Pacto de São José da Costa Rica. Entendeu que a 

referida Convenção possui força de lei federal e que na hipótese de conflito material entre seu 

texto e a Constituição, esta prevalece, o que não exonera o país de responder, 

internacionalmente, pelo ato ilícito, decorrente do descumprimento de um compromisso. 

 O Ministro não vislumbrou conflito entre o Pacto e a Constituição, pois o artigo 

constitucional em tela autoriza o legislador ordinário a adotar a prisão de depositário infiel. 

Em outras palavras, entendeu que o artigo 5º, inciso LVII comporta uma autorização e não de 

uma imposição para a referida prisão. Com efeito, a legislação ordinária que versa sobre 

depositário infiel foi derrogada com a subscrição ao Pacto, pois este acarreta em uma 

obrigação internacional que precisa ser honrada pelo Brasil. Por fim, o Ministro Rezek 

concede a ordem.  

Em seguida, o Ministro Ilmar Galvão proferiu voto vista, discordando do Ministro 

Marco Aurélio. Atestou que o Pacto ao proibir prisão por dívida, salvo a de devedor de 
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pensão alimentícia, não abrange a prisão por inadimplemento da obrigação de restituir o bem 

depositado, pois tal obrigação não consiste, segundo ele, em dívida50

Dessa forma, para ele, o Pacto não revogou a legislação infraconstitucional que versa 

sobre prisão de depositário infiel. Também sustentou o caráter geral do artigo em tela do 

Pacto, que, segundo ele, não teria o condão de revogar legislação de natureza especial sobre o 

tema. Por isso, indeferiu o habeas corpus.  

.  

Logo após, o Ministro Carlos Velloso afirmou que o DL 911/69 erroneamente o 

devedor em depositário do bem ao depositário infiel, sem que exista um contrato de depósito 

na forma estabelecida pelo artigo 1.265 do Código Civil de 1916. 

Para ele, a alienação fiduciária em garantia contém mais de uma ficção: a falsa 

propriedade do credor fiduciário e a equiparação do devedor ao depositário, uma vez que o 

credor tem a posse indireta do bem. 

Quanto ao Pacto, apontou que o direito a liberdade constante em seu artigo 7º, item 7 

se trata de direito fundamental material, em pé de igual com os direitos fundamentais 

expressos na Constituição. Portanto, asseverou que equiparações com a finalidade de resolver 

obrigação civil mediante prisão não persistem diante do Pacto. Por fim, acompanhou os 

Ministros Rezek e o Relator, deferindo o pedido de habeas corpus. 

Por sua vez, o Ministro Celso de Mello defendeu a inexistência de primazia entre os 

tratados e convenções internacionais sobre o direito positivo interno, principalmente no 

tocante às cláusulas inscritas no texto da Constituição da República. Afirmou que como o 

fundamento da validade e eficácia da prisão civil está na Constituição, não se pode 

desprestigiá-la em favor de uma convenção internacional51

A seguir, o Ministro Octavio Galotti proferiu breve voto, seguindo o entendimento do 

Ministro Moreira Alves, que corroborava com a jurisprudência até a ocasião firmada pelo 

STF.  

. Por fim, indeferiu o pedido de 

habeas corpus. 

                                                           
50 “O adquirente fiduciária, ao executar o contrato de depósito, não está exigindo o pagamento de prestações 
vencias, mas a restituição do bem depositado. A resistência à restituição é que pode acarretar a prisão, não a 
inadimplência. (...) Não há que se falar, portanto, em prisão por dívida”. 
51 “É inquestionável, dentro do sistema jurídico brasileiro, que a normatividade emergente dos tratados 
internacionais permite situar tais atos de direito internacional público, no que concerne à hierarquia das fontes, 
no mesmo plano e grau de eficácia em que se posiciona as leis internas (...)” 
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Logo após, o Ministro Sydney Sanches sustentou que o DL 911/69 foi recepcionado 

pela Constituição de 1988, sendo a prisão de depositário infiel perfeitamente possível. A 

única novidade para ele, na ocasião, seria a Convenção Americana de Direitos Humanos, que 

não revogou legislação infraconstitucional especial, segundo seu entendimento. Assim, 

indeferiu o pedido de habeas corpus.  

Já o Ministro Neri da Silveira sustentou que a Convenção não revogou o referido 

Decreto-Lei e possui hierarquia de lei ordinária. Sustentou que a Convenção seria uma norma 

de natureza geral que não revoga norma especial anterior.  

O último a proferir voto foi o Ministro Sepúlveda Pertence, que afastou a discussão 

sobre o status do Pacto, pois não precisou dela para formar seu convencimento. Defendeu, 

assim, a inconstitucionalidade da prisão do alienante fiduciário, que se pretende incluir na 

exceção constitucional de prisão civil por dívida.  

Portanto, no Julgamento do Habeas Corpus nº 72131-RJ o STF, por maioria indeferiu 

o pedido de habeas corpus, sendo vencidos os Ministros Marco Aurélio, Francisco Rezek, 

Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence.   

 

 

2.2 Recurso em Habeas Corpus N° 79.785-7/RJ 

 
 
Apesar do Recurso em Habeas Corpus nº 79.785-7/RJ não tratar especificamente sobre 

a prisão civil por dívida, ele é fundamental, no presente estudo, para entender a tese da 

supralegalidade dos tratados de direitos humanos, pois é a primeira decisão na qual essa teoria 

é proposta. Essa tese foi a tese vencedora no RE 466.343-1/SP, como será a seguir exposto. 

O presente Habeas Corpus trata do duplo grau de jurisdição à luz do Pacto de São José 

da Costa Rica. Dessa forma, por possuir objeto diverso do depositário infiel, somente serão 

analisados os argumentos dos Ministros no tocante à força normativa dos tratados 

internacionais no ordenamento jurídico brasileiro.   

Participaram do julgamento os seguintes Ministros: Sepúlveda Pertence, Nelson 

Jobim, Marco Aurélio, Moreira Alves e Carlos Velloso.  
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A tese da supralegalidade dos tratados de direitos humanos foi levantada pelo Ministro 

Sepúlveda Pertence, sendo, contudo, vencida. Segundo essa tese, os tratados sobre direitos 

humanos, apesar de possuírem status infraconstitucional, teriam um lugar especial no 

ordenamento jurídico, entre a constituição e as leis ordinárias52

O Ministro Nelson Jobim ressaltou a importância do voto do Min. Sepúlveda Pertence, 

não apenas para o caso em tela, mas também para eficácia do sistema dos direitos humanos, 

acompanhando assim, sem voto. Em seguida, o Ministro Marco Aurélio se manifestou pela 

existência de paridade hierárquica entre o tratado de direitos humanos e a lei ordinária, 

estando no mesmo patamar do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil.  

. 

Esse entendimento também foi vislumbrado pelo Ministro Moreira Alves, pois para 

ele Constituição só prevê um tipo de hierarquia: entre os atos infraconstitucionais e a própria 

Constituição.  

Já o Ministro Carlos Velloso defendeu o caráter de garantia fundamental o duplo grau 

de jurisdição, constante no Pacto de São José da Costa Rica, e com isso “direito consagrado 

na própria Carta Magna, com base no artigo 5, § 2: 

[...] É dizer, os ‘direitos e garantias fundamentais’ reconhecidos em tratados 
de que o Brasil seja signatário, os quais hajam sido introduzidos no direito 
interno na forma estabelecida pela Constituição Federal, possuem status de 
‘direitos e garantias’, garantidos pela própria Constituição.  

Portanto, por maioria o tribunal decidiu por negar provimento ao recurso, vencidos os 

Ministros Marco Aurélio, Carlos Velloso.  

 

 

2.3 Habeas Corpus 81.319-4/GO 

 

                                                           
52 “Se assim é, à primeira vista, parificar às leis ordinárias os tratados a que alude o art. 5o, § 2o, da Constituição, 
seria esvaziar de muito do seu sentido útil a inovação, que, malgrado os termos equívocos do seu enunciado, 
traduziu uma abertura significativa ao movimento de internacionalização dos direitos humanos. 

(...) 

“Ainda sem certezas suficientemente amadurecidas – aproximando-me, creio, da linha desenvolvida no Brasil 
por Cançado Trindade (e.q., Memorial cit., ibidem, p. 43) e pela ilustrada Flávia Piovesan (A Constituição 
Brasileira de 1988 e os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos, em E. Boucault e N. Araújo 
(órgão), Os Direitos Humanos e o Direito Interno) – a aceitar a outorga de força supra-legal às convenções de 
direitos humano, de modo a dar aplicação direta às suas normas – até, se necessário, contra lei ordinária – 
sempre que, sem ferir a Constituição, a complementem, especificando ou ampliando os direitos e garantias dela 
constantes.”. 



23 

 

 

Participaram do julgamento do HC 81.319-4/GO53 os Ministros Celso de Mello, 

Sepúlveda Pertence, Carlos Velloso e Marco Aurélio54

O Ministro Relator Celso de Mello negou o pedido de habeas corpus, sob o 

fundamento de que o STF já havia se posicionado sobre essa questão no sentido de 

possibilitar a prisão de devedor fiduciante, em face da permissão da Constituição de 1988. 

Também salientou que tal prisão não violava o Pacto de São José da Costa Rica, uma vez que 

para ele os tratados internacionais se subordinam à Constituição, não podendo legitimar 

interpretações que restrinjam a eficácia jurídica das normas constitucionais. Sustentou que os 

tratados internacionais possuem força de lei ordinária.  

.  

Também apontou que a prisão civil não possui conotação penal, pois sua única 

finalidade é compelir o devedor a satisfazer sua obrigação.  

Em seguida, o Ministro Sepúlveda Pertence profere voto vista, reafirmando seu 

entendimento proferido no HC 72.131-1/RJ no sentido da inconstitucionalidade da prisão civil 

de depositário infiel.  

O Ministro Carlos Velloso deferiu o pedido de habeas corpus, pois entendeu que a 

prisão de devedor fiduciante era inconstitucional, frente ao Pacto de São José da Costa Rica e 

também pelo fato de que o devedor fiduciante não pode ser comparado ao depositário.  

O Ministro Marco Aurélio também votou pelo deferimento do habeas corpus, sob o 

fundamento de que não subsiste prisão de depositário infiel ante a falta de regulamentação do 

dispositivo constitucional, pois este teria sido suplantado pela Convenção de São José da 

Costa Rica.  

Ao fim, por unanimidade foi afastada a questão prejudicial sobre inconstitucionalidade 

da prisão civil de depositário infiel do DL º 911/69 e foi indeferida a ordem, vencidos os 

Ministros Carlos Velloso e Marco Aurélio.  

Como resultado, nota-se que, já no ano de 2002, o STF mantinha seu entendimento da 

possibilidade de prisão de depositário infiel, mesmo após o advento do Pacto de São José da 

Costa Rica, em 2002, uma vez que o entendimento do tribunal era o de que os tratados 
                                                           
53 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 81.319-4/GO. Rel.: Min. Celso de Mello, julgamento 
em 24 de abril de 2002, DJ nº 160 de 19-8-2005. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2881319.NUME.+OU+81319.ACMS.
%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/chtowgb> . Acesso em: 20/10/13. 
54 O Ministro Sydney Sanches estava impedido de votar. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2881319.NUME.+OU+81319.ACMS.%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/chtowgb%3e%20�
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2881319.NUME.+OU+81319.ACMS.%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/chtowgb%3e%20�
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internacionais de direitos humanos estavam situados na mesma posição hierárquica que as leis 

ordinárias federais. 

 

 

2.4  Recurso Extraordinário Nº 466.343-1/SP 

 
 
Participaram do julgamento do Recurso Extraordinário nº 466.343-1/SP os seguintes 

Ministros: Cezar Peluso, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim 

Barbosa, Carlos Britto, Marco Aurélio, Celso de Mello e Menezes Direito. 

O Relator, Ministro Cezar Peluso, destacou a jurisprudência até então sobre o referido 

tema55

O Ministro defendeu a impossibilidade de prisão civil do depositário infiel em razão 

de não se tratar de um contrato típico de depósito, razão pela qual afirmou ser desnecessário 

invocar o Pacto de São José da Costa Rica. Por fim, defendeu, em confirmação de seu voto, 

que os tratados ratificados antes da EC 45/2004 são materialmente constitucionais. 

, que sustentava a possibilidade da prisão civil em caso de dívida decorrente da 

alienação fiduciária. Começou pela distinção dos contratos de alienação fiduciária e de 

depósito. Por isso, segundo ele, trata-se de institutos distintos que merecem tratamento 

diferenciado. Dessa forma, os dois contratos não podem ser igualados, de forma a submeter os 

devedores à violência da exceção constitucional de prisão civil. 

Assim, negou provimento ao recurso por entender que a aplicação do artigo 4º do DL 

nº 911/69 seria inconstitucional, pois entre os contratos de depósito e de alienação fiduciária 

não haveria afinidade ou conexão teórica.  

O próximo a se manifestar foi o Ministro Gilmar Mendes, que também negou 

provimento ao recurso, defendendo a inconstitucionalidade da prisão de depositário infiel com 

base na tese da supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos.  

                                                           
55 Nesse sentido: HC nº 72.131-1/RJ, Pleno, Rel. p/ ac. Min. MOREIRA ALVES, DJU 01.08.03, j. 22.11.95; HC 
nº 72.183, 2º Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJU 22.11.96, RECr nº 206.086, 1a Turma, Rel. Min. 
ILMAR GALVÃO, DJU 07.02.97; HC nº 74.875, 1a Turma, Rel Min. SYDNEY SANCHES, DJU 11.04.97; RE 
nº 206.482, Pleno, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, DJU 05.09.03; HC nº 76.651, Pleno, Rel. p/ac. Min. 
NELSON JOBIM, DJU 30.04.04; etc. 
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Em seu voto, relatou que, com o advento da EC 45/2004, a discussão sobre a 

hierarquia de tratados foi esvaziada para dar lugar à ideia de que os tratados assinados antes 

dessa Emenda não podem ser comparados às normas constitucionais nem à lei ordinária. 

Trouxe à discussão julgados, nos quais a Corte declarou a paridade normativa entre os 

tratados internacionais e as leis ordinárias brasileiras56. Afirmou, contudo, que tal tese já 

estaria superada frente à abertura cada vez maior do Estado Constitucional a ordens jurídicas 

supranacionais de proteção aos direitos humanos57

Argumentou que outros países da América Latina

. 

58

Ademais, expôs que, de acordo com a Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, de 1969, em seu artigo. 27, nenhum Estado pactuante "pode invocar as disposições 

de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado". Sustentou também que 

a jurisprudência antiga do STF atribuía primazia aos tratados internacionais frente à lei interna 

infraconstitucional

 já entendem que os tratados 

internacionais de direitos humanos possuem hierarquia especial, e alguns até já concedem 

hierarquia constitucional a tais documentos. Assim, alertou, para urgência do Supremo rever 

sua Jurisprudência quanto ao valor normativo dos tratados internacionais de direitos humanos.  

59

Diante disso, o Ministro Gilmar Mendes utilizou como fundamento a tese da 

supralegalidade, entendendo, como o Ministro Sepúlveda Pertence no HC 79.785-RJ, que os 

.  

                                                           
56 HC n° 72.131-1/RJ, ADI n° 1.480-3/DF, Rel. Min. Celso de Mello (em 4.9.1997), (RE n° 206.482-3/SP, Rel. 
Min. Mauricio Corrêa, julgado em 27.5.1998, DJ 5.9.2003; HC n° 81.319-4/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 
julgado em 24.4.2002, DJ 19. 8. 2005) 
57 “É preciso ponderar, no entanto, se, no contexto atual, em que se pode observar a abertura cada vez maior do 
Estado constitucional a ordens jurídicas supranacionais de proteção de direitos humanos, essa jurisprudência não 
teria se tornado completamente defasada.” 
58 Assim, Paraguai (art. 9o da C o n s t i t u i ç ã o ) 3 5 e Argentina ( a r t . 75 inc. 24)3 6 , provavelmente 
influenciados pela institucionalização da União Européia, inseriram conceitos de supranacionalidade em suas 
Constituições. A Constituição uruguaia, por sua vez, promulgada em fevereiro de 1967,   inseriu novo inciso em 
seu artigo 6º, em 1994, porém mais tímido que seus vizinhos argentinos e paraguaios, ao prever que "A 
República procurará a integração social e econômica dos Estados latino-americanos, especialmente no que se 
refere à defesa comum de seus produtos e matérias primas. Assim mesmo, propenderá a efetiva complementação 
de seus serviços públicos. 

35: Constituição do Paraguai, de 20.06.1992, artigo 9o: "A República do Paraguai, em condições de igualdade 
com outros Estados, admite uma ordem jurídica supranacional que garanta a vigência dos direitos humanos, da 
paz, da justiça, da cooperação e do desenvolvimento político, econômico, social e cultural." 

36: A Constituição da Argentina, no inciso 24 do Artigo 75, estabelece que "Corresponde ao Congresso: 
aprovar tratados de integração que deleguem competências e jurisdição a organizações supraestatais em 
condições de reciprocidade e igualdade, e que respeitem a ordem democrática e os direitos humanos. As normas 
ditadas em sua consequência têm hierarquia superior às leis." 
59 Para tanto cita os julgamentos das Apelações Cíveis n° 9.587, de 1951, Rel. Min. Orozimbo Nonato, e 7.872, 
de 1943, Rel. Min. Philadelpho Azevedo. 
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tratados de direitos humanos possuem lugar especial no ordenamento jurídico, ou seja, 

hierarquicamente superior às leis ordinárias, mas abaixo da Constituição.  

Argumentou que a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel, não foi 

revogada pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos nem pelo Pacto de São José 

da Costa Rica, mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em 

relação à legislação infraconstitucional. 

Quanto ao DL 911/69, o Ministro também interpretou que o legislador 

infraconstitucional utilizou diversas ficções jurídicas para equiparar o devedor fiduciante ao 

depositário, o que acarreta na violação ao princípio da reserva legal proporcional. 

Reconheceu que a modificação de entendimento de uma corte, no tocante à mutação 

constitucional, não significa que ela incorreu anteriormente em erro, mas reafirma a 

necessidade de constante adaptação da Constituição frente à mudança da sociedade. Dessa 

forma, entendeu que a prisão civil de depositário infiel não se encontra em harmonia com os 

valores assegurados pelo Estado Constitucional, que reconhece a primazia à efetividade da 

proteção dos direitos humanos. Nesse sentido, negou provimento ao recurso.  

Em seguida, a Ministra Cármen Lúcia destacou que o tema em questão se apresenta 

bastante controvertido e, como consequência, há diversas decisões divergentes nos Tribunais. 

Defendeu o entendimento exposto por Gilmar Mendes no sentido de não haver aplicação da 

parte final do artigo 5º, inciso LXVII da Constituição Federal60

Posteriormente, o Ministro Ricardo Lewandowski defendeu que a mudança de padrões 

no cenário internacional, apresentada pelo Ministro Gilmar Mendes, estabelece novos 

paradigmas, ou seja, “um novo ethos no que diz respeito a direitos fundamentais”

.  

61

                                                           
60 “Registro, também, que a aplicação do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 não foi recepcionada, porém teria uma 
outra base, conforme destacado pelo Ministro Gilmar Mendes, após termos acolhido o Pacto de São José da 
Costa Rica, por força do artigo 7o, item 7, e até pela cláusula desse mesmo Pacto, a que se refere à 
impossibilidade de se dar interpretação extensiva a tudo que limita a liberdade, como é o caso especifico em que 
o devedor responderia com o seu corpo por uma divida de dinheiro.” 

. Com 

efeito, alegou que deve ser dada uma interpretação proativa dos direitos fundamentais para 

que os direitos e garantias expressos na Constituição sejam concretizados. Por fim, defendeu a 

distinção entre o contrato de depósito e a alienação fiduciária e que este último não se 

enquadra na exceção do artigo 5º, LXVII da Constituição Federal. 

61 Recurso Extraordinário nº 466.343-1/SP, voto Min. Ricardo Lewandowski, p. 1197. 
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O Ministro Joaquim Barbosa também negou provimento ao recurso, pois, para ele, a 

Constituição Federal não incluiu a alienação fiduciária em garantia como uma das exceções 

ao princípio constitucional que veda a prisão civil por dívida, e, como consequência, não 

poderia o legislador ordinário criar novas exceções além das duas únicas previstas no texto 

constitucional62. Citou também o voto vencido do Min. Rezek no HC 74.38363

Por fim, sustentou que, em caso de conflito entre regras domésticas e normas 

emergentes de tratados internacionais, deve prevalecer a norma mais favorável ao indivíduo. 

Assim, acompanhou o voto do Relator. 

, que defendia 

que o Pacto de são José da Costa Rica afastou a possibilidade de prisão de depositário infiel.  

Logo após, o Ministro Carlos Britto proferiu seu voto. Ele concordou com 

entendimento apresentado pelo Ministro Cesar Peluso, no sentido de que o contrato de 

alienação fiduciária não pode se confundir com o contrato de depósito, nem pode ser também 

a ele equiparado.  

Afirmou que o artigo 5º, inciso LXVII da Constituição Federal, por abranger “direito 

humano por excelência”, o da liberdade, se submete ao princípio da proporcionalidade.  

Sustentou, assim como o Ministro Peluso, que a proibição da prisão civil faz parte do 

estatuto constitucional de liberdade e que as duas ressalvas que autorizam a prisão civil 

devem ser interpretadas restritivamente. Por fim, acompanhando o voto do Relator, negou 

provimento ao recurso. 

Para o Ministro Marco Aurélio, na ocasião do julgamento, a corte estava alterando sua 

jurisprudência, tendo em vista não só a modificação sofrida pelo Colegiado, diante dos novos 

Ministros, como também diante da própria dinâmica da vida e da dinâmica da jurisprudência. 

                                                           
62 “a proteção que a ordem constitucional confere aos direitos fundamentais constitui obstáculo a que o 
legislador ordinário invente novas situações autorizadores da prisão civil, aproximando-as conceitualmente da 
figura clássica do depósito do direito civil para o fim de instituir mais uma exceção à proibição constitucional da 
prisão por dívida.” 
63 “[...] Mas se não houvesse nada disso, se nunca se tivesse feito o tratado de São José da Costa Rica sobre 
direitos humanos, a simples leitura da Constituição, no inciso LXVII do rol de garantias, bastar-me-ia para dizer 
que o depositário infiel, cuja prisão aqui se autoriza, não é nunca uma figura de amplitude bastante para que o 
legislador civil, no plano da produção legislativa ordinária, invente situações de todo diversas daquela verdadeira 
e autêntica do depósito; e, em frontal agressão ao preceito constitucional maior, diga que na República é 
possível, sim, a prisão por dívida, a prisão daquele que plantou e não colheu, ou colheu e perdeu, e não pagou ao 
banco; daquele que comprou e não pagou as prestações devidas a tempo, não tendo como devolver o bem. 
Situações lamentáveis, reprováveis no plano civil, mas que não poderia ter - volto a dizer, em frontal agressão ao 
preceito maior da Carta - tratamento igual ao da prática de crimes.” 
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Afirmou que além de os institutos em exame serem diversos, o que já impossibilitaria 

a prisão civil, o Brasil também subscreveu o Pacto de São José da Costa Rica. 

Defendeu que “abandonando-se a razoabilidade e o texto constitucional para a ficção 

quase absoluta e ficção jurídica, equiparou-se a figura do devedor fiduciante à do depositário 

infiel, como se o devedor fiduciante assumisse a obrigação de não satisfazer o valor do bem 

alienado, mas de devolver o bem depositado, como é o caso do depositário”. Concluiu, 

acompanhando o Relator, para o desprovimento do recurso. 

Logo após, o Ministro Celso de Mello proferiu seu voto. Destacou a necessidade de 

rever seu entendimento sobre o status de Tratados Internacionais, proferido na ADI 1.480-

MC/DF 64

Observou que, após o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, os Tratados 

Internacionais de direitos humanos assumem qualificação constitucional, mesmo os 

celebrados antes da referida Emenda, pois integram o bloco de constitucionalidade, que 

consiste na "somatória daquilo que se adiciona à Constituição escrita, em função dos valores e 

princípios nela consagrados". Já no tocante aos Tratados referentes a outros temas, haverá 

paridade destes com lei federal.  

. 

Alegou que a interpretação da Constituição pode sofrer mutações, quer resultantes da 

atividade desenvolvida pelo legislador, quer por força de tratados internacionais, ou ainda 

pelo poder judiciário. Ressaltou essa última hipótese: 

[...] Isso significa, portanto, presente tal contexto, que a interpretação 
judicial desempenha um papel de fundamental importância, não só na 
revelação do sentido das regras normativas que compõem o ordenamento 
positivo, mas, sobretudo, na adequação da própria Constituição às novas 
exigências, necessidades e transformações resultantes dos processos sociais, 
econômicos e políticos que caracterizam a sociedade contemporânea. 

 

                                                           
64“Após longa reflexão sobre o tema em causa, Senhora Presidente - notadamente a partir da decisão plenária 
desta Corte na ADI 1.480-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO (RTJ 179/493-496) -, julguei necessário 
reavaliar certas formulações e premissas teóricas que me conduziram, então, naquela oportunidade, a conferir, 
aos tratados internacionais em geral (qualquer que fosse a matéria neles veiculada), posição juridicamente 
equivalente à das leis ordinárias. 

“As razões invocadas neste julgamento, no entanto, Senhora Presidente, convencem-me da necessidade de se 
distinguir, para efeito de definição de sua posição hierárquica em face do ordenamento positivo interno, entre 
convenções internacionais sobre direitos humanos (revestidas de "supralegalidade", como sustenta o eminente 
Ministro GILMAR MENDES, ou impregnadas de natureza constitucional, como me inclino a reconhecer), e 
tratados internacionais sobre as demais matérias (compreendidos estes numa estrita perspectiva de paridade 
normativa com as leis ordinárias)”. 
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Defendeu que tal atribuição do Judiciário de interpretação da Constituição reflete o 

“espírito do tempo” de forma a atribuir-lhe contemporaneidade, mantendo-a assim sempre 

atualizada. Dessa forma, o Ministro concordou com o ponto levantado pelo Min. Gilmar 

Mendes, de que tal processo de interpretação não significa reconhecer que a jurisprudência 

anterior estava errada, mas sim reafirma a necessidade de constante adaptação em decorrência 

de novas demandas sociais.  

Celso de Mello, então, sustentou que a tendência atual é adotar força de norma 

constitucional com os tratados internacionais sobre direitos humanos, razão pela qual foi 

editada a EC 45/2004, que confere equivalência desses documentos às emendas 

constitucionais, desde que observado o rito procedimental para sua aprovação. Entendeu, 

ainda, que essa Emenda estimulou a reflexão do STF sobre a relação entre a ordem jurídica 

interna e o direito internacional, no que se refere a direitos humanos. 

Ponderou que o DL nº 911/69, no ponto em que permite a prisão civil do devedor 

fiduciante, não foi recebido pelo ordenamento constitucional brasileiro, tendo em vista a 

incompatibilidade entre referido diploma legal e a Constituição da República. Assim, votou 

pelo improvimento do recurso.  

Em seguida, o Ministro Menezes Direito realizou, em voto vista, exame sobre o status 

dos tratados internacionais sobre direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. 

Destacou que a posição da Suprema Corte confere aos tratados internacionais paridadade às 

ordinárias está superada, devendo o Supremo adotar novo entendimento. 

Assim, ressaltou que a evolução do direito internacional acarretou vários debates e 

questionamentos sobre a hierarquia normativa de tratados e convenções internacionais, e que 

há uma força teórica que impulsiona a comunidade internacional no sentido de se legitimar 

como fonte legiferante na proteção de direitos humanos65

Afirmou não ser possível admitir natureza constitucional de tratados internacionais de 

direitos humanos, pois violaria “a disciplina criada pelo constituinte, presente a realidade da 

sociedade internacional de nossos dias.”. 

.  

                                                           
65 “Nos nossos tempos, a evolução previsível do direito internacional gerou grandes expectativas e abriu espaço a 
muitos questionamentos sobre a força das espécies normativas internacionais, assim, os tratados e as convenções, 
inserindo nestas as declarações. Mas, sem dúvida, é inquestionável que há uma força teórica impulsionando a 
comunidade internacional para legitimar-se ela própria como fonte criadora e protetora dos direitos humanos. 
Poder-se-ia dizer, sem exagero, que essa tendência que se vai construindo inspira-se na melhor ética da 
sociedade internacional, qual seja, a de legitimar-se para assegurar uma convivência entre os estados com base 
no respeito doméstico dos direitos declarados no plano internacional.”  
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Sustentou que os Tratados Internacionais são leis especiais, possuindo hierarquia 

especial, embora infraconstitucional, na medida em que estão em um plano além da 

hierarquização legislativa doméstica. Dessa forma, essa hierarquia especial possui o condão 

de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer dispositivo conflitante. Assim, negou 

provimento ao recurso. 

Finalmente, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negaram 

provimento ao recurso, e entenderam não ser mais possível determinar a prisão civil do 

depositário infiel. 

Nesse capítulo foi feita uma breve reconstrução dos ministros do STF em três decisões 

importantes para identificar a evolução da jurisprudência da Corte sobre a prisão civil de 

depositário infiel e a hierarquia de tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico 

brasileiro. No próximo capítulo, será feita uma análise mais aprofundada sobre os votos dos 

Ministros a fim de identificar os argumentos por eles utilizados para a mudança de 

entendimento.  

 

3. CONSIDERAÇÕES ACERCA DA MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE DEPOSITÁRIO INFIEL E 
HIERARQUIA DE TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 
HUMANOS 

 
 

Nesse capítulo, pretende-se analisar os argumentos levantados pelos Ministros para 

sustentar a mudança de entendimento do STF. Ressalta-se que não será apreciada a qualidade 

dos argumentos referentes ao conteúdo da decisão, ou seja, a ratio decidendi, de cada Ministro.  

Da leitura do acórdão do Recurso Extraordinário nº 466.343-1/SP podem ser 

destacados três tipos de argumentos para a mudança de entendimento. O primeiro é o de 

mudança na sociedade e evolução do entendimento para atender as novas demandas sociais. O 

segundo argumento é o de que o precedente está errado e, por isso, deve-se proferir decisão 

distinta. Já o terceiro é o de alteração no direito vigente e, consequentemente, no 

posicionamento da Corte.  

A tabela a seguir sintetiza o voto dos Ministros: 
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Tabela 1: Síntese dos votos e motivos de mudança em relação à constitucionalidade da 
prisão de depositário infiel 

                                                           
66 Apenas cita voto vencido do M. Sepúlveda Pertence no HC 72.131-1/RJ (não cita a posição majoritária). 
67 O Ministro não utiliza expressamente argumentos para a mudança de entendimento. Contudo, para enquadrar 
seu voto dentro das três categorias de argumentos que suscitam a mudança, interpretou-se que ao alegar que a 
equiparação do devedor fiduciante ao depositário infiel (estabelecido no artigo da Constituição), o Ministro 
entende que o precedente estava errado. 
68 Cita o entendimento majoritário da decisão anterior. 

Ministro Reconhece 
decisão anterior? 

Justifica 
explicitamente a 

mudança? 

Argumentos 
usados para 

fundamentar a 
não utilização do 

precedente 

Ratio decidendi 

Cezar Peluso 
(Relator) Sim66 Não  Não há67

Constitucionalidade 
dos tratados de 

direitos humanos e 
equiparação errônea 

do devedor 
fiduciante ao 

depositário infiel  

 

Gilmar Mendes Sim68 Sim  Mudança na 
sociedade 

Supralegalidade dos 
tratados de direitos 

humanos e 
equiparação errônea 

do devedor 
fiduciante ao 

depositário infiel 
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69 Apenas afirma “tema muitíssimo tormentoso na jurisprudência, que têm propiciado decisões diferentes nos 
Tribunais, divergentes, sobre essa matéria.” 
70 Afirma que o DL 911/69 não foi recepcionado pela Constituição, o que pode ser enquadrado na categoria “a 
decisão anterior estava errada”. 
71 Afirma apenas: “acompanho a guinada histórica que esse Plenário dá”. 
72 Apenas cita voto vencido do Ministro Rezek na decisão anterior (não cita a posição majoritária). 
73 Embora mencione o Pacto, o Ministro não discorre sobre o problema da sua posição hierárquica no 
ordenamento brasileiro. 
74 Afirma: “sessão histórica, em prol da efetividade da Constituição Federal naquilo que ela tem de mais central: 
a afirmação dos direitos humanos.”. Traz voto vencido do M. Marco Aurélio no HC 72.131-1/RJ (não cita a 
posição majoritária). 

Cármen Lúcia Não69 Não  Não há 70

Supralegalidade dos 
tratados de direitos 

humanos e 
equiparação errônea 

do devedor 
fiduciante ao 

depositário infiel. 

 

Ricardo 
Lewandowski Não71 Sim  Mudança na 

sociedade 

Supralegalidade dos 
tratados de direitos 

humanos e 
equiparação errônea 

do devedor 
fiduciante ao 

depositário infiel 

Joaquim Barbosa Sim72 Sim  Mudança na 
legislação 

Equiparação errônea 
do devedor 

fiduciante ao 
depositário infiel e 
subscrição ao Pacto 
de São José da Costa 

Rica73 

Carlos Britto Sim74 Não  Não há 

Supralegalidade dos 
tratados de direitos 

humanos 
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Primeiramente, observa-se que no caso em tela os ministros julgaram duas questões: a 

constitucionalidade da prisão de depositário infiel e a posição hierárquica de tratados 

internacionais de direitos humanos. 

Com base na sistematização das decisões apresentadas e nas três categorias de 

argumentos para fundamentar a mudança de entendimento, a primeira consideração 

importante a ser aqui realizada é o reconhecimento dos Ministros sobre a existência de 

entendimento anterior fixado pela própria Corte.  

Da leitura do acórdão, sintetizado pela tabela acima, é possível verificar que os 

Ministros, em sua maioria, apontam a existência de entendimento anterior do STF. Alguns o 

fazem brevemente, afirmando que a ocasião do julgamento fora “sessão histórica, em prol da 

efetividade da Constituição Federal naquilo que ela tem de mais central: a afirmação dos 

                                                           
75 Cita seu voto vencido em outro julgado. 
76 Embora mencione o Pacto, o Ministro não discorre sobre o problema da sua posição hierárquica no 
ordenamento brasileiro. 
77 Cita precedentes: HC nº 72.131-1/RJ,ADI nº 1.480/DF-MC; HC nº 81.319/GO e HC nº 79.870/SP. 

Marco Aurélio Sim75 Sim  
Mudança na 

sociedade e na 
legislação. 

Subscrição ao Pacto 
de São José da Costa 

Rica76 

Celso de Mello Sim Sim 
Mudança na 

sociedade e na 
legislação 

Constitucionalidade 
dos tratados de direi-

tos humanos 

Menezes Direito Sim77 Sim   
Mudança na 
sociedade 

Hierarquia especial 
embora 

infraconstitucional 
dos tratados de 

direitos humanos 
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direitos humanos.”78, ou ainda fazem afirmações como “acompanho a guinada histórica que 

esse Plenário dá”79

Nota-se que o primeiro argumento para sustentar a adoção de novo entendimento, o de 

mudança da sociedade, é defendido pela maioria dos Ministros, principalmente pelos 

Ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Menezes Direito que discorrem mais a fundo 

sobre o tema. O primeiro atenta para o fato de que a jurisprudência deve ser revista em razão 

de evolução sociedade e a corte deveria mudar seu entendimento para atender a essas novas 

demandas. Salienta que a mudança de entendimento de uma corte não significa que ela 

incorreu em erro, mas reafirma a necessidade de constante adaptação da Constituição frente à 

nova realidade social. Esse argumento é reafirmado por Celso de Mello, que cita as palavras 

de Gilmar Mendes para fundamentar a mudança da sociedade. 

.  

Posto isso, questiona-se: como considerar que a sociedade mudou tanto em tão pouco 

tempo? Percebe-se que os casos em tela foram julgados dentro de um espaço temporal de 

treze anos: o HC nº 72.131-1/RJ foi julgado em 1995, o RHC 79.785-7/RJ em 2000, o Habeas 

Corpus 81.319-4/GO em 2002 e o RE 466.343-1/SP em 2008. Além disso, o lapso temporal 

entre essas duas últimas decisões é de apenas seis anos. Por isso, consideramos um argumento 

frágil o de mudança da sociedade em um período tão curto, como fundamento para não seguir 

o precedente.  

O segundo argumento para defender a mudança pode ser observado na tese da 

Ministra Cármen Lucia, que alegou que o DL nº 911/69 não foi recepcionada pelo 

Constituição de 1988. Vale ressaltar que essa alegação implica entender que o posicionamento 

anterior estava errado. Isso porque, desde o advento da Constituição, novas decisões sobre 

depositário infiel foram proferidas pelo STF julgando a constitucionalidade do referido 

decreto e, consequentemente, da prisão de depositário infiel.  

Outro argumento sustentado no voto - que corrobora a tese de que a decisão anterior 

está errada - é o de equiparação errônea do devedor fiduciante, disposto no DL nº 911/69 e o 

depositário infiel, disposto no artigo da Constituição. Esse argumento é defendido 

principalmente pelo Ministro Peluso, que discorre longamente sobre as duas hipóteses. Ao 

interpretar esse argumento, entende-se que ele pode ser enquadrado na categoria de “erro no 

precedente”. Ressalta-se que essa não é a tese vencedora do RE em tela. Ademais, como esse 
                                                           
78 Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 466.343-1/SP, voto Min. Carlos Britto, p. 1206. 
79 Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 466.343-1/SP, voto Min. Ricardo Lewandowski, p.1198.  
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argumento não retrata a razão para mudança, mas somente consiste a ratio decidendi do voto 

de alguns Ministros, não será explorado o seu mérito.  

Há também o terceiro argumento - o de mudança na legislação - que sustenta a 

anulação de um precedente. Essa é a posição de vários Ministros ao fundamentar seus votos 

com base na subscrição ao Pacto de São José da Costa Rica. Contudo, essa tese também é 

delicada, pois se observa que a EC 45/2004 apenas se refere a tratados internacionais que 

passaram por procedimento de aprovação especial. Com efeito, apenas tratados que foram 

subscritos após essa Emenda passaram a ter status de emenda constitucional. O mesmo não se 

pode dizer sobre tratados subscritos antes da referida Emenda, como é o caso do Pacto de São 

José da Costa Rica. Por isso, também se mostra frágil o argumento de mudança no 

ordenamento jurídico no presente caso.  

Por fim, há também Ministros que dialogam com as decisões passadas por meio de 

votos vencidos de outros julgados como forma de embasamento de seus votos. Cumpre 

mencionar, no entanto, que tal fato vai de encontro à teoria dos precedentes, na qual a decisão 

anterior, nomeadamente o voto vencedor, há de ser enfrentada, havendo, assim, uma 

ponderação80

Cabe lembrar, também, que a votação foi decidida por maioria, mas os Ministros 

concordaram pela revogação da prisão civil de depositário infiel por razões diferentes, seja 

supralegalidade, constitucionalidade dos tratados de direitos humanos, hierarquia especial 

infraconstitucional (como defendeu Menezes Direito) ou, ainda, a equiparação errônea do 

devedor fiduciante ao depositário infiel. Isso significa que não houve exatamente uma tese 

majoritária a respeito da hierarquia de tratados de direitos humanos, pois, apesar de chegarem 

ao mesmo resultado, concordando pelo deferimento do habeas corpus, os Ministros adotaram 

posicionamentos distintos. Em outras palavras, nota-se que, nessa decisão, não houve uma 

ratio decidendi da corte.  

 entre manter ou anular o precedente, mencionando as razões ou consequências 

da revogação do mesmo.  

Com efeito, a leitura que se faz do Recurso Extraordinário nº 466.343-1/SP é a de que 

o STF não seguiu um entendimento tradicional seu, segundo o qual a prisão de depositário 

infiel é compatível com a Constituição, com fundamento em um precedente. Esse fato por si 

só não é um problema, pois é possível que uma corte anule seus precedentes, como ocorreu, 

                                                           
80 A palavra ponderação aqui não apresenta sentido técnico, mas apenas de sopesamento entre as consequências 
boas e ruins de anulas um precedente, apresentadas no primeiro capítulo.  
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por exemplo, nos casos Lawrence et. at. v. Texas e Roper v. Simmons. Porém observa-se que, 

no caso em questão, curiosamente, foi atribuído maior peso aos votos vencidos do que aos 

vencedores. Como resultado, há a possibilidade de, no futuro, a decisão ser mais uma vez 

alterada, nomeadamente, com base em teses minoritárias. 

Portanto, considerando que as razões apresentadas no primeiro capítulo para seguir um 

precedente são válidas, - como a estabilidade, previsibilidade, igualdade entre os 

jurisdicionados, segurança jurídica e credibilidade de um tribunal - quando uma corte segue 

seus próprios precedentes, ou, pelo menos, dialoga com eles, tende a proferir decisões menos 

arbitrárias, gerando um entendimento consolidado no tempo. Entretanto, isso foi pouco 

explorado na decisão em tela, pois, como visto, uma vez que os Ministros se basearam em 

votos vencidos do passado para julgar o caso ou se utilizaram de argumentos frágeis para 

defender a mudança de entendimento.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Como foi visto ao longo desse estudo, há um conjunto de razões para uma corte seguir 

seus próprios precedentes, tanto em países de tradição common law quanto civil law. Isso 

também é válido tanto na dimensão horizontal, quando uma mesma corte decide sobre 

questão anteriormente por ela julgada, e vertical, quando há vinculação de uma corte a um 

precedente de uma corte superior.  

O principal motivo para seguir precedentes decorre da ideia de dar respostas iguais a 

demandas similares. Isso gera segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade, além de 

proteger a credibilidade do Tribunal como agente tomador de decisões.  

Ressalta-se que não se pretendeu defender, nesse trabalho, que o precedente é um 

comando absoluto a ser seguido. Reconhecendo-se as vantagens do precedente ser 

preferencialmente respeitado e seguido, a questão que ora se destacou nesse trabalho é de que 

sua revogação necessita ser cautelosa, tendo em vista a repercussão que decisões dissonantes 

sobre um mesmo objeto pode trazer tanto para a sociedade quanto para o tribunal. As 

condições e reflexões que acompanham a anulação de um precedente são tão importantes 

quanto a própria decisão.  

Do ponto de vista comparativo este trabalho descreveu como a Suprema Corte 

Americana está obrigada a seguir seus precedentes, mesmo, em alguns casos, sem concordar 

com eles. Em alguns casos, no entanto, em que a decisão passada encontra-se em total 

desconformidade com a realidade social ou foi proferida erroneamente, a Corte pode anular 

seus precedentes, após realizar ponderação sobre tal fato, como visto em Lawrence et al. v. 

Texas e Roper v. Simmons.  

Com efeito, a forma como uma corte dialoga com seus precedentes horizontais, para 

obter mais coerência em suas decisões, além de garantir a segurança jurídica, previsibilidade e 

credibilidade do tribunal é passível de sistematização e de análise que reforça o aspecto 

jurídico da decisão. Embora não tenha o poder de afastar completamente as influências do 

ambiente externo político e de outras contingências tem o condão de apontar as relações que 

deixaram de ser consideradas como fatores da decisão anterior. Apresenta, ainda, como 

vantagem a sistematização e o registro da evolução das mudanças de entendimento e do 

respeito ao julgado. 
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Do estudo de caso do Recurso Extraordinário nº 466.343-1/SP, conclui-se que o STF 

alterou seu entendimento já enraizado, sob os fundamentos principais de mudança na 

legislação, na sociedade e erro no precedente. Observa-se, contudo, a ausência de uma tese 

majoritária na decisão sobre hierarquia dos tratados de direitos humanos, uma vez que cada 

Ministro adotou uma ratio decidendi.  

Apesar de haver um consenso sobre a impossibilidade de prisão civil de depositário 

infiel, percebe-se que a decisão foi tomada por argumentos diversos. Além disso, o diálogo 

com os precedentes se deu, muitas vezes, por meio do uso de votos vencidos. Portanto, a 

questão não parece estar pacificada, o que possibilita uma futura mudança de entendimento, 

inclusive à luz de teses minoritárias do referido julgado.  
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