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RESUMO: O presente trabalho visa analisar a técnica de superação dos precedentes judiciais, 

mediante a aplicação do conceito de falseabilidade proposto por Karl Raymund Popper. 
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ABSTRACT: This paper aims to analyze the judicial precedents overcoming technique, by 

applying the concept of falseability  proposed by Karl Raymund Popper. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Toda decisão judicial é formada por uma norma jurídica geral e por uma norma 

jurídica individual. A norma jurídica individual é extraída do dispositivo e representa a solução 

para a situação concreta deduzida em juízo. A norma jurídica geral, também chamada de ratio 

decidendi, é extraída da fundamentação e é nela que se encontra a tese jurídica eleita pelo 

julgador que serve de motivação para a solução da controvérsia posta à apreciação jurisdicional. 

Num sistema de precedentes, a norma jurídica geral ou a ratio decidendi é 

considerada o elemento normativo do precedente judicial que gozará de potencialidade de ser 

aplicada no julgamento de casos futuros e análogos aos anteriormente decididos. 

Se o magistrado estiver diante da aplicação de um precedente, deverá se valer do 

método de aplicação dos precedentes judiciais. Ao aplicar o método, o magistrado poderá 

concluir que o caso julgado e o caso em julgamento são semelhantes e decidir pela aplicação do 

precedente judicial.  
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Na aplicação dos precedentes judiciais, no entanto, é possível que surjam novos 

argumentos que conduzam ao seu afastamento do julgamento de determinado caso, momento em 

que se começa a falar em superação do precedente judicial. 

A técnica de superação do precedente judicial pode ser analisada e aplicada à luz 

do conceito de falseabilidade proposto por Karl Raymund Popper. É o que se propõe no presente 

artigo. 

 

2 PRECEDENTES JUDICIAIS 

 

Segundo José Rogério Cruz e Tucci, o precedente judicial surge como uma regra 

de um caso, podendo ser utilizado como uma regra para casos análogos
2
. Para esse autor, o 

precedente judicial seria constituído pelas circunstâncias de fato que embasam a controvérsia e 

pela tese assentada na motivação do provimento decisório
3
.  

No entendimento de Luiz Guilherme Marinoni, precedente judicial é toda decisão 

judicial com potencialidade de se firmar como paradigma para a orientação dos jurisdicionados e 

dos magistrados. O precedente judicial constitui uma decisão acerca de matéria de direito
4
 e é 

proferida à luz do caso concreto. 

Nas palavras de Teresa Arruda Alvim Wambier, o precedente judicial pode ser 

considerado em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, o precedente judicial é 

toda decisão proferida à luz do caso concreto – decisão que pode ser relevante para influenciar 

um caso posterior. Na acepção estrita, de seu turno, o precedente judicial é considerado como 

uma decisão específica que, efetivamente, serve (ou deveria servir) para orientar a decisão de 

casos posteriores
5
. 

                                                 
2
  TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p.12. 
3
  Ibid, loc cit. 

4
  MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.215. 

5
  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In______. Direito jurisprudencial. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.141/142. 
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Na concepção de Caio Mário Gutterres Taranto, precedente judicial é o 

instrumento mediante o qual o Poder Judiciário edita normas jurídicas a serem aplicadas em 

decisões posteriores, num exercício racional pelo qual se expõem as razões de decidir
6
. 

Conclui-se que o precedente judicial é toda decisão judicial proferida à luz do caso 

concreto, cujo núcleo essencial poderá gozar de potencialidade de ser utilizada no julgamento de 

casos futuros e análogos ao anteriormente decidido. 

Toda decisão judicial deve ser formada pelo relatório, pela fundamentação e pelo 

dispositivo.  

Na fundamentação, são resolvidas as questões processuais suscitadas pelas partes 

ou cognoscíveis de ofício e que eventualmente não tenham sido resolvidas em momento anterior. 

Passada a análise das questões processuais, é na fundamentação que serão analisadas as questões 

de fato veiculadas nos autos, cotejando-as com o material probatório constante dos autos. Por 

fim, na fundamentação, as questões jurídicas de mérito são enfrentadas. É na fundamentação 

ainda que se delibera sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um ato normativo
7
, 

no controle difuso de constitucionalidade.  

A fundamentação
8
 também é a parte da sentença da qual pode ser extraído o 

precedente judicial que é constituído pela norma jurídica geral e pelo obiter dictum
9
. A norma 

jurídica geral, também chamada de ratio decidendi, é o elemento normativo do precedente 

judicial. Em outras palavras, a ratio decidendi é o núcleo essencial do precedente judicial, é a tese 

jurídica eleita pelo julgador, que poderá gozar de eficácia vinculante ou obrigatória, tendo a 

potencialidade de ser aplicada no julgamento de casos futuros e análogos ao anteriormente 

decidido, atingindo, por consequência, qualquer sujeito, para beneficiar ou prejudicar. 

                                                 
6
  TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 

Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.8. 
7
  DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 8 ed. 

rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2013. 2 v., p.326. 
8
  A fundamentação goza de função extraprocessual e endoprocessual. Na função extraprocessual, a 

fundamentação garante a participação popular na administração da justiça, mediante controle difuso realizado pelo 

próprio povo. Pela função endoprocessual, as partes exercem o seu direito de recorrer, controlando as decisões e 

garantindo a uniformização da jurisprudência pelas instâncias superiores. (PERO, Maria Thereza Gonçalves. A 

motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p.63 e 70). 
9
  É possível que da fundamentação judicial não se consiga extrair o obiter dictum, que é elemento do 

precedente judicial que pode ou não estar disposto na decisão. Não se falará nesse artigo sobre o conceito de obiter 

dictum. 
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A essência da tese assentada na motivação de uma decisão, à qual José Rogério 

Cruz e Tucci faz referência, é chamada de ratio decidendi
10

. É a ratio decidendi que vincula os 

julgamentos futuros
11

. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, as razões de decidir são “a 

porção do precedente que tem efeito vinculante
12

”. 

A ratio decidendi, também chamada de holding pelos americanos, não é 

individualizada pelo órgão julgador que profere a decisão. Os juízes, em momento posterior, ao 

examinar a decisão como precedente, que extraem a norma legal que poderá ou não ser usada no 

julgamento de casos futuros
13

. 

A ratio decidendi não se confunde com o dispositivo ou com a fundamentação, 

mas é algo formulado a partir do relatório, da fundamentação e do dispositivo
14

 de uma decisão. 

A ratio decidendi encerra uma escolha ou opção hermenêutica de cunho universal
15

. 

Para Arthur Goodhart, a identificação da ratio decidendi perpassa alguns estágios. 

Inicialmente, o intérprete deve identificar os fatos considerados pelo magistrado no julgamento 

do caso. Após, o intérprete deve identificar os fatos que foram considerados relevantes pelo 

magistrado para a prolação de sua conclusão. Em seguida, devem ser identificados todos os 

elementos que são secundários e que não foram considerados na conclusão. Por fim, deve-se 

identificar a tese jurídica do caso
16

, à luz dos fatos relevantes, considerados pelo magistrado no 

julgamento daquela situação concreta posta à apreciação jurisdicional. 

Segundo Luiz Guilherme Marinoni, para que um fundamento seja considerado 

ratio decidendi, é preciso que se identifique nele o ponto de direito necessário e suficiente para a 

solução do caso
17

. 

                                                 
10

  TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p.12. 
11

  Ibid, p.175. 
12

  MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.222. 
13

  TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p.175. 
14

  MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2. ed. ver e atual. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, p.223. 
15

  TUCCI, op. cit., p.175/176. 
16

  GOODHART, Arthur. Determining the Ratio Decidendi of a Case. The Yale Law Journal, Vol. 40, No. 2 

(Dec., 1930), p.168 e ss. 
17

  MARINONI, op. cit, p.250. 
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Depreende-se que a ratio decidendi é o elemento constante da decisão judicial que 

representa a norma jurídica geral criada pelo magistrado, tendo-se como base a análise e a 

consideração dos fatos relacionados ao caso concreto em julgamento e os textos normativos 

disponíveis. Pelo seu caráter geral, a ratio decidendi é o elemento decisório que tem a 

potencialidade de ser aplicado no julgamento de casos futuros e análogos ao anteriormente 

decidido
18

. 

A eficácia de um precedente judicial incide assim sobre a sua ratio decidendi ou 

sobre os fundamentos determinantes da decisão, podendo conferir a eles força obrigatória, de 

modo que eles sejam considerados em qualquer decisão sobre casos iguais
19

. 

Dessa maneira, se o juiz estiver diante de um caso semelhante a um caso já 

decidido, no âmbito do qual já se formou um precedente judicial, deverá aplicá-lo.  

A aplicação do precedente judicial não ocorre de forma automática. Na aplicação 

do precedente judicial, o magistrado deverá se valer do método de aplicação do precedente 

judicial, o chamado distinguishing. 

 

3 MÉTODO DE APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES JUDICIAIS 

 

Marcelo Alves Dias de Souza entende que o distinguishing
20

 é uma técnica para a 

não aplicação de um precedente. Para ele, o distinguishing
21

 representa uma técnica de distinção 

                                                 
18

  É possível que da fundamentação de uma decisão, possa ser extraída mais de uma ratio decidendi. 
19

  MARINONI, op. cit, p.326. 
20

  Na visão de Erik Navarro Wolkart, o distinguishing é, “entre todas as técnicas de flexibilização na 

aplicação dos precedentes, a que mais deve ser promovida na doutrina e na jurisprudência, com vista a impedir 

aquele engessamento e, mais do que isso, a obstar injustiças, como as decorrentes da aplicação de um precedente em 

situações cujas peculiaridades demandem solução diferente”. (WOLKART, Erik Navarro. Súmula Vinculante: 

Necessidade e implicações práticas de sua adoção (o processo civil em movimento). In WAMBIER, Teresa Arruda 

Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p.289). 
21

  Segundo Teresa Arruda Alvim Wambier, “a técnica do distinguishing é um pouco diferente, pois permite 

que a regra sobreviva, embora seu sentido se torne menos abrangente. O tribunal faz referência ao precedente e diz 

que este seria literalmente aplicável ao caso que deve ser julgado. Entretanto, por causa de uma peculiaridade que 

existe neste caso e não existia no outro, a regra deve ser reformulada para se adaptar a esta circunstância. A regra do 

precedente não é abandonada, mas reformulada, levando em consideração características específicas do caso”. 

(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e common 

law. Revista de Processo, São Paulo, ano 34, n. 172, jun. 2009, p.136). 
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entre os casos
22

. Em outras palavras, para o autor citado, o distinguishing seria uma técnica 

utilizada para se chegar ao resultado da distinção entre os casos objeto da análise comparativa. 

Nesse mesmo sentido, Celso de Albuquerque Silva defende que o distinguishing 

significa “criar uma exceção à regra geral na medida em que, como o caso que atualmente se 

decide se encontra por ela abrangido, deveria ser, mas de fato não é, por ela alcançado
23

”. Com 

base na intelecção de Celso de Albuquerque Silva, conclui-se que o distinguishing seria um 

método de comparação entre casos cujo resultado é a distinção entre eles. Essa distinção entre os 

casos afasta a aplicação do precedente, criando-se uma nova norma para disciplinar o caso em 

julgamento. 

Em linha similar, Caio Mário Gutterres Taranto sustenta que o distinguishing seria 

um método de decisão, no qual o julgador observa e expõe que a demanda em julgamento possui 

peculiaridades próprias que impedem a aplicação do precedente
24

. Nessa hipótese, da análise do 

caso que gerou o precedente e do caso em julgamento decorre a não aplicação do precedente, isto 

é, o precedente é afastado em decorrência da distinção existente entre os casos. 

Thomas da Rosa de Bustamante reconhece que a técnica do distinguishing pode se 

manifestar de duas maneiras, no entanto, as duas formas pelas quais o distinguishing se manifesta 

culminará sempre na sua não aplicação ao caso em julgamento, tendo em vista a distinção entre 

os casos em julgamento e o paradigma. Na primeira maneira de manifestação do distinguishing, 

opera-se a exclusão de determinado universo de casos antes compreendido no âmbito de 

incidência da norma tida como paradigma, ocorrendo o que se chama de redução teleológica. Na 

segunda maneira, a técnica do distinguishing mantém intacto o precedente, concluindo-se que 

suas consequências não podem ser aplicadas aos fatos que não estejam compreendidos em sua 

hipótese de incidência
25

.  

Jose Rogério Cruz e Tucci, por sua vez, adota uma definição de distinguishing 

mais ampla do que a definição adotada pelos autores anteriormente citados. Segundo esse autor, o 

                                                 
22

   SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do Precedente Judicial à Súmula Vinculante. Curitiba: Juruá, 2011, 

p.142. 
23

  SILVA, Celso Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com base em 

Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.156-157. 
24

  TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente Judicial: Autoridade e Aplicação na Jurisdição 

Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.280. 
25

  BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do Precedente Judicial. São Paulo:  Noeses, 2012, p.473. 
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distinguishing seria um método de confronto, “pelo qual o juiz verifica se o caso em julgamento 

pode ou não ser considerado análogo ao paradigma
26

”. Para esse autor, o distinguishing seria um 

método de confronto de casos, cujo resultado pode representar a aproximação ou a diferenciação 

entre o caso paradigma e o caso em julgamento. É essa a definição adotada neste artigo. 

Na mesma intelecção, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira 

compreendem que o distinguishing possui duas acepções, a saber, o distinguish-método e o 

distinguish-resultado. Na primeira acepção, o distinguishing designaria o método de comparação 

entre o caso em análise e o caso paradigma. Na segunda acepção, o distinguishing representaria o 

resultado do confronto, nos casos em que se depreende que os casos possuem alguma diferença
27

. 

Partindo-se da definição ampliativa de distinguishing adotada por José Rogério 

Cruz e Tucci, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, o distinguishing consistiria 

no processo mental indutivo e empírico do magistrado, baseado no cotejo entre as circunstâncias 

fáticas e a ratio decidendi do caso a ser julgado e as circunstâncias fáticas e a ratio decidendi dos 

casos julgados em momento precedente. Ou seja, por meio do distinguishing, parte-se do 

particular para o geral
28

. Nesse confronto entre caso paradigma e caso em julgamento, pode-se 

concluir pela similitude dos casos
29

 ou pela diferença dos casos. Na primeira situação, aplicar-se-

á o precedente ao caso em julgamento. Na segunda situação, a ratio decidendi extraída do caso 

paradigma será ampliada ou reduzida para abarcar o caso em julgamento ou o precedente será 

afastado, caso não seja possível a ampliação ou a redução da ratio decidendi. 

Conclui-se que, através do distinguishing, o intérprete analisa as circunstâncias 

fáticas do caso paradigma e as circunstâncias fáticas do caso em julgamento, cotejando-as. A 

                                                 
26

  TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p.174. 
27

  DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 5 ed. 

rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2012. 2 v, p.403. 
28

  TUCCI, José Rogério Cruz e. Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do precedente judicial. In 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p.125. 
29

  Para Luiz Henrique Volpe Camargo, “para que dois casos sejam iguais não é necessário que a igualdade 

seja absoluta, isto é, em todos os aspectos, em todos os detalhes. Diante de um novo caso, é preciso identificar o 

ponto efetivamente nuclear do precedente invocado de modo a possibilitar ou não o seu enquadramento ao caso em 

exame, pois, como sempre há uma ou outra minúcia a distinguir dois processos, a imposição da condição de 

ocorrência de exata, total e irrestrita similitude entre novo caso e caso paradigma, inviabilizaria totalmente o sistema 

de respeito aos precedentes”. (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A força dos precedentes no moderno processo 

civil brasileiro. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p.565). 
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partir dessa comparação de casos, havendo semelhança entre eles, o magistrado deverá verificar 

se a ratio decidendi do caso paradigma se amolda ao caso em julgamento
30

. Se a ratio decidendi 

extraída do caso paradigma se adéqua ao caso em julgamento, o magistrado deverá aplicá-la ao 

caso presente. Por outro lado, se não existe adequação, as técnicas de superação do precedente 

deverão ser aplicadas
31

. 

 

4 SUPERAÇÃO DOS PRECEDENTES JUDICIAIS 

 

O overruling é técnica de superação do precedente judicial
32

. 

Segundo Thomas da Rosa de Bustamante, o overruling é uma espécie do gênero 

judicial departures, ou seja, é um dos casos de afastamento de uma regra jurisprudencial. No 

common law, o afastamento de um precedente ocorre quando passa a existir um regramento 

diferente para uma questão já posta por fatos materiais semelhantes aos da decisão precedente. 

No civil law, o afastamento se dá quando o tribunal posterior adota uma nova norma concreta que 

decide um caso compreendido na hipótese de incidência de uma regra anterior de origem 

jurisprudencial
33

. 

Para Francisco Rosito, a técnica do overruling consiste na rejeição do precedente, 

na medida em que se realiza um juízo negativo em torno da ratio decidendi anteriormente 

formulada
34

. 

Na visão de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafel Oliveira, o overruling é a 

técnica através da qual um precedente judicial perde a sua força vinculante e é substituído por 

outro precedente
35

.  

A substituição do precedente pode ser expressa (express overruling) ou tácita 

(implied overruling). A substituição é expressa quando um Juízo resolve adotar, expressamente, 

                                                 
30

  DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 5 ed. 

rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2012. 2 v, p.402. 
31

  Ibid, p.404. 
32

  Existem outras técnicas de superação de precedente judicial, mas o presente artigo se limitará ao estudo do 

overruling. 
33

  BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do Precedente Judicial. São Paulo: Noeses, 2012, p.386. 
34

  ROSITO, Francisco. Teoria dos Precedentes Judiciais – Racionalidade da Tutela Jurisdicional. Curitiba: 

Juruá, 2012, p.304. 
35

  DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 8 ed. 

rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2013. 2 v., p.457. 
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uma nova orientação. A substituição é tácita, quando uma orientação é adotada em confronto com 

a posição anterior
36

. 

Segundo Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, a decisão que 

implicar overruling exige como pressuposto uma carga maior de motivação
37

, que traga 

argumentos até então não suscitados e a justificação complementar para a superação do 

precedente
38

.  

A exigência de apresentação de razões de fundamentação mais fortes que 

justifiquem o overruling é tão importante que as substituições dissimuladas ou implícitas não 

devem ser consideradas substituições propriamente ditas. Isso porque, o tribunal que não 

considera um precedente quando do julgamento de um novo caso, viola a regra do dever de levar 

em consideração o precedente, fundada na universalizabilidade e na imparcialidade
39

. 

Celso de Albuquerque Silva
40

 e Francisco Rosito elencam as hipóteses mais 

comuns de overruling, a saber, quando o precedente judicial está obsoleto/ultrapassado, quando é 

absolutamente injusto ou incorreto/equivocado ou quando se revela inexequível
41

. A essas 

hipóteses mais comuns a justificar a revogação do precedente, Marcelo Alves Dias de Souza 

acrescenta a inconveniência do precedente
42

. 

Existem quatro situações principais que tornam um precedente judicial obsoleto, 

quais sejam, inovação legislativa, seja por modificação, seja por revogação implícita ou explícita; 

                                                 
36

  Ibid, p.457. 
37

  “A mudança jurisprudencial é tolerável quando se apoia em uma interpretação que resulta mais justa. Nesse 

aspecto, a mudança é legítima quando é justificada, razoável e com vocação para o futuro, isto é, destinada a ser 

mantida com certa continuidade, com fundamento em razões jurídicas objetivas que excluem todo significado de 

resolução ad personam, sendo ilegítimo constituir somente uma ruptura ocasional de um entendimento que se vinha 

mantendo com normalidade” [...] “Da mesma forma, exige-se da parte um ônus de argumentação muito maior 

quando almeja promover a devida superação dos precedentes, pois, em última análise, precisa convencer o juízo a 

mudar uma orientação estabelecida (ROSITO, op. cit, p.316/324). 
38

  DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, op. cit, p.457. 
39

  BUSTAMANTE, op. cit, p.388/389. 
40

  SILVA, Celso Albuquerque. Súmula Vinculante: Teoria e Prática da Decisão Judicial com Base em 

Precedentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.179/197. 
41

  ROSITO, Francisco. Teoria dos Precedentes Judiciais – Racionalidade da Tutela Jurisdicional. Curitiba: 

Juruá, 2012, p.305. 
42
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inovação tecnológica ou mudança do estado da técnica em todas as fases da vida; mudança de 

valores sociais e culturais e; equívoco interpretativo desde o início de vigência da lei
43

. 

Luiz Guilherme Marinoni defende que o precedente judicial está em condições de 

ser revogado quando deixa de corresponder aos padrões de congruência social e consistência 

sistêmica e, ao mesmo tempo, os valores que sustentam a estabilidade
44

. O precedente deixa de 

corresponder aos padrões de congruência, quando passa a negar as proposições morais, políticas e 

de experiência. O precedente judicial não tem consistência sistêmica quando deixa de guardar 

coerência com outras decisões. O precedente viola a estabilidade quando se afigura controverso
45-

46
. 

A verdade é que a superação do precedente judicial
47

 sempre está relacionada com 

o surgimento de novos argumentos ou novos elementos deduzidos no caso novo que não foram 

deduzidos ou não foram enfrentados no caso paradigma. Esses novos argumentos podem estar 

relacionados a questões diversas, a exemplo de nova interpretação conferida a uma lei, 

considerando-se novos aspectos culturais e sociais, à revogação de uma lei ou ao surgimento de 

uma nova lei. 

                                                 
43

  ROSITO, Francisco. Teoria dos Precedentes Judiciais – Racionalidade da Tutela Jurisdicional. Curitiba: 

Juruá, 2012, p.309. 
44

  Assim também se posiciona Patrícia Perrone Campos Mello. (MELLO, Patrícia Perrone Campos. 

Precedentes – O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 

2008, p.237). 
45

  MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 

p.391/394. 
46

  Cf. MELLO, op.cit., p.239/240. 
47

  Um dos grandes problemas relacionados ao overruling é a constrição imposta a determinados valores 

sociais, como a segurança jurídica e a certeza e também ao princípio da proteção à confiança do jurisdicionado, que 

representa, em última análise, a proteção às expectativas legítimas que nascem da uniformização do Direito pelo 

tribunal dotado de competência para resolver as possíveis controvérsias sobre o conteúdo do Direito Positivo. Diante 

desse sistema de valores e princípios, desenvolveu-se uma doutrina de modulação dos efeitos do overruling, que 

significa que a substituição do precedente valerá para o futuro, a fim de preservar as expectativas normativas geradas 

pelos precedentes abandonados. Essa teoria ganhou maior força nos Estados Unidos, ao passo que na maior parte dos 

ordenamentos jurídicos, vigora ainda a retroatividade das decisões derrogatórias de precedentes judiciais. 

(BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do Precedente Judicial. São Paulo: Noeses, 2012, p.413/415). Em 

outras palavras, a substituição do precedente judicial pode se dar com eficácia ex tunc ou retroativa (retrospective 

overruling) ou pode se dar com eficácia ex nunc ou não retroativa (prospective overruling). Quando a substituição 

opera efeitos retroativos, o precedente que substituiu o anterior poderá ser invocado no julgamento dos casos que se 

iniciaram antes da sua formação. Quando a substituição opera efeitos não retroativos, o precedente substituído 

continua válido e vinculante para os fatos ocorridos e para os processos instaurados antes da substituição. (DIDIER 

JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. 8 ed. rev. e atual. 

Salvador: JusPodivm, 2013. 2 v., p.457). 
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Dessa maneira, em face do dinamismo legislativo, social e cultural, novos 

fundamentos sempre surgirão e esses fundamentos poderão conduzir à superação do precedente 

judicial, através do overruling. 

É diante dessa ideia de dinamismo e de constante mudança que se desenvolve o 

conceito de falseabilidade proposto por Karl Raymund Popper. 

 

5 FALSEABILIDADE 

 

Antes de se analisar o conceito de falseabilidade proposto por Karl Raymund 

Popper, passa-se à análise das diversas teses que foram reveladas na sua obra Lógica das Ciências 

Sociais. 

 

5.1 AS TESES DE KARL POPPER E O CONCEITO DE FALSEABILIDADE 

 

Karl Raymund Popper propõe, na obra Lógica das Ciências Sociais, o 

delineamento de duas teses que representam uma oposição aparente entre o conhecimento e a 

ignorância humanas
48

. Essas duas teses iniciais são o ponto de partida para o desenvolvimento de 

seu conceito de falseabilidade. 

A primeira tese é aquela segundo a qual o ser humano conhece muito, isto é, o ser 

humano conhece muitos detalhes de interesse intelectual duvidoso, mas detalhes que são de uma 

significação prática que oferecem discernimento teórico e compreensão do mundo
49

.  

A segunda tese é aquela segundo a qual a ignorância humana é ilimitada. A cada 

passo dado, surgem problemas novos e descobre-se que todas as coisas são inseguras e estão em 

estado de alteração contínua
50

. 

Fixadas as duas teses, Karl Raymund Popper desenvolve outras três teses para 

explicar as duas primeiras.  

                                                 
48

  POPPER, Karl Raymund. Lógica das ciências sociais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, p.13. 
49

  Ibid, p.13. 
50

  POPPER, Karl Raymund. Lógica das ciências sociais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, p.13. 
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A terceira tese elaborada pelo referido autor estabelece que a lógica do 

conhecimento tem que discutir a tensão entre conhecimento e ignorância, ou seja, é preciso 

discutir que o conhecimento humano aumenta a cada passo, e acresce-se o discernimento de que 

nada se conhece
51

.  

A quarta tese estabelece que o conhecimento começa de problemas, mas não há 

problema sem conhecimento e sem ignorância. Isso significa que o conhecimento começa da 

tensão existente entre conhecimento (percepções e observações ou coleção de fatos ou números) 

e ignorância (ideia de que algo não está em ordem com nosso suposto conhecimento)
52

.  

A quinta tese estabelece que o ponto de partida do trabalho científico é a 

observação da qual surge um problema
53

. 

Considerando-se as cinco primeiras teses propostas por Karl Popper, é possível 

analisar as suas teses mais importantes que conduzirão à elaboração do conceito de 

falseabilidade. 

A tese mais importante, segundo Karl Raymund Popper, para a construção do 

conceito de falseabilidade é a sexta.  

Segundo o referido autor, o método das ciências sociais consiste em experimentar 

possíveis soluções para certos problemas. Esses problemas são criados da tensão existente entre 

conhecimento e ignorância
54

.  

A sexta tese proposta por Karl Raymund Popper deve ser aplicada em etapas. 

Na primeira etapa, tem-se que as soluções para os problemas criados da tensão 

existente entre conhecimento e ignorância são propostas
55

.  

Na segunda etapa, as soluções para resolver os problemas são criticadas. Se uma 

solução proposta para um problema não está aberta a uma crítica pertinente, então essa solução é 

excluída, como não científica. Se essa solução está aberta a críticas, tenta-se refutá-la
56

.  
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  Ibid, p.14. 
52

  Ibid, loc cit. 
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  Ibid, p.14-15. 
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  Ibid p.16. 
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  Ibid, loc cit. 
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  POPPER, Karl Raymund. Lógica das ciências sociais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, p.16. 
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Na terceira etapa, se uma solução tentada é refutada, recomeçam-se as primeira e 

segunda etapas anteriores. Se a solução resiste à crítica, ela deverá ser aceita, temporariamente, 

como digna de ser discutida e criticada mais adiante
57

.  

Esse método desenvolvido por Karl Raymund Popper consiste nas chamadas 

tentativas experimentais, de onde se conclui que nenhuma teoria construída está isenta de 

críticas
58

. Em sentido contrário, conclui-se que toda teoria pode ser falseada. 

Na sétima tese, o autor supramencionado explica que a tensão entre conhecimento 

e ignorância nunca é superada, revelando que nosso conhecimento consiste em sugestões para 

soluções experimentais. Essas sugestões são sempre provisórias, porque são sempre passíveis de 

críticas
59

. 

Analisadas as sétimas teses formuladas por Karl Raymund Popper, é possível 

construir o conceito de falseabilidade. 

Uma teoria será empírica ou falseada quando não estiver vazia a classe de seus 

falseadores potenciais
60

. Em outras palavras, a teoria será empírica ou falseada, se houver 

enunciados básicos
61

 que a contradigam
62

. Só se aceita uma teoria como falseada, se a nova 

proposta aceita for corroborada, ou seja, somente se aceita o falseamento, se uma hipótese 

empírica for proposta e corroborada
63

. Essa hipótese empírica é chamada de hipótese falseadora. 

A hipótese falseadora deve ser empírica para que possa ser testada e corroborada. 

Em outros termos, a hipótese empírica deve se colocar em relação lógica com os enunciados 

básicos. Essa hipótese precisa ser testada numa espécie de confronto com os enunciados 

básicos
64

. 

                                                 
57

  Ibid, loc cit. 
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  Ibid, p.16. 
59

  Ibid, loc cit. 
60

  POPPER, Karl Raymund. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, p.89. 
61

  Os enunciados básicos são enunciados potenciais singulares, a exemplo dos seguintes: Há um corvo na 
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  POPPER, op. cit, p.91. 
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Depreende-se que a falseabilidade é a condição de inexistência de soluções 

definitivas para os problemas existentes. Os problemas existentes são os enunciados básicos. As 

soluções apresentadas para esses problemas são as chamadas hipóteses falseadoras que precisam 

ser testadas e corroboradas para serem suscetíveis de refutar os enunciados postos. Essas soluções 

são sempre provisórias, porque devem ser passíveis de críticas, através de novos argumentos e 

novos elementos trazidos pelo opositor. 

Considerando-se o conceito de falseabilidade proposto por Karl Raymund Popper, 

passa-se a uma releitura da técnica de superação do precedente judicial, o overruling. 

 

5.2 APLICAÇÃO DA FALSEABILIDADE NA SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE JUDICIAL 

 

O precedente judicial é toda e qualquer decisão prolatada para resolver uma lide 

que pode vir a ser aplicada no julgamento de casos futuros e análogos ao anteriormente decidido, 

nos moldes como visto no item 2 deste artigo. 

Na aplicação dos precedentes judiciais, o juiz deverá utilizar o método do 

distinguishing, na forma como analisado no item 3 deste artigo. Aplicando-se o método do 

distinguishing, o caso em julgamento e o caso paradigma serão confrontados pelo julgador e 

desse confronto de casos, duas conclusões poderão ser extraídas.  

É possível que, do confronto de casos, conclua-se que o caso em análise e o caso 

julgado são semelhantes. Nessa hipótese, o magistrado deverá aplicar o precedente judicial. 

Da comparação de casos, pode decorrer a conclusão de que os casos são 

diferentes. Nessa situação, o magistrado não deverá aplicar o precedente, salvo se conferir 

interpretação ampliativa ou reduzida ao precedente judicial, de forma a que o caso em julgamento 

possa ser por ele abarcado. 

Decidindo pela não aplicação do precedente judicial, o magistrado procederá à sua 

superação por meio do overruling, como já estudado no item 4 deste artigo. 

Na superação do precedente judicial, por meio do overruling, o precedente 

judicial, representado através daquela decisão judicial tida como a solução eleita pelo julgador 

para o problema posto à apreciação jurisdicional, não será aplicado no julgamento. 
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Propõe-se nesse artigo que o overruling, como técnica de superação de precedente 

judicial, seja reanalisado com base na falseabilidade proposta por Karl Rymund Popper. 

Para que seja possível essa revisitação do referido instituto jurídico, serão 

necessárias algumas considerações demonstradas adiante. 

Essa reanálise do overruling pressupõe que o caso concreto posto à apreciação 

jurisdicional seja considerado como um problema. 

A revisitação dessa técnica implica que o precedente judicial, enquanto toda e 

qualquer decisão judicial proferida à luz de um caso concreto, que tem a potencialidade se ser 

aplicada no julgamento de casos futuros e análogos ao anteriormente decidido, seja considerado 

como uma solução possível conferida ao problema deduzido em juízo. 

Considerando-se a falseabilidade proposta por Karl Raymund Popper, a aplicação 

do overruling, enquanto técnica de superação de precedentes, dividir-se-á em três etapas. 

Na primeira etapa, a solução, leia-se, o precedente judicial extraído da decisão 

judicial proferida no caso anteriormente julgado, subsiste como uma solução possível para o novo 

caso posto à apreciação jurisdicional.  

Essa aceitação inicial da solução do caso anterior é imprescindível para que se 

possa falar em superação do precedente judicial, uma vez que essa superação decorrerá do 

confronto do caso paradigma e do caso em julgamento. Só será possível a confrontação dos 

casos, se se considerar que a solução que foi dada ao caso anterior é uma solução que também 

pode ser aplicada ao novo caso posto em julgamento. 

Na segunda etapa, a solução do caso anterior será criticada, com base nos 

argumentos novos que foram colacionados no caso em julgamento (caso novo). Os argumentos 

novos são aqueles que não foram considerados ou enfrentados quando da prolação da decisão 

judicial (apresentação da solução) no caso anterior.  

Pode-se dizer que esses argumentos novos trazidos no caso em julgamento são as 

hipóteses falseadoras. Essas hipóteses falseadoras poderão servir para refutar a solução proposta 

no caso anterior.  

Se um argumento novo (hipótese falseadora), uma vez testado, não serve para 

refutar a solução (precedente judicial) dada ao caso anterior, a solução subsistirá (precedente 
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judicial), momentaneamente, e novo argumento será testado. Se depois de testados todos os 

novos argumentos deduzidos no caso novo, a solução (precedente judicial) subsistir, deverá ser 

aplicada ao caso em julgamento. Nessa hipótese, não haverá superação de precedente judicial, 

porque ele será mantido, provisoriamente, como uma solução possível para aquele problema 

deduzido em Juízo. 

Na terceira e última etapa, é possível que um ou mais de um argumento novo 

(hipótese falseadora) refute a solução (precedente judicial) aplicada no caso paradigma, já 

julgado. Se isso acontecer, a solução anterior deverá ser substituída por outra nova solução. Essa 

nova solução (novo precedente judicial) que substituiu a solução anterior (precedente judicial 

anterior) subsistirá, provisoriamente, até que seja submetida à falseabilidade novamente. 

Aplicando-se a falseabilidade à técnica de superação de precedentes judiciais 

(overruling), conclui-se que, da mesma maneira que não existem teorias absolutas, imutáveis e 

isentas de críticas, também não há falar em precedentes judiciais eternos. Assim como as teorias 

podem ser substituídas por outras no mundo científico, uma solução dada a um problema posto à 

apreciação jurisdicional pode ser superada por outra no mundo jurídico dos precedentes judiciais. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

O precedente judicial é toda decisão judicial proferida à luz do caso concreto, cujo 

núcleo essencial poderá gozar de potencialidade de ser utilizada no julgamento de casos futuros e 

análogos ao anteriormente decidido. 

O distinguishing é método de aplicação do precedente judicial. Através dele, o 

intérprete analisa as circunstâncias fáticas do caso paradigma e as circunstâncias fáticas do caso 

em julgamento, cotejando-as. A partir dessa comparação de casos, havendo semelhança entre 

eles, o magistrado deverá verificar se a ratio decidendi do caso paradigma se amolda ao caso em 

julgamento. Se a ratio decidendi extraída do caso paradigma se adéqua ao caso em julgamento, o 

magistrado deverá aplicá-la ao caso presente. Por outro lado, se não existe adequação, as técnicas 

de superação do precedente deverão ser aplicadas. 
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O overruling é técnica de superação dos precedentes judiciais, por meio da qual 

um precedente judicial é substituído por outro. 

A falseabilidade proposta por Karl Raymun Popper é a condição de inexistência de 

soluções definitivas para os problemas existentes, tendo em vista a possibilidade de refutação das 

soluções provisórias apresentadas. 

A falseabilidade, no presente artigo, é utilizada como um meio de revisitação do 

instituto jurídico do overruling. Pela falseabilidade, um precedente judicial, considerado como a 

solução provisória para um determinando problema (caso concreto posto à apreciação 

jurisdicional) poderá ser superado/substituído por outro, após análise de argumentos novos 

(hipóteses falseadoras) trazidos no caso em julgamento. 
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