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Seção XX
Da eficácia vinculante dos fundamentos determinantes da decisão

Art. 1.º Os fundamentos essenciais e determinantes da decisão vinculam o Tribunal que a
proferiu, assim como os juízos a ele adstritos, em todos os casos que lhes forem submetidos.
Art. 2.º Têm eficácia vinculante as decisões:
I – do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade;
II – do Superior Tribunal de Justiça, que firmarem entendimento acerca da interpretação da lei
federal;
III – dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais que, em incidente de inconstitucionalidade
ou em incidente de uniformização de jurisprudência, pronunciarem-se sobre questão de
constitucionalidade ou definirem questão jurídica.
Art. 3.º Não têm eficácia vinculante:
I – os fundamentos, ainda que presentes no acórdão, que não forem imprescindíveis para se
chegar ao resultado fixado em seu dispositivo;
II – os fundamentos, ainda que relevantes e contidos no acórdão, que não tiverem sido
adotados ou referendados pela maioria dos membros do órgão julgador.
Art. 4.º Possuem eficácia vinculante os fundamentos determinantes da decisão, tomada no
curso de julgamento de órgão colegiado, desde que adotados ou referendados pela maioria dos
seus membros.
Art. 5.º Os precedentes dotados de eficácia vinculante podem não ser adotados quando o
Tribunal ou juízo distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, mediante argumentação
racional e justificativa convincente, tratar-se de caso particularizado por situação fática distinta
ou questão jurídica não tratada no precedente, a impor outra solução jurídica.

Art. 6.º Diante de circunstâncias especiais, devidamente demonstradas e justificadas, o
Tribunal poderá revogar os seus precedentes.
Parágrafo único. Deixam de ser aplicáveis, independentemente de revogação, os precedentes
que se tornarem incompatíveis com decisões de Tribunais Superiores.
Art. 7.º O Tribunal, ao revogar precedente com eficácia vinculante, deverá definir os efeitos
da decisão, podendo limitar sua retroatividade ou dar-lhe efeitos prospectivos, considerando o
grau de confiança depositado no precedente e a importância de se aplicar imediatamente a
decisão para o tratamento isonômico dos jurisdicionados.
Art. 8.º Em caso de não observância de decisão com eficácia vinculante, cabe reclamação ao
Tribunal que a proferiu.
Par. 1º – o relator, ao admitir a reclamação, pode determinar a suspensão do processo da
decisão reclamada;
Par. 2º – a decisão de procedência da reclamação cassará a decisão reclamada, determinando a
prolação de nova decisão em observância à decisão vinculante.

