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INTRODUÇÃO 

 

A noção de segurança jurídica (e do seu oposto, a insegurança jurídica) 

certamente não é recente e remonta, talvez, às próprias origens do Direito. 

 

É relativamente recente, porém, especialmente no Brasil, a preocupação 

revelada pela doutrina e pela jurisprudência para como este tema, que começou a despertar 

na segunda metade da década de 80 do século passado, na época da redemocratização do 

país e da promulgação da nova Constituição da República. 

 

Pesquisa realizada no site do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, 

revela que a expressão “segurança jurídica” aparece pela primeira vez na ementa de um de 

seus acórdãos em 1989
1
, datando de 1999

2
, por sua vez, a primeira utilização da antítese 

“insegurança jurídica”. Por sua vez, no extinto Tribunal Federal de Recursos (extinto pela 

CF/88 e substituído pelos Tribunais Regionais Federais) o acórdão mais antigo de cuja 

ementa consta a expressão “insegurança jurídica” remonta a 1986
3
. 

 

E não é de se espantar que assim tenha ocorrido. Durante o período de 

exceção iniciado em 1964 e que terminou formalmente em 1985
4
 não se poderia mesmo 

cogitar de “segurança jurídica” na plenitude do termo, especialmente após os Atos 

Institucionais que estabeleceram de forma definitiva um regime de exceção em nosso país. 

 

Demais disso, somente a partir do final da década de 80 surgiram ou se 

exacerbaram outros fatores que a nosso ver favoreceram a conscientização dos operadores 

do direito, e mesmo da população em geral, para a importância da segurança jurídica: o 

aumento da população e, consequentemente, do volume de negócios e relações jurídicas; a 

abertura (e posterior estabilização) da economia, com o aumento dos investimentos 

estrangeiros no país e de transações comerciais com o exterior; o incremento da “fúria 

legiferante” das pessoas políticas da federação, especialmente da União e a crescente 

                                                
1 STF – Tribunal Pleno – AR nº 1.323 – Rel. Min. Moreira Alves - j. 3.11.89 
2 STF – Tribunal Pleno – ADC(MC) nº 8 – Rel. Min. Celso de Mello - j. 13.10.99 
3 TFR – 5ª Turma – AG nº 50.298 – Rel. Min. Sebastião Reis - j. 29.09.86 
4 Formalmente porque o rompimento (ou esboço de rompimento, segundo alguns) com a ordem jurídica 

anterior somente teve início com a promulgação de uma nova Constituição em 1988, que substituiu a EC nº 

1/69 até então vigente. 
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utilização de cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados; o aumento dramático 

da litigiosidade, fruto da constitucionalização de direitos e da criação de novos direitos 

pela legislação, da adoção de medidas de acesso à justiça e até da judicialização de 

questões que até pouco tempo se considerava impossíveis de revisão pelo Poder Judiciário. 

 

Sem embargo, ainda são escassos os estudos de pós-graduação a respeito do 

princípio da segurança jurídica na área do direito processual (no caso mais especificamente 

do direito processual civil), voltadas normalmente a outros ramos do conhecimento jurídico 

(v.g., direito tributário) ou à filosofia do direito. Quando não, limitam-se a examiná-lo a 

partir de algum instituto em particular, como é o caso da chamada súmula vinculante, e não 

como reclama a sua natureza, isto é, como valor que se projeta sobre a técnica e os 

institutos do processo civil brasileiro e que, portanto, deve orientar a aplicação dos 

princípios e regras processuais, obtendo em cada caso concreto a interpretação que melhor 

atenda à segurança jurídica e à idéia de justiça. 

 

O exercício da jurisdição, por meio do processo civil, deve ser um fator de 

segurança jurídica.  Quando ocorre o inverso, a produção de insegurança jurídica, o 

processo se perverte e degenera, passando a representar o que JOSÉ IGNÁCIO BOTELHO 

DE MESQUITA denominou de forma eloqüente processo incivil.  

 

A presente tese, destarte, tem por objeto a demonstração da influência e da 

importação da segurança jurídica para o Direito processual civil. 
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CONCLUSÕES 

 

Conclusões parciais 

 

1. O Direito é um mecanismo de controle social, por meio do qual se 

estabelecem normas que regulam a convivência entre os indivíduos a fim de se criar uma 

ordem que torne possível a convivência em sociedade. A ordem criada pelo Direito confere 

segurança aos membros da coletividade, pois permite estabelecer padrões de conduta, isto 

é, saber como agir e avaliar o que cada um pode exigir dos demais e o que dele poderá ser 

exigido. Essa segurança, porque proveniente do Direito, recebe o nome de segurança 

jurídica em sentido amplo. Como a segurança jurídica consiste em última análise no fim do 

próprio Direito não se pode cogitar de uma oposição em abstrato entre segurança jurídica e 

justiça, pois a esta é inerente a idéia de segurança. Por outro lado, para que se atinja tal 

objetivo deve haver igualmente segurança do próprio Direito (segurança jurídica em 

sentido estrito), cuja aplicação ao processo civil constitui o objeto da presente tese. 

 

2. A segurança jurídica é inerente ao Estado Democrático de Direito (art. 1º 

da CF), constituindo um princípio de direito de matriz constitucional (art. 5º, caput, e 103-

A, § 1º, da CF) cuja eficácia normativa pode fundamentar o controle da validade de normas 

hierarquicamente inferiores, bem como deve orientar a interpretação destas e também das 

regras e princípios constitucionais (funcionando nesta última hipótese como 

sobreprincípio). Embora tenha hierarquia constitucional, o princípio da segurança jurídica 

foi expressamente positivado em algumas leis, o mesmo ocorrendo com regras que dele 

constituem aplicação. 

 

3. A segurança jurídica pode ser analisada sob três aspectos: objetivo (no 

que consiste a segurança jurídica), subjetivo (quem assegura e a quem se destina a 

segurança jurídica) e o instrumental (quais os requisitos para obter a segurança jurídica). 

No tocante aos requisitos necessários para a obtenção da segurança jurídica, alguns dizem 

respeito à atividade-fim do Poder Legislativo (v.g., precisão e clareza das leis) e outros à 

atividade-fim do Poder Judiciário (v.g., aplicação da lei com base em critérios objetivos, 

que forneçam soluções idênticas a situações assemelhadas). 
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4. O escopo da segurança jurídica é conferir estabilidade ao passado e 

previsibilidade ao futuro, o que não se identifica propriamente com a ideia de certeza em 

termos absolutos, pois também é inerente ao Direito a possibilidade de mudança ao longo 

do tempo, como forma de assegurar a sua utilidade como mecanismo de adaptação social. 

O bem jurídico tutelado pela segurança jurídica é a legítima confiança depositada pelos 

indivíduos, noção que se encontra na base de institutos e conceitos como o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada e que deve orientar a sua aplicação nos 

casos concretos. Por tal razão, a segurança jurídica tem como corolário a proibição da 

surpresa. 

 

5. A segurança jurídica guarda íntima relação os seguintes princípios 

constitucionais, cuja incidência transcende o âmbito do direito processual e abarca todos os 

ramos do Direito: a) legalidade; b) isonomia; c) irretroatividade da lei. 

 

6. A segurança jurídica (e o seu oposto, a insegurança jurídica) interessam 

não apenas ao Direito, influindo em outros aspectos da existência humana, como a 

Economia, pois a imprevisibilidade quanto à interpretação e à aplicação das normas 

jurídicas representa um entrave à realização de negócios e investimentos necessários ao 

desenvolvimento de qualquer país, representando no nosso caso parte do chamado “custo 

Brasil”. 

 

7. O direito processual tem por escopo a atuação do direito material, 

declarando-o ou efetivando-o nos casos concretos sempre que isto não tenha sido possível 

sem a intervenção do Poder Judiciário. As consequências do mau funcionamento da 

atividade jurisdicional, dessa forma, mostram-se mais graves do que as do direito material, 

tanto porque o processo representa, no mais das vezes, a última possibilidade de 

eliminação destas crises de direito material, como porque envolve o emprego de poderes de 

que não dispõem os particulares ou outros órgãos do Estado, que se mal utilizados podem 

resultar em consequências mais nefastas do que a inobservância do direito material que deu 

origem à controvérsia. 

 

8. Embora o direito processual tenha por escopo a atuação do direito 

material, não se pode negar a possibilidade de que isto venha a ocorrer, ou seja, que o 
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resultado seja contrário ao que determinava o direito material. Esta possibilidade decorre 

de inúmeros fatores que fazem com que a interpretação e aplicação do Direito apresentem 

um grau considerável de variabilidade e, portanto, de incerteza, que dizem respeito tanto ao 

comportamento do juiz como das partes no processo, o que se pode denominar de entropia 

processual. Quanto maior o grau de entropia processual menos eficiente será a atividade 

jurisdicional e mais difícil será prever os resultados que serão obtidos nos casos concretos. 

Embora essa incerteza não possa de todo ser eliminada, há que se buscar meios aptos a 

reduzi-la a uma patamar aceitável, compensando os desvios do próprio sistema. 

 

9. No tocante à interpretação do Direito pelo juiz, que constitui uma das 

causas de incerteza no processo, deve-se negar a existência de chamada 

“discricionariedade judicial”, bem como rejeitar a ideia de “criação judicial” do Direito, 

pois contrárias à submissão do juiz à lei. Fenômeno assemelhando, embora legítimo à luz 

do ordenamento jurídico desde que respeitados determinados limites, é a utilização de 

conceitos jurídicos indeterminados ou cláusulas gerais pelo legislador, cujo sentido deve 

ser completado pelo juiz, exigindo-se nesse caso, porém, técnicas como o respeito ao 

precedente e a uniformização da jurisprudência a fim de diminuir a possibilidade de 

insegurança jurídica. 

 

10.  A existência de formalidades é inerente à atuação processual do Direito 

e constitui garantia das partes contra o arbítrio do juiz, atendendo dessa forma ao ideal de 

segurança jurídica na medida em que confere previsibilidade quanto ao desenvolvimento 

do processo. Se de um lado deve-se evitar formalismos exagerados, que podem 

comprometer os escopos do processo e fomentar insegurança jurídica (caso da 

“jurisprudência defensiva”), de outro não se pode aceitar que princípios como o da 

instrumentalidade das formas sirvam para contornar requisitos formais legitimamente 

estabelecidos por lei e assim contrariar as legítimas expectativas das partes na sua 

observância. Via de consequência, a necessidade de segurança jurídica impede que se 

deixe ao arbítrio do juiz a alteração do procedimento de acordo com o que lhe pareçam ser 

as necessidades da causa, inclusive pela necessidade de tratamento isonômico de todos os 

litigantes. 
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11. Em caso de incerteza quanto à interpretação ou aplicação do direito, 

quando esta for resultado do mau funcionamento da atividade jurisdicional (v.g., decisões 

contraditórias a respeito de uma mesma questão de direito), a segurança jurídica exige que 

a parte não venha a ser prejudicada, impondo-se, assim, o reconhecimento da validade do 

ato processual em caso de dúvida a respeito da sua regularidade formal (princípio da 

fungibilidade, ao menos enquanto a divergência não tiver sido eliminada por meio dos 

mecanismos previstos pelo próprio direito processual. 

 

12. A técnica da cognição judicial guarda relação com a segurança jurídica, 

em primeiro lugar, por ser o grau de cognição critério utilizado pelo legislador para 

determinar se uma decisão judicial ainda não definitiva produzirá ou não efeitos. Quanto 

maior o grau de cognição, menos ofensiva à segurança jurídica é a produção desses efeitos, 

pois em tese menor é o risco de que a decisão se revele injusta.  Por tal razão, ressalvada a 

hipótese de não-contestação do pedido pelo demandado, a formação da coisa julgada 

material, que possibilita à decisão produzir todos os seus efeitos, só deve ocorrer quando 

houver por parte do juiz cognição plena e exauriente. Por outro lado, o respeito à segurança 

jurídica, corporificada em institutos como a preclusão e a coisa julgada, pode limitar a 

atividade cognitiva do juiz, impedindo que determinadas alegações sejam por ele 

apreciadas. 

 

13. A segurança jurídica impõe, como linha de princípio, que as decisões 

judiciais tornem-se integralmente eficazes apenas após se tornarem definitivas, o que 

corresponde, no caso da sentença, ao momento do trânsito em julgado. Não obstante, a 

necessidade de compatibilização desse valor com a efetividade da tutela jurisdicional 

permite a atribuição de eficácia a decisões não definitivas, uma vez presente o risco de que 

a produção desses efeitos em momento posterior se revele inócua (= tutela de urgência). A 

atual disciplina dos mecanismos existentes para garantir o direito da parte contrária em 

caso de reforma da decisão, porém, mostra-se deficiente, sendo aconselhável de lege 

ferenda a atribuição ao Estado de responsabilidade subsidiária pelos prejuízos causados, 

caso o patrimônio da parte beneficiada pela decisão se revele insuficiente para a restituição 

da situação ao status quo anterior. Por outro lado, a possibilidade de que as a eficácia das 

decisões se projete não apenas para o futuro, mas alcance igualmente fatos passados, pode 

se revelar fonte de insegurança jurídica, ainda que se trate de decisão definitiva. A 
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resolução do problema, no entanto, depende do que dispuser o direito material, não 

havendo como regra a possibilidade de que o juiz restrinja no caso concreto a eficácia 

temporal das decisões por ele proferidas.  

 

14. A segurança jurídica se manifesta em diversos princípios processuais, de 

natureza constitucional ou infraconstitucional, tais como: inafastabilidade da proteção 

jurisdicional; contraditório e ampla defesa; juiz natural; imparcialidade do juiz, 

publicidade, motivação; proibição de provas ilícitas; duplo grau de jurisdição e dispositivo. 

 

15. A segurança jurídica, igualmente, faz-se presente em muitos institutos 

do direito processual; em especial os que se destinam a conferir estabilidade a situações 

jurídicas (coisa julgada e preclusão) e tornar mais previsíveis as decisões judiciais 

(uniformização de jurisprudência e análogos e ônus da prova). A resolução dos problemas 

práticos envolvendo esses institutos deve visar à obtenção de maior segurança jurídica (= 

diminuição da incerteza), desde que não comprometidas as garantias constitucionais do 

processo. 

 

16. Em caso de conflito de leis processuais no tempo a aplicação da lei nova 

aos processos pendentes, que tem sido a regra no direito brasileiro, deve respeitar os 

limites impostos pela Constituição (respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e 

à coisa julgada), afastando-se a aplicação de um novo regramento a situações já 

consolidadas. Do contrário, porém, deve incidir a lei nova, como consequência da 

aplicação da regra de direito intertemporal, não sendo possível ao juiz casuisticamente 

modular a sua eficácia. 

 

Conclusão geral 

 

Por meio do processo civil se obrigou o Estado, ao proibir os indivíduos de 

fazer justiça pelas próprias mãos, a eliminar as crises de direito material (incerteza quanto 

à existência ou inexistência do direito, inadimplemento de uma obrigação ou necessidade 

de alteração de relações jurídicas) que lhe são apresentadas, para que assim possa o Direito 

cumprir de forma mais eficaz a sua função de conferir segurança àqueles que vivem em 

sociedade. 
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Para eliminar tais crises, ao invés de agravá-las, ainda maior é, no processo 

civil, a necessidade de segurança jurídica, que se obtém mediante o respeito às garantias 

constitucionais das partes (corolários do devido processo legal) e a submissão do juiz à lei, 

que fazem com que o resultado do processo não dependa apenas da vontade do juiz. 

 

Quando o processo civil é fiel à sua finalidade e observa os princípios que 

lhe são inerentes, promove a segurança jurídica, pois ao eliminar os litígios que ocorreram 

contribui para que outros sejam evitados. É o que ocorre, por exemplo, quando uniformiza 

a interpretação a respeito de determinado dispositivo legal, sinalizando para a sociedade 

que interpretações divergentes não serão admitidas e, via de conseqüência, que a 

propositura de demanda de cujo êxito dependa a aceitação de uma delas é um desperdício 

do tempo e do dinheiro da parte. 

 

O oposto do processo civil é aquele em impera a insegurança jurídica, que 

as partes não sabem como se desenvolverá, que torna impossível qualquer previsão a 

respeito do seu desfecho e no qual este soluciona apenas formalmente a crise que lhe deu 

origem (um processo que se assemelha a um jogo de azar não inspira respeito e não é 

digno da confiança dos jurisdicionados). Antes de prevenir, contribui para a proliferação de 

litígios, pois não serve de parâmetro para avaliar como será a interpretação e a aplicação do 

direito nos casos futuros. 

 

Em suma, um simulacro ou arremedo de processo, que por isso mesmo 

somente pode receber a qualificação de incivil: “é o processo do qual nunca se sabe qual 

será o resultado, nunca se sabe se se conduziu com justiça, porque predisposto a ocultar, a 

camuflar, a impedir que apareça a desordem ou tirania” (BOTELHO DE MESQUITA)
5
. 

 

Quanto maior a insegurança jurídica, mais o processo civil se aproxima da 

sua antítese, sendo responsabilidade dos estudiosos do direito processual e dos aplicadores 

do direito oporem-se às forças que, caso não colocadas em cheque, tendem a arrastá-lo 

rumo à desordem e ao caos. 

 

 

                                                
5 Cf. MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Processo civil e processo incivil. Revista de Processo, n. 131, 

jan., 2006, p. 251. 
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RESUMO 

 

A presente tese tem por objeto o estudo da influência e da importância da 

segurança jurídica para o processo civil. 

 

Para tanto, na primeira parte do estudo é feito um exame dos contornos e 

dos fins da segurança jurídica, da sua caracterização como princípio constitucional inerente 

ao Estado Democrático de Direito e da sua relação com outros princípios constitucionais e, 

finalmente, da sua importância para além do próprio Direito. 

 

Na segunda parte do trabalho é ressaltada, inicialmente, como a relação 

entre o direito material e o direito processual torna mais intensa neste a necessidade de 

segurança jurídica, bem como a utilidade do conceito de entropia para a compreensão do 

fenômeno processual.  Após crítica às idéias de discricionariedade judicial e de criação 

judicial do direito, bem como da utilização de conceitos indeterminados pelo legislador, a 

análise da relação entre segurança jurídica e processo prossegue em temas relativos à 

técnica processual, como formalismo, fungibilidade, cognição judicial e eficácia das 

decisões.  Tal exame abrange ainda a manifestação da segurança jurídica nos princípios 

processuais e em alguns institutos que com ela guardam especial afinidade, como a coisa 

julgada, a preclusão, o ônus da prova e os mecanismos de uniformização da jurisprudência, 

terminando com o estudo da segurança jurídica no campo do direito processual 

intertemporal. 

 

PALAVRAS CHAVE: PROCESSO CIVIL – SEGURANÇA JURÍDICA – CERTEZA – 

PREVISIBILIDADE – CONFIANÇA – EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS – ENTROPIA 
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ABSTRACT 

 

This thesis has as its object the study of the influence and importance of 

legal certainty to civil procedure. 

 

In order to achieve this purpose, in the first part of the study is made an 

examination of the contours and purposes of legal certainty, its characterization as a 

constitutional principle inherent to the rule of law and its relationship with other 

constitutional principles and, finally, its importance beyond the field of Law. 

 

In the second part of the work is initially emphasized that the relationship 

between substantive law and procedural law gives rise to a greater need for legal certainty 

from the latter, as well as the usefulness of the concept of entropy for the understanding of 

the procedural phenomenon. After criticism of the ideas of judicial discretion and the 

creation of law by judges, as well as the use of undetermined legal concepts by the 

legislature, the analysis of the relationship between legal certainty and the civil process 

continues in issues relating to procedural technique, such as formalism, fungibility, 

cognition and effectiveness of judicial decisions. This review also covers the manifestation 

of legal certainty in procedural principles and in some institutes that hold special affinity 

with it, such as res judicata, estoppels, burden of proof and mechanisms to prevent 

contradictory judicial decisions, ending with the study of legal certainty in the field of 

intertemporal procedural law. 

 

KEYWORDS: CIVIL PROCEDURE – LEGAL CERTAINTY – CERTAINTY – 

FORESEEABILITY – TRUST – LEGITIMATE EXPECTATIONS - ENTROPY 
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RIASSUNTO 

 

Questa tesi ha come oggetto lo studio dell'influenza e dell'importanza della 

sicurezza giuridica per il processo civile . 

 

Per questo, nella prima parte dello studio è fato un esame dei contorni e 

delle fini della sicurezza del diritto, la sua caratterizzazione come principio costituzionale 

inerente allo Stato Democratico di Diritto e il suo rapporto con gli altri principi 

costituzionali e, infine, della sua importanza oltre i confini del Diritto. 

 

Nella seconda parte del lavoro è sottolineato inizialmente come il rapporto 

tra diritto sostanziale e diritto processuale diventa più intenso in questo l'esigenza della 

sicurezza giuridica, nonché l'utilità del concetto di entropia per la comprensione del 

fenomeno processuale . Dopo critiche delle idee di discrezionalità giudiziaria e di 

creazione del diritto da parte del giudice, e del l' uso di concetti indeterminati da parte del 

legislatore , l'analisi del rapporto tra sicurezza giuridica e processo civile continua in 

questioni relative alla tecnica processuale, come formalismo, fungibilità, cognizione e 

efficacia delle decisioni. Questa analisi riguarda anche la manifestazione della sicurezza 

giuridica sui principi del processo ed in alcuni istituti che tengono speciale affinità con 

essa, come la cosa giudicata, la preclusione, l'onere della prova e dei meccanismi di 

uniformità della giurisprudenza, per finire con lo studio della sicurezza giuridica nel campo 

del diritto processuale intertemporale. 
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