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“Observe-se, ademais, que, se entendermos que o efeito 
vinculante da decisão está intimamente vinculado à própria 
natureza da jurisdição constitucional em dado Estado democrático 
e à função de guardião da Constituição desempenhada pelo 
Tribunal, temos de admitir, igualmente, que o legislador ordinário 
não está impedido de atribuir essa proteção processual especial a 
outras decisões de controvérsias constitucionais proferidas pela 
Corte. Em verdade, o efeito vinculante decorre do particular papel 
político-institucional desempenhado pela Corte ou pelo Tribunal 
Constitucional, que deve zelar pela observância estrita da 
Constituição nos processos especiais concebidos para solver 
determinadas e específicas controvérsias constitucionais. (...) vale 
ressaltar que o alcance do efeito vinculante das decisões não 
pode estar limitado à sua parte dispositiva, devendo, também, 
considerar os chamados ‘fundamentos determinantes’”. 

 
 

Ministro Gilmar Mendes (parte do voto proferido no julgamento da 
Reclamação Constitucional cl n. 2.126, DJ de 19.8.02). 



 
 
 

RESUMO 
 
 
 

MENDES, Bruno Cavalcanti Angelin. Precedentes judiciais vinculantes: a eficácia 
obrigatória dos motivos determinantes da decisão na cultura jurídica brasileira. 2013. 
200 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estácio de Sá, Rio de 
Janeiro, 2013. 
 
 

O ponto de partida deste estudo é a crescente busca pelo mundo do direito, em 
especial, pelo ordenamento jurídico brasileiro, da garantia de respeito aos valores de 
segurança jurídica, coerência e uniformidade nas decisões judiciais proferidas pelos 
tribunais no exercício de sua Jurisdição Constitucional. A importância histórica da 
jurisprudência e a atenção que esta vem galgando nas últimas décadas no Brasil, 
assim como a influência de institutos inerentes à tradição anglo-saxônica (common 
law), conferem respaldo e justificam o aprofundamento teórico sobre os precedentes 
judiciais. Destarte, a ideia inicial de que casos análogos devam ter decisões iguais é 
apenas um dos preceitos que informam a teoria dos precedentes, de modo que esta 
questão assumiu posição de destaque na presente dissertação, já que é um tema 
polêmico não só no cenário jurídico, mas principalmente no meio social, visto que os 
cidadãos, ao submeterem suas pretensões ao crivo do Judiciário, esperam a plena e 
justa satisfação de seus interesses, o que nem sempre ocorre. Logo, em decorrência 
desses valores e do histórico de falhas e ausência de uniformidade e coerência nas 
decisões judiciais, se observa um fascínio, pela comunidade jurídica, no que tange à 
defesa da eficácia vinculante dos precedentes, de modo que parece inevitável, no 
século XXI, não reconhecer a transcendência dos motivos determinantes da decisão 
como fio condutor para a irradiação de efeitos para outras ações, radicando a ideia 
de isonomia, previsibilidade e estabilidade do ordenamento pátrio. Apesar de se 
tratar de tema amplo, o objetivo principal deste trabalho é analisar especificamente a 
presença de normas, técnicas e instrumentos na Constituição Federal e nas leis 
processuais, que evidenciam a aceitação e o grau de respeito que a teoria dos 
precedentes vinculantes detém na cultura jurídica pátria, sobretudo considerando as 
reformas legislativas que se materializaram nos últimos anos e que moldaram as 
linhas do processo civil contemporâneo. Serão abordadas, portanto, questões como 
os efeitos das decisões no controle difuso de constitucionalidade, a repercussão 
geral e a objetivação do recurso extraordinário, a formação de precedentes com a 
declaração incidental de inconstitucionalidade proferida nos tribunais, a sistemática 
das súmulas no Brasil, a uniformização da legislação federal, dentre outros temas. 
Em suma, se buscará trazer algumas contribuições, decerto parciais, mas, além 
disso, mais do que impor soluções, o que se pretende com a presente abordagem é 
promover uma desvinculação de falsas ideias, evidenciando a importância do tema 
para a Jurisdição Constitucional e para a preservação dos pilares básicos do Estado 
de Direito. 
 
 

Palavras-Chave: Precedentes, Decisão Judicial, Eficácia Vinculante, Constituição 
Federal, Processo Civil, Jurisprudência, Transcendência. 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

MENDES, Bruno Cavalcanti Angelin. Binding judicial precedents: the effectiveness of 
mandatory motives for the decision in Brazilian legal culture. In 2013. 200 f. 
Dissertation (Master in Law) - Estacio de Sá University, Rio de Janeiro, 2013. 
 
 

The starting point of this study is the increasing quest for the world of law, in 
particular the Brazilian legal system, ensuring respect for values of legal certainty, 
consistency and uniformity in judicial decisions given by the courts in exercising their 
Constitutional Jurisdiction. The historical importance of the case and the attention it 
has been chalking the last decades in Brazil, as well as the influence of institutions 
involved in the Anglo-Saxon tradition (common law), give support and justify the 
theoretical study on judicial precedents. Thus, the initial idea that similar cases 
should have equal decision is just one of the principles that inform the theory of 
precedents, so that this question has taken a prominent position in this dissertation, 
since it is a controversial topic not only the legal scenario, but mostly in the social 
environment, as citizens, to submit their claims to the scrutiny of the judiciary, expect 
a full and fair satisfaction of their interests, which does not always occur. Therefore, 
due to these values and fault history and lack of uniformity and consistency in judicial 
decisions, we observe a fascination for the legal community, regarding the defense of 
the binding effect of precedent, so that seems inevitable in the XXI century not 
recognize the transcendence of the motives for the decision as a guideline for the 
irradiation effects for other actions, the idea of equality radicand, predictability and 
stability of spatial patriotism. Although this is the broad theme, the main objective of 
this work is to analyze specifically the presence of standards, techniques and tools in 
the Federal Constitution and the Laws, which show the degree of acceptance and 
respect that the theory of binding precedent has the legal culture homeland, 
especially considering legislative reforms that have materialized in recent years and 
that have shaped the contemporary lines of civil procedure. Will be addressed, 
therefore, issues such as the effects of decisions on fuzzy control of constitutionality, 
the overall impact of the extraordinary appeal and objectification, the formation of 
preceding incidental to the declaration of unconstitutionality made in court, the 
systematic overviews in Brazil, the standardization of federal legislation, among other 
topics. In short, we will try to bring some contributions certainly partial, but in addition, 
rather than imposing solutions, what is intended with this approach is to promote a 
disassociation of false ideas, highlighting the importance of the issue to the 
Constitutional Jurisdiction and the preservation of the basic pillars of the rule of law. 
 
 

Keywords: Precedents, Judicial Decision Effectiveness Binding, Constitution, Civil 
Procedure, Jurisprudence, Transcendence. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

A compreensão da sistemática processual hodierna, no Brasil, notadamente 

quanto à situação e o papel desempenhado pelos precedentes judiciais e, portanto, 

o novo status que lhes vem sendo conferido, exige, por juízo indutivo, um contexto, 

uma circunstância ou hipóteses que permitam aferir a necessidade de sua atenção 

quanto ao exercício da atividade jurisdicional, em vias de Jurisdição Constitucional. 

De início, imagine-se a seguinte situação: um determinado município, diante 

de expressa previsão em sua respectiva lei orgânica, elege vereadores em número 

que não observa a relação de proporção quanto à sua população, por desatenção 

ao parâmetro aritmético descrito em comando expresso na Carta Constitucional. O 

questionamento, inicialmente em sede de ação civil pública, foi levado ao Supremo 

Tribunal Federal por meio de recurso extraordinário, sendo decidido pela declaração 

de inconstitucionalidade do dispositivo contido na lei municipal. Seria a mencionada 

decisão um norte para outros casos análogos em que o dispositivo da lei orgânica, 

nas mesmas circunstâncias, contrariasse a Constituição? 

Suspenda-se a análise para observar um segundo caso, a guisa de esboço 

preliminar: um determinado indivíduo, em sede de habeas corpus, questiona junto 

ao Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade de dispositivo de lei que proibia a 

progressão de regime em caso de prática de crime hediondo, sendo reconhecida a 

inconstitucionalidade ante a ofensa ao princípio constitucional da individualização da 

pena. Ainda que a decisão tenha se dado incidentalmente, como não reconhecer o 

seu impacto diante de casos idênticos? 

A primeira situação foi ventilada por meio do RE 197.917/SP, posteriormente 

referida em vários julgamentos e reforçada com a edição da resolução TSE n. 

21.702/2004, e a segunda hipótese, com o HC 82.959/SP que, além de mencionado 

em outras decisões, deu azo à Rcl 4.335/AC, ainda pendente de julgamento. Ambas 

as decisões e casos que as geraram serão aprofundados no corpo deste trabalho. 

Com base nas situações exemplificativas colacionadas, é possível antever, 

em princípio, as consequências que a ausência de uniformidade e de previsibilidade, 

além do tratamento desigual em relação aos jurisdicionados, dentre outros fatores 

prejudiciais, podem causar ao ordenamento jurídico. 

É nessa perspectiva, pois, que o tema dos precedentes judiciais, mormente 

a necessidade de eficácia vinculante aos fundamentos da decisão judicial, merece 
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atenção e esforços de toda a comunidade jurídica no sentido da construção de um 
 

novo modelo jurisdicional, pautado em preceitos de respeito ao passado. 
 

Assim, a problemática na presente abordagem reside na ideia de se verificar 

o grau de respeito aferido pelos precedentes judiciais na cultura jurídica brasileira e, 

precipuamente, de que forma se identifica a sua aplicação no que tange às técnicas 

e instrumentos processuais dispostos na legislação pátria, que estariam a conferir a 

eficácia obrigatória dos motivos determinantes da decisão, de modo a influenciar e 

vincular a decisão judicial em outros processos. 

Isto porque, quando se aborda as linhas básicas de um Estado Democrático 

é no mínimo incoerente, para não dizer estranho, observar que decisões desiguais 

em casos iguais sejam aceitas, como se inevitáveis fossem, pela doutrina e na praxe 

forense sem grandes preocupações e indagações. É dizer que a igualdade, prevista 

constitucionalmente, possa não ser observada em um mesmo prédio, onde em um 

gabinete o juiz decide caso idêntico de maneira distinta ao que foi julgado por seu 

colega no gabinete ao lado, sem ponderar o mínimo de deferência ao princípio em 

questão. 

Com efeito, é imprescindível entender, desde logo, o que seria o precedente 

judicial. Advém, portanto, a ideia de uma regra dotada de aplicabilidade sobre casos 

subsequentes, como critério de decisão, em virtude de uma identidade com o caso 

pretérito, ou seja, trata-se de uma regra que tem potencial para repercutir na solução 

de casos futuros. O que determinará se uma decisão judicial ou o conjunto delas se 

consubstanciará num precedente são as razões de decidir (ratio decidendi) que se 

prestam a servir de base para a resolução da causa, ou seja, se relevantes de modo 

qualitativo para o julgador quanto à nova decisão. 

Os precedentes judiciais, apesar da ligação com a experiência do common 

law, não pode ser a ele exclusivo, dado que se amolda aos ordenamentos jurídicos 

de tradição romano-germânica (civil law). É com embasamento nesse raciocínio que 

se estudará o caso brasileiro, considerando principalmente as reformas legislativas 

que se materializaram nos últimos anos, e que moldaram as linhas do processo civil 

contemporâneo, revitalizado pelos valores do neoconstitucionalismo, sobretudo pelo 

destaque dado ao poder atribuído às decisões judiciais. 

Além das modificações na legislação, a Constituição Federal de 1988 deu 

ensejo a uma paulatina transformação na sociedade, manifesta não só pelos direitos 

que se (re)afirmou e/ou ampliou em seu cerne, mas também pelas garantias dadas, 
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em especial, o acesso à justiça, resolvendo um problema de litigiosidade contida, em 
 

casos como o dos juizados especiais, cujo crescimento na procura pelo Judiciário se 

fez sentir diante de consequências como o grande quantitativo de ações, com realce 

para aquelas que versam sobre matérias de direito idênticas. Nesse último ponto é 

que se desperta a atenção aos entendimentos já firmados sobre o mesmo assunto. 

Deste modo, para delimitar e buscar o substrato teórico do tema, objeto da 

pesquisa adiante apresentada, no capítulo primeiro pretende-se, pois, levantar as 

principais informações sobre os sistemas do common law e do civil law, os quais, em 

razão de circunstâncias políticas e culturais distintas, ensejaram tradições jurídicas 

particulares, não obstante a tendência moderna de flexibilização diante das novas 

compreensões de direito e de jurisdição surgidas, principalmente, pelos impactos do 

constitucionalismo, dando lugar à ideia de que estes sistemas constituem dois ramos 

de uma mesma família jurídica ocidental. 

Neste momento, a abordagem recairá, no common law, em suas raízes no 

direito inglês e as influências para o direito norte-americano, ao passo que no civil 

law, a historicidade parte de um exame do desenvolvimento do direito romano. Em 

ambos os casos serão estudadas as fontes principais que informam os sistemas e o 

papel exercido pelas chamadas fontes secundárias. 

O conceito de stare decisis, em sua eficácia obrigatória quanto às decisões 

futuras, a embasar a teoria do precedente, e sua identificação nos sistemas em tela, 

a interpretação e a criação judicial do direito, as técnicas originalmente estranhas a 

um sistema, porém aplicadas ao outro e a força crescente do direito jurisprudencial, 

dentre outras questões, serão objeto de exame. 

Na sequência, o capítulo segundo cogitará a ideia contemporânea do direito 

jurisprudencial e a identificação da teoria do precedente judicial. Espera-se examinar 

as diferenças entre o precedente e a jurisprudência, esta em sua caracterização 

tanto nos sistemas de origem anglo-saxônica, como naqueles de influência romano-

germânica. A despeito deste último, pretende-se, pois, apontar, em alguma medida, 

o caso do Brasil, sobretudo pelas normas internas, como a Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro e as tendências do judiciário pátrio. 

Entendidos os conceitos basilares sobre os precedentes, se impõe avaliar os 

planos de eficácia em que estes são vistos, abordando-se as noções de persuasão e 

vinculação, além do desenvolvimento no plano espacial, ou seja, na extensão em 

que se dá a força obrigatória dos precedentes, se vertical e/ou horizontal. 
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Ainda nesta seção, os principais argumentos da doutrina quanto à aceitação 
 

dos precedentes, com respaldo em valores como a segurança jurídica (nos aspectos 

de previsibilidade e de estabilidade), a necessidade de tratamento isonômico entre 

os jurisdicionados, o aspecto da efetividade processual e a redução da litigância no 

judiciário, assim como a uniformização da jurisprudência pela coerência da ordem 

jurídica; e, por outro lado, os argumentos apontados em contrariedade ao sistema, a 

despeito da estandardização do direito, possível ofensa à independência do juiz e a 

violação à garantia do acesso à justiça e, ainda, a aplicação de precedente formado 

com base em corrupção. 

Seguindo a linha do segundo capítulo, qual seja, a afirmação das premissas 

para a análise da presença da cultura de precedentes judiciais no direito brasileiro, o 

capítulo terceiro exporá, do common law, os institutos atinentes aos precedentes e, 

ainda que de maneira tímida, seus usos no direito brasileiro. Para tanto, parte-se da 

ideia de que todo precedente judicial é formado por duas partes distintas: a que se 

caracteriza como a tese ou princípio que motiva a decisão, assim chamada de ratio 

decidendi (ou holding, no direito estadunidense) e, do outro, as circunstâncias que 

circundam a tese e embasam a controvérsia, enquanto reflexões laterais, assim 

chamadas de obiter dictum. 

Como se depreende da história, os precedentes judiciais não são intocáveis 

ou intangíveis, pois se assim fosse, haveria a cristalização do direito e a aceitação 

de situações e hipóteses de injustiça quando de sua aplicação. Deste modo, quando 

o precedente estiver superado, se impõe a sua revogação, fenômeno concebido 

como overruling. Ademais, quando o caso em análise tiver distinções substanciais 

com o caso pretérito, por evidente, não se poderá forçar a aplicação do precedente, 

igualmente pelo risco se de causar injustiças e incongruências no uso do instituto, 

situação em que se utiliza a técnica da distinção, conhecida como distinguishing, 

para afastá-lo. 

O capítulo quarto traz, de início, uma análise do cenário atual da Jurisdição 

Constitucional no Brasil para, em seguida, abordar os institutos processuais que se 

tem aplicado e que demonstram a tendência do país em respeitar o seu passado, 

isto é, os julgamentos pretéritos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal 

de Justiça e, também, aqueles proferidos no âmbito dos Tribunais inferiores. 

Sendo o capítulo de maior atenção, linhas foram escritas no intento de trazer 

o que de mais atualizado há em termos de posicionamentos dos Tribunais que se 
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inclinam para o respeito obrigatório aos precedentes, considerando o controle de 
 

constitucionalidade, em especial, a vocação expansiva das decisões em sede de 

controle difuso pela transcendência dos motivos determinantes da decisão. 

As novas conformações do recurso extraordinário, principalmente em razão 

da previsão do instituto da repercussão geral, o tratamento dos recursos repetitivos, 

assim entendidos aqueles que versam sobre idêntica controvérsia, a observância da 

cláusula de reserva de plenário nos tribunais e a sua dispensa, além das súmulas e 

o papel exercido por outros institutos processuais, serão objeto de exame neste 

capítulo, já que todos conduzirão, em alguma medida, à formação e ao respeito aos 

precedentes judiciais. 

Os estudos empregam uma metodologia, quanto à abordagem, de caráter 

qualitativo, tendo em vista que busca a descrição dos precedentes no cenário pátrio 

e as complexidades de sua identificação e utilização em um ambiente originalmente 

de civil law, para posteriormente analisar a interação das variáveis e, possivelmente 

contribuir com a temática. Quanto aos objetivos, se utilizou uma pesquisa de cunho 

exploratório, por proporcionar maiores informações sobre o tema investigado, bem 

como orientar o seu enfoque de modo coerente. E, em relação aos procedimentos a 

serem adotados, tem por base a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. 

Após essas incursões literárias, pretende-se tecer comentários críticos sobre 

a forma de operacionalização no direito brasileiro e a necessidade de atenções e 

ajustes para o adequado uso do sistema. Previamente, se denota que a operação 

com precedentes não significa, apenas, segui-los de maneira obrigatória em novas 

decisões judiciais ou que tal implica, necessariamente, num judiciário ativista. 

O respeito aos precedentes pressupõe a atenção, pelo Estado de Direito, de 

direitos e garantias individuais e coletivos previstos constitucionalmente, e que estes 

reflitam nas decisões judiciais, seja de maneira interpretativa ou criativa, com ligação 

direta com as próprias necessidades do meio social. 

Além disso, é importante olhar para os precedentes com atenção, cautela e 

necessidade de contribuição, por seu caráter emblemático no contexto brasileiro que 

detém problemas quanto à adequada extração dos fundamentos da decisão, que 

apresenta a possibilidade de decisões dissonantes no mesmo tribunal, al terações 

bruscas de entendimento jurisprudencial e a cristalização de entendimentos no bojo 

das súmulas, por vezes aplicadas a situações diferentes das que a geraram e, 

ainda, os julgamentos de múltiplos recursos. 
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Com isto se buscará obter respostas, decerto parciais, porque muito ainda 
 

se tem a estudar, construir e aprofundar acerca do tema, no sentido de entender os 

precedentes judiciais e, quiçá, formular algumas reflexões e contribuições sobre o 

“recorte” acadêmico dado ao assunto. 
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2 A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E A APROXIMAÇÃO ENTRE OS 
 

SISTEMAS JURÍDICOS DO COMMON LAW E DO CIVIL LAW 
 
 
 

2.1 PROLEGÔMENOS 
 
 
 

É cada vez mais próxima a relação entre os sistemas jurídicos do civil law e 

common law. Tais sistemas tiveram suas estruturas insculpidas durante séculos, e 

delineadas na busca pela identificação do direito, de modo que a relação que ora se 

apresenta admite como ponto de toque a existência de um elemento comum e que 

se manifesta, enquanto fonte do direito, na conjuntura dos ordenamentos jurídicos 

ocidentais: o aspecto jurisprudencial. 

Marinoni (2011) destaca que a definição do common law em curso distinto 

do civil law, em razão de circunstâncias políticas e culturais que, de modo diverso, 

fundamentaram tradições jurídicas particulares, tem se flexibilizado diante das novas 

compreensões de direito e de jurisdição surgidas, principalmente, pelos impactos do 

constitucionalismo, dando lugar à ideia de que estes sistemas constituem dois ramos 

de uma mesma família jurídica ocidental. 

Contudo, ainda há acentuada resistência em torno desta noção, tomando-se 

por base o caso brasileiro de tradição do civil law, em que se verifica, a exemplo, a 

apatia a institutos do common law, como é o caso do respeito aos precedentes. 

A efetiva singularização entre os sistemas citados tem como relevante vetor 

a apreciação do papel que as reiteradas decisões judiciais, sobre um mesmo tema, 

podem assumir quanto aos aspectos referentes à sua eficácia no cerne do sistema 

normativo e no meio social, bem como a forma de operacionalização em relação a 

outros casos semelhantes. 

O common law, cuja disseminação pelo globo está associada à colonização 

inglesa traz, como elemento central do sistema, as decisões judiciais que irradiariam 

normas de aplicabilidade e eficácia vinculantes, inclusive, colocando a lei em caráter 

secundário. Assim, a dinâmica jurídica de efetivação do direito exigiria, então, um 

esforço indutivo, a partir de decisões já concebidas em casos pretéritos, no sentido 

de formular regras a serem incidentes em circunstâncias análogas. Logo, o direito 

seria aplicado em casos semelhantes, mediante prévio esforço argumentativo de 

aproximação, associação ou dissociação, ainda que ao perfazer tal esforço, fossem 

concebidos novos precedentes judiciais. 
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Por outro lado, com base na tradição romano-germânica, o civil law liga-se à 
 

noção de um direito consubstanciado na lei, esta enquanto instrumento inicial de 

resolução dos conflitos de interesses. É a partir desta que as situações fáticas teriam 

seus efeitos jurídicos revelados por meio de uma atividade interpretativa com base 

no mecanismo de subsunção. Ao Direito Jurisprudencial caberia, em última análise, 

um caráter secundário e acessório tendente a esclarecer ou explicar o ordenamento 

jurídico. 

Segundo Mello (2008:12), “a primazia conferida à jurisprudência, o raciocínio 

por indução e a metodologia de associação e distinção entre casos, adotados no 

common law, se oporiam, portanto, ao predomínio da lei, à dedução e ao método 

interpretativo do civil law, diferenciando os dois modelos”. 

Com base nestas linhas é que se pretende examinar a possível aproximação 

entre os sistemas jurídicos ventilados, por meio de um método histórico-evolutivo, 

mormente por considerar que, embora com fontes teóricas diferentes, por força da 

aplicação e do incremento dogmático, os institutos sofreram influências em variados 

graus de reciprocidade, em especial, o debate acerca da função da decisão judicial 

em cada sistema, cogitando eventuais traços comuns e suas distinções, ou seja, os 

elementos que constituem “pano de fundo” necessário a justificar a discussão acerca 

dos precedentes judiciais. 
 
 
 
 

2.2 COMMON LAW: CONTORNOS HISTÓRICOS E FONTES DO SISTEMA 
 

ANGLO-SAXÔNICO 
 
 
 

2.2.1 A construção do sistema jurídico na Inglaterra 
 
 
 

Ao tratar da história do common law, conhecido como sistema de judge 

made law (ao julgar o juiz faz a lei), Scarman (1978) o caracteriza como um sistema 

que apesar de ter uma estrutura comum, comporta particularidades em cada um dos 

vários países que o adotam, a exemplo dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e 

Nova Zelândia. É, todavia, no Direito Inglês que se poderá vislumbrar sua origem e 

identificação. 

Sobre o Direito Inglês, especificamente quanto à conformação do sistema 

common law, David (2002), com sua leitura técnico-jurídica dos aspectos históricos, 
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faz a disposição em quatro principais períodos: o primeiro, anterior à 1066, ano da 
 

conquista normanda; o segundo, de 1066 a 1485, quando adveio a Dinastia Tudors, 

verificando-se, nesse interim, o desenvolvimento do sistema em questão; o terceiro, 

entre 1485 e 1832, com o advento do equity, como jurisdição específica e diferente 

do common law; e, por último, a partir de 1832, onde há um incremento da lei, e que 

será, nesta abordagem, tratado em subitem apartado. 

Notadamente, o Direito anglo-saxão, assim chamado o ordenamento jurídico 

anterior a 1066, compreendeu uma organização política com caráter tribal, provida 

de poucas leis que tratassem da vida em sociedade, mas permeada de costumes 

locais. Hale (1971) destaca que a inexistência de um direito com caráter integrador 

começou a ser mitigado com a conquista normanda, no ano citado, por Guilherme, o 

Conquistador, o qual iniciou um poder centralizado direcionado para a criação de um 

conjunto de normas comuns a toda a Inglaterra. 

Hale (1971) aduz, ainda, que a esse direito comum, chamado de common 

law, desenvolvido no período abrangido de 1066 a 1485, se atribui uma fracionária 

organização a partir de decisões dos Tribunais Reais de Justiça – os Tribunais de 

Westminster1 –, os quais inicialmente julgavam somente os casos especiais que 

necessitassem da intervenção do Rei, mas sendo posteriormente estendida à 

jurisdição exercida pelas cortes senhoriais. 

A construção do ordenamento jurídico inglês começa a tomar corpo com 

base em normas processuais de caráter formal, daí referir-se às remedies precede 

rigths, ou seja, as garantias na condição de antecedentes aos direitos. Os Tribunais 

Reais eram de exceção, com competência para apreciar casos excepcionais que, 

por sua vez, eram desenvolvidos em processos particulares, no bojo dos quais se 

verificava a elaboração do direito comum a toda a Inglaterra, porquanto que detinha 

diversos costumes locais. Nesse sentido, há o envolvimento da ideia do common law 

ligado ao aspecto de vinculação das decisões, na forma de precedentes, exaradas 

nos processos particulares, já que abalizadas em costumes locais, ponderando a lei 

(statutory laws) com o papel secundário. 

Disto sobrevém que, no common law, a principal fonte do direito era aquele 

posto pelo juiz no caso concreto, já que, conforme Garapon e Papapoulos (2008:33), 
 
 
1 Conforme David (2002), os Tribunais Reais de Justiça (Tribunais de Westminster) se dividiam em 
três: Tribunal de Apelação (Exchequer), Tribunal de Pleitos Comuns (Common Pleas) e Tribunal do 
Banco do Rei (King’s Bench). 
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em virtude do Direito Inglês ter sido marcado pela ausência do poder legislativo real 
 

no seio do Parlamento e das Cortes Reais, “a common law designa a totalidade 

dessas regras, suscetíveis de serem subsumidas a partir de decisões particulares. 

No fundamento da common law se encontra, portanto, a regra do precedente”. 

A efetiva substituição das cortes senhoriais pelos Tribunais Reais firmou 

relevante passo para o sistema do common law, dado que as decisões proferidas 

por estes estariam ligadas à ideia de sujeição de todos ao direito, em igualdade de 

condições. Dessa forma, a atuação destes Tribunais garantiu o avanço do sistema 

Inglês, pois definiu as normas aplicáveis, de modo cogente, aos casos analisados. 

Acerca disso, todavia, Mello (2008:17) firma o seguinte aspecto: 
 

É de se notar, contudo, que a expansão da jurisdição real não foi 
pacífica. Ao contrário, a história da Inglaterra como um todo se 
desenvolve em torno da luta pela contenção do absolutismo 
monárquico, e a expansão dos poderes do Rei, através da Jurisdição 
dos Tribunais, constituía uma ameaça para os barões, que 
desejavam ser os senhores de seus próprios domínios. Tanto assim 
que, para conter tal avanço, restou estabelecido, no Estatuto de 
Westminster II, de 1285, que os Tribunais Reais só concederiam 
writs em hipóteses em que já houvesse casos semelhantes 
decididos, ou seja, desde que já existissem precedentes em tal 
sentido, vedando-se a criação de novas ações. 

 
Por outro lado, no período abrangido entre 1485 a 1832, considerando que 

os writs consagrados no common law já não mais alcançavam os ideais de justiça 

requeridos pelo meio social, por seu caráter formalista, o equity, como ramo paralelo 

do direito, desenvolveu-se no sentido de flexibilizar a rigidez do sistema (no aspecto 

formal), haja vista que o monarca, por meio de seus Chanceleres, proferia decisões 

de equidade, com base em princípios substantivos de moral e justiça, até mesmo 

provenientes do Direito Romano e do Direito Canônico. 

É nesse ponto histórico que David (2002:372-373) destaca que os sistemas 

do common law e civil law se aproximam, não somente pela ligação com a origem 

romana deste ordenamento, mas também em virtude da aparente decadência do 

primeiro pela adesão à ideia de jurisdição de equidade do Chanceler. Em suas 

lições, o Direito Inglês “(...) no século XVI, quase se reuniu à família dos direitos do 

continente europeu, pelo triunfo da jurisdição de equidade do Chanceler e pela 

decadência da common law”. 

Mais adiante, conforme David (2002), o poder decisório dos Chanceleres foi 

trocado pela atuação de advogados que, deixando a aproximação com os preceitos 
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romanos, passaram a fazer uso de normas com teor análogo ao do common law, 
 

bem como os Tribunais de Westminster, aliados ao Parlamento, começaram a reagir 

em face da jurisdição de equidade, já que se opunham ao Poder Real. 

Por volta de 1616, leciona Mello (2008) que os precedentes já estabelecidos 

tiveram reafirmada sua aplicabilidade, em um “compromisso tácito” pela manutenção 

do equity, com significativo reforço aos princípios básicos do common law. É válido 

ressaltar que por ampla reforma quanto à organização judiciária, as cortes passaram 

a aplicar tanto o common law, quanto o equity. 

Para David (2002), a partir de 1832, dentre outros eventos históricos, mas, 

sobretudo devido às reformas eleitorais na Inglaterra, tem-se a consolidação de um 

sistema democrático no país. Paralelo a esse fator, nota-se um desenvolvimento do 

direito na Inglaterra, tanto pela produção legislativa, quanto pela consolidação do 

common law, em sua estrutura e fontes, a partir da atuação dos Tribunais Reais. 
 
 
 
 

2.2.1.1 A base do common law inglês: a jurisprudência como fonte principal 
 
 
 

Tendo em vista o histórico exposto, o Direito Inglês começou a se distanciar 

do Direito Romano, não só pela estruturação de jurisdições específicas, como o 

common law e o equity, mas ainda por considerar que o primeiro não partiu de um 

conjunto de regras de direito substancial, isto é, o aspecto de composição do direito 

se verificou por meio do processo formal a partir do qual chegar-se-ia à real e efetiva 

manifestação judicial, esta, materializada nas decisões dos Tribunais Reais. 

Mello (2008) assinala que a jurisprudência passa a assumir, neste momento 

histórico, posição de destaque como principal fonte do Direito Inglês, irradiadora de 

normas. Em termos básicos, a partir da decisão judicial seria possível extrair um 

princípio, por indução, a ser aplicado em situações idênticas. A ideia seria conferir, 

de imediato, solução para os casos cuja problemática estivesse em rota convergente 

à outra já manifestada no bojo de um processo formal, com consolidada decisão do 

juízo. 

O desenvolvimento natural do sistema Inglês, no tocante a um ordenamento 

jurídico construído jurisprudencialmente, consubstanciou a formação, no sistema do 

common law, da ideia do stare decisis, ou seja, a obrigação direcionada aos juízes 

quanto ao necessário respeito às normas estabelecidas pelas Cortes Superiores nos 
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precedentes judiciais2. Há de se esclarecer, por oportuno, que o nome stare decisis 
 

vem da expressão latina stare decisis et non quieta movere que significa “mantenha-

se a decisão e não se moleste o que foi decidido”. 

Tucci (2004) assevera que o stare decisis se firmou na Inglaterra no século 

XIX, mais precisamente em 1898, por ocasião da decisão proferida no notável caso 

London Tramways Company v. London County Council, ocasião em que a Câmara 

dos Lordes Inglesa se manifestou pelo efeito auto-vinculante de seus precedentes, 

assim como estabeleceu a eficácia externa de tais decisões, ou seja, em relação a 

juízos de grau inferior (eficácia vertical). 

O common law inglês se desenvolveu, consequentemente, sob a égide de 

binding precedentes (precedentes vinculantes), notoriamente pela obrigatoriedade 

das cortes inferiores seguirem as decisões dos tribunais superiores, com destaque 

para a atuação do House of Lords3, como Tribunal britânico de maior hierarquia. De 

acordo com Mello (2008), já em 1966, a House of Lords tem destaque ao admitir a 

revogação ou a modificação de seus precedentes, conforme aduz a declaração The 

Practice Statement, proferida pelo Lord Chancelor Gardiner4. 

Para entendimento, vale mencionar que o funcionamento do common law, 

ao considerar a jurisprudência como fonte primeira, iniciava com a delimitação, nas 

decisões, dos pontos de direito fixados pelo tribunal, com obrigatoriedade de seu 

seguimento em casos semelhantes tanto pelas cortes inferiores, quanto pelo próprio 

órgão, o qual poderia também modifica-la ou reforma-la. 

Desse modo, ao se estar diante de um novo litígio judicial, o magistrado 

deveria, antes, identificar os pontos relevantes e a hipótese legal delimitada, e ainda, 
 
 

2 Para Mello (2008:21), “Esta política, designada stare decisis, constituiu um desenvolvimento natural 
do sistema inglês: já vinha se insinuando desde os primórdios do common law, primeiramente, 
quando se buscou limitar a expansão da atividade dos Tribunais Reais, através do Estatuto de 
Westminster II, de 1285, e, na sequência, quando se tentou conter o desenvolvimento da equity, 
vinculando-se a Chancelaria a suas decisões anteriores”. 
3 De acordo com Souza (2006:60), a House of Lords caracteriza-se como órgão de cúpula do 
 

Judiciário da Grã-Bretanha, integrante de uma das Casas do Parlamento, cuja competência está 
ligada ao julgamento das ações originárias dos Tribunais da Inglaterra, de Gales, da Escócia e da 
Irlanda do Norte. É importante registrar que o fato de integrar o Parlamento constitui uma situação 
inusitada quando se leva em consideração a Teoria de Separação dos Poderes. 
4 Mello (2008:22) traduz a declaração: “Suas Excelências consideram o uso do precedente como um 
fundamento indispensável com base no qual se decide o que é o direito e como deve ser aplicado ao 
caso concreto. Ele proporciona, ao menos, algum grau de certeza sobre como os indivíduos devem 
conduzir seus negócios e constitui uma base para o desenvolvimento de normas. Entretanto, Suas 
Excelências reconhecem que a adesão muito rígida ao precedente pode gerar injustiças em casos 
específicos e restringir indevidamente o desenvolvimento do direito. Eles propõem, por isso, modificar 
sua prática atual, de modo que possam divergir de uma decisão anterior desta Casa, quando parecer 
correto fazê-lo, ainda que tratem os julgados como vinculantes em regra”. 
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buscar um precedente que se amoldasse à situação, sob o ponto de vista da matéria 
 

apontada como controversa. Sendo os casos considerados análogos, aplicar-se-ia, 

então, o precedente de forma cogente; sendo distintos e, por conseguinte, após a 

adoção deste procedimento, outras fontes poderiam ser buscadas. 

Destarte, David (2002) nota que o common law admitiu ainda a existência de 

outras fontes como a razão, o costume, a doutrina e a lei. Pela razão, o direito teria 

importante reforço argumentativo, já que como elemento de revelação, levaria os 

juízes à decisão mais razoável, em harmonia com os preceitos de justiça e com as 

normas já positivadas. 

O costume tem relevante papel, enquanto fonte no common law, e assume 

força obrigatória para as práticas de caráter imemorial – assim entendidas aquelas 

consignadas até 11985. Cabe mencionar, tomando por base o cenário jurídico da 

Constituição inglesa, que grande parte das regras sobre organização e estruturação 

do poder político emanou de circunstâncias tradicionais – é dizer, consuetudinárias. 

Nesse sentido, admite-se sobredita Carta como uma Constituição não escrita, a 

partir da análise de que as instituições políticas, legislativas e jurídicas repousam em 

princípios não escritos e surgidos de uma organização social e política dos ingleses. 

Por outro lado, a doutrina não teve grande destaque nesse ordenamento, já 

que a predominante utilização do processo para solução das contendas sociais 

garantiu o alto grau de praticidade na resolução dos conflitos. Mello (2008) assinala 

que somente em 1758 foi instituído, em Oxford, um curso de Direito, de modo que 

antes os juristas ingleses, por não serem formados em universidades, não tinham 

vasta produção doutrinária, diferentemente do civil law, no qual havia a atuação, por 

séculos, dos homens letrados, formados nas universidades europeias. 

No que concerne à lei, reputa-se crescente a importância no Direito Inglês, 

porém a utilização da norma abstrata somente se dará de forma efetiva, segundo a 

regra da legal rule, quando ligada de forma indissociável dos seus fatos geradores e, 

assim, apta a ser empregada pelos juristas ingleses, a partir da manifestação dos 

Tribunais sobre o assunto. 

Enquanto fonte do direito no sistema do common law, a lei comporta alguns 

aspectos de ordem histórica e que são vistos como cruciais para o entendimento da 
 
5 Para David (2002:438-439), o costume detinha força obrigatória para as situações ocorridas até o 
ano de 1198, já que segundo o Estatuto de Westminster I, de 1275, esta data seria o corte histórico 
para a garantia de direitos anteriores, cuja prova fosse de difícil configuração, assim como o marco 
oficial do direito Inglês, visto o primeiro ano do Reinado de Richard I. 
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sua atual conformação. De início, o contexto histórico de supremacia do Parlamento 
 

e não mais da figura do Rei, implicou na migração do poder de produzir ou revogar 

normas, fato que se consolidou apenas no século XIX. 

Com efeito, Mello (2008) destaca que o Parlamento, composto pela Coroa, 

pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns, teve sua supremacia afirmada 

a partir da Revolução Inglesa ou Revolução Gloriosa, com o fim da primazia política 

do Rei vislumbrada até o século XVII (período monárquico). A Câmara dos Lordes 

adquiriu predominância até meados do século XIX (período aristocrático), e por fim, 

a partir deste período, se verificou a mudança do poder para a Câmara dos Comuns, 

cujos representantes haviam sido eleitos (período democrático). 

Aliado a essa questão, também nos fins do século XIX, o início do período 

democrático deu-se a partir da ampliação do direito de sufrágio, em 1832, por meio 

do que se cogitou o desenvolvimento do direito através da lei que, não só garantiu a 

supremacia do Parlamento, mas também iniciou um processo de atendimento dos 

ideais do Estado do bem-estar social (welfare state), que buscava mudanças sociais 

de imediato, ao invés de aguardar as manifestações em sede de judge made law. 

David (2002) assevera que, a partir desse contexto, se observou um aumento da 

legislação, além da ratificação do poder do Parlamento. 

O crescimento da legislação teve como pano de fundo, ainda, o ingresso da 

Inglaterra na Comunidade Europeia, posto que o Estado pactuou o cumprimento de 

diretrizes internacionais, referentes à formação de um mercado comum e do respeito 

ao direitos humanos. Da visível diferença em relação aos outros países integrantes 

do bloco, a atuação parlamentar inglesa se fez legítima no sentido de conformar a 

então Constituição da Inglaterra com as normas comunitárias. 

Nesse sentido, Mello (2008:30) destaca que, “em tal contexto, dois eventos 

recentes merecem especial menção: a promulgação, pela Inglaterra, do Human 

Rights Act, de 1998, e do Constitutional Reform Act, de 2005”. 

Em relação ao primeiro, a Inglaterra instituiu normas para a defesa expressa 

dos direitos humanos, reconhecidos no cerne da comunidade europeia, de modo 

que as leis porventura criadas em contrassenso a este preceito seriam declaradas 

incompatíveis, o que não confere nulidade a tais normas, mas efeito cogente para 

que o Parlamento atue de maneira corretiva (mitigação da supremacia parlamentar). 

Na Constitutional Reform Act, a intenção era fortalecer o Judiciário e torna-lo 

independente, pois na organização judiciária inglesa, a House of Lords, como Corte 
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máxima, era integrante do Parlamento, o que acarretava duras críticas ao sistema 

britânico6. Assim, criou-se, em tal reforma, a Suprema Corte, cujo funcionamento se 

deu a partir de 2009. 

Tais fatores históricos, coligados às exigências do Direito Comunitário, se 

inclinaram a uma possível rearticulação de papéis entre o Parlamento e a Suprema 

Corte, sendo perfeitamente plausível a cogitação de um judicial review of laws na 

Inglaterra. 
 
 
 
 

2.2.2 Os reflexos e a identificação do sistema anglo-saxônico nos Estados 

Unidos da América 
 
 

Cabe ainda uma aproximação crítica do common law inglês na sua principal 
 

colônia: os Estados Unidos da América. Tendo por base a História de colonização e 

as condições de povoamento da então colônia, Farnsworth (1965) aponta ter havido 

uma aversão inicial, até basicamente o século XVIII, quanto ao reconhecimento do 

common law enquanto sistema de Direito norte-americano, sobretudo pela classe de 

imigrantes, dada a insatisfação com a justiça social na Inglaterra (motivos de ordem 

religiosa, política e econômica). 

David (2002) reforça que, embora houvesse insatisfação, depois do intenso 

embate na adoção entre os sistemas, e ainda, a melhoria de condições de vida na 

colônia e a imigração de colonos formados nas escolas de Direito de Londres, após 

a regra de secessão (1861-1865), a adoção do judge made law foi inevitável, até 

mesmo pela percepção de que as normas oriundas da influência inglesa favoreciam 

a proteção das liberdades públicas face ao absolutismo do rei. 
 
 
6 Acerca da Constitutional Reform Act, de 2005, Souza (2010, s/p) salienta: “Somente no último nível 
recursal, na hoje Supreme Court of the United Kingdom (que recentemente substituiu a House of 
Lords, mantendo esta apenas sua posição como uma das casas do Legislativo, juntamente com 
House of Commons), pode-se falar de um sistema unificado para o Reino, já que a Suprema Corte é 
o tribunal de última instância para os julgados dos tribunais superiores da Escócia e Irlanda do Norte, 
assim como da Inglaterra e Gales. De fato, o Constitutional Reform Act 2005 criou a Suprema Corte 
do Reino Unido, que iniciou seus trabalhos no mês de outubro de 2009. Nesse passo, a Suprema 
Corte passou a deter a anterior competência judicial da House of Lords, além de parte da 
competência do Judicial Committee of the Privy Council (corte final de apelação, ainda existente, para 
vários Estados da Commonwealth e dos territórios ultramar britânicos), com a consequente 
prerrogativa de estabelecer precedentes vinculantes para todas as cortes inferiores, aspecto 
fundamental de todo sistema. Para a Suprema Corte, aliás, basicamente (com pequenas alterações, 
como, por exemplo, a saída do chamado Lord Chancellor), num primeiro momento, foi mantida a 
última composição do antigo Appellate Committee of the House of Lords”. 
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A adaptação do Direito norte-americano ao britânico levou em consideração 
 

as condições sócio-políticas e econômicas da colônia e observou, ainda, o momento 

controverso anterior quanto à adoção de um ou outro sistema jurídico, sopesando as 

influências romanas em relação à repartição do poder do Estado como forma de 

preservação das liberdades individuais. 

A concepção da época se espelhou no federalismo, pela autonomia dos 

seus Estados-membros, e deu um contorno diferenciado ao sistema jurídico dos 

Estados Unidos: a singularidade consistia em adotar uma Constituição escrita e 

rígida, direcionada de modo geral e abstrato à sociedade, verdadeira lei no sentido 

do Direito Romano, como ato de organização de seu sistema. 

A esse sistema constitucional, um dos modelos de maior importância no 

século XXI, destaca-se pela própria concepção do rule of lawer, isto é, a posição de 

superioridade da Suprema Corte dos Estados Unidos, sob a égide das ideias de 

controle judicial da constitucionalidade das normas e da supremacia da Constituição, 

princípios que, sem reflexo na Europa, foram enaltecidos com a decisão do caso 

Marbury v. Madison, no ano 1803. Quanto a esse fato histórico, Barroso (1999:162) 

traduz parte da decisão: “É evidente atribuição e dever do Poder Judiciário dizer o 

direito. E aqueles a quem compete aplicar uma regra a casos concretos devem, 

necessariamente, interpretar esta regra.”7 

Com efeito, na Europa do século XVIII, a Constituição não possuía eficácia 

normativa precisa, pois se constituía numa carta política de conteúdo programático 

voltada à preservação do princípio democrático. Enterría (2003) argumenta que, por 

influência do constitucionalismo norte-americano, cujo modelo foi assimilado por 

grande parte dos países do ocidente, a Europa incorporou ideias fundamentais, 

verificando-se, dessa maneira, o importante papel exercido pela jurisprudência no 

desenvolvimento do Direito Constitucional, ainda que em países de civil law (tal 

como se verá), dada a absorção de valores como a segurança jurídica e a isonomia. 
 
 
 

7 Barroso (1999:162), em sua tradução, continua: “Se duas leis conflitarem entre si, os tribunais 
devem decidir sobre a incidência de cada uma. Então, se uma lei estiver em oposição à constituição; 
se ambas se aplicarem a um determinado caso, exigindo que o tribunal decida ou de acordo com a 
lei, sem atenção à constituição, ou na conformidade da constituição, sem atenção à lei, cabe ao 
tribunal determinar qual destas regras conflitantes se aplica ao caso. Esta é a essência da função 
judicial. Se, então, os tribunais devem observar a constituição e a constituição é superior a qualquer 
lei ordinária emanada do Legislativo, a constituição, e não a lei ordinária, é que deve reger o caso ao 
qual ambas se aplicam. (...) Assim, a particular fraseologia da constituição dos Estados Unidos 
confirma e fortalece o princípio, que se supõe essencial a todas as constituições escritas, de que toda 
lei contrastante com a constituição é nula”. 
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2.2.3 O conteúdo das decisões judiciais no common law 
 
 
 

A partir da existência de fontes e da configuração dos elementos do common 

law como sistema jurídico, não há como adentrar na discussão quanto à função 

jurisdicional e ao próprio status dos precedentes, sem antes entender os conceitos e 

institutos que lhes são ínsitos, em especial, no que tange à teoria da jurisdição e à 

posição do juiz quanto às decisões judiciais. 

É nessa linha que o common law, ao longo de sua identificação dogmática, 

observou importante debate no tocante à função do juiz no momento de proferir sua 

decisão, isto é, se poderia criar o direito ou se lhe era permitido somente declarar o 

conteúdo do texto normativo para a viabilização da resolução de conflitos. 

De acordo com Marinoni (2011), na Inglaterra, o common law se revestiu da 

ideia de que à figura do juiz apenas cabia a declaração do direito, já que o conteúdo 

decisório deveria ater-se aos costumes gerais e naqueles particulares de algumas 

partes do reino e, ainda, de cortes e jurisdições. Partindo desta concepção, tomou 

forma a teoria declaratória da jurisdição, segundo a qual o juiz não cria o direito, mas 

apenas o declara. 

Ainda considerando esta teoria, a natureza declaratória também se ligava à 

questão dos precedentes, porquanto que as decisões judiciais para casos análogos 

deveriam ser iguais, no estrito sentido da common law. Nessas circunstâncias, se 

entendia que o juiz estava limitado a declarar o direito já existente e sedimentado no 

bojo dos precedentes, impossibilitado, por outro lado, da sua criação. 

Marinoni (2011) afirma que intensas críticas foram feitas a esta concepção8, 

mormente pela corrente constitutiva que defendia a teoria positivista, para a qual o 

direito é a manifestação de vontade do magistrado e, portanto, deve ser criado – não 

meramente declarado – por juízes que tinham a law-making authority (autoridade de 

fazer a lei). 

Por questão substancial à compreensão da autoridade da decisão judicial, 

isto é, se com ela o juiz cria ou declara o direito, se faz oportuno lembrar o substrato 

fático da formação do Estado Inglês, momento em que se fez perceptível a distância 
 
8 Marinoni (2011:25-26) destaca que: “Jeremy Benthan e John Austin condenaram de maneira ácida e 
impiedosa a teoria declaratória. Bentham igualou-a ao método adotado para o treinamento de 
cachorros – chegou a qualifica-la, literalmente, de dog-law –, ao passo que Austin acusou-a de ficção 
infantil. Para este autor, os juízes teriam a noção ingênua de que o common law não seria produzido 
por eles, mas se constituiria em algo milagroso feito por ninguém, existente desde sempre e para a 
eternidade, meramente declarado de tempo em tempo”. 
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entre os sistemas do common law – que admitiu a criação do direito pelo juiz –, e do 
 

civil law – que se firmou de modo contrário. 
 

O stare decisis (expressão corrente no direito estadunidense), no common 

law, designa o respeito obrigatório ou eficácia vinculante dos precedentes e, assim, 

se cogitou, inicialmente, que a criação do direito lhe seria um antecedente lógico. 

Conforme ensina Mersky e Dunn (2002), o Direito Inglês e o Direito norte-americano 

consagraram a figura do stare decisis como a decisão proferida pela Corte na 

condição de princípio aplicável a um conjunto de fatos e que, por sua natureza, deve 

ser aplicado a casos futuros que guardem características substanciais. 

Ademais, o stare decisis, na visão estadunidense, representa duas espécies 

vinculativas: a vertical, que se caracterizaria pelo respeito das decisões pretéritas da 

Corte superior pelas inferiores e que, nas lições de Cappelletti (1984:80) se inseriria 

na ideia de que “uma decisão proferida pela corte de maior hierarquia de jurisdição 

será vinculante para todas as cortes de hierarquia inferior pertencentes à mesma 

jurisdição”; o sentido horizontal, isto é, a Corte teria o dever de preservar e observar 

as decisões anteriormente proferidas, mesmo na hipótese de alteração da 

constituição dos juízes integrantes. 

Entretanto, a criação judicial do direito (natureza constitutiva) não se funda 

enquanto um pressuposto para o stare decisis e, portanto, este existe mesmo fora 

do common law. Ainda por esta razão, o stare decisis não é incompatível com o civil 

law, no qual o respeito ao passado também é traço peculiar à teoria declaratória, 

com a diferença de que o precedente, nesse caso, em vez de constituir, declara o 

direito costumeiro ou representa o próprio desenvolvimento de costumes gerais. 

Logo, tanto a teoria declaratória, quanto a constitutiva, poderiam proceder 

com a revogação do precedente (overruling) na hipótese do seu conteúdo se revestir 

de injustiça para o caso concreto. Segundo Marinoni (2011), isso se deve ao fato de 

que os juízes de civil law, ligados à ideia de declaração do direito e, mesmo estando 

cientes de que poderiam ter que legislar para atender à proposta de respeito aos 

precedentes – na hipótese de revogação destes –, se conservaram firmes em suas 

ações, o que denota que a teoria declaratória é conciliável com o stare decisis9. 
 
 
9 De acordo com Marinoni (2011:30), nesse histórico, “o que muito releva, diante da argumentação de 
MacCormick, é que os próprios juízes chegaram à conclusão de que a ruptura com os precedentes 
significaria legislar, e, por isso, mantiveram-se adstritos aos precedentes, dando uma bela 
demonstração concreta, porque perceptível na história dos precedentes, de que a aceitação da 
natureza declaratória da decisão judicial não é incompatível com o stare decisis”. 
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O stare decisis, diante das colocações e questões de assimilação da nova 
 

proposta, somente veio se fortalecer na Inglaterra no final do século XIX, de modo 

que tanto a teoria declaratória, quanto a teoria constitutiva se amoldaram ao sistema 

de respeito obrigatório aos precedentes judiciais. 

Com efeito, a teoria dos precedentes e o stare decisis é, portanto, posterior à 

sistematização da common law e não se confunde com este. Durante séculos, o 

common law se estruturou e existiu como um sistema a partir dos costumes gerais 

que determinavam o comportamento dos cidadãos ingleses. 

Simpson (1973:77), acerca da questão, avalia que: 
 

Para um historiador, pelo menos, qualquer identificação entre o 
sistema do common law e da doutrina do precedente, qualquer 
tentativa de explicar a natureza da lei comum em termos de stare 
decisis, é fadada a parecer insatisfatória, pois, a elaboração de 
regras e princípios que regem o uso de precedentes e seu status 
como autoridades (lei) é relativamente moderno, e a ideia de que 
poderia haver precedentes vinculantes ainda mais recente. A lei 
comum já existia há séculos antes de alguém se interessar sobre 
estes assuntos, e ainda funcionava como um sistema de lei, sem 
adereços, tais como o conceito de ratio decidendi, e funcionou bem o 
suficiente 10. 

 
Por conseguinte, para a identificação da teoria dos precedentes no Direito 

contemporâneo, especialmente pelo aspecto de um direito jurisprudencial distinto 

daquele da antiguidade, deve-se, em princípio, diferenciar o sistema vigente do 

common law do conceito atribuído ao stare decisis, sendo este apenas um elemento 

moderno do primeiro. 

É nesse sentido, pois, que se o stare decisis não é exclusivo do common law 

e, inclusive é admitido nas decisões judiciais de natureza declaratória, vislumbradas 

no civil law, acolhe-se a aproximação entre os sistemas, de modo que, como será 

abordado adiante, será possível cogitar que o sistema de precedentes pode compor 

parte do sistema brasileiro. 

Contudo, mesmo considerando o stare decisis como aplicável a ambos os 

sistemas jurídicos, uma análise relevante poderia ser formulada para identificar, no 

common law, se teria sido em virtude da omissão do legislador que o seu caráter se 
 
10 Tradução livre do autor. No idioma original: “To a historian at least any identification between the 
common Law system and the doctrine of precedent, any attempt to explain the nature of the common 
Law in terms of stare decisis, is bound to seem unsatisfactory, for the elaboration of rules and 
principles governing the use of precedents and their status as authorities is relatively modern, and the 
Idea that there could be binding precedents more recent still. The common law had been in existence 
for centuries before anybody was very excited about these matters, and yet it functioned as a system 
of law without such props as the concept of the ratio decidendi, and functioned well enough”. 
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tornou indispensável para a edificação de um direito não escrito, isto é, emergente 
 

da decisão judicial. É nesse aspecto que se abordará, a seguir, a relação entre a 

criação judicial do direito com a atuação do Parlamento no common law. 
 
 
 
 

2.2.4 A criação judicial do direito: a omissão do legislador e a importância do 

direito legislado nos países de tradição anglo-saxônica 
 
 

Apesar do stare decisis e do common law se tratarem de institutos distintos, 
 

o primeiro se mostrou de inequívoca relevância para o desenvolvimento do segundo, 

na medida em que os precedentes passam a constitui-se em fonte de direito, ao lado 

da lei e dos costumes. 

De acordo com Marinoni (2011), a tradição inglesa informa que o Parlamento 

considerava as decisões proferidas pela Corte para o fim de amoldar-se e identificar 

a lei decorrente da vontade comum, antes inexistente sobre a situação julgada e 

que, a partir de então, passaria a ser aplicada aos casos futuros. 

Por conseguinte, o magistrado inglês tomou marcante posição na afirmação 

do common law, porque atuou no papel de assegurar um direito comum, o qual se 

sobreporia ao legislador omisso, restando a este apenas a tarefa de complementar o 

direito afirmado judicialmente. A atividade do juiz do common law teve relevância 

nesse processo, no que se pode conceber como judge make law, ou seja, ao julgar 

o juiz faz a lei. 

No tocante ao papel complementar do legislador e o desenvolvimento da lei 

no ambiente inglês, Streck (1998:42) afirma que tradicionalmente, se tem visto “(...) o 

direito legislado – statute law – como algo secundário, de onde não se deve buscar 

os princípios gerais do direito e cuja função se reduz a aclarar ou retificar, em casos 

específicos, os princípios assentados através do trabalho dos juízes”. 

Historicamente, na Inglaterra, o juiz se firmou ao lado do Parlamento com o 

fim de conter o arbítrio do monarca, em prol da tutela dos direitos e das liberdades 

do cidadão. Logo, a atividade jurisdicional também se cunhou, além da interpretação 

da lei, na sua criação, sobretudo pela extração do conteúdo do direito afirmado. 

Na verdade, não se afirma, categoricamente, que no Direito inglês primitivo 

havia sobreposição de funções entre o Judiciário e o Legislativo, mas que havia uma 

reconhecida proeminência do Judiciário pelo resultado da atividade jurisdicional, isto 
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é, em virtude da acanhada atuação e produção normativa, o Judiciário se mostrava 
 

mais influente, o que não ocorre no common law hodierno. 
 

É com base nessa leitura que Lima (2013:104) considera que, em relação ao 

cenário anterior, a realidade contemporânea confere, nos países de tradição anglo-

saxônica, um valor distinto ao direito legislado, ao frisar que “atualmente, é sensível 

a importância progressiva da legislação nos ordenamentos ianque e inglês, muito 

embora não se tenha chegado ao ponto de alterar por completo a posição ocupada 

pelo Direito jurisprudencial”. 

Marinoni (2011:37) traz como exemplo o caso dos Estados Unidos, anotando 

que, embora se afirme que a produção legislativa é baixa e, portanto, se justificaria a 

sua criação pelo juiz, esta leitura seria falsa, pois quando se avalia outros países no 

Direito comparado, “é provável que um estado típico dos Estados Unidos tenha tanta 

legislação quanto um país europeu ou latino-americano, a qual obviamente deve ser 

aplicada e interpretada pelos juízes”. 

A quantidade de leis e o seu grau de autoridade, nesse sentido, constituem 

critérios que não são úteis para distinguir este sistema do civil law. Nesse contexto, 

embora o direito legislado tenha tido um relativo incremento nos países de common 

law, o que não é incompatível com este sistema, também se observa que este fator 

não vai de encontro ao sistema de precedentes. 
 
 
 
 

2.3 CIVIL LAW: HISTORICIDADE DO SISTEMA ROMANO-GERMÂNICO 
 
 
 

2.3.1 Linhas gerais sobre a formação do sistema 
 
 
 

Segundo Mello (2008), embora a estrutura e as fontes do civil law sejam de 
 

fácil assimilação no Direito contemporâneo, os aspectos históricos de sua base de 

formação, isto é, o Direito romano, detém vários detalhes que poderiam dificultar a 

análise da atual conformação deste sistema, de modo que para entendimento, se 

partirá da análise em três períodos: o arcaico, o clássico, e a intitulada fase tardia. 

Durante o período arcaico, que vai de 753 a.C. até o segundo século antes 

de Cristo, houve o desenvolvimento de um direito fortemente ligado à religião pelo 

saber jurídico dos sacerdotes. Este contexto começou a ser modificado pela criação 

das magistraturas públicas, com funções jurisdicionais e, em atenção aos anseios da 
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plebe, os antigos costumes foram consolidados em uma lei escrita, qual seja, a Lei 
 

das XII Tábuas, que passou a vigorar a partir de 455 a.C. Identifica-se, então, pela 

formação de um processo segundo as ações da lei (legis actiones). 

Conforme Tucci (2004), no período clássico, que vai de 130 a.C a 230 d.C, 

abrangendo da República até o Principado, verificou-se a amplitude de um processo 

formular (per formulas), com a atividade dos pretores, que fixavam os termos da 

controvérsia e um roteiro para averiguação dos fatos, cabendo a um árbitro privado 

a valoração e a decisão para o caso apresentado. 

Por meio deste processo e da atuação dos pretores, o Direito civil romano 

desenvolveu a característica argumentativa, com o uso da razoabilidade. Para tanto, 

se utilizou da filosofia grega e dos princípios de Direito natural. Para Tucci (2004), 

Alves (1999) e Peixoto (1997), era com base em sua atuação prática que os pretores 

emanavam editos, isto é, programas com natureza legislativa e geral, visando dar 

ciência ao povo das normas a serem seguidas por estes pretores na aplicação aos 

casos concretos. 

Conforme Peixoto (1997) é nesse contexto que se foi fundando o chamado 

Direito honorário ou praetorium, que nada mais seria, senão, um sistema de ações 

renováveis na medida em que outras ações fossem criadas para tutelar situações do 

ius civile, adquirindo então, status de direito reconhecido. Logo, tais editos passam a 

ser considerados como fontes do direito. 

Enquanto característica que denota aproximação entre os sistemas jurídicos, 

já nesse momento primitivo, Cappelletti (2005) destaca que tanto no Direito romano 

clássico, como no Direito comum (commow law), a criação de direitos subjetivos se 

dava por meio de expedientes concretos de caráter processual. A diferença era que 

no primeiro caso, havia a atuação dos pretores a partir dos editos e, no segundo, a 

criação ocorria pela atuação dos juízes. 

Ainda durante o período clássico, mas na fase de Principado, estabeleceu-

se uma reforma processual, instalando-se a cognitio extra ordinem, assim entendido 

como o sistema segundo o qual o príncipe poderia interferir no bojo das ações, seja 

para inserir novos princípios ou ainda para exercer a avocação do processo. Para 

Tucci (2004) e Alves (1999), nessa fase, alguns juristas poderiam elaborar pareceres 

jurídicos, em nome do Imperador, com força vinculante para os juízes. 

Em suas ponderações parciais, Mello (2008:41) assevera que nestas etapas, 

“o direito romano destacava-se por seu caráter prático, casuístico e problemático: as 
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soluções iam sendo encontradas, caso a caso, a partir do exame das demandas 
 

concretas, e inspiravam decisões futuras”. 
 

Durante o Dominato, a lei imperial como única fonte do direito reforça a ideia 

de que o Imperador, além de ser o único legislador, também era o intérprete. Nesse 

ponto, se observou a passagem de uma jurisprudência clássica, consolidada pela 

casuística, para a utilização da norma abstrata, passando o direito a ser exercido 

sob o aspecto de generalidade. De acordo com Hespanha (2003) referido por Mello 

(2008), por volta do ano 530 d.C, final da fase Tardia, houve uma compilação de 

livros por ordem do Imperador Justiniano, o qual recebeu o nome de Corpus Iuris 

Civilis, documento este que constitui memória do Direito romano. 

Entre os séculos V e XII, como principais acontecimentos, se viu o declínio 

do Império Romano do Ocidente, advindo um período de guerras, invasões bárbaras 

e fragmentação social que culminou em um Direito romano vulgar, produto dos usos 

consuetudinários remanescentes ao Direito romano clássico. Este cenário favoreceu 

a atuação da Igreja em sua reafirmação, que se operou com base nos manuscritos 

de Roma, pela principiologia alí revelada, em apoio ao desenvolvimento do Direito 

canônico. 

Mello (2008) lembra que, nos séculos XII e XIII, no Ocidente europeu, as 

universidades ganharam destaque na investigação dos preceitos contidos no Corpus 

Iuris Civilis, pois buscaram um ensino jurídico calcado no modelo de organização 

social e de justiça substancial, que não se aplicaria de maneira restrita, mas de 

forma comum a toda a Europa. 

Nos séculos XVII e XVIII, no auge da escola do Direito natural, começa a se 

organizar a codificação do direito, sob o caráter sistemático da escola em questão, 

por seu aspecto de universalidade, o qual expandiu o sistema romano pela Europa. 

David (2002) registra, por fim, que a solidificação do Direito público11 no civil 

law, no que diz respeito à garantia dos direitos do homem e suas liberdades, teve 

por referências iniciais o common law, sendo posteriormente complementado pelas 

ideias de supremacia da Constituição e de controle judicial de constitucionalidade de 
 
 
11 Para David (2002:48), “Em matéria de direito público já é diferente. Aqui, o direito romano jamais 
forneceu um exemplo. A escola do direito natural vem contemplar a obra secular das universidades, 
propondo modelos, deduzidos da razão, no tocante às Constituições, à prática administrativa e ao 
direito criminal. Estes modelos conformes à razão são, em larga escala, inspirados no exemplo inglês 
porque, se a common law não chegou, em matéria de direito privado, a igualar a perfeição do direito 
romano, o direito inglês concilia, melhor que nenhum outro, segundo parece, as necessidades da 
administração e da política, e as liberdades dos indivíduos”. 
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leis, oriundas do Direito norte-americano, tendo influenciado, na sequência, toda a 
 

Europa. 
 
 
 
 
2.3.2 A lei como fonte principal do civil law e as demais espécies integrativas 
 
 
 

É por este contexto histórico que se vislumbra a lei como principal fonte do 

civil law, concebida como produto abstrato e dotada de força normativa geral, sob os 

preceitos de justiça, moral e política. Tem a finalidade de aplicação a uma variedade 

de casos futuros e, por um raciocínio dedutivo, conformar a regra geral à situação 

específica. É necessário registrar que o significado final do conteúdo abstrato e geral 

da norma dependerá da inferência realizada pelo juiz diante do caso concreto. 

Nessa senda, acerca do momento histórico que consagrou o sistema do civil 

law, Macedo (2005:79) assevera: 
O primado da lei constitui a espinha dorsal do sistema romanístico, 
que galgou seu ápice no decurso do século XIX, a partir da 
consagração do princípio da tripartição dos poderes, adotado na 
organização política dos novos Estados nacionais europeus e da 
América de língua latina, e da produção legislativa da época, 
representada pelas constituições escritas e pelo significativo 
processo de codificação levado a efeito. 

 
Lima (2013), ao discorrer sobre a prevalência do direito escrito em relação 

 

às demais fontes nos países que adotam o civil law, destaca a lei como instrumento 

de solução prioritária de um conflito. Além disso, faz alusão à organização das leis 

nestes países, destacando como característica principal e comum, a presença de 

uma norma constitucional ou de várias leis de conteúdo constitucional no ápice do 

sistema, dotadas de rigidez e com processo legislativo mais árduo de modificação, a 

conformar e a conferir validade às normas hierarquicamente inferiores. 

Para Garapon e Papapoulus (2008), a codificação é a principal característica 

deste sistema jurídico, pois aumenta consideravelmente a força da lei, garantido um 

grau de hierarquia às suas disposições, colocando-as em um conjunto coerente e 

racional. 

Este grupo de normas deve fornecer ao cidadão um material legível a fim de 

que tenha respaldo em suas ações e, ao juiz, servirá de guia com princípios e regras 

para a busca da intenção do legislador, haja vista que somente a lei constitui o 

direito e os juízes serão apenas os seus porta-vozes. 
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É perceptível, pois, a adoção do pensamento de Montesquieu (2005:175), 
 

para quem “poderia acontecer que a lei, que é ao mesmo tempo clarividente e cega, 

fosse, em certos casos, rigorosa demais. Mas os juízes da nação são apenas, como 

já dissemos, a boca que pronuncia as palavras da lei; são seres inanimados que não 

podem moderar nem sua força, nem seu rigor”. 

Para Montesquieu (2005), portanto, o juiz se apresentava como porta-voz da 

vontade da lei, em seus aspectos de generalidade e abstração. Entretanto, com a 

evolução histórica nos países de civil law, a ideia de que o juiz apenas interpreta e 

revela o sentido da lei já não se mostra de forma absoluta diante do crescimento da 

importância de o julgador perfazer sua análise acerca dos casos concretos. 

Antes, porém, de tecer maiores comentários sobre essa questão, é preciso 

destacar que outros mecanismos, além do direito legislado, também funcionam na 

condição de fontes do direito no civil law, embora em menor medida. É o caso, pois, 

da doutrina, a qual detém importância desde os primórdios do Direito romano, dado 

que os estudiosos se dedicavam ao desenvolvimento de métodos de interpretação e 

de construção do conhecimento jurídico, bem como pelo tom crítico dirigido às ações 

do legislador, durante a produção das normas. 

Além disso, o costume, segundo os ditames da lei, assume função relevante 

quanto ao preenchimento de conceitos jurídicos indeterminados, os quais dependem 

de um entendimento do contexto social de inserção do direito. 

Com efeito, assinala Lima (2013) que as regras costumeiras podem servir de 

relevante parâmetro para a efetiva tutela de direitos dos cidadãos, nos casos em que 

há lacunas legislativas. Além disso, considera que os reiterados usos e práticas no 

seio social podem, inclusive, ser reconhecidos pelas decisões judiciais e até mesmo 

virem a se tornar objeto de atenção do legislador, no que diz respeito à edição de 

novas normas12. 

Em paralelo, os princípios gerais também são fontes do direito no civil law, 

de modo que os princípios constitucionais detém destaque num cenário de aplicação 

equitativa, e aqui não se confunde com a jurisdição autônoma do equity, mas busca-

se a aplicação do direito na resolução dos conflitos, tendo em vista um fundamento 

ético comum que permite ao intérprete a adequada resposta ao caso apresentado. 
 
12 Ao aprofundar o assunto, Lima (2013:85) reforça: “Há, destarte, a real possibilidade de que a regra 
costumeira se transforme numa regra legislada, tendência essa que, para os países de civil law, tem 
por finalidade a preservação do valor segurança jurídica, garantindo assim a aplicação uniforme de 
uma prática inerente ao corpo social de uma determinada época”. 
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Para David (2002), os princípios do direito, assim como as regras, devem ser 
 

vistos como espécies de normas jurídicas, diferindo quanto ao grau de abstração. E, 

nesse contexto, devem servir, então, de orientações genéricas às demais normas-

regras, em razão dos valores ínsitos ao Estado de Direito. 

Por fim, chega-se à figura da jurisprudência, pelo que se retoma a colocação 

inicial quanto ao conceito de juiz “boca-da-lei”, delineado por Montesquieu (2005). 

Logo, é preciso vê-lo sob o tom de relativização e, quiçá, de um pensamento remoto, 

pois no civil law, diversamente do sistema de tradição anglo-saxônica, esta fonte 

assumiu distintos papéis e, por esta razão, diferentes significados em sua aplicação. 

No século XIX, a jurisprudência assume função cada vez mais importante, mormente 

pelo Judiciário, a quem cabe a elucidação do conteúdo normativo e a interpretação 

perante os casos concretos. 

Não é somente isto. É cediço que os códigos são suscetíveis de se tornar 

obsoletos em virtude das novas manifestações sociais. Dessa forma, como processo 

menos burocrático e mais tendente à tempestiva resolução dos casos concretos, os 

tribunais passaram a adaptar as circunstâncias, sob um aspecto de atualização, em 

relação ao conteúdo insculpido nas codificações. 

De acordo com Mello (2008), é neste cenário que se dá o desenvolvimento e 

a força das teorias hermenêuticas, conquanto que o exame dos litígios com base no 

problema, como hipótese para a composição, garante que o direito deva ser visto e 

explicado com base nas circunstâncias do caso concreto, situação que legitima a 

função criativa por meio da atividade jurisdicional tendente à formulação de juízos de 

valor. 

Entretanto, parte-se do raciocínio de que se a atuação jurisdicional deve ter 

ligação mínima com as situações conflituosas, cabendo-lhe a pacificação social por 

meio da aplicação de normas aos casos concretos, não haveria, em princípio, uma 

criação judicial do direito, uma inovação na ordem jurídica. É preciso, todavia, não 

esquecer a existência de lacunas, já que as normas não são suficientes para dar 

conta de regular todas as situações do cotidiano. 

Nesse ínterim, Lima (2013:89), alertando que o magistrado não pode furtar-

se de julgar, podendo fazê-lo por meio da equidade para o encontro de uma solução 

adequada à que foi posta com o fito de preencher a lacuna, avisa que “impossível é 

não reconhecer uma atividade criativa da jurisprudência em situações como essa, já 

que estará de fato formulando uma hipótese normativa até então inexistente”. 
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Segundo David (2002:149), essa função de criação do direito ainda ocorrerá 
 

nos casos de modelos normativos abertos, os quais exigirão do juiz uma atividade 

interpretativa adequada aos fatos, sopesando que “o papel criador da jurisprudência 

dissimula-se sempre ou quase sempre atrás da aparência da interpretação da lei. Só 

excepcionalmente os juristas se afastam desse hábito e os juízes reconhecem 

francamente o seu poder criador de regras de direito”. 

A esse substrato teórico é acrescida a elevação do Direito Constitucional, no 

período do pós-positivismo, para assegurar que todas as normas e sua consequente 

interpretação guardem o adequado respeito à Constituição, a qual estaria no vértice 

do sistema. A essência desta dedução está na adoção, por séculos, da ideia do 

direito natural aliado à filosofia grega, observadas a razoabilidade e a argumentação. 

Como ponto fundamental à discussão sobre a aproximação entre o common 

law e o civil law, é preciso assinalar que, neste último, Mello (2008:51) ressalta que 

“a ideia de supremacia da Constituição e a necessidade de preservar a sua força 

normativa justificaram a atribuição de efeitos gerais e vinculantes às decisões sobre 

matéria constitucional nos ordenamentos do sistema romano”. 

Aliado a este fator, dada a crescente demanda de processos no Judiciário do 

século XIX, que tem inclusive se materializado com base na resolução de conflitos 

por meios pacíficos, deve-se sopesar que os casos levados a juízo necessitam de 

manifestações uniformes em casos semelhantes, como forma de garantir a isonomia 

de tratamento das demandas judiciais, os postulados de celeridade e economia e, 

ainda, limitar o poder discricionário dos juízes por intermédio do reconhecimento da 

eficácia vinculante das decisões judiciais em determinadas matérias. 
 
 
 
 

2.4 A CONVERGÊNCIA ENTRE OS SISTEMAS JURÍDICOS EM MATÉRIA DE 
 

PRECEDENTES JUDICIAIS 
 
 
 

Em relação ao tema proposto nesta seção, já de início, é salutar consignar 

as colocações feitas por Cappelletti (1993:128), no seu sugestivo livro intitulado com 

a indagação “Juízes Legisladores?”, quando aborda no seu capítulo final, o tema das 

diferenças fundamentais entre os sistemas jurídicos e ainda a emergente tendência 

evolutiva de convergência. Para o autor, é possível coligir “que nos últimos anos ou 

decênios, em crescente número de países de ‘Civil Law’, o fenômeno do aumento da 
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criatividade jurisprudencial surgiu com o aspecto substancialmente muito similar e 
 

contornos não menos dramáticos do que nos países de ‘Common Law’”. Destarte, o 

jurista italiano vê a análise comparativa entre os sistemas como situação possível, já 

que o citado fenômeno é, em grande parte, análogo ou até mesmo idêntico em suas 

estruturas. 

Pela contextualização dos sistemas common law e civil law é possível notar, 

sob alguns aspectos, que a função dos precedentes judiciais nos Estados que se 

filiaram ao primeiro sistema é relativamente diferente da atividade jurisprudencial 

desenvolvida no segundo, dada a evolução histórica revisitada anteriormente em 

relação a cada uma das famílias jurídicas. Isso decorre de circunstâncias políticas e 

culturais que, de modo diverso, suscitaram tradições jurídicas particulares e que têm 

se flexibilizado diante das novas compreensões de direito e de jurisdição surgidas, 

principalmente, pelos impactos do constitucionalismo. 

Contudo, em caráter paradoxal, há nítida aproximação entre os sistemas no 

que tange aos usos e experiências que têm se aplicado num e noutro, por meio de 

técnicas e metodologias originalmente estranhas às suas formações. Assim sendo, 

essa convergência de ideais e instrumentos que se amplia – como foi cogitado já no 

início desta abordagem com as palavras de Marinoni (2011) –, parece caracterizar 

(ou deu lugar, nas lições do citado jurista) à noção de que estes sistemas constituem 

dois ramos de uma mesma família jurídica ocidental. 

Nessa perspectiva, se denota um movimento que vem se consolidando no 

sentido de reconhecer a força exercida pelo Direito jurisprudencial em países de 

tradição romano-germânica, como é o caso do Brasil, mas também, por outro lado, o 

crescimento do Direito legislado em países de tradição anglo-saxônica, a exemplo 

da Inglaterra. 

Algumas ideias cruciais podem ser lembradas, no que se refere ao histórico 

antes tracejado, para fins de aproximação entre os sistemas: a primeira se relaciona 

com o nascimento casuístico e problemático do direito romano, isto é, de início as 

normas advinham do exame caso a caso, expondo, nesse aspecto, certa identidade 

com o common law, embora posteriormente esse cenário tenha se modificado nos 

países de civil law com a passagem de uma jurisprudência clássica para a utilização 

da norma abstrata, cujo direito veio a ser exercido sob o aspecto de generalidade. 

Mello (2008) aduz que o equity, do common law, como jurisdição autônoma 

de equidade na qual se observou um modo de flexibilização e renovação do Direito 
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Inglês, acabou sendo influenciado, em sua formação, pelas ideias e princípios do 
 

direito romano e do direito canônico. 
 

Além disso, conforme salientou David (2002), o desenvolvimento do Direito 

Público no civil law, teve as concepções prévias a partir do direito inglês, quanto à 

previsão de direitos individuais e de garantias em face do Estado. Por outro lado, foi 

nos Estados Unidos da América, país de colonização inglesa, que o common law 

teve influências do Direito legislado, sendo que daí, inclusive, resultou a elaboração 

de uma Constituição escrita, ao estilo romano, acostada nas ideias de rigidez e de 

supremacia sobre as demais normas (de hierarquia inferior), assim como o controle 

judicial de constitucionalidade de leis, de modo que estas ideias tiveram repercussão 

por toda a Europa. 

Acerca desse controle de constitucionalidade, no detalhe quanto à Europa, 

importa registrar que Estados como a Espanha, Alemanha e Itália, enquanto países 

de civil law, passaram a reconhecer a eficácia obrigatória das decisões provenientes 

das Cortes Constitucionais nessa matéria. 

A respeito disso, ao abordar a conjuntura italiana, acerca da influência do 

constitucionalismo norte-americano e a questão da aproximação entre os sistemas, 

Cappelletti (2005:441-442) destaca se tratar de um movimento político-ideológico-

cultural originado no século XVII, e que se intensificou pela confluência de normas e 

de institutos inerentes ao common law, refletindo nos países de codificação. É nessa 

ideia, que o autor aduz sua reflexão: “pode acontecer que seja também este um dos 

múltiplos sintomas daquele movimento grandioso de unificação jurídica, ou pelo 

menos de aproximação dos ordenamentos jurídicos nacionais, que na maior parte 

auspiciado, ou previsto ou assimilado”. 

Por estes fatores históricos e pelas tendências contemporâneas se ratifica o 

cenário de convergência entre os sistemas jurídicos civil law e common law. No que 

tange ao crescimento da atividade legislativa em países de tradição anglo-saxônica, 

se atribui esta realidade à ampliação das ideias democráticas, ao dirigismo estatal e 

à necessidade de implementação de mudanças sociais em razão da cobrança por 

compromissos assumidos no cenário internacional. 

Por outro lado, a força do Direito jurisprudencial em países de civil law está 

ligada, dentre outros fatores, às diretrizes do constitucionalismo contemporâneo, à 

expansão do Direito Público e o resguardo aos direitos individuais, bem como pela 

aceitação das novas tendências hermenêuticas, as quais conferem ao juiz um papel 
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diferenciado na criação do direito em vias de Jurisdição Constitucional. Em virtude 
 

dessas questões, se confere relevância aos valores de segurança jurídica (em seus 

aspectos de previsibilidade e estabilidade), de igualdade entre os jurisdicionados, de 

busca pela resolução rápida e efetiva dos litígios e na uniformização pela coerência 

da ordem jurídica. 

Por fim, e de modo especial, em ambos os sistemas, tem sido cada vez mais 

aceita a ideia de que o precedente judicial, sobretudo aquele emanado da Corte 

Constitucional, deve ter eficácia vinculante, não só para a própria Corte como para 

os juízos hierarquicamente inferiores. Como anotado antes, a teoria dos precedentes 

judiciais deriva do sistema common law, por ação da teoria do stare decisis, mas é 

relevante observar que, no contexto contemporâneo, é uma realidade que se faz 

indispensável a qualquer ordenamento jurídico, sendo que a diferença está no grau 

e na intensidade em que a eficácia (autoridade) se desenvolve. 

Por conseguinte, é nesse contexto de análise que sobressai a importância 

do estudo dos precedentes judiciais, não só em função do crescente papel que lhes 

vem sendo confiado na cultura jurídica brasileira, mas, sobretudo, pela eficácia que 

se exterioriza por meio de instrumentos processuais dispostos na Constituição e na 

legislação processual civil, assim como pela atuação dos tribunais, especialmente, 

em matéria constitucional, circunstâncias que corroboram e contribuem para a busca 

contínua de um status de unidade e coerência do ordenamento jurídico pátrio. 
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3 A CONCEPÇÃO DOS PRECEDENTES JUDICIAIS COMO UM SISTEMA 
 
 
 

3.1 DESCORTINANDO OS PRECEDENTES: O QUE REPRESENTAM? 
 
 
 

O exame de questões ínsitas à teoria dos precedentes, em especial, em sua 
 

percepção nos sistemas de Direito abordados, isto é, o civil law (romano-germânico) 

e o common law (anglo-saxônico), mostra-se adequado para compreender qual a 

visão quanto ao atual modelo de jurisdição adotado no Brasil. 

Assim, deverão ser analisados tópicos como a natureza jurídica e as razões 

de ordem constitucional e sistêmica que embasam a possível adoção de um sistema 

(teoria) de precedentes, bem como as ideias que lhes são contrárias. Além disso, é 

importante abordar o caminho de gênese dos precedentes – no que se vê como iter 

processual de formação destes – e a identificação de sua força e eficácia no tocante 

aos casos futuros, ou seja, no seu aspecto de vinculação ou persuasão, sob a ótica 

de uma distinção entre a autoridade vertical e horizontal. Estes são apenas alguns 

dos temas e dos conceitos estruturantes deste sistema a serem percorridos. 

Marinoni (2011), ao destacar a diferença entre a experiência e o precedente, 

é diretivo ao apontar que a primeira demonstra a compreensão que se abstrai da 

vivência de um fato ou de uma situação pretérita, que traz para o mundo fático um 

ensinamento ou elucida algo a respeito do presente, enquanto que o segundo, se 

constitui num dado autônomo, isto é, que pode ser valorado ainda que não exista 

qualquer experiência ou distante do raciocínio que o fez surgir. 

Assim, partindo do pressuposto de que o precedente é visto a partir de uma 

regra suscetível de orientar a autoridade decisória com base em decisões anteriores, 

tal regra, portanto, constitui-se em um argumento puro, o qual não se confunde com 

a experiência. É fato que esta, embora não tenha lugar no momento da aplicação do 

precedente, tem sua relevância cunhada no ato de comprovar que o passado tido 

pela aplicação do precedente não deve ser perpetuado, quando então se fala em 

revogação do precedente com base na experiência. 

Duxbury (2008), registrando esta leitura de maneira subjetiva, destaca que a 

decisão com embasamento na experiência nada mais representa, senão, o que a 

própria experiência ensina aos jurisdicionados, sendo que, de outro modo, quando 

se decide com base em precedentes, se considera que a situação atual já foi vista e 

examinada anteriormente, bem como revela ser importante se ter uma decisão no 
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mesmo sentido, não pelo que ela, enquanto precedente, ensina, mas, sobretudo, por 
 

sua coerência com a ordem jurídica, disto resultando a conclusão de que, por vezes, 

pode até se discordar do precedente, mas é cogente segui-lo. 

De outro modo, o precedente também não se confunde com o exemplo, haja 

vista que uma mera liberalidade pode constituir-se num exemplo (bom ou ruim) que 

pode ou não ser seguido, refletindo a ideia do momento presente, ao passo que o 

precedente, distante do presente, se presta a indicar como uma situação anterior foi 

tratada, atuando, no bojo das decisões judiciais, de modo persuasivo ou vinculante, 

inclusive, sem o quê não se configuraria, pois se está diante de casos similares. 

Das bases do direito costumeiro, no qual o costume desponta como fonte 

primária do direito, cotejando o common law clássico, também é salutar o destaque 

para a diferença existente entre este e o precedente. Há que se observar de início, 

que o costume é anterior à noção de que os precedentes teriam que ser respeitados 

de modo cogente pelas Cortes inferiores e pelas próprias Cortes de onde vinham. 

Desta perspectiva, deriva que o costume existiu (e existe) sem o precedente, 

sendo a recíproca também verdadeira. Com essa preocupação distintiva, Duxbury 

(2008) aduz duas razões para esta colocação: a possibilidade de que precedente e 

costume apresentem conteúdos completamente opostos, em um dado contexto de 

aplicação, sem que um inviabilize o outro; e, a desnecessidade de reconhecimento 

judicial anterior do costume, como forçoso o é no precedente. 

Corroborando este juízo, contudo ajustando a relação positiva – e, portanto, 

independente – entre o costume e o precedente, Marinoni (2011) avalia duas ilações 

importantes: a primeira é de que, não obstante o valor do precedente independer do 

seu conteúdo, quando fundado no costume tem maior força, pois ratifica os anseios 

da sociedade em que se aplica, sendo o inverso também adequado, porquanto que 

o precedente que influencia o costume dá azo à sua estabilização e afirmação; com 

efeito, num segundo viés, admite-se que um precedente seja questionado por um 

costume, sobretudo quando confrontado com um costume local13. 

Diante de tais circunstâncias, se o precedente, embora relacionado, não se 

confunde com a experiência, com o exemplo ou mesmo com o costume, qual seria a 
 
13 Acerca deste ponto, Marinoni (2011:106), após destacar que no próprio common law considera-se 
o valor dos costumes locais em face dos costumes gerais, lembra o discurso de Cross e Harris 
(1991), os quais apresentavam como exemplo: “os costumes particulares de certas partes do reino 
são eventualmente considerados pela Corte contemporânea. Um exemplo de tal costume é a prática 
dos pescadores em uma determinada localidade de esticar suas redes numa certa faixa de areia. 
Costumes dessa natureza normalmente, senão sempre, operam derrogando o direito comum”. 
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sua relação com o passado a legitimar sua projeção para o futuro? Como abordado 
 

anteriormente, há de se reconhecer a existência autônoma do precedente, ou seja, 

independentemente do raciocínio que o fez surgir, em que pese seja imprescindível 

a sua valoração diante dos novos casos. 

Por tal valoração, a digressão ao passado tem acentuada importância, sob a 

lógica da criação, pelas decisões, de uma expectativa legítima que se reflete direta e 

oportunamente sobre a atuação dos jurisdicionados em casos futuros. Com isso, há 

de se abraçar a noção de respeito ao passado como característica ínsita a qualquer 

sistema, consistindo, pois, em espécie de controle de poder. 

Na natureza do stare decisis, conforme admite Markman (2004), as decisões 

que advém de uma autoridade e atingem a vida dos demais indivíduos, são vistas 

como precedentes a serem respeitados e seguidos em casos similares, ponderando 

o caráter de estabilidade, previsibilidade e de eficiência do sistema legal, ressoando 

sobre as garantias de um processo justo e íntegro e a redução da discricionariedade 

do próprio julgador. 

Com efeito, fala-se em firmação de uma lógica de respeito ao passado e de 

poder exercido pelo precedente judicial, em uma legítima expectativa, por parte dos 

jurisdicionados, de que não venham a ser surpreendidos por decisão distinta da que 

já vinha sendo adotada em casos similares. É certo que esta visão de racionalidade 

e de estabilidade dos órgãos jurisdicionais quanto ao conteúdo de suas decisões 

não deve pender ao exasperado dogma de cristalização do direito. 

A legítima expectativa de que se trata o precedente está condicionada ao 

fato de que os julgamentos não deverão variar, exceto quando houver também uma 

legítima e, portanto, plausível justificativa de mudança de paradigma. 

Dessa afirmação deriva, então, a existência de deveres anexos à teoria dos 

precedentes, a exemplo do dever de dar publicidade às decisões judiciais, de modo 

a evitar litígios e instruir à própria sociedade, assim como pela ótica do princípio da 

isonomia, segundo o qual o órgão que decide estará vinculado em suas decisões, 

isto é, terá o dever de não decidir de modo desigual em casos análogos, salvo se 

houver motivo justificável. 

Nessa perspectiva, em virtude de o jurisdicionado necessitar de parâmetros 

mínimos para que possa firmar o seu comportamento, com alicerce na estabilidade 

do poder dos precedentes e na manutenção da segurança jurídica imprescindível às 

relações sociais, há um duplo viés a ser posto e observado: o de que as decisões 
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devem ser claras e assentadas em significado adequado, assim como o Judiciário 
 

deve atentar para a necessidade de uniformização de tais decisões. 
 

Destarte, o precedente representa um parâmetro, um direcionamento, uma 

legítima expectativa e, principalmente, uma responsabilidade do juiz quanto às suas 

futuras decisões. A respeito disso, quando a decisão é emanada, o juiz considera o 

passado e mostra respeito ao Poder Judiciário e à confiança neste depositada pelo 

jurisdicionado, que inclusive passa a ser o sujeito ativo de um controle objetivo da 

decisão judicial. 
 
 
 
 

3.2 O PRECEDENTE JUDICIAL COMO FONTE DO DIREITO 
 
 
 

3.2.1 Precedente e jurisprudência: distinções preliminares 
 
 
 

O chamado Direito Jurisprudencial que tem se desenvolvido no ambiente 

brasileiro por influência dos institutos do commow law tem como fator de destaque a 

contumaz aplicação da jurisprudência e do precedente no cerne da formação da 

norma judicada, diante de casos análogos que são levados ao Judiciário. 

Destarte, é preciso esclarecer que precedente e jurisprudência, apesar de 

institutos correlatos, ou seja, com base comum, não são sinônimos, tendo distinções 

de caráter qualitativo e quantitativo. Taruffo (2007:797) destaca que ao se falar em 

precedente “faz-se referência somente a uma decisão relativa a um caso particular, 

enquanto que quando se fala em jurisprudência, faz-se referência somente a uma 

pluralidade, muitas vezes ampla, de decisões relativas a vários e diversos casos 

concretos”. 

O precedente seria, então, uma regra dotada de aplicabilidade sobre casos 

subsequentes, como critério de decisão, em virtude de uma identidade com o caso 

pretérito, ou seja, trata-se de uma regra cabível para os casos análogos. Ao salientar 

que o termo precedente, embora com caráter de polissemia, denota no campo do 

Direito um fenômeno acentuadamente distinto da jurisprudência, Santos (2012:143) 

expressa a ideia de que aquele se trata de “uma decisão que, independentemente 

de força vinculativa formal, tem potencial para influenciar na solução de casos 

futuros. Toda decisão que tenha esse potencial pode ser considerada, de maneira 

ampla, como um precedente judicial”. 
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Nesse sentido, a atividade de identificação da regra capaz de projetar-se 
 

para casos futuros, por conseguinte, é realizada pelo juiz quando da análise das 

conjunturas trazidas pelas situações em concreto, sobretudo maior responsabilidade 

se impõe no sentido de examinar o caso julgado em consonância com o caso sob 

julgamento, buscando ter a adequada análise dos fatos, a fim de aplicar (ou afastar) 

o precedente. 

Com efeito, o que determinará se uma decisão judicial ou o conjunto delas 

se consubstanciará num precedente são as razões de decidir (ratio decidendi) que 

se prestam a servir de base para a resolução da causa, ou seja, se relevantes de 

modo qualitativo para o julgador quanto à nova decisão. 

Com isso, outra ideia que advém do tema é a de que, por vezes, uma única 

decisão judicial pode ser suficiente para motivar outra em um caso sucessivo, se os 

motivos inseridos na primeira forem coerentes e suficientemente contundentes para 

embasar a segunda, inclusive, emanando reflexos para causas futuras. Por óbvio, 

não é pelo fato de que uma única decisão judicial pode se consubstanciar em um 

precedente que se haveria de confundir tais conceitos. Corroborando esta visão, 

Marinoni e Mitidiero (2010:164-165) asseveram que: 
Seria possível pensar que toda decisão judicial é um precedente. 
Contudo, ambos não se confundem, só havendo sentido falar de 
precedente quando se tem uma decisão dotada de determinadas 
características, basicamente a potencialidade de se firmar como 
paradigma para a orientação dos jurisdicionados e dos magistrados. 
De modo que, se todo precedente é uma decisão, nem toda decisão 
constitui um precedente. Note-se que o precedente constitui decisão 
acerca de matéria de direito – ou, nos termos do commow law, de um 
point of law –, e não de matéria de fato. A maioria dessas decisões 
diz respeito a questões de fato. Quando são enfrentados pontos de 
direito, as decisões muitas vezes se limitam a anunciar o que está 
escrito na lei, não revelando propriamente uma solução judicial 
acerca de questão de direito, no sentido de solução que ao menos dê 
uma interpretação da norma legal. 

 
Didier Jr., Braga e Oliveira (2010), afirmam, sobre o tema, que o precedente 

é um fato que pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, todavia variará conforme o 

Direito Positivo que o adota, o qual poderá conferir-lhe maior ou menor relevância, 

graus que implicarão em uma decisão com caráter meramente persuasivo ou, até 

mesmo, efeito vinculante. Do mesmo modo, consideram que o precedente é tratado 

como um fato pelo legislador, pois seus efeitos produzir-se-iam independentemente 

de uma manifestação deste, isto é, são efeitos ex lege, anexos à decisão judicial. 
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Por outro lado, a jurisprudência se refere a um conjunto de decisões tidas 
 

sobre determinado tema num mesmo sentido, em maior ou menor quantidade, que 

são invocadas pelos juristas para embasar suas teses. 

Streck (1998:83) salienta que o termo jurisprudência tanto “pode referir-se ao 

conjunto de sentenças dos tribunais e abranger tanto a jurisprudência uniforme 

como a contraditória”; ou “pode significar apenas o conjunto de sentenças uniforme, 

falando-se, nesse sentido, em ‘firmar jurisprudência’ ou ‘contrariar jurisprudência’”. 

Ademais, a jurisprudência também mostra seu aspecto de generalidade em 

vista da real dificuldade em se identificar, no conjunto, qual decisão se mostrou de 

fato relevante, bem como, em alguns casos, quantas decisões ou quais são aquelas 

que individualizariam que a jurisprudência caminharia em tal ou qual sentido e o 

porquê da necessidade de sua observância em relação ao meio social. Disso resulta 

que, o aspecto da quantidade, para esta leitura, exporia deficiências que somente 

uma teoria do precedente, coacta com a identificação da verdadeira ratio decidendi, 

seria capaz de fielmente delimitar, por considerar o aspecto da qualidade. 

Nessa perspectiva, o precedente se constitui a partir dos conceitos de ratio 

decidendi, como a parte da decisão judicial que gera uma norma jurídica com força, 

ao menos persuasiva – ou no extremo, vinculante – para casos futuros, sopesando, 

ainda, elementos circundantes – obter dictum – que, conquanto úteis para a decisão, 

não fazem parte dos motivos que poderão repercutir sobre ulteriores circunstâncias 

fáticas. 

De acordo com Taruffo (2007:800), é importante notar que a doutrina do 

precedente desenvolve uma distinção entre o conceito de ratio decidendi como “a 

regra de direito que é colocada como fundamento jurídico da decisão sobre os fatos 

específicos do caso” e a obter dictum como todas as demais informações e razões 

que estão no bojo da motivação da sentença e que, apesar de não serem parte 

integrante do fundamento jurídico da decisão, são úteis para a sua compreensão e 

para entender o contexto em que foram esposados os motivos. 

A partir da compreensão destes conceitos básicos, mormente quanto ao uso 

do precedente, fica compreensível que o mero uso ou exemplo não induz à força 

que a teoria requer no ideal de resguardar a segurança jurídica e a isonomia entre 

os diversos casos apresentados perante o Judiciário. O que denota a importância do 

precedente é a capacidade de repercutir as suas razões sobre casos análogos, de 

modo a determina-los em sua decisão. 
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Não é esta, pois, a visão da jurisprudência, mas a sua adoção como fonte já 
 

pode indicar que o sistema está inclinando-se no sentido de traduzir critérios aptos a 

gerar uma similitude e estabilidade no posicionamento dos diversos juízes. Não se 

tome isto, contudo, como uma verdade absoluta. No cenário brasileiro, por exemplo, 

em muitos casos se nota o emprego desordenado e confuso de decisões judiciais, 

por vezes sem um critério delineado e cujas consequências não se têm previsíveis, 

haja vista a ausência de vinculatividade (meramente persuasivas). 

A convergência entre os sistemas jurídicos do civil law (romano-germânico) 

e do common law (anglo-saxônico), anotada no capítulo anterior, pode conferir uma 

destinação diversa da invocação de decisões pretéritas no primeiro destes sistemas, 

sendo, portanto, importante entender a diferença entre jurisprudência e precedente 

e, principalmente, dar o devido tratamento a este, na qualidade de critério que pode 

conduzir à efetividade da tutela jurisdicional em sua eficácia obrigatória. 
 
 
 
 

3.2.2 Precedente e jurisprudência nos sistemas jurídicos anglo-saxônico e 

romano-germânico 
 
 

Por ser uma análise necessária para se chegar próximo à pretensão de 

descortinar os precedentes e, então, compreendê-los em sua gênese, cada Estado 

Nacional, no delineamento de seu direito interno, atribui importância maior ou menor 

a cada uma de suas fontes. 

Vale lembrar que os países que adotam o sistema da common law confiam 

maior autoridade à jurisprudência com o estudo e aplicação por analogia de casos 

passados. É o caso dos Estados Unidos da América e da Inglaterra, já abordados no 

capítulo anterior, onde o precedente judicial assume a face de fonte primária do 

direito e alicerce vital para o sucesso de uma ação judicial, por deveras, um direito 

jurisprudencial por meio do qual o intérprete, em primeira linha de raciocínio, busca a 

incorporação, em julgados futuros, de teses e razões tidas em decisões anteriores. 

A respeito do stare decisis, é fato que ambos os países citados baseiam-se 

no chamado case-law, operando, pois, pela criação de normas jurídicas a partir de 

uma exegese da jurisprudência, a qual ocupa em tais sistemas a posição não só de 

fonte primária, mas também fonte formal do direito. A partir disto, Lima (2013:119) a 

observa como “as maneiras de manifestação das normas jurídicas, diversamente 
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das classificadas como fontes materiais ou reais do Direito, as quais têm relação 
 

com os fatores econômicos, políticos, sociais, culturais, etc. que contribuem para a 

criação de um sistema jurídico”. 

Por outro lado, cabe avaliar também qual seria a fonte do direito adotada nos 

países de civil law – de tradição romano-germânica – entre eles o Brasil. Para tais 

Estados Nacionais, a lei desponta como a principal fonte do Direito, deixando às 

demais o papel de fontes secundárias, na ausência de norma decorrente da própria 

lei. Nesse sentido, Lima (2013), em suas cogitações, faz alusão à lei como fonte que 

ocupa posição de evidência nos ordenamentos jurídicos, com evidente sobreposição 

ao direito jurisprudencial. Todavia, para chegar-se a esta visão, importante caminho 

foi percorrido pelas civilizações. 

A lei, tal como vislumbrada em sua visão codificada do século XIX, não mais 

seguiu em sua posição central de fonte do direito, justamente por ter a Constituição 

ascendido a posição de norma superior do ordenamento jurídico, e condicionado a 

validade das demais normas – a lei em sua essência – ao aspecto de validade e de 

efetividade tão-somente se com ela conformada, precipuamente na adequação aos 

direitos fundamentais. 

Assim, o pensamento defendido por Chiovenda (1998)14, no início do século 

XX, quanto à função dos juízes em apenas fazer atuar (declarar) a vontade concreta 
 
 
14 A teoria de Giuseppe Chiovenda acerca da Jurisdição deu conteúdo à escola histórico-dogmática 
no início do século XX, e foi gradualmente ocupando espaço frente às ideologias liberais por entender 
a função jurisdicional como atuação da vontade concreta da lei. Assim, o desenvolvimento desta 
teoria, como resultado dos estudos acerca da autonomia da ação em relação ao direito material, 
reforçou o afastamento da visão privatista do processo civil, dando azo à uma tendência publicista, 
pois a ação seria vista como o poder de provocar a atividade do juiz para a atuação da lei, e não da 
realização do direito material em si. 
Segundo Chiovenda (1998), não existia sujeição à jurisdição, mas à lei, vez que a atividade do juiz 
representaria a atuação da lei quanto à elucidação da vontade do legislador. Dessa forma, Chiovenda 
(1998:37) definia a jurisdição como sendo “a função estatal que tem por escopo a atuação da vontade 
concreta da lei, mediante a substituição, pela atividade dos órgãos públicos, da atividade de 
particulares ou de outros órgãos públicos, quer para afirmar a existência da vontade da lei, quer para 
torna-la praticamente efetiva”. Logo, o direito se resumia à lei, a qual seria tida sob a condição de 
norma geral a ser aplicada aos casos concretos. 
A limitação ao poder do juiz se mostrou aspecto de grande impropriedade, pois afastava um relevante 
exame acerca das desigualdades sociais e do pluralismo, condicionando a validade da lei não aos 
princípios constitucionais ou direitos fundamentais, mas à aplicação da norma genérica e abstrata. 
Pela Jurisdição, verificava-se que a atividade do juiz era tipicamente vinculada, com função somente 
declaratória e, portanto, longe de promover uma adequação e compreensão da lei às minudências de 
cada caso concreto, já que estava na posição de mero aplicador, por assim dizer, um instrumento 
mecânico dos interesses da burguesia, classe detentora do Parlamento. 
Considerando a Jurisdição na conformação do Estado contemporâneo, verifica-se que as teorias 
sobreditas não mais se adequam à nova realidade, posto que ambas se encontram igualmente 
subordinadas ao princípio da supremacia da lei, seja declarando-a ou instituindo simples norma 
individual. Ainda no sentido de inadequação temporal, o Estado com fundamento na Constituição 
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da lei, perde vigor para dar espaço à possibilidade de que o julgador, satisfazendo 
 

diretrizes de caráter constitucional, pudesse, inclusive, efetivar o judicial review no 

tocante ao controle da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. 

Não obstante a essa leitura, há autores que se firmam em sentido contrário. 

Montoro (1990:327) afirmava, na década de 1990, que nas sociedades modernas, a 

lei era a mais importante das fontes formais: “ela é a forma ordinária e fundamental 

expressão do direito. É a lei que fixa as linhas fundamentais no sistema jurídico e 

serve de base para a solução da maior parte dos problemas do direito”. Para Ferraz 

Jr. (2003:246), embora a jurisprudência tenha fundamental papel na constituição do 

direito, ela é “sem dúvida, ‘fonte’ interpretativa da lei, mas não chega a ser fonte do 

direito”. 

Todavia, a jurisprudência está veementemente em ascensão na conjuntura 

contemporânea e, sem sombra de dúvidas, já desponta como importante fonte do 

direito. 

Corrobora esse entendimento, a sintética manifestação de Souza (1991:37), 

para o qual “existe um consenso, cada vez mais sedimentado, no sentido de admitir-

se que a jurisprudência é fonte do direito”. Essa visão se firma, sobretudo porque se 

reconhece que a Jurisdição não mais se resume a um poder-dever de dar respostas 

aos casos que lhes são apresentados. É, pois, atividade criativa da norma jurídica 

do caso concreto, já que esta se pretende a uma tutela efetiva – não meramente 

declarativa – sob a ótica do princípio da efetividade, extraído da cláusula geral do 

devido processo legal, segundo a qual os direitos devem ser, além de reconhecidos, 

efetivados. 

Segundo leciona Didier Jr. (2011:92), “a jurisdição é função criativa: cria-se a 

norma jurídica do caso concreto, bem como se cria, muitas vezes, a própria regra 

abstrata que deve regular o caso concreto”. É nesse sentido que Mendes (2008), faz 

proposições no sentido de defender a postura que hodiernamente o Poder Judiciário 

tem assumido para concretizar o ordenamento jurídico diante do caso concreto, não 

mais agindo – como antes – apenas na função de legislador negativo. 

Didier Jr., Braga e Oliveira (2010), ao abordar o tema, avaliam que além das 

hipóteses em que, de modo notório, os precedentes assumem força vinculante e 
 
reclama ao juiz que, no desenvolver de sua atividade, atue aquém de simplesmente aplicar a norma 
ou produzir norma individual em observância à norma geral. É necessário, pois, que o julgador faça a 
compreensão da lei de acordo com o caso concreto, e que as peculiaridades sejam levadas em 
consideração quando da sentença, que porá fim à questão e satisfará a prestação jurisdicional. 
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obrigatória, aproximando-se dos binding precedents do direito anglo-saxônico, a 
 

atividade criativa do Direito ganha espaço diante da jurisdição contemporânea, no 

cerne da qual o juiz não meramente aplica a lei, mas sobretudo perfaz a tarefa de 

adequação constitucional do caso concreto, em atenção aos direitos fundamentais, 

criando uma norma jurídica que motive e dê validade à sua conclusão. 

Por todos, cabe registrar o que articula Ávila (2006:34), ao salientar o papel 

criativo do órgão jurisdicional: 
É preciso substituir a convicção de que o dispositivo identifica-se com 
a norma, pela constatação de que o dispositivo é o ponto de partida 
da interpretação; é necessário ultrapassar a crendice de que a 
função do intérprete é meramente descrever significados, em favor 
da compreensão de que o intérprete reconstrói sentidos, que o 
cientista, pela construção de conexões sintáticas e semânticas, quer 
o aplicador, que soma àquelas conexões as circunstâncias do caso a 
julgar; importa deixar de lado a opinião de que o Poder Judiciário só 
exerce a função de legislador negativo, para compreender que ele 
concretiza o ordenamento jurídico diante do caso concreto. 

 
 

Nesse aspecto, a atividade criativa do direito confia aos juízes a qualidade 

de decidir conforme o seu convencimento, para posteriormente buscar as razões e 

os fundamentos no sistema, seja pela lei, pelos princípios ou demais fontes, a fim de 

dar amparo e motivar sua decisão. 

A esse respeito, Lourenço (2011), fazendo referência às lições de Portanova 

(1997), afirma que o juiz não deve ser visto como um “robô” ou uma “máquina” que 

se limitaria a responder qual o direito a ser aplicado diante da hipótese ventilada – 

fazendo alusão, inclusive, à cautela que se deve ter diante de expressões como da 

mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos, que te darei o direito); deveria, pois, o juiz 

se manifestar de maneira livre e responsável, enquanto ser dotado de inteligência e 

vontade, e não como mero escravo da lei. 

Com referência às lições de Didier Jr. (2011), entende-se que a atividade 

criativa do juiz pode se desenvolver de duas formas: a primeira está relacionada à 

criação da norma jurídica para o caso concreto; a segunda liga-se à noção de norma 

geral, originada a partir da interpretação feita pelo juiz acerca do direito positivo (da 

própria lei), de modo que este deve cunhar o fundamento apto a solucionar o caso 

concreto. Assim, as normas gerais15 tidas a partir de casos concretos estão inseridas 

na motivação das decisões e se confirmam como o que se chama de precedente. 
 
 
15 Como será abordado no capítulo subsequente, as súmulas, sejam elas vinculantes ou não, também 
se enquadram na figura das normas gerais, haja vista que apesar de se originar do caso concreto, 
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3.2.3 Um panorama da jurisprudência como fonte do direito no Brasil 
 
 
 

Diante deste cenário, importa então, evidenciar se a jurisprudência, mesmo 

nos países de tradição com base no sistema do civil law, pode ser apreciada como 

fonte do direito. De início, é oportuno lembrar as lições de Tucci (2004:18), para 

quem “os precedentes judiciais constituem importante fonte do direito, mesmo no 

âmbito dos sistemas jurídicos de tradição romanística (civil law), com incidência 

muito mais ampla do que normalmente se imagina”. 

Tomar-se-á, por base, o cenário brasileiro. 
 

De acordo com Lima (2013), o Decreto-Lei n. 4.657/42 que consubstancia a 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), nos termos da Lei n. 

12.376/2010, não tratou, em nenhum de seus artigos, de aspectos que permitissem 

conferir a devida importância à jurisprudência. O registro desta ausência de previsão 

legislativa recai sobre a ideia de que em se tratando de norma de apoio às demais 

normas do ordenamento jurídico, isto é, fonte de regramento geral e de parâmetros 

fundamentais, deveria ter sido atualizada para a realidade da sociedade brasileira do 

século XXI, que já reconhece em algum grau o papel desempenhado pelo Direito 

Jurisprudencial (pretoriano) no sistema jurídico. 

O artigo 4º da LINDB orienta que na hipótese da lei se mostrar omissa, o juiz 

decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 

direito, reconhecendo, assim, tais espécies como fontes subsidiárias do direito, 

voltadas à resolução das lacunas legislativas. Implicitamente, em tal artigo, está a 

visão aplicada genericamente aos países de Direito escrito, de que a jurisprudência 

não teria uma autoridade similar à conferida à lei e, por inferência lógica, tampouco 

em relação às demais fontes reconhecidas pelo ordenamento pátrio. Esta previsão 

poderia, inclusive, ter influenciado o pensamento de parte dos escritores do direito16 

a não efetivarem a adequada ponderação sobre esta importância. 

Por outro lado, Teixeira (1981:99) é categórico ao qualificar a jurisprudência 

como fonte do direito, cujas bases atribui ao Direito Romano, pois “é em Roma, onde 
 
terá aplicação de modo reflexo a outros casos semelhantes ou idênticos. Há, inclusive, contundente 
crítica que será lançada no momento oportuno, contudo é interessante consignar, desde logo, que 
não há que se afirmar que o Judiciário estaria legislando, posto que a atividade criativa se dá a partir 
de uma atividade de interpretação realizada pelo juiz diante das leis já existentes. 
16 Lima (2013:122) faz esta abordagem, inclusive registrando as colocações de Carlos Cossio e Oliver 
Dupeyvroux citados por Teixeira (1981), pois o primeiro visualiza a jurisprudência tão-somente como 
um fato decisivo para a elucidação do direito, e o segundo, como abuso aos limites fixados pelo 
legislador, dentre outros argumentos. 
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se localizam nossas origens jurídicas, que vamos descortinar os primeiros traços da 

jurisprudência como fonte genética do direito”17. 

Não esquecendo o fato de que, embora haja esta perspectiva histórica, outra 

de semelhante valor desponta a justificar a omissão no tratamento da jurisprudência 

dentre as fontes do direito: a de que o pensamento de Montesquieu, por influência 

de um direito francês dos séculos XVIII e XIX, em relação ao juiz como sendo aquele 

que apenas declarava a lei – o chamado juiz boca-da-lei –, acabou por refletir nas 

codificações modernas. 

Assim, de modo majoritário, boa parte dos ordenamentos adota a visão do 

magistrado que transforma uma norma genérica e abstrata, em uma norma concreta 

e específica, já que o Judiciário não criaria direitos subjetivos, mas tão somente 

reconheceria direitos preexistentes. 

No caso brasileiro, embora não haja a previsão da jurisprudência na LINDB, 

há de se perfilhar que tal norma não impede expressamente o desenvolvimento 

jurisprudencial como atividade criadora do direito. É nesse sentido que Mello (2008) 

assinala alguns fatores que colaboraram para a valorização da jurisprudência como 

fonte, em especial, o papel exercido pelo Poder Judiciário no tocante à interpretação 

dos comandos abstratos tidos no bojo das normas gerais, com natural elucidação e 

aprimoramento do teor das próprias leis. Outro fator apontado se liga à defasagem 

dos Códigos e a necessidade vislumbrada pelos Tribunais quanto à formulação de 

respostas condizentes com as novas realidades. 

Nessa linha de raciocínio, surgem os chamados hard cases, isto é, casos em 

que os textos jurídicos existentes, quando aplicados de forma objetiva, não expõem 

soluções coerentes. Hodiernamente, o Supremo Tribunal Federal os tem enfrentado, 

em típicas situações relacionadas ao direito à saúde, à intervenção do Judiciário em 

políticas públicas, dentre outros casos de destaque. É forçoso anotar que em alguns 

destes casos, foi criada uma norma geral a ser aplicada à situação concreta, como 
 
 
 

17 E prossegue em sua análise: “As ‘obscuridades’ da Lei das XII Tábuas, do ano 450 a.C., aliadas à 
precariedade dos conceitos e do monopólio interpretativo dos pontífices, que se constituíram nos 
primeiros jurisconsultos romanos, reclamaram uma interpretação criadora daqueles que manejavam 
os textos na aplicação das normas, o que ensejou uma fresta no hermetismo inicial. Progresso dos 
mais notáveis adveio com o chamado direito pretoriano, que renovou substancialmente o direito 
romano, introduzindo lhe novas técnicas e novos institutos, na medida em que o pretor demonstrou 
que o respeito à lei não implicava sua aplicação com rigor. Exemplo até hoje do magistrado-
legislador, o pretor, por sua audácia e pelo êxito de suas inovações, viu consagrado o seu 
pioneirismo, razão pela qual se dá, ainda em nossos dias, e em sua homenagem, o nome de direito 
pretoriano às construções jurisprudenciais”. 
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na hipótese da antecipação terapêutica do parto para fetos com anencefalia18, na 

questão da fidelidade partidária19 e no direito de greve dos funcionários públicos20. 

Esta perspectiva, entretanto, ainda não é adotada à unanimidade, mas já se 

mostra cada vez mais firme na literatura jurídica, sobretudo pela atuação ativa dos 

Tribunais na criação da norma a ser aplicável ao caso sob julgamento. Montoro 

(1999) atribui aos julgados uniformes a incontestável atuação como norma aplicável 

aos demais casos, enquanto não haja nova lei ou modificação da jurisprudência, 

circunstância pela qual se deve admitir esta como verdadeira fonte do direito. 

Partindo do reconhecimento do próprio precedente como fonte do direito, há 

de se identificar, nessa abordagem, até que ponto o direito produzido a partir dessa 

atividade judicante pode ser dilatado a outros casos por ocasião do desenvolvimento 

e aplicação das regras jurídicas que, porventura, se mostrem insuficientes para a 

adequada resposta à controvérsia. 

Segundo Silva (2000:38), “a tendência que se manifesta com proeminência 

progressiva é no sentido de ser a jurisprudência livre como fonte do direito, podendo 

inclusive o juiz deixar de aplicar a lei que já não satisfaz às necessidades sociais 

(...)”. Assim, uma vez garantido o status de fonte do direito à jurisprudência, estaria o 

juiz autorizado a apanhar a tese jurídica já firmada pelo Tribunal com base em 

decisões pretéritas, as quais se consubstanciaram em um verdadeiro princípio 

jurídico – que mais à frente se falará em ratio decidendi ou holding – e aplica-las a 

situações futuras, seja com a existência ou não de uma lei. 

Além disso, tal princípio jurídico, sob a ótica de um sistema de precedentes, 

uma vez emanado de casos anteriormente julgados, tem o condão de aplicar-se a 

hipóteses futuras em concreto, seja na espécie de precedentes carreados de efeitos 

vinculantes (obrigatórios), ou com mero efeito persuasivo. 

Pontualmente no ordenamento jurídico pátrio, como se observou, a LINDB 

não tratou de modo expresso da jurisprudência como fonte do direito, mas nem por 

isso tal importância deixou de ser reconhecida pelos Tribunais e pela literatura 

jurídica. 

A reforçar essa questão, oportuna é a leitura de Streck (1998:86), para quem 

“é induvidoso que a jurisprudência no Brasil se constitui, além de fonte de normas 
 
 
18 STF, ADPF 54/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11 e 12.4.2012. 
19 STF, MS 26.603, rel. Min. Celso de Mello, julgado em 04.10.2007. 
20 STF, MI 670, rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 25.10.2007. 
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jurídicas gerais, em uma fonte subsidiária de informação e alimentação ao sistema 
 

de produção de normas jurídicas”. 
 

Tanto é verdade a afirmação supra que por diversos julgamentos tidos pelo 

STF já se observam as influências diretas perante os processos em Tribunais e/ou 

juízos de primeiro grau, os quais levantam as teses jurídicas consolidadas de casos 

convergentes para o embasamento de suas decisões. Tal norte também é visto no 

tocante à postura assumida pela Administração Pública em relação à sua esfera de 

atuação e, até mesmo, pelos particulares em suas relações sociais. 
 
 
 
 

3.3 PRECEDENTES VINCULANTES E PRECEDENTES PERSUASIVOS 
 
 
 

O precedente judicial, como sobrevém da cogitação das linhas anteriores é, 
 

portanto, toda decisão judicial que se reverte de parâmetro importante a ser seguido 

pelos juízes no julgamento de casos futuros e análogos. 

Didier Jr., Braga e Oliveira (2010:381) destacam que na decisão tomada no 

caso concreto, com caráter de precedente, há um “núcleo essencial que pode servir 

como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos”. 

Com relação a esse núcleo essencial extraído da decisão, é preciso não 

descurar que sua autoridade pode se manifestar de modo diversificado em outras 

decisões, precipuamente por fatores como o sistema jurídico adotado pelo Estado, o 

nível estrutural e hierárquico de suas Cortes, Tribunais e juízes, a matéria objeto de 

análise e, até mesmo, o grau de interesse em ver a jurisprudência, enquanto fonte, 

uniformizada. 

E, nesse sentido, se revela importante a abordagem da matéria, sobretudo 

pelo realce que tem aferido no ordenamento jurídico pátrio, avaliando a autoridade e 

eficácia que o legislador brasileiro vem dispensando ao precedente judicial, assim 

como a tendência crescente do próprio Judiciário em fixar a determinados julgados, 

efeitos que extrapolam uma demanda específica. 

Desde logo, cabe observar que precedente e coisa julgada, não obstante se 

mostrarem convergentes no tocante à autoridade e valoração ante o caso concreto e 

as decisões judiciais, não se confundem. Há de se ponderar em tais institutos com 

singular relevo para o direito processual, as distinções quanto aos seus respectivos 

planos de eficácia. 
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Marinoni (2011) destaca que a coisa julgada revela a qualidade que reflete a 
 

imutabilidade da decisão judicial em relação às partes, ao passo que os precedentes 

têm o condão, quando respeitados, de conferir a estabilidade de dada interpretação 

jurídica aos jurisdicionados. Desta inferência, portanto, se nota que a coisa julgada 

exige não só a identidade de causas – também aferida no sistema de precedentes – 

mas, sobretudo, das partes envolvidas nos processos. 

Como segundo ponto de distinção, o sistema de precedentes não busca se 

tornar estanque, cristalizando entendimentos e engessando análises diante do caso 

concreto, circunstâncias estas manifestas na coisa julgada, na qual se vislumbra a 

qualidade da imutabilidade em relação à demanda versada, por um princípio básico 

de segurança jurídica. 

A estabilidade que se embute no sistema de precedentes faz-se necessária 

para o alcance de uma garantia de respeito não só pelos juízes, num dever judicial 

de observância do que foi decidido em casos-paradigmas pretéritos, mas igualmente 

pelos próprios jurisdicionados, como destinatários desses efeitos. Porquanto que, se 

não há respeito pelos primeiros, por uma noção direta de relação em cadeia, pelos 

últimos dificilmente haverá. 

É nesse sentido, pois, que a atividade do juiz na aplicação dos precedentes 

pode ser vista em planos de intensidade eficacial variados, isto é, em graus distintos 

de respeito e observância, sendo então possível abordar as noções de precedentes 

vinculantes ou obrigatórios e precedentes persuasivos. 

Os precedentes vinculantes se ligam a um extremo da relação eficacial no 

qual deve fundamentalmente haver o mais elevado grau de respeito às decisões 

judiciais com caráter de precedente. É dizer que o sistema de vinculação veda ao 

magistrado a possibilidade de decidir de modo contrário do que fora decidido pelo 

Tribunal, ou que o mesmo desponte negativamente à norma dada no exercício da 

atividade criativa do direito por este órgão. 

Como se fez alusão antes, o sistema de precedentes, mesmo na aplicação 

da eficácia de suas decisões na feição de regra obrigatória, não se pretende rígido a 

ponto de criar uma fortaleza de disposições imutáveis e intangíveis, com caráter de 

preceitos absolutamente obrigatórios, sob pena de gerar situações de injustiça ante 

os casos concretos. 

Não se impede, portanto, que o juiz evidencie as diferenças entre o caso sob 

análise e o precedente judicial, de modo a afastar a aplicação deste, no sentido de 
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fazer o distinguished (ou técnica da distinção) ou, que, com a mudança do panorama 

jurídico-social, promova a sua revogação (overruling)21. 

Aliás, nem sempre foi esta a leitura quanto aos precedentes vinculantes. Há 

registros, como afirmam Cross e Harris (1991), de que o sistema inglês da Câmara 

dos Lordes (House of Lords), no período abrangido entre 1898 e 1966, considerou 

que tal órgão estava absolutamente vinculado às suas decisões passadas. 

Morais (2011) esclarece que a partir do caso London Tramways v. London 

County Council, decidido em 1898, restou estabelecida a doutrina do precedente 

vinculante – Doctrine of Binding Precedent –, de acordo com a qual se atribuiu efeito 

vinculante ao precedente judicial. Neste caso, ficou cunhado que a House of Lords 

não poderia reconsiderar as suas decisões por um imperativo de segurança jurídica, 

preceito este mais relevante do que a possível angústia individual eventualmente 

causada por ter que se cumprir uma decisão do passado. 

Logo, desde 1898, os juízes se viam compelidos por suas próprias decisões, 

exceto quando tivessem sido emanadas com ignorância à lei (equívoco), revelando-

se insatisfatória esta posição, até porque a lei não poderia ser modificada para 

responder às novas condições sociais, nem mesmo para reformar decisões erradas, 

a não ser com a aprovação de um novo ato do Parlamento. 

Duxbury referido por Marinoni (2011) assevera que o Practice Statement, em 

1966, trouxe uma nova leitura dos precedentes e, mormente por admitir que diante 

de certas situações a Câmara dos Lordes22 poderia revogar suas próprias decisões, 
permitiu que tais deixassem de ter uma eficácia absolutamente vinculante. Com isso, 

os precedentes acabaram trazendo a força obrigatória para casos análogos, mas 

não sendo absolutos, já que poderiam sofrer restrições com o uso do overruling23, 
nos casos em que fosse convicta a existência de veemente injustiça. 
 
 
21 No capítulo terceiro, tais técnicas e os conceitos característicos ao sistema de precedentes, a 
exemplo do distinguished e overruling serão vistos de maneira aprofundada. Preliminarmente, é 
importante saber que o primeiro representa o afastamento do precedente em virtude das distinções 
feitas a respeito do caso sob análise pelo Tribunal (técnica da distinção); o segundo diz respeito à 
superação dos precedentes (técnica de revogação), por estes se mostrarem de modo total ou parcial 
incompatíveis com o entendimento atual de casos similares levados ao Judiciário, ou seja, de que 
independentemente de decisões anteriores que demonstrem a fragilidade do precedente, percebe-se 
com clareza o seu erro e inexiste justificativa para que se opte pela estabilidade. 
22 A House of Lords deu lugar à Supreme Court of the United Kingdom, sendo esta criada pelo Ato de 
Reforma Constitucional de 2005 (Part 3, Constitutional Reform Act 2005) e iniciando suas atividades 
 

judiciais daquela a partir 1º. de outubro de 2009. 
23 Por uma referência histórica, optou-se por trazer o caso inglês, contudo, é importante destacar que 
os Estados Unidos da América, país onde também há forte doutrina do precedente vinculante, que 
semelhante poder de revogação do precedente caracteriza a relatividade deste efeito. Nesse sentido, 
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Portanto, os precedentes vinculantes versam sobre a regra que deve ser 
 

obrigatoriamente seguida nos países do commow law, uma vez que sua eficácia é 

cogente para decisões proferidas pelas Cortes Superiores, exceto nas situações em 

que esta aplica uma das técnicas de afastamento do precedente, e pelas cortes 

Inferiores de uma mesma Jurisdição. 

Os precedentes persuasivos, por outro lado, representam as situações em 

que determinado julgado é invocado com a finalidade de persuasão do juiz, já que 

não pode obriga-lo em sua fundamentação. Nesse sentido, as decisões antes 

tomadas servem de base para a atividade argumentativa desenvolvida pelas partes 

para formação da convicção dos magistrados e, em as adotando, inseri-las no texto 

de motivação de suas decisões. 

Assim sendo, nos países de civil law os precedentes persuasivos importam a 

regra, de modo que Marinoni (2011:117) lembra a orientação do direito comparado: 
Os comparatistas costumam afirmar que, nos ordenamentos de civil 
law, todas as decisões possuem, em maior ou menor escala, eficácia 
persuasiva. No que diz respeito a esta eficácia, sustenta-se não 
existirem diferenças essenciais entre as decisões proferidas no civil 
law e common law. Nessa linha, recorda-se que o postulado de que 
os casos similares devem ser decididos da mesma forma (treat like 
cases alike) constitui um princípio universal da administração da 
justiça, já conhecido e respeitado na Babilônia antes mesmo do reino 
de Hamurabi. 

 
A eficácia persuasiva reclama a inclusão das razões atinentes ao precedente 

na fundamentação das decisões proferidas pelo juiz como um dever mínimo. Diz-se 

isto porque a admissão dos elementos valorativos do precedente no fundamento da 

decisão que ora se toma pelo juiz seria uma necessária e legítima obrigação, capaz 

de garantir uma postura convergente do Judiciário, de modo que para rejeitá-lo, 

motivo convincente deverá ser lastreado na decisão a fim de descaracterizar a sua 

persuasão naquele caso. 

A lógica do precedente persuasivo, em sua natureza jurídica, persiste sobre 

a natural necessidade que o sistema transmite de segurança e coerência em relação 

aos seus jurisdicionados. Deriva, portanto, da própria estrutura do sistema, em suas 

linhas de pensamento desenvolvidas no bojo das decisões judiciais e provenientes 
 
lembrando as lições de Summers, Marinoni (2011:114) consigna que: “Poder similar a este sempre foi 
exercido nos Estados Unidos, seja pela Suprema Corte, seja pelas suas cortes inferiores. A Suprema 
Corte americana entende que a revogação de um precedente requer justificação especial, mas nunca 
se sentiu proibida de assim agir. A Corte de Apelação de Nova Iorque, nesta linha, evita perpetuar 
precedentes que se mostrem distantes das novas tecnologias, da nova realidade social ou mesmo 
que, em razão de uma experiência posterior, revelem-se evidentemente equivocados”. 
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de órgãos que, na posição hierárquica em que se encontram, reclamam respeito dos 
 

órgãos que lhes são inferiores. 
 

Marinoni (2011:118) articula o modo desconexo de como o Brasil se insere 

na lógica dos precedentes persuasivos, destacando que tais não vêm sequer sendo 

notados nesta condição, pois “embora constitua uma patologia, os tribunais e juízes 

muitas vezes não se julgam obrigados a respeitar os precedentes dos Tribunais 

Superiores. Em alguns casos, nem mesmo tomam em consideração os precedentes 

articulados pelos advogados das partes”24. 

Ponderadas as linhas importantes sobre a eficácia dos precedentes e cada 

um dos planos de intensidade, é preciso abordar brevemente outras classificações 

apresentadas na literatura jurídica, considerando a especificidade do tema. 

Para MacCormick e Summers (1997), a eficácia dos precedentes se dá nas 

seguintes graduações: a) precedentes formalmente vinculantes; b) precedentes não 

vinculantes com alguma força cogente; c) precedentes não vinculantes e sem força 

impositiva, mas que servem para motivar as decisões; d) precedentes meramente 

ilustrativos ou com algum valor25. Para Mello (2008), a classificação supra exibe uma 

dificuldade de compreensão e distinção entre as duas últimas categorias e, portanto, 

com base no direito comparado, expõe sua visão26, convergindo com as lições de 

Taruffo (1994), que, a seu turno, se relaciona com a natureza e eficácia da influência 

que o precedente exerce sobre a decisão de um caso sucessivo. 

Em princípio, Taruffo (1994) se mostra contrária ao tratamento da eficácia só 

pela dicotomia entre precedentes vinculantes (binding precedents) e precedentes 

persuasivos (persuasive precedents), segundo o entendimento de que seria falho 

versar sobre os precedentes judiciais de modo objetivo em qualquer ordenamento, e 

propõe uma classificação que, apesar de aparentemente complicada, estaria diretiva 

com a crescente complexidade e variedade de formas que o precedente ostenta nos 
 
24 Marinoni (2011:118) vai além e complementa: “Situação similar, e ainda mais preocupante, verifica-
se quando se tem em consideração a relação do juiz e do tribunal com as suas próprias decisões. 
Similar porque também aí o juiz não respeita uma decisão judicial. No entanto, certamente se faz 
mais preocupante por tornar nítido o tratamento desigual a casos similares. Não há explicação para o 
mesmo órgão jurisdicional proferir decisões diferentes em casos similares.”. 
25 No idioma original: a) formal bindingness; b) not formally binding but having force; c) not formally 
binding and not force but providing further support; d) mere ilustrativeness or other value. 
26 De acordo com Mello (2008:62): “Perquirir acerca da eficácia dos precedentes significa buscar 
compreender a influência que eles exercem sobre a solução de casos análogos. Embora esta 
influência seja variável e apresente peculiaridades conforme o ordenamento jurídico em questão, é 
possível agrupar as decisões judiciais em três categorias principais, designadas: a) precedentes com 
eficácia normativa; b) precedentes com eficácia impositiva intermediária e; c) precedentes com 
eficácia meramente persuasiva.”. 
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sistemas jurídicos contemporâneos. Logo, aduz a escala de eficácia do precedente 

em múltiplos graus27: o precedente de eficácia vinculante, o precedente de eficácia 

vinculante anulável e o precedente de eficácia fraca ou persuasivo. 

O precedente de eficácia vinculante se enquadra na posição mais rígida, isto 

é, de hipótese em que a decisão paradigma perfaz norma absoluta e sem exceções, 

com necessário cumprimento por outros juízes. Por este extremismo, a crítica que se 

faz é, sobretudo, pautada na função dos juízes ao longo dos tempos, e na condição 

de autoridades dotadas de independência em seus atos, limitadas pelas garantias 

do livre convencimento e da motivação das decisões judiciais, bem como, na prática, 

é hipótese que criaria, em qualquer sistema, um todo cristalizado, intangível. 

Numa segunda esfera de estruturação, o precedente de eficácia vinculante 

anulável deve ser seguido – e se espera veementemente, num grau sucessivo, que 

ele o seja –, mas há a possibilidade de um segundo Juiz não observá-lo, se ficarem 

constados os motivos admitidos no ordenamento jurídico, sobretudo por razões de 

ordem substancial, determinadas livremente pelo magistrado, desde que indicadas e 

razoavelmente justificadas. 

Por fim, Taruffo (1994) aborda o precedente de eficácia fraca ou persuasivo, 

o qual confere ao magistrado uma plena discricionariedade em sua aplicação, de 

forma que este será desconsiderado quando o juiz entender inadequado segui-lo, 

mas não há grandes consequências, pois o Juiz não é obrigado a justificar de modo 

expresso a orientação diversa28. 

Com efeito, a escala dos graus de eficácia do precedente judicial de Taruffo 

(1994), apesar de mostrar-se relevante do ponto de vista teórico, não abrange toda a 

questão da teoria do precedente, a exemplo da identificação das razões de decidir 

(ratio decidendi), ou de como se deve visualizar os casos complexos sob a ótica de 

técnicas como o distinguished ou o overruling, tão comuns no commom law. Como 

exemplo disso, não há previsão quanto ao uso do overruling quanto ao precedente 

de eficácia vinculante, primeira dimensão da classificação proposta. 

Ademais, no tocante ao afastamento do precedente de eficácia fraca ou 

persuasivo, Marinoni (2011) pontualmente destaca, diversamente de Taruffo (1994), 
 
 
27 Tradução livre do autor para melhor identificação nesta abordagem. No original: binding precedent, 
defeasibly binding precedent e weakly binding precedent. 
28 É importante destacar que em relação ao ordenamento jurídico italiano, Taruffo (1994) considera 
que os precedentes weakly binding são a regra geral, haja vista não existirem regras expressas para 
seguir, não seguir e justificar as decisões da Corte di Cassazione. 
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que esta possibilidade requer uma adequada justificativa, de modo que sua simples 
 

rejeição poderia ser equiparada à negação da prova, cuja consequência quanto à 

nulidade da decisão poderia, então, ser cogitada de modo similar. A noção, nesse 

aspecto, é de que a rejeição da eficácia persuasiva do precedente em virtude de 

uma justificativa coerente pode conduzir à negação do próprio fundamento da 

decisão anterior, sendo, pois, implicação diversa da hipótese de não aplicação do 

precedente vinculante. 

Por tais motivos, mais adiante, serão vistas quais as tendências do direito 

brasileiro e o molde que poderia se vislumbrar (ou já o faz) num ambiente em que as 

recentes reformas processuais influenciam na identificação e atribuição de força ao 

precedente judicial, sob a distinção entre precedentes vinculantes e persuasivos, em 

suas respectivas singularidades no ordenamento jurídico. 
 
 
 
 

3.4 EFICÁCIA VERTICAL E EFICÁCIA HORIZONTAL DOS PRECEDENTES 
 
 
 

Como questão importante a ser desenvolvida no que tange à extensão da 
 

força obrigatória dos precedentes insurge a distinção entre seus planos de eficácia 

vertical e horizontal. Assim, a lógica natural de incidência dos precedentes é a de 

que os órgãos inferiores – Tribunais e juízes – atenham-se ao dever de respeito 

judicial às decisões emanadas pelos órgãos superiores, no que se concebe como 

eficácia vertical dos precedentes. 

Na verdade, a própria cogitação da eficácia vertical pressupõe uma ordem 

na qual se materialize uma hierarquia institucional, quanto a autoridades e órgãos 

judiciais, para que as decisões dos Tribunais Superiores sejam passíveis de respeito 

e de modelo para os órgãos inferiores. Nesse sentido, Taruffo (1994:416) assinala 

que “o fenômeno do precedente aparece como um reflexo – mais claro ou mais 

nebuloso, conforme o caso – da organização hierárquica das Cortes ou Tribunais, 

nos vários ordenamentos”. 

Há, portanto, uma tendência no sentido de fragmentação vertical no sistema 

dos precedentes, pois cada juiz vincula-se ao respeito do precedente de seu grau 

hierarquicamente superior. O Brasil, como exemplo, amolda-se a essa característica 

com relação aos Juízes de primeira instância, os Tribunais de Justiça e o Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Justiça Comum. 
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De outra maneira, quando o dever judicial de respeito às decisões passadas 
 

está direcionado a um mesmo grau de hierarquia, em um caráter que se presume de 

harmonia, ou seja, quando os órgãos de um mesmo Tribunal devem respeito mútuo, 

se está diante da chamada eficácia horizontal dos precedentes. Neste aspecto, por 

deveras, é que reside a maior problemática, pois não raras as situações em que as 

decisões de turmas ou colegiados de um mesmo órgão destoam em razão, muitas 

vezes, de uma lacuna sistêmica quanto ao caráter obstativo à divergência. 

Marinoni (2011) lembra que na família do common law, se de um lado nos 

Estados Unidos da América a lógica de eficácia horizontal sempre fora evidenciada, 

porquanto que a Suprema Corte sempre teve o poder de revogar seus precedentes 

diante de situações autorizativas, no sistema Inglês nem sempre foi assim, já que a 

House of Lords vigorava o sistema de autovinculação absoluta até 1966, ano a partir 

do qual se passou a admitir a hipótese com o Practice Statement. 

Evidenciou-se acima que, de início, não haveria qualquer óbice à posição 

decisória desarmônica entre órgãos de um mesmo Tribunal. Veja-se, como exemplo 

brasileiro, o julgamento de casos análogos em turmas distintas do STJ. É aceitável 

que as decisões exaradas em tais Turmas sejam contrárias, já que existe o recurso 

de embargos de divergência29, disposto no art. 546 do CPC. 

Este é um raciocínio implícito à norma e, de igual modo, também advém o 

dever de que a Turma que promove a divergência deva, além de esposar 

motivadamente as razões de sua decisão em contradição à anteriormente tida no 

mesmo Tribunal, de evidenciar a superioridade desta em detrimento daquela. 

Prontamente, decidida a questão em sede de embargos de divergência, as Turmas 

não terão mais como contrariar o precedente, exceto se os requisitos para o 

overruling estiverem presentes. 
 
 
29 Sobre o assunto e o importante mecanismo de eficácia horizontal dos precedentes judiciais, não se 
poderia deixar de citar importante decisão, pelo teor de sua contribuição doutrinária, na qual a Corte 
Especial do STJ destacou a importância do Tribunal respeitar as suas próprias decisões. Trata-se do 
AgRg nos EDiv no REsp 2228432/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, julgamento 01/02/2002, 
publicado no DJ de 18/03/2002: “Processual – STJ – Processual – Jurisprudência – Necessidade de 
que seja observada. O Superior Tribunal de Justiça foi concebido para um escopo especial: orientar a 
aplicação da lei federal e unificar-lhe a interpretação, em todo o Brasil. Se assim ocorre, é necessário 
que sua jurisprudência seja observada, para se manter firme e coerente. Assim sempre ocorreu em 
relação ao Supremo Tribunal Federal, de quem o STJ é sucessor, nesse mister. Em verdade, o Poder 
Judiciário mantém sagrado compromisso com a justiça e a segurança. Se deixarmos que nossa 
jurisprudência varie ao sabor das convicções pessoais, estaremos prestando um desserviço a nossas 
instituições. Se nós -os integrantes da Corte -não observarmos as decisões que ajudamos a formar, 
estaremos dando sinal, para que os demais órgãos judiciários façam o mesmo. Estou certo de que, 
em acontecendo isso, perde sentido a existência de nossa Corte. Melhor será extingui-la”. 
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3.5 O RESPEITO AOS PRECEDENTES JUDICIAIS A PARTIR DE UMA VISÃO 
 

DOUTRINÁRIA 
 
 
 

A exposição de argumentos para a adoção dos precedentes judiciais advém 

da leitura extraída em sua aplicação no commow law (sistema anglo-saxônico), em 

particular, das experiências inglesa e norte-americana, dado que nestes países, 

evidentemente, as decisões judiciais e o posicionamento cada vez mais convergente 

dos juízes consolidaram um sistema no qual, para assegurar a própria subsistência 

da atividade criadora do direito e o recíproco respeito dos jurisdicionados, impôs-se 

o reconhecimento de efeitos obrigatórios aos precedentes judiciais. 

Com efeito, de acordo com Porto (2010), as condições em que foi concebida 

a teoria do precedente judicial no sistema da common law, assim como as razões 

pelas quais a mesma é adotada por diversos países, dentre eles os EUA, encontra 

amparo nos seguintes argumentos: (a) ao decidir as demandas, os juízos devem 

dirimir questões de direito e dar a mesma resposta para as mesmas questões legais 

(ideia de uniformidade e prestígio à segurança jurídica); (b) a justiça deve ser 

imparcial e previsível, em atenção ao princípio da isonomia; (c) a existência de 

decisões judiciais previsíveis dá ensejo ao planejamento nas demandas iniciais, isto 

é, os particulares podem se planejar quanto ao padrão pré-fixado de comportamento 

judicial; (d) reforço à credibilidade do poder judicante junto à sociedade, haja vista 

que o stare decisis representa opiniões razoáveis, consistentes e impessoais. 

Ao registrar as suas observações sobre a questão, Lima (2013:131-132) faz 

a seguinte indagação: “Por que uma doutrina/política de precedentes judiciais?”. E, 

prontamente no parágrafo inicial, denotando o substrato teórico a partir do qual a 

questão permite resposta, aduz: 
A questão acima, no Direito inglês, seria respondida de maneira 
muito simples e sem meias palavras: porque “é um princípio básico 
da administração da justiça o de que casos iguais devem ser 
decididos igualmente”. Já no Direito estadunidense, teria uma 
resposta equivalente: porque “existe uma presunção legal de que 
aquilo que foi decidido anteriormente por um Tribunal com 
competência jurisdicional foi corretamente decidido e, portanto, não 
deve ser reconsiderado”. É que, como se sabe, vigora no Direito 
inglês, assim como no Direito estadunidense, a regra do stare 
decisis, bem ínsita ao commow law, a qual obriga o juiz a seguir uma 
decisão precedente já deliberada sobre o assunto30. 

 
 
30 Ao escrever este parágrafo, Lima (2013) faz alusão, nos dois trechos entre aspas, às palavras de, 
respectivamente, Cross e Haris, e de Black. 
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De acordo com Mello (2008:69), “fica claro que havia naquele sistema uma 
 

particularidade que impunha a conferência de efeitos normativos aos precedentes: a 

inexistência original de um conjunto de normas de direito substancial”. Disto resulta 

que o respeito aos precedentes judiciais, no commow law, derivou de uma gradativa 

construção com base sem fundamentos justificadores do reconhecimento vinculante 

das teses pretéritas, tais como a segurança jurídica, a previsibilidade e continuidade 

da prestação da tutela jurisdicional, a igualdade entre os jurisdicionados, a agilidade 

e a efetividade processual, entre outros. 

Embora insurja esta constatação, importa destacar, desde logo, que o Direito 

brasileiro ainda ‘caminha a passos curtos’ nesse sentido. Em princípio, não seria a 

mudança na legislação, como vêm ocorrendo com institutos como o do art. 285-A do 

CPC, que inseriu a possibilidade de o juiz proferir sentença de improcedência de 

plano, ou a previsão do art. 543-C, do mesmo diploma, no tocante à resolução dos 

recursos repetitivos, ou mesmo, com o dever de reconhecimento de jurisprudência 

ou súmula de jurisprudência dominante, nas hipóteses dos arts. 518, §1º e 557 do 

mesmo diploma. 

O que se preza, pela tradição de respeito aos precedentes, é uma mudança 

de comportamento e de postura, não só do Judiciário, mas também de todos que a 

ele recorrem. Logo, os argumentos a seguir, de ordem genérica, não constituem um 

rol taxativo, senão uma breve exposição de valores e princípios que são prestigiados 

quando o respeito aos precedentes se faz realidade em dado ordenamento jurídico. 
 
 
 
 

3.5.1 Segurança jurídica: previsibilidade e estabilidade jurisprudencial 
 
 
 

Os precedentes judiciais necessitam, para estarem válidos, de um mínimo 

ideal de segurança jurídica31. Este é um preceito que está estritamente relacionado 

ao Estado de Direito, pois segundo MacCormick (2005:18), dentre os valores por 

este assegurado “nenhum é mais importante que a certeza jurídica, exceto talvez 

pelos princípios que a acompanham, a saber, a segurança de expectativas jurídicas 
 
31 Embora as Constituições, em geral, as Cartas de direitos humanos fundamentais - tais como a 
Declaração dos Direitos Humanos da ONU e da Convenção Americana, em San Jose, Costa Rica -
não se refiram a um direito à segurança jurídica, a constitucionalismo de nossos tempos está ciente 
de que o Estado de direito é inseparável desta garantia. A doutrina considera a segurança como uma 
expressão do Estado de Direito, dando a condição de subprincípio concretizador do princípio 
fundamental e estruturante do Estado de Direito. 
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e a garantia do cidadão contra interferências arbitrárias por parte do governo e de 
 

seus agentes”. 
 

É nesse ponto que a segurança jurídica é considerada como uma das faces 

do princípio implícito da proteção da confiança, que decorre do Estado democrático 

de direito, nos termos do que dispõe o art. 1º da Constituição Federal. Segundo aduz 

Larenz (1969:504), pelo princípio da proteção da confiança, “os tribunais não podem 

iludir a confiança que o público deposita na continuação de uma jurisprudência que 

tenha por fundamento uma convicção jurídica geral”. 

Ademais, o Estado brasileiro também considera a segurança jurídica como 

um valor fundamental, de acordo com o art. 5º, caput, da CF/88, sendo um direito 

inviolável com vários dispositivos que se destinam ao seu resguardo, tais como o 

que versa sobre o princípio da legalidade, das garantias penais (a exemplo da 

irretroatividade da lei penal in pejus), bem como a proteção do direito adquirido, da 

coisa julgada e do ato jurídico perfeito, estes também inseridos no art. 6º da LINDB. 

Com efeito, o cidadão precisa ter, em suas ações, a perspectiva de que está 

de acordo com o licito e de que contará com a proteção do Estado, inclusive em face 

de terceiros, caso tenha seus direitos violados. Estas são perspectivas reflexas da 

ideia de segurança jurídica, a qual pressupõe a existência de dois preceitos básicos: 

a previsibilidade e a estabilidade das decisões judiciais. 

Destarte, Sarlet (2005:330) liga a segurança jurídica à dignidade da pessoa 

humana, ao apreciar, nesta abordagem, os preceitos citados: 
Considerando que também a segurança jurídica coincide com uma 
das mais profundas aspirações do ser humano, viabilizando, 
mediante a garantia de uma certa estabilidade das relações jurídicas 
e da própria ordem jurídica como tal, tanto a elaboração de projetos 
de vida, bem como a sua realização, desde logo é perceptível o 
quanto a ideia de segurança jurídica encontra-se umbilicalmente 
vinculada à própria noção de dignidade da pessoa humana. (...) a 
dignidade não restará suficientemente respeitada e protegida em 
todo lugar onde as pessoas estejam sendo atingidas por um tal nível 
de instabilidade jurídica que não estejam mais em condições de, com 
um mínimo de segurança e tranquilidade, confiar nas instituições 
sociais e estatais (incluindo o Direito) e numa certa estabilidade de 
suas próprias posições jurídicas. 

 
 

A previsibilidade tem representações diretas na vida dos cidadãos, os quais 

poderão pautar suas condutas de determinada maneira, ter ciência dos efeitos de 

tais atos para si e para os outros indivíduos por eles percebidos e, ainda, o modo 

como tais sujeitos estes reagirão quanto às consequências da conduta assumida. 
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No tocante a este requisito (previsibilidade), há diferenças circunstanciais 
 

entre os sistemas jurídicos do civil law e do common law, pois enquanto naquele a 

previsibilidade se encontrava pautada no conhecimento da lei32, neste, relacionava-

se à uniformidade das decisões judiciais, sendo certo que no primeiro caso a 

segurança jurídica estaria menos assegurada, em virtude da impossibilidade de 

pleno conhecimento do direito legislado (acentuada quantidade de leis) e da 

desconexão entre a interpretação dos juízes, conforme tradição daquele sistema. 

Camargo (2012:574) afirma que apesar da segurança jurídica se constituir 

em elemento necessário ao bem-estar da população e para o desenvolvimento do 

país, “no Brasil a análise apenas da norma legislada não é o bastante para conferir 

total segurança, pois, como antes registrado, quando o juiz soluciona conflitos de 

normas, supre lacunas ou preenche os claros da lei, cria regras de direito”. A ilação 

que se depreende é no sentido de que o respeito aos precedentes pelo Judiciário dá 

ao jurisdicionado uma base de segurança jurídica, de previsibilidade, considerando 

não somente a norma legislada, mas também a norma judicada (criada em juízo). 

Sob esse raciocínio, Armelin (2006:249), ao destacar as implicações da não 

previsibilidade das decisões judiciais, assevera que esta circunstância, que “deveria 

manter-se em um mínimo razoável concernente a um fato aleatório, provoca, de um 

lado, a insegurança dos litigantes e, de outro, o que é mais grave, o esgarçamento 

do prestígio do Judiciário, perante os usuários dos serviços jurisdicionais”. 

Nesse sentido, Marinoni (2011) aduz crítica ao sistema legal brasileiro, ante 

a incapacidade de permitir previsões e qualificações jurídicas unívocas, pois embora 

exista alguma preocupação com a previsibilidade, como as disposições que colocam 

os Tribunais superiores como órgãos incumbidos da uniformização da interpretação 

acerca do direito federal e da norma constitucional, ao mesmo tempo dificulta, como 

se destacou antes, quanto à problemática do efeito horizontal dos precedentes e a 

existência dos embargos de divergência, relacionando a questão ao STJ33. 
 
 

32 Como base para esta inferência, Habermas (1997:313) adverte que: “o paradigma liberal do direito 
expressou, até as primeiras décadas do século XX, um consenso de fundo muito difundido entre os 
especialistas em direito, preparando, assim, um contexto de máximas de interpretação não 
questionadas para a aplicação do direito. Essa circunstância explica porque muitos pensavam que o 
direito podia ser aplicado a seu tempo, sem o recurso a princípios necessitados de interpretação ou a 
‘conceitos-chave’ duvidosos”. 
33 Além de fazer menção ao subtítulo anterior, “as eficácias vertical e horizontal dos precedentes”, é 
indispensável a leitura de Marinoni (2011:127-128): “As decisões do Superior Tribunal de Justiça não 
são respeitadas ou nem no âmbito interno da Corte. As Turmas não guardam respeito pelas decisões 
das Seções e, o que é pior, entendem-se livres para decidir casos iguais de forma desigual. 
Resultado disso, como poderia ser diferente, é o completo descaso dos juízes de primeiro grau de 
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Ademais, a estabilidade como qualidade do sistema legal resta ratificada na 
 

capacidade de que tanto o legislador quanto o magistrado mantenham continuidade 

na produção de suas respectivas espécies, isto é, as leis e as decisões judiciais, até 

mesmo porque nesse último caso há a necessidade de uniformização quanto à 

interpretação e aplicação da lei na prática judicial brasileira. 

Estabilidade e previsibilidade, apesar de distintas, se complementam para o 

fim de garantir a segurança jurídica. Dito isto, a previsibilidade indica algum grau de 

certeza, sendo esta, característica que conduz à estabilidade, no sentido de duração 

prolongada, ou seja, nunca como certeza absoluta, pois o sistema pode passar por 

instabilidades, quando então os precedentes, por exemplo, podem estar em vias de 

revogação. 

É nessa dimensão, aliás, que quanto mais uniformizada for a jurisprudência, 

mais se fortalece a segurança jurídica, pois as posturas e decisões assumidas pelo 

Judiciário criam uma previsibilidade do resultado de certas demandas, garantindo-se 

ao jurisdicionado um modelo acautelado de conduta, fundamentado na confiança 

dos cidadãos em seus próprios direitos e no exercício de legítimas expectativas. 
 
 
 
 

3.5.2 Presunção de tratamento isonômico entre os jurisdicionados 
 
 
 

A abordagem no cerne das Constituições contemporâneas, há algum tempo, 

já denota o tratamento da isonomia sob a ótica substancial. É dizer que a isonomia 

meramente formal, consagrada no liberalismo clássico, segundo a qual todos seriam 

iguais perante a lei, deu lugar à igualdade material (ou substancial), de acordo com a 

qual a lei deverá tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na 

medida de suas desigualdades. 

Nesse contexto, Silva (2003:113-114), ao tratar do princípio da igualdade, 

assevera que: “transforma-se, pois, o conceito de igualdade jurídica, que de uma 

dimensão estática, formal e negativa, passa a uma dimensão e ativa, revelada na 
 
 
jurisdição e dos Tribunais Estaduais e Regionais Federais em relação às decisões tomadas pelo 
Superior Tribunal de Justiça. Isso configura um atentado contra a essência do direito e contra a 
efetividade do sistema jurídico. Como é óbvio, também porque a segurança jurídica é um direito 
fundamental e subprincípio concretizador do princípio do Estado de Direito, tais decisões não podem 
ser ignoradas, admitindo-se a sua fácil e constante alteração no âmbito da Corte e permitindo-se que 
os juízes de primeiro grau e tribunais ordinários possam livremente delas discordar ou nem sequer 
considerá-las”. 
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ação afirmativa, com o firme propósito de combater as desigualdades fáticas entre 
 

as pessoas”. Para a autora, a efetividade jurídica, seja pela face da igualdade formal 

ou, especialmente, pela igualdade material, deve se consolidar em atenção ao que 

prevê a Constituição, porquanto que esta real constatação é essencial para o Estado 

Democrático de Direito. 

Assim, a ideia que brota em relação aos sistemas de direito legislado se liga 

à temática dos precedentes judiciais, de modo que não mais se exige uma isonomia 

somente em relação à lei, mas ao direito como um todo, incluindo-se, então, o direito 

jurisprudencial. Portanto, a interpretação adequada do art. 5º, caput, CF/88, seria na 

perspectiva de proteção não só à “lei”, mas à norma jurídica, tenha ela decorrido da 

atividade do legislador ou por meio de criação judicial. 

O direito à igualdade, segundo Wambier (2006:188), “está entre os direitos 

invioláveis, no art. 5º da CF. Trata-se de princípio umbilicalmente ligado ao Estado 

de Direito e ao regime democrático, e tem estado presente nas preocupações dos 

povos ocidentais desde a Revolução Francesa”. 

No cerne da atuação do Judiciário, para uma harmônica leitura do sistema 

de precedentes, requer-se dos magistrados uma postura convergente ao exarar as 

suas decisões judiciais, isto é, que se tenha como pressuposto o de que situações 

idênticas devem receber resultados judiciais similares. A adoção do efeito vinculativo 

do precedente, por conseguinte, traduz-se na responsável extração das razões de 

decidir do caso paradigma pretérito e a coesa aplicação em caso análogo, pois além 

de justificar a necessidade de igualdade, já garante que os jurisdicionados, perante 

casos semelhantes, não recebam decisões distintas, e vice-versa. 

Lima (2013:146), no entanto, alerta que a máxima em questão é apenas em 

parte verdadeira, já que diante de situações fáticas idênticas, poderia ser admissível 

o tratamento distinto, sobretudo porque a distância temporal entre os fatos permitiria 

reconhecer: “i) o simples equívoco do entendimento pretérito (quer dizer, a injustiça 

da decisão anterior) ou ii) a inexistência de fatores externos que influenciaram no 

primeiro julgamento e que na sua ausência impõe a modificação do julgado”. 

Para explicar a hipótese conjeturada, Lima (2013) menciona a ADPF n. 54-

8/DF, a respeito do caso da antecipação terapêutica do parto de fetos anencéfalos, 

para cogitar da probabilidade de que o STF venha a perfilhar a inconstitucionalidade 

da interpretação dos arts. 124, 126 e 128, I e II do CP, que impeça dita operação, de 

modo que essa possível posição da Corte, apesar de colidente com outros casos em 
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que se tenha reconhecido a prática de crime, seja admissível por se considerarem 
 

os momentos diferentes. 
 

Apesar da ressalva, o princípio da isonomia, em matéria de precedentes, é 

basilar e impedirá os tratamentos discriminatórios ou sem coerência lógica. O que o 

jurisdicionado espera, quando vai a juízo sabedor da existência de precedentes que 

lhes são favoráveis, é que possa sangrar-se vencedor, pois do contrário restaria, 

além de insatisfeito com a prestação jurisdicional, descrente desta última por estar 

diante de flagrante injustiça. 

Ratificando o valor do tema no que tange aos precedentes judiciais, Cunha 

(2010:149) aduz: 
A necessidade de se manter coerência, ordem e unidade no sistema, 
impondo que casos idênticos sejam solucionados da mesma 
maneira, privilegia os princípios da isonomia e da legalidade, 
conferindo maior previsibilidade para casos similares ou idênticos e 
afastando arbitrariedades ou decisões tomadas ao exclusivo sabor 
de contingências ou vicissitudes pessoais do julgador. 

 
 

Destarte, embora não vigore o stare decisis nos países que adotam o civil 

law, dentre eles o Brasil, a ideia de isonomia no tratamento de questões similares no 

Judiciário, tanto neste, e com mais intensidade no common law, deve ser cogente. A 

esse respeito, Fux (2009:958), ao notar que a função popular da jurisdição importa 

na parcela de soberania exercida em nome do povo, assevera: “ora, não ressoa 

coerente que cidadãos residentes na mesma localidade e sujeitos à mesma ordem 

jurídica recebam tratamento diverso das fontes encarregadas da aplicação e da 

interpretação das leis”. 

A isonomia, em relação à atuação das partes no processo em que se esteja 

versando sobre a existência de precedentes, reclama tratamento igualitário, a ser 

reconhecido com a concessão da tutela jurisdicional. Aumenta, pois, a carga de 

responsabilidade sobre o juiz que deve analisar o sistema em sua amplitude, para 

evitar inadequação quanto à aplicação do precedente em situações diferentes. 
 
 
 
 

3.5.3 Efetividade processual e desestímulo à litigância judicial 
 
 
 

A necessidade de um processo célere, justo e efetivo está inserida na pauta 

de argumentações favoráveis à política dos precedentes. E, havendo agilidade na 
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prestação jurisdicional, pela observância do que já foi decidido, também se reduzirá, 
 

por efeito natural, a litigiosidade em eventuais demandas futuras. 
 

Como “pano de fundo” da questão destacada, se de um lado há numerosos 

problemas no Judiciário, como o alto quantitativo de ações em trâmite, a carência de 

profissionais capacitados e a lentidão ínsita ao próprio procedimento, entre outros 

fatores, de outro, estão os jurisdicionados incrédulos quanto ao recebimento de uma 

resposta efetiva e que se materialize ante o conflito de interesses, de modo a afastar 

a lesão aos seus direitos fundamentais. 

Embora hodiernamente sejam dirigidos incentivos à conciliação e ao uso dos 

meios alternativos de solução de conflitos34, em algumas situações o processo se 

faz realidade e, nesse sentido, o mesmo deve ser visto como um meio apropriado à 

consecução de uma tutela efetiva, seja em relação ao recebimento do bem da vida 

pleiteado com o menor desperdício e de acordo com justo critério, ou ainda, em 

maior valor, com a rapidez na entrega jurisdicional. 

A garantia da duração razoável do processo, predita na CF/88, em seu art. 

5º, inc. LXXVIII, por inclusão pela EC n. 45/2004, denota uma coerência com a 

efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em razão das garantias da ampla 

defesa e do contraditório e, ainda, pela observância do devido processo legal. Ainda 

que tais diretrizes sejam fortes e estejam presentes em diversos momentos no curso 

processual, é inegável que há deficiências que poderiam, em muito, ser minimizadas 

com o aprofundamento da temática dos precedentes judiciais. 

Ao destacar alguns argumentos pelos quais entende que uma “política de 

precedentes” poderia encurtar o tempo da prestação jurisdicional, Lima (2013:157) 

faz referência ao fato de que “a prática de os juízes e órgãos colegiados adotarem 

anteriores posicionamentos consolidados pelos tribunais superiores é algo que tende 

a reduzir a quantidade de recursos dos jurisdicionados sucumbentes”. Isso decorre 

da compreensão de uma cultura de respeito pelos tribunais a quo, sob a lógica da 

eficácia vertical, quanto à jurisprudência firmada pelos tribunais ad quem, de modo a 

cunhar coerentemente um desestímulo a recursos, muitas vezes, protelatórios, e a 

aceleração da entrega jurisdicional. 
 
34 Acerca da questão, Meirelles (2008:01) afirma: “É corrente a ideia da crise do Judiciário a partir da 
segunda metade do século XX, determinada, entre outros motivos, pela crescente judicialização da 
política e das relações sociais. Tal questão, especialmente sensível na realidade dos países 
periféricos e a busca pela constitucionalização e efetivação de direitos fundamentais, alia-se ao 
problema da constante complexidade da interpretação jurídica de novos conflitos e consequentes 
questionamentos à legitimidade judicial estatal para dirimi-los”. 
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O desrespeito às decisões dos tribunais superiores e, consequentemente, a 
 

dispersão das fundamentações jurídicas é fonte não só de interposição de recursos, 

mas característica que induz a propositura de novas ações, fomentando o estímulo à 

busca pela sorte em juízo e, em potencial, a ocorrência de erros judiciais. A fim de 

evitar esse cenário, Camargo (2012:579) garante que “o respeito aos precedentes é 

positivo para o próprio Poder Judiciário, pois traz como consequência a descarga, 

isto é, a diminuição do trabalho em função da redução do número de novas causas e 

de recursos”. 

A respeito da entrega jurisdicional e da redução de processos, relativamente 

ao trabalho de construção da tese jurídica a fim de decidir a causa, é que se avalia 

um segundo argumento para o uso dos precedentes. Disto decorre que a produção 

da decisão judicial exige o estudo aprofundado dos muitos processos que cada juiz, 

nos mais distantes cantos do país, seguramente tem a analisar, assim como – e em 

maior importância – a complexidade de cada um, fator que influiria no tempo a ser 

dedicado para a preparação de sua solução. 

Camargo (2012:576) traz este ponto de vista ao consignar que se o julgador, 

a cada novo julgamento, tiver que levantar apenas a lei e a doutrina “sem considerar 

o trabalho anterior de outros magistrados, certamente percorrerá um caminho muito 

mais longo do que aquele que também recorrer aos precedentes”. 

A eficiência do Judiciário, assim, estaria ligada não só à razoável duração do 

processo, mas também a critérios de economia processual, pois não se falaria em 

gastos com custas iniciais, preparo, e com as despesas decorrentes da execução da 

decisão judicial, que certamente obrigaria o seu cumprimento, tornando, inclusive, 

mais barato o acesso à Justiça por aqueles que realmente precisam. 

A respeito disso, Marinoni (2011:190) afirma: 
 

O respeito aos precedentes é imprescindível para a atribuição de 
racionalidade ao sistema, fazendo com que o desenvolvimento do 
processo imediatamente cesse quando a definição do caso depender 
da análise de questão de direito definida por tribunal superior. Nesta 
perspectiva, o respeito aos precedentes constitui elemento garantidor 
da eficiência e da legitimidade democrática do Poder Judiciário. 

 
 

Com efeito, os precedentes trazem valor ao sistema, garantindo a agilidade 

e a efetividade da tutela jurisdicional, diante da previsibilidade e continuidade das 

teses judicadas e, por via oblíqua, promove uma racionalização do próprio Poder 

Judiciário, por meio do desestímulo à litigância e à utilização de recursos, reduzindo 
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custos e garantindo a qualidade na prestação e entrega das decisões, por permitir, 
 

neste último caso, um estudo mais aprofundado dos casos individuais. 
 
 
 
 
3.5.4 A uniformização da jurisprudência pela coerência da ordem jurídica 
 
 
 

Inicialmente, parte-se da ideia de que alguns sistemas jurídicos pressupõem 

a análise dupla do mérito para que a ação seja vista como “decidida”. Isto, em 

sentido conexo ao princípio do duplo grau de jurisdição, importa em avaliar, também 

em nível preliminar, que o juiz de primeiro grau não produz uma decisão com 

respeito objetivo, necessitando, pois, que o Tribunal a confirme para que as partes 

possam dar a devida atenção aos seus termos. 

Assim, duas ilações – insista-se, preambulares – são plausíveis: a de que a 

ação só resta finalizada após o pronunciamento do tribunal (a última posição); bem 

como, a de que há pouca importância quanto às decisões proferidas pelo juiz de 

primeiro grau, haja vista que o sistema favorece a utilização de várias espécies 

recursais e, deste modo, fomenta a lentidão da tutela jurisdicional. 

Marinoni (2011:166) destaca, nesse ínterim, que o sistema ventilado nega 

força às decisões do magistrado de primeiro grau, uma vez que “o impede de decidir 

isoladamente as demandas, inclusive aquelas particularmente caracterizadas pela 

discussão dos fatos, para as quais o juiz que tem contato direto com a prova é 

sabidamente mais preparado para decidir”. 

Com efeito, essa impressão inicial, que nestes sistemas pode vigorar para 

as partes, não pode ter a mesma linha de raciocínio para o Judiciário. Não se está, 

nestas linhas, indo de encontro ao princípio da dupla revisão ou à própria lógica da 

organização do sistema em tribunais e recursos, mas o que se espera, sobretudo, é 

o andamento do sistema, de modo a cumprir o seu papel de forma efetiva, isto é, 

que as partes façam uso dos recursos quando, ante as situações de inconformismo 

fundado, aqueles sejam a via adequada para sanar o abuso sofrido. 

É que, se as partes tiverem, por uma tese de estabilidade e previsibilidade 

da ordem jurídica, conhecimento sobre o que o Tribunal pensa a respeito do assunto 

questionado, será também esperado que em alguns casos os litigantes aceitem a 

decisão ou, em outros, que tenham legítimas razões para interpor o competente 

recurso. Nesse sentido, a lógica correta para esta divisão entre juiz e Tribunal seria 
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não em considerar o segundo como uma opção de recurso necessário, mas de 
 

observá-lo como um meio de corrigir erros que atingem o direito construído pela 

aplicação das leis e pela atividade dos juízes (interpretativa e criadora). 

A coerência da ordem jurídica, portanto, exige que haja a uniformização da 

jurisprudência em primeiro plano, para que então, o precedente possa se manifestar, 

se for o caso de respeito desta fonte pelo sistema35. Assim sendo, os juízes têm que 

seguir uma postura que se afigure convergente com os posicionamentos do Tribunal 

sobre as questões de direito, isto é, o dever de observar a hierarquia, no que tange à 

manifestação da eficácia vertical do direito em geral, é pré-requisito para que este 

desígnio possa ser alcançado. 

Não se objetiva, entrementes, recobrar a adoção de um sistema onde o juiz 

seja apenas um mero repetidor da norma, pois a historicidade mostra a evolução do 

seu papel e a importância da preservação de sua autonomia, independência e, além 

de todas as garantias para o fiel exercício de sua função, a fundamental: o poder de 

exarar suas decisões de acordo com um livre convencimento motivado. 

O sentido é a uniformização das posições judiciais tendo como substrato a 

racionalidade e a segurança, pois como assevera Lima (2013:140): 
Uniformizar, todavia, não se confunde com estagnação ou 
imobilização das regras jurídicas, tampouco com autoritarismo. Não 
se trata de decisão irrefletida, adotada de cima para baixo. Deve 
resultar de múltiplos raciocínios, porém com uma ou algumas poucas 
conclusões. Também não se trata de unanimidade, muito menos de 
um entendimento inequívoco. 
O julgador que pensa em uniformizar não pode sobrepor a 
subjetividade à objetividade do Direito, deve se desprender de 
vaidades, curvando-se ao entendimento de uma maioria tão 
qualificada e experimentada quanto ele. Deve ser cônscio de que 
não atua isoladamente em seu mundo e sim como parte integrante 
de um corpo maior, de agir segundo uma liberdade responsável e de 
que as prerrogativas da magistratura não se coadunam com 
caprichos e cismas de ordem meramente pessoal. 

 
A coerência da ordem jurídica indica que a hierarquia na estruturação do 

Judiciário existe, precipuamente, para que a lógica de uma posição convergente 
 
 
35 Em dado momento, abordando sobre o respeito à hierarquia em matéria de precedentes judiciais, 
Marinoni (2011:168) afirma: “Realmente, não há sistema que, estruturado em níveis, possa desprezar 
o respeito à hierarquia. Os tribunais superiores estão no topo da organização sistêmica do Poder 
Judiciário, incumbindo-lhes a profunda responsabilidade de “definir” – com todo o peso e a gravidade 
– a devida interpretação da lei federal e da Constituição. Portanto, as suas decisões devem ser 
respeitadas pelos tribunais ordinários e ser impostas, de forma a se fazerem respeitar, quando 
necessário for. De maneira que, formada uma cultura precedentalista nos tribunais superiores, não 
haverá como deixar de seguir os precedentes então fixados”. 
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entre juízes e Tribunais se materialize na finalidade – também unidirecional –, de 
 

respeito às decisões judiciais pretéritas. 
 

Para tanto, há que refletir que o imperativo de uniformizar as manifestações 

do Judiciário se dá não apenas no sentido de assegurar a rapidez ou, em menor 

grau, com o fim de imediatismo da resposta jurisdicional, mas visa, principalmente, 

cuidar para que as decisões tenham sido proferidas em panorama de circunstâncias 

favoráveis à manutenção da segurança, da isonomia e da estabilidade, diante do 

exercício racional e proporcional da atividade pelos juízes. 

Não se deve, entretanto, descurar que a uniformidade não se presume, tão-

somente, na sua objetivação vertical, mas também na linha horizontal, ou seja, no 

dever direcionado às Cortes de igual hierarquia de apreciar e entender de que modo 

caminham as posições de outras Cortes, mesmo que não haja eficácia vinculante, já 

que o objetivo é a máxima coerência da ordem jurídica. 
 
 
 
 

3.6 DESVANTAGENS APONTADAS NA LITERATURA JURÍDICA QUANTO AO 

USO DOS PRECEDENTES 
 
 

Alguns argumentos são comedidamente vistos na doutrina no tocante à ideia 

de que o precedente judicial poderia gerar danos ao Estado de Direito e ao próprio 

exercício da tutela jurisdicional. 

Marinoni (2011) reúne parte desses argumentos e os contradita, destacando 

a importância na aplicação dos precedentes. Dentre os elencados pelo jurista está o 

presumível obstáculo ao desenvolvimento do direito e ao surgimento de decisões 

adequadas às novas realidades sociais, a criação de um óbice à realização do ideal 

de isonomia substancial, a violação do princípio da separação dos Poderes, assim 

como à independência dos juízes e ao próprio juiz natural, além da infração ao pleno 

acesso à justiça. 

De igual forma, Nogueira (2011) destaca, como supostas desvantagens, e 

as refuta, a questão do engessamento do direito, prejuízos à independência do juiz e 

à legitimidade democrática do Judiciário, a possibilidade de injustiça do precedente e 

de danos quando este tiver sido formado com base em corrupção, dentre outros. 

Sem a pretensão de abordar todos os pontos sobre o tema, mas sobretudo, 

com a intenção de aprofundar alguns tópicos que chamaram atenção na leitura, 
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serão trabalhados três argumentos doutrinários supostamente desvantajosos em 
 

matéria de precedentes: a possível estandardização do direito, as consequências à 

independência do juiz e a aplicação de precedente formado por corrupção. 
 
 
 
 

3.6.1 Estandardização do Direito 
 
 
 

De acordo com Marinoni (2011), um dos argumentos cogitados pela doutrina 

no sentido de afastar a adoção do precedente seria quanto à possível criação de um 

obstáculo ao desenvolvimento do direito, na concepção de uma estandardização e, 

consequentemente, um engessamento do sistema, o que poderia gerar situações de 

injustiça e prejuízos à sociedade, em vista das decisões judiciais que adviessem em 

flagrante inadequação em relação à realidade social. 

Essa imobilização do direito no decorrer do tempo tem por base a premissa 

– há muito superada –, de impossibilidade de alteração do precedente firmado. Diz-

se isto com azo na inadequação da ideia de imutabilidade do precedente, até nos 

Estados contemporâneos que historicamente adotam o sistema anglo-saxônico, em 

vista da concepção e desenvolvimento de métodos e técnicas como da distinção 

(distinguishing) e a da superação (overruling) do precedente. 

A esse respeito, conforme dito anteriormente36, o notável Practice Statement 

de 1966, afirmado na Inglaterra, anotou que a House of Lords (Câmara dos Lordes) 

poderia contrariar os seus precedentes quando isso lhe parecesse correto, ou seja, 

quando se pudesse causar injustiça com a sua aplicação, de forma que caia, então, 

a imunidade estabelecida contra o overruling desde 1886, com o julgamento do caso 

London Tramwas v. London Coutry Concil. 

Dessa forma, na Inglaterra já se faz bem clara a possibilidade de revogação 

do precedente, pois conforme assegura Duxbury (2008), há uma forte preocupação 

no sentido de que a força obrigatória dos precedentes judiciais não conduza a uma 

estagnação da doutrina e da jurisprudência e, assim, cristalize o direito. 

Por outro lado, nos EUA, segundo Gerhardt (2008), a Suprema Corte, em 

suas decisões, sempre observou a possibilidade de revogação do precedente como 

uma forma adequada de fazer justiça, com base em razões como a inconsistência 
 
 
 

36 A esse respeito, ver seção 3.3. 
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dos últimos precedentes e a decisão equivocada em um determinado caso – motivos 
 

tidos como mais comuns –, assim como, por alteração das circunstâncias fáticas ou 

mesmo por impraticabilidade do precedente. 

Nessa perspectiva, a revogação dos precedentes é plausível em situações 

excepcionais, como as citadas, desde que precedida de uma justificativa coerente, 

pois se tal possibilidade não tivesse maiores inquietações, não se poderia sustentar 

a estabilidade e a segurança que justamente se possibilita com o precedente. Assim, 

as manifestações do Judiciário devem estar coactas com as novas realidades e com 

as teses jurídicas emergentes, a fim de que, distante de um dogma de estagnação 

do direito, se alcance uma utilização coerente dele por meio dos precedentes. 
 
 
 
 

3.6.2 Consequências à independência do juiz 
 
 
 

De acordo com Nogueira (2011), uma crítica que vem sendo conjeturada no 

sentido de notar os aspectos prejudiciais dos precedentes seria a vinculação do juiz 

no sentido de segui-los, suplantando sua liberdade de julgar. 

Essa é a ideia que se extrai quando Steinman (2004) assinala que a teoria 

do stare decisis conduz à limitação de um Tribunal para mudar o direito que antes já 

fora estabelecido por outro Tribunal. Costa (2002:226-227) assevera que, de modo 

adverso à adoção de enunciados jurisprudenciais de forma obrigatória, “argumenta-

se que implica uma inadmissível concentração do poder na cúpula do Judiciário, em 

detrimento do princípio da independência da jurisdição, um dos esteios do estado 

constitucional de Direito”. 

Essa corrente defende que os magistrados inferiores têm inviabilizada a sua 

criatividade quanto à livre convicção motivada, no sentido de interpretar e aplicar o 

direito, em consequência da petrificação das decisões judiciais. 

Nesse sentido, Grau (1996:38) fazendo referência à questão das súmulas 

vinculantes em relação aos precedentes, alerta que “a atribuição de efeito vinculante 

às decisões de que se trata implica a imposição de uma espécie de censura ou 

limitação ao exercício, pelos ‘demais órgãos do Poder Judiciário’ da função de 

intérprete autêntico do direito”37. 
 
 

37 Grau (1996:38) conclui seu raciocínio a respeito das súmulas e da estagnação do direito afirmando 
que “Pois não é outro, senão o seguinte, o conteúdo dessa imposição: fica proibido ‘aos demais 
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A argumentação recai sobre a inferência de que obrigar o juiz a proferir sua 
 

decisão seguindo um precedente, seria admitir uma grave violação ao princípio da 

independência de sua própria atuação, ou seja, que tal juiz somente poderia ser dito 

independente quando pudesse descumprir decisões convergentes e coerentes já 

exaradas pelo Tribunal (ou Tribunais Superiores). Contudo, é preciso não visualizar 

a questão de forma fechada, visto que há um juízo de ponderação de valores que 

deve ser realizado quanto a este ponto. 

E, para que seja possível avaliar, de modo prático, recorre-se aos dizeres de 

Nogueira (2011), ao lembrar-se do verbete sumular n. 309 do STJ, o qual assenta 

que “o débito alimentar que autoriza prisão civil do alimentante é o que compreende 

as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no 

curso do processo”. Argumenta o autor, nessa linha de raciocínio, que se fosse dada 

ao juiz a possibilidade de decidir que o decreto prisional só seria autorizado após 

tempo distinto de atraso no pagamento, de igual forma isso seria visto – sob a razão 

de liberdade ao julgar – por outros juízes que, também estabeleciam prazos diversos 

e, assim, a liberdade se converteria em um verdadeiro caos. 

Para contrapor a noção de independência do juiz com os fins do sistema de 

precedentes, faz-se coerente consignar que o Judiciário, no dever de prestar a tutela 

de forma racional e isonômica na sociedade, está estruturado e subdividido pela 

própria Constituição em competências, de modo que a justiça possa, então, se fazer 

administrável. Assim, um sistema com vários órgãos e Tribunais também pressupõe 

uma hierarquia, a fim de que os valores que corroboram o sistema jurídico possam 

ser assegurados. 

Acerca do tema, Marinoni (2011) aduz que a apresentação do Judiciário em 

estruturas e órgãos competentes para apreciar, inclusive, as mesmas causas dá um 

indicativo de que deve haver uma unidade no tocante à interpretação da lei, bem 

como no que se refere à prolação de decisões judiciais isonômicas diante dos casos 

concretos que lhes são levados a julgamento. 

Considerando, pois, a estrutura do Poder Judiciário, não se pode confundir a 

independência dos juízes com a ausência de unidade, já que se constituiria numa 

contradição e, portanto, violação dos próprios preceitos do Estado de Direito, aceitar 

respostas diferentes do Judiciário para causas iguais. Logo, a suposta alegação de 
 
 

órgãos do Poder Judiciário’ o exercício de sua função (função de interpretar/aplicar o direito) com 
relação às matérias que o STF, por maioria de dois terços, indicar”. 
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limitação à independência dos juízes, se levada a cabo, conduz a ideia de defesa de 
 

que o Judiciário pode definir causas iguais de modo desprendido, firmando, pois, 
raciocínios e entendimentos diversos sobre uma mesma lei. 

Para o caso brasileiro38, Wambier (2001) denota que a defesa absoluta da 

liberdade do magistrado, mesmo diante de reiteradas e frequentes decisões do STJ 

no tocante à determinada matéria, ainda que em processos individuais, seria negar a 

função institucional conferida ao Tribunal Superior pela própria Constituição, quanto 

ao dever de uniformização da lei federal, além de colocar à margem a observância 

de princípios como a economia e a celeridade processuais, visto que em sede de 

eventual recurso, a decisão seria remodelada pelo STJ. 

Com efeito, o juiz e os demais órgãos do Poder Judiciário devem ser vistos 

como elementos integrantes de um sistema, o qual deve funcionar harmonicamente 

para que a tutela jurisdicional seja prestada de modo efetivo. Cediço é que não há 

subordinação entre os juízes, pois todos aqueles integrantes de um Tribunal, como 

independentes, guardam competências próprias. 

Contudo, a decisão de um juiz de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior 

– já que todos eles têm o dever de respeito aos precedentes – que contraria um 

precedente sob a alegação isolada e imprópria de independência do juiz estabelece 

um atraso na prestação jurisdicional: a uma porque em ultimo grau poderá ser posta 

em sua “marcha normal” (reformada); depois, porque sob a égide da isonomia, há o 

dever imperativo de tratar casos iguais de modo igual, sob pena de anarquizar o 

Estado de Direito. 

Nesse sentido, é relevante mencionar que há coerente julgado Português – 

consubstanciado no Acórdão 810/93, relatado pelo Juiz Monteiro Diniz –, por meio 

do qual se assegura que a submissão do juiz em face da força da jurisprudência dos 

Tribunais Superiores não afronta a sua liberdade de julgar, precisamente porque 

considera o sistema uno e convergente com a Constituição e com o valor da 

uniformização jurisprudencial, o qual carece ser visto “numa perspectiva global de 

funcionamento do sistema judiciário”, a fim de “justificar a subordinação de todos os 
 
38 Parente (2006:10) discorre acerca da problemática no ordenamento pátrio: “no Brasil, apesar de a 
interpretação de um Tribunal Superior não ser genérica, abstrata e impessoal, algumas posições 
deveriam ser suficientes para convencer o juiz a segui-las, mesmo que ele não concorde com elas. 
Seria muito bom se a legitimidade constitucional do órgão para fixar a interpretação e a divisão de 
competências funcionais (estrutura piramidal optada pelo juiz quando ingressou na carreira) fossem 
aptas ao juiz potencialmente rebelde na leitura do direito, fazendo-o curvar-se perante o 
entendimento. Mas isso não ocorre. Os defensores dessa posição dizem que prezar tanto pela ampla 
e irrestrita liberdade intelectiva do juiz seria da cultura brasileira.” 
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tribunais judiciais à ‘jurisprudência qualificada’ do Supremo Tribunal de Justiça, sem 

que, de tal subordinação, resulte comprometida sua independência decisória”39. 

Nessa esteira, Nogueira (2006) refuta a suposta ofensa à independência do 

juiz, atribuída à cultura dos precedentes, ao consignar que tal não pode ser vista sob 

em caráter absoluto, posto que precisa ser confrontado (e valorado) em atenção a 

outros princípios, como o da igualdade, do devido processo legal e da dignidade da 

pessoa humana. 

Nessa leitura, seria incoerente violar os três princípios em face apenas da 

independência, que poderia ser mitigada, de modo que os juízes possam, então, 

garantir respostas semelhantes para casos idênticos, sobretudo quando a matéria 

discutida for de ordem constitucional, pois não se poderia admitir a prevalência de 

um entendimento de caráter pessoal do juiz quanto à questão decidida pelo STF, na 

condição de guardião da Carta Constitucional, sob pena de inversão da hierarquia 

jurídica e redução do papel deste Tribunal. 

O entendimento quanto a não violação da independência dos juízes pode, 

ainda, ser mais robusto quando se coloca a atividade do juiz, sob o ponto de vista de 

sua consciência, haja vista que o seu papel, coerente e contributivo na prestação da 

tutela jurisdicional requer a atuação de acordo com a cúpula estrutural do próprio 

Judiciário no qual está inserido, mesmo que contrária fosse sua posição se tomada 

com base em suas convicções pessoais. 

Disto decorre, pois, que a liberdade de julgar mantém-se preservada em prol 

de uma estrutura “macro” que não pode conter dissensos infundados, pois se tal 

fosse possível, se contribuiria não para o resguardo à garantia do acesso à justiça, 

mas para a lesão a direitos, a quebra da isonomia substancial e a própria carência 

de certeza jurídica. 
 
 
 
 

3.6.3 Violação à garantia constitucional do acesso à justiça 
 
 
 

Marinoni (2011) aduz que, em análise primitiva, é possível supor que a força 
 

vinculante do precedente poderia constituir-se em óbice à realização da garantia 

constitucional do acesso à justiça, se se partir do pressuposto de que as partes 
 
 

39 O texto completo do Acórdão 810/93 do Tribunal Constitucional Português pode ser consultado em: 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930810.html. Acesso em: 10 jun. 2013. 
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deixariam de ingressar no Judiciário com questões nas quais não se pudessem ter 
 

decisões desvinculadas de outras manifestações contrárias deste Poder. 
 

Nesse sentido, o que se argumenta para consubstanciar esta ideia é que o 

juiz deve partir de um raciocínio inicial e independente, diante de cada caso, para 

decidi-lo, pois do contrário o jurisdicionado se sentiria coagido a não ingressar em 

juízo com ações em que o Judiciário já tenha manifestado entendimento em sentido 

contrário em causas idênticas. 

Veja-se a regra das sentenças em casos de improcedência de plano, posta 

no art. 285-A do CPC. Caso o jurisdicionado ingresse com uma demanda em juízo 

que já tenha tido reiteradas decisões de improcedência sobre aquela matéria de 

direito, em casos idênticos, certamente julgará a ação, de plano, improcedente. 

Desse modo, há de se fazer uma correlação argumentativa, mas sem a pretensão 

de concordar com esta corrente, no sentido de que, por esta visão, se defende que o 

sistema de precedentes violaria o acesso à justiça. 

Não parece ser este o entendimento mais razoável. Pelo contrário. O que se 

busca com a aplicação dos precedentes é a coerência do sistema, a possibilidade 

de dar tratamentos isonômicos em condições que se afigurem plausíveis. Assim, por 

esta leitura, o precedente não revelaria um óbice ao acesso ao Judiciário, mas um 

instituto apto à preservação da segurança jurídica, levando-se em conta os aspectos 

de estabilidade e previsibilidade. 

Ademais, lembre-se da hipótese de revogação do precedente ou de simples 

afastamento dele pela técnica da distinção, quando não se adequar à conjuntura do 

caso que está sendo julgado. 
 
 
 
 

3.6.4 Aplicação de precedente formado por corrupção 
 
 
 

Segundo Nogueira (2011), cogita-se a possibilidade danosa do precedente 

ter sido formado em decorrência de corrupção e, abstraindo-se essa condição, ser 

aplicado a outras ocorrências judiciais, já que haveria vinculação na atividade do juiz 

que não poderia desprezá-lo em razão de uma lógica sistêmica para sua atenção. 

Em contraposição, admite, nessa hipótese, que o problema não estaria no 

sistema de precedentes, mas em fatores outros como a própria corrupção. Não se 

pode esquecer que os precedentes se prestam a evitar a própria corrupção, uma vez 
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que buscam a imparcialidade na decisão judicial, diante do anseio de isonomia nos 
 

diversos casos concretos similares. 
 

Em suas lições, Nogueira (2011:96) assevera que “ainda que o precedente 

seja fruto de corrupção, a adesão a ele deve ser respeitada caso seus fundamentos 

sejam juridicamente relevantes e compatíveis com o ordenamento jurídico”. 

Isso, contudo, não implica dizer que se admite a corrupção nas decisões, 

mas que podem advir deste precedente outras decisões que não contenham esse 

vício, já que desvinculadas de sua origem ilícita, mas válidas pela mesma situação 

de direito. Cardozo (2004:32) lembra, nessa esteira, que as consequências de uma 

decisão podem não ser evidentes de início, mas depois, “mediante comentários e 

exposições, as novas causas extraem-lhe a essência. Ao fim, emerge uma norma ou 

princípio que se torna um dado, um ponto de partida do qual novas linhas surgirão, 

novos cursos serão traçados”. 

Além disso, se posteriormente se constatar que o precedente judicial partiu 

de corrupção, o mesmo se torna inaplicável, porque ilegítimo, e impede que outras 

causas sejam decididas com base em seus argumentos, gerando assim, um dever 

de revogação. Trazendo para o caso brasileiro, conforme assevera Nogueira (2011), 

há, inclusive, a possibilidade de rescisão da sentença transitada em julgado com 

base no art. 485, I, do CPC, e a discussão sobre a matéria de direito poderá ser 

futuramente renovada pelos juízes e Tribunais, o que não impede que se chegue à 

mesma decisão tomada anteriormente. 
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4 DOS INSTITUTOS ATINENTES AOS PRECEDENTES NO COMMON LAW 
 

E SEUS USOS PELA CULTURA JURÍDICA BRASILEIRA 
 
 
 

4.1 PRECEDENTES, DECISÃO JUDICIAL E SÚMULAS: BREVE PERCEPÇÃO 

DOS TEMAS 
 
 

Em tema de precedentes, levando em consideração o desenho histórico da 

evolução nos sistemas jurídicos do civil law e do common law, é possível cogitar de 

sua compreensão a partir dos princípios que lhes são ínsitos e apontam diferenças 

cruciais em relação a outros institutos, como a decisão judicial, o entendimento das 

súmulas, dentre outros. 

Sob o viés denotado e de acordo com as lições de Marinoni (2011:214), os 

precedentes com eficácia vinculante seriam melhor compreendidos a partir de seu 

conteúdo, sobretudo, “das porções que, em seu interior, identificam o que o Tribunal 

realmente pensa acerca de dada questão jurídica”. 

Desse modo, o uso adequado dos precedentes caberia enquanto orientação 

aos jurisdicionados e como força obrigatória aos magistrados, sem que houvesse 

afronta à harmonia nas relações entre os indivíduos ou impedimento à ocorrência de 

novos fatos sociais, afastando-se, sob esta visão, possível alegação de imobilização 

do Direito. A acertada utilização dos precedentes traduz-se no compasso necessário 

ao sistema jurídico quanto à adoção de posicionamentos isonômicos diante de 

casos similares já decididos pelo Judiciário, não traduzindo, tal fato, em impedimento 

ao exercício da Jurisdição. 

O desenvolvimento do direito estaria, portanto, seguro diante das vindouras 

situações litigiosas, permitindo que o conteúdo dos precedentes, em sua abordagem 

interna, pudesse ser limitado ou estendido pela atuação jurisdicional. Com efeito, é 

necessário reafirmar que a ideia sistêmica dos precedentes não pretende criar uma 

cúpula de regras judiciais eternamente válidas e, consequentemente, atrofiadas. Daí 

se falar na utilização de técnicas que possibilitem, por exemplo, a revogação dos 

precedentes a partir de critérios tais que permitam a preservação da confiança no 

Judiciário e no próprio direito, em suas regras e princípios, além da permanência do 

anseio de segurança jurídica. 

Diante dos critérios adotados na revogação dos precedentes, será possível 

tratar, ainda, da antecipação de sua revogação e da graduação dos efeitos dessa 
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decisão, de modo a evitar injustiças na hipótese do precedente não mais refletir os 
 

anseios para os quais inicialmente foi consolidado, levando em conta o interesse na 

proteção à decisão judicial, em respeito, principalmente, ao indivíduo que confiou no 

Estado-juiz. 

Oportunidade para o esclarecimento nestas breves linhas, portanto, atém-se 

à evidente distinção entre a figura dos precedentes e o papel da decisão judicial, na 

medida em que aquele detém determinadas características que elevam uma decisão 

judicial ao status de paradigma, a qual estará apta a policiar a atuação da Jurisdição 

e daqueles a ela submetida. 

Para Summers (1997), no Direito norte-americano, referindo-se ao contexto 

de Nova York, a concepção do precedente, de modo estrito, diz respeito às decisões 

vinculantes de Cortes Superiores de mesma Jurisdição, e ainda, aquelas da mesma 

Corte de apelação, de modo que tais decisões judiciais, uma vez identificadas como 

precedentes, adquirem a força obrigatória. 

A decisão, por si só, não pode ser dita precedente, pois precisa veicular 

matéria de direito, não somente matéria de fato ou apontar meramente aquilo que 

está escrito na lei, sendo certo que as duas últimas hipóteses constituem o conteúdo 

de grande parte das decisões judiciais. 

Além de versar sobre matéria de direito, exige-se ainda, para a configuração 

da decisão como precedente que, em seu bojo, todas as principais argumentações 

jurídicas sobre o ponto de direito tenham sido debatidas e firmadas a partir da 

análise de vários casos concretos, ou seja, a construção da decisão judicial – e, 

portanto, a solução que atenda ao desejo de justiça em várias situações em comum 

–, perpassa pelo amadurecimento das teses e antíteses sobre a questão envolvida 

na perspectiva destes casos. Assim, aduz Marinoni (2011:216): 
Portanto, uma decisão pode não ter os caracteres necessários à 
configuração de precedente, por não tratar de questão de direito ou 
se limitar a afirmar a letra da lei, como pode estar apenas 
reafirmando o precedente. Outrossim, um precedente requer a 
análise dos principais argumentos pertinentes à questão de direito, 
além de poder necessitar de inúmeras decisões para ser 
definitivamente delineado. 
Nesta dimensão fica claro que um precedente não é somente uma 
decisão que tratou de dada questão jurídica com determinada 
aptidão, mas também uma decisão que tem qualidades externas que 
escapam ao seu conteúdo. Em suma, é possível dizer que o 
precedente é a primeira decisão que elabora a tese jurídica ou é a 
decisão que definitivamente a delineia, deixando-a cristalina. 
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Acerca das inúmeras decisões de que trata Marinoni (2011) no trecho acima, 
 

cabe uma pontual observação em relação ao sistema de precedentes e sua conexão 

com o conceito de decisão judicial. Para tanto, parte-se do pressuposto de que para 

a configuração do sistema de precedentes, objetiva-se que casos similares tenham 

decisões paritárias, análogas. Categoricamente, quanto mais os casos postos em 

exame trouxerem pontos convergentes, tanto maior será a perspectiva de a decisão 

judicial moldada ao primeiro caso fazer-se aplicável ao segundo. 

Nesse sentido, por óbvio que os casos não serão exatamente iguais. Assim, 

Schauer (1987:575), admitindo esta ideia, assegurou: “para que uma decisão seja 

precedente para outra decisão, não há necessidade de que os fatos dos casos 

anteriores e posteriores sejam absolutamente idênticos. Caso isso fosse exigido, 

nada seria precedente para nenhum outro caso”40. 

De outro modo, o precedente também necessita ser distinguido em relação à 

súmula. A figura das súmulas assume relevância no cenário jurídico, de início, pelo 

recorte criado a partir do entendimento de um Tribunal sobre determinada questão 

jurídica, sem que isto implique diretamente em eficácia obrigatória, conquanto que 

diante da ausência de metodologia para sua criação, tais súmulas poderiam, ainda, 

não ser aplicadas ou rejeitadas por seu Tribunal de origem. 

O problema de metodologia das súmulas ainda implica em considerar que, 

dado seu aspecto temporal em refletir o pensamento do Tribunal naquele momento, 

não guarda o tratamento devido quanto ao seu uso e à possibilidade de revogação. 

Logo, enquanto uma enunciação de parte da decisão, a súmula assume manifesta 

diferença em relação ao precedente, pois este aponta para uma decisão própria 

qualificada pela tese jurídica intimamente ligada às conjunturas do caso concreto. 

Nesse sentido, diferenciar a súmula do precedente requer o exercício de um 

juízo de comparação entre suas características intrínsecas. Quanto à ideia de força 

obrigatória dos precedentes, vincula-se a sua concepção à elaboração da decisão, 

em atenção ao contraditório entre as partes, resultando na decisão de um processo 

em que se verificou o necessário debate jurídico de fatos determinados. De modo 

diverso, no caso das súmulas, o enunciado advém de várias decisões que, do ponto 

de vista da eficácia em relação a outros litigantes, tem sua legitimidade enfraquecida 

por não se constituir em debate direto entre as partes. 
 
 
 

40 Tradução livre do autor. 
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Retomando a questão do conteúdo das decisões judiciais, sendo a decisão 
 

considerada um precedente há a possibilidade de ocorrência do distinguishing, ou 

seja, a não aplicação do mesmo como consequência da diferença existente entre os 

casos concretos, isto é, o que está em discussão, e o objeto do precedente. Não 

ocorre esta possibilidade no caso das súmulas. Tais encobrem as circunstâncias do 

caso em prol de um enunciado jurídico, contando ainda com um segundo fator, qual 

seja a inércia dos pensadores do direito ao aplica-las, visto que se atêm direta e 

inadequadamente ao conteúdo do verbete, desprezando o exame de adequação aos 

casos e julgados que lhe deram origem. 

Em crítica que também cabe às sumulas, em sua qualificação vinculante, o 

procedimento de anúncio da tese jurídica apenas reflete a posição abraçada em 

outras decisões judiciais, numa conduta que nada acrescerá ao que foi dito pelo 

Tribunal e que, portanto, não teria razão lógica senão para esclarecer o que foi dito. 

Em inferência ao sistema de precedentes, tanto não importa esta elaboração, como 

se justifica a necessidade de um método de entendimento do conteúdo da decisão 

judicial, que se compreende não em mera proclamação, mas em ação intelectiva de 

hermenêutica e identificação do enunciado no bojo do precedente, o que robustece 

a força obrigatória das teses jurisprudenciais. 

Com efeito, mais uma vez contrapondo os sistemas jurídicos, cabe anotar 

que o common law tem como substrato a consideração do conteúdo ou enunciado 

implícito advindo dos casos apresentados na decisão vista como precedente, 

pressupondo, portanto, a extensão da imutabilidade aos fundamentos da decisão. 

Tal interpretação não se verifica, portanto, no contexto das decisões no civil 

law. Por esta razão, a decisão conduz um raciocínio que forma a convicção do juiz a 

partir dos fatos apresentados e do molde ao que diz a norma jurídica. Tomando por 

alicerce o caso brasileiro, em razão do estabelecido no art. 458 do CPC, a decisão 

destina-se a desenhar o caso e as circunstâncias ocorridas no processo, em seu 

relatório; enfrentar as questões de fato e de direito, na fundamentação; e a resolver 

sobre a procedência do pedido, na parte dispositiva. Por este fluxo, a convergência 

lógica entre a fundamentação e o dispositivo se faz ínsita à decisão proferida. 

Ocorre que no direito brasileiro, consoante art. 469 do CPC, a coisa julgada 

material não abarca os fundamentos da sentença, como opção técnica de limitação 

da imutabilidade à parte dispositiva, no que se define como limites objetivos da coisa 

julgada. Reputa-se complexo, nessa visão, entender que os fundamentos no sistema 
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do civil law, mesmo que cruciais para a decisão, teriam importância apenas para as 
 

partes, não sendo considerados em relação a outros indivíduos. 
 

Todavia, para o common law, esta possibilidade é notória, sopesando que a 

fundamentação reflete o significado da decisão judicial de modo a orientar os demais 

jurisdicionados e juízes no tratamento de situações judiciais semelhantes. 

Diferente disto, o civil law considera os fundamentos não como evidências 

das razões da decisão, mas precipuamente por uma determinada situação jurídica, a 

exemplo da que origina a ação declaratória incidental, nos termos do art. 5° do CPC. 

Isto só reforça a ideia de que, neste sistema, há uma preferência pela enunciação da 

lei, em detrimento de sua interpretação em variadas situações práticas. 
 
 
 
 

4.2 ELEMENTOS DO PRECEDENTE JUDICIAL 
 
 
 

4.2.1 A ratio decidendi como elemento fundamental do precedente 
 
 
 

No common law, a ratio decidendi – as razões de decidir – tem um sentido 
 

distinto no núcleo das questões jurídicas levadas ao Judiciário, porquanto que ainda 

que os fundamentos da decisão não estejam estritamente condicionados ao instituto 

da coisa julgada, são importantes para a análise dos precedentes, pois tal decisão 

não repercute apenas em relação às partes. 

De início, cabe esclarecer, com base em Silva (2011:72) que as expressões 

holding e ratio decidendi são sinônimas e aludem ao mesmo elemento da decisão 

judicial, já que “a primeira delas é própria do direito norte-americano, enquanto que a 

segunda, do direito inglês”. 

Neste sentido, a decisão ganha relevância na condição de precedente, em 

virtude do seu significado se fazer necessário em dúplice visão: inicialmente, está 

direcionada aos juízes, objetivando uma postura coerente na aplicação do direito, 

bem como aos jurisdicionados, no tocante à previsibilidade do Judiciário em relação 

a casos que implicam diretamente em suas ações. 

O significado dos precedentes estaria, então, relacionado à motivação, isto 

é, conexo às razões pelas quais a decisão resultou naqueles termos, diga-se, ao 

conteúdo do dispositivo. Logo, para entender o precedente não basta ver o que está 

consignado no dispositivo, mas essencialmente no conteúdo das razões de decidir. 
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A tese jurídica insculpida na decisão – ou a interpretação da norma – está a 
 

conferir substância ao conceito de ratio decidendi. Quer-se consignar, mediante esta 

observação, que a fundamentação não implica necessariamente na razão de decidir, 

visto que é um conceito mais amplo que pode abarcar, inclusive, teses jurídicas que 

não serão levadas diretamente a cabo para o resultado finalístico do processo. 

Uma vez anotada a colocação, é razoável asseverar que no processo civil 

brasileiro a ratio decidendi não encontra figura correspondente, pois dos elementos 

da sentença – relatório, fundamentação e parte dispositiva – não se pode vincular de 

modo individual, quaisquer deles, à tipologia dos precedentes, os quais representam 

um extrato ou uma formulação a partir de todos estes elementos. 

Em verdade, a especificação da parte da decisão capaz de conter um efeito 

vinculante (o binding effect), de modo a obrigar juízes e jurisdicionados à sua 

observância, pressupõe o entendimento de que a ratio constitui um objeto externo, 

formulado a partir de todos estes elementos. Neste contexto, Marinoni (2011:222) 

aduz que: “se o dispositivo é acobertado pela coisa julgada, que dá segurança à 

parte, é a ratio decidendi que, com o sistema do stare decisis, tem força obrigatória, 

vinculando a magistratura e conferindo segurança aos jurisdicionados”. 

Questão que desponta na doutrina refere-se à possibilidade de interpretação 

dos precedentes. É possível destacar que o sentido da interpretação não estaria, por 

coerente, ligado à especificação do conteúdo, mas às porções que estão aptas a 

caracterizar o precedente, especialmente na determinação de sua ratio, de modo 

que tais partes apontam, em última análise, os efeitos decorrentes, a exemplo do 

efeito obrigatório. 

A interpretação de um dado precedente pelas Cortes aos casos expostos, 

mais que uma delimitação da sua ratio, se vale do raciocínio por analogia que, no 

ensejo de um direito jurisprudencial, está amparado em técnicas jurídicas como o 

distinguishing e o overruling. Primariamente, tendo em vista que tais institutos serão 

minuciosamente abordados em subtítulo próprio, pode-se conceber o distinguishing 

como técnica que os juízes promovem para chegar-se à distinção entre um caso e 

outro ou, em caso contrário, à aplicação do precedente; é diferente, pois, do 

overruling, conhecido precipuamente como a técnica de revogação (ou superação) 

dos precedentes. 

Por tal dicção, há de se considerar a dificuldade em encontrar uma definição 

de ratio decidendi que esteja de pronto assimilável na essência da própria decisão 
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judicial. Conforme explana Marinoni (2011), há não só uma imprecisão quanto ao 
 

conceito da ratio decidendi, mas, principalmente, quanto ao método que seja capaz 

de conduzir à sua exata especificação. Em seus estudos, trouxe em consideração os 

métodos de maior notoriedade: teste de Wambaugth e o método de Goodhart. 

De acordo com o teste de Wambaugth, a ratio decidendi é uma regra geral 

que, se ausente, acarreta consequências na forma de decisão, mediante prévia 

inversão de proposições relativas ao caso. Em crítica assinalada para sustentar a 

incoerência deste teste, o autor alerta que o teste seria considerado falho ao admitir 

a hipótese, após a inversão de proposições, de existência de dois fundamentos 

aptos a, de modo isolado, conduzir à mesma solução. 

Por outro lado, o método de Goodhart defende que a identificação da ratio 

se dá mediante a consideração dos fatos – aos quais se confere maior evidência –, 

tratados como fundamentais ou materiais pelo juiz, e da sua decisão neles baseada. 

Dessa forma, para Goodhart, após a particularização de todos os fatos do caso, 

conforme examinados pelo magistrado, caberia, então, identificar quais destes o juiz 

admitiu como materiais ou fundamentais para decidir, de modo que para a ratio, 

além disso, também seria relevante a decisão que neles se fundou. 

Cumpre, por fim, duas colocações sobre o método de Goodhart: a possível 

conclusão sobre fatos hipotéticos, não determinados pela Corte, não constituiria ratio 

decidendi, mas obiter dictum – como se verá adiante, trata-se da porção da decisão 

que não detém efeito vinculante. Além disso, os casos iguais vislumbrados a partir 

de seu método seriam assistidos como precedentes vinculantes por qualquer Corte, 

notados desta maneira desde que inexistissem outros fatos materiais no caso sob 

análise. 

Destarte, a ratio decidendi, ainda que de tormentosa significação, implica em 

pressupor tanto a atuação do juiz na assimilação dos fatos do caso, na medida em 

que a ratio seria a decisão que deles advém, quanto as razões que apontam a regra 

que confere solução ao caso. A delimitação destas circunstâncias fáticas, decerto, 

alude à concepção de que a ratio decidendi implica em uma restrição se comparada 

ao método normativo, considerando as vicissitudes dos fatos e das particularidades 

inerentes a cada um deles. 

Contudo, sob o manto do princípio da igualdade, se impõe a tarefa de cotejar 

uma mesma solução a casos análogos, assim entendidos após o molde de fatos 

semelhantes, cuja análise necessita das razões inseridas em decisão tomada em 
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caso anterior. Nessa perspectiva, o método fático, a partir do qual se extrai as 
 

razões para a decisão, seria imperioso para a concepção racional do precedente, ou 

ainda, do correto amoldamento do caso em julgamento ao caso dito precedente. 
 
 
 
 

4.2.2 O obiter dictum e sua tangencialidade em relação à formação da ratio 
 

decidendi 
 
 
 

A pouco se mencionou a possibilidade de ocorrência da obiter dictum. Não 
 

por acaso. O entendimento deste instituto está intimamente atrelado ao conceito de 

ratio decidendi41. Até meados do século XIX, diante da tentativa de diferenciação 

dos institutos, a obter dictum apresentava o caráter de pronunciamento da Corte 

como sendo um argumento extrajudicial. 

Como característica peculiar do common law, em virtude da valorização dos 

fundamentos da decisão, importava então constatar qual a parte desta configuraria 

as razões efetivas de decidir, assinalando o efeito obrigatório e deixando à margem 

a parcela da decisão que não lhe era essencial. 

Essa particularidade não se verifica no civil law, pois os efeitos da sentença 

importam às partes, logo, a motivação não teria outra tarefa senão ligar os fatos à 

prescrição da norma. Nesse sistema, sopesando o imperativo de segurança jurídica, 

o realce recai sobre o dispositivo, ao qual se aplica a força da coisa julgada. 

Assim, no common law, para entendimento dos fundamentos da decisão, o 

caminho inicial seria compreender que para o conceito de obiter dictum, far-se-ia 

necessário, antes, extrair a ratio decidendi, como sendo as razões de decidir. Logo, 

compondo-se a fundamentação também de outras questões dispensáveis ao 

alcance da decisão, ao envolvimento dos fatos do caso ou sobre pontos que não 

dizem respeito ao caso, caracterizar-se-ia, portanto, a obter dicta (no plural). 

Em suas anotações, Marinoni (2011:237-238), trazendo à baila a visão de 

Cross (1991), destaca importante exemplo diferenciador dos institutos: 
 
 
41 São cabíveis, a respeito dessa questão as palavras de Garapon e Papapoulos (2008:34): “Somente 
o suporte central da decisão – designado pelo nome de ratio decidendi – tem realmente autoridade. 
As observações incidentes do juiz, as motivações pedagógicas da decisão – o obiter dictum –, assim 
como os argumentos dos juízes cuja opinião não prevaleceu – opinião dissidente – não engajam as 
jurisdições subordinadas mas têm um valor de persuasão importante. O precedente jurisprudencial 
emanado das jurisdições superiores estabelece um liame com aquelas que lhes são subordinadas e 
exerce nos outros casos um poder de influência que não se pode menosprezar.” 
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Em caso submetido à Câmara dos Lordes, The Minister of Health v. 
The King, ex parte Yaffé, também estavam presentes duas questões. 
Neste caso, em que se buscava anular uma ordem do Ministro da 
Saúde, foram apresentadas duas defesas: uma afirmando que a 
Corte não tinha competência para examinar a validade da ordem e 
outra no sentido de que a ordem era válida, pois autorizada pelo 
Housing Act, de 1925. A House of Lords, por votação unânime de 
seus membros, julgou contra o Ministro no primeiro ponto, mas por 
quatro votos contra um, decidiu segunda questão em seu favor. O 
resultado da segunda questão era certamente ratio decidendi, mas 
houve dúvida sobre o significado da resolução do primeiro ponto. 
Seria possível dizer que, como a segunda questão dava ganho de 
causa ao Ministro, não era necessário analisar a primeira questão, 
que, por este motivo, seria obiter dictum. Porém, além de esta 
questão ter sido analisada em primeiro lugar, ela constituía um 
antecedente lógico no raciocínio dos juízes, ou seja, um ponto que, 
por lógica, necessariamente deveria ser analisado para que a Corte 
pudesse adentrar na análise do segundo ponto. 

 
De acordo com o exemplo proporcionado, que expressa o entendimento de 

Cross citado por Marinoni (2011), a obiter dictum se caracterizará como as questões 

tratadas pelo Tribunal e que não forem proeminentes para o deslinde da causa, não 

obstante façam parte da fundamentação42. 

Cuida-se, então, de destacar que haveria a necessidade de análise do 

instituto caso a caso, dado que em alguns, a obiter dictum poderá representar, em 

alguma medida, o efeito persuasivo – de intensidade similar ao efeito obrigatório da 

ratio decidendi, enquanto que em outros, poderão, todavia, sobrelevar que dada 

porção da decisão, enquanto obiter dictum, sequer deveria ter sido citada, por se 

constituir em argumento irrelevante ou periférico, ou até mesmo, como excesso de 

argumentação. 

Rasmusen (1994) aduz que a distinção entre os conceitos de ratio dicidendi 

e obiter dictum implica na circunscrição à criação do novo direito, no sentido de 

manter o equilíbrio de obediência do precedente (precedente-obeying equilibrium). 

Quer-se com isto destacar que para a criação do novo direito, os juízes precisariam 

aguardar novos casos para apreciação, de modo que somente após a delimitação 

da ratio decidendi – também chamada de holding – seria possível apontar a matéria 

de direito decisiva para o caso, a qual constituiria, pois, precedente obrigatório. Sob 

esta perspectiva, as obiter dicta seriam manifestações irrelevantes sobre o caso, que 
 
 
42 O pensamento de Cross (1991) sobre a ratio decidendi e o obiter dictum tem relação com o 
tratamento das questões independentes e dependentes – fazendo alusão ainda, em dado instante, às 
questões interdependentes – para justificar a qualificação a ser conferida para a porção da decisão 
que se caracteriza como obiter dictum. 
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não vinculariam juízes futuros, sob pena de ocorrendo – em hipótese que desde logo 
 

não admissível –, permitir a criação de novo direito de forma ilimitada. 
 

Pela distinção cogitada, vê-se com clareza que a ratio decidendi importa na 

correta definição do sentido do precedente para o common law quando, em acertado 

entendimento, traz a resolução do caso e não das questões nele envolvidas – e que, 

portanto, podem ser discutidas no Tribunal –, sendo que pelo sentido desta acepção, 

os jurisdicionados e juízes são informados de como os casos posteriores devem ser 

tratados. Eis, portanto, o distintivo do common law no tocante à acurada significação 

da ratio decidendi. 

O case law ou sistema da casos, assim entendido o sistema de precedentes 

– stare decisis –, se ancora no julgamento dado às situações postas à análise do 

Tribunal. Para casos subsequentes, a ordem se impõe no sentido de invocar a ratio 

decidendi de casos anteriormente submetidos à análise. A esse respeito, assinala-se 

que as razões de decidir não se vinculam à posição favorável ou desfavorável à 

qualquer das partes, mas estritamente partem do pressuposto de serem necessárias 

para se chegar ao resultado do caso. 

Desta maneira, a adequada visualização da ratio decidendi tem importância 

definida, pois a partir da análise dos casos antes julgados, caberá aos juízes não só 

trazer à baila o precedente, mas também delimitar a parte que se lhe aplica ao caso 

sob julgamento, apontando, tangencialmente, a obiter dictum. Consiste, então, na 

atividade de extrair os pontos de direito que, relacionados ao caso julgado e exibido 

pela Corte, realmente constitui-se em base para sua solução. 

E, não se pense que a exata formação da ratio seja tarefa célere. Situações 

há em que a ratio necessita ser constituída paulatinamente, pois julgamentos futuros 

podem confiar-lhe outra conformação. Em verdade, não se fala em formação de uma 

nova ratio, ou ainda, em evento de distinguishing ou overruling, como será explicado 

adiante, mas da necessidade de complementação de seu sentido, seja por redução 

ou por acréscimo de esclarecimentos que recaem sobre o verbo complementar. 
 
 
 
 

4.2.3 A teoria brasileira da transcendência dos motivos determinantes 
 
 
 

Diante da colocação quanto aos elementos do precedente judicial e de suas 

peculiaridades, é possível inferir que no sistema common law o efeito vinculante é 
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uma consequência natural da delimitação da ratio decidendi contida no precedente, 
 

o qual foi decidido (e julgado) em um ou vários casos concretos colocados ao exame 

do Judiciário. 

Por outro lado, a lógica apresentada no Brasil, em princípio, é inversa no 

tocante ao objeto do processo, isto é, a decisão dotada de efeito vinculante se 

apresenta como resultado de um julgamento de processo objetivo pelo STF, como 

ocorre nas ações diretas de inconstitucionalidade, não prescindindo de um ou mais 

casos concretos. Frise-se, a guisa de esclarecimento, que este entendimento é o 

que se têm preliminarmente. 

Ao notar essa diferença, Carvalho (2011) desenvolve dois questionamentos 

sucessivos: em primeiro lugar, indaga a forma de extração da ratio decidendi das 

decisões proferidas pelo STF em de controle abstrato, porquanto que não haveria 

caso concreto para análise e, na sequência, se fosse possível extraí-la, como este 

precedente judicial poderia ser aplicado de forma obrigatória a casos futuros. 

Para responder a essas indagações, Carvalho (2011:168) lembra parcela da 

literatura jurídica43 que tem se manifestado no sentido de que a eficácia vinculante 

também está presente nos motivos determinantes da decisão do STF e, na tentativa 

de conceituar, assevera que: 
A teoria da eficácia transcendente dos motivos determinantes, por 
sua vez, tem por pressuposto a extensão dos efeitos vinculantes e 
erga omnes aos fundamentos contidos na decisão judicial e não 
apenas ao dispositivo do julgado, o que implica no reconhecimento 
da subordinação das demais instâncias do Poder Judiciário e da 
Administração Pública à fundamentação delineada pela Suprema 
Corte em suas decisões. 

 
Assim, Gonçalves (2008) também leciona que por esta teoria se atribui efeito 

 

vinculante não só a parte dispositiva, mas, sobretudo, aos fundamentos, enquanto 

ratio decidendi, da decisão da Corte constitucional nas hipóteses de ação direta de 

inconstitucionalidade, a fim de que tanto o Poder Judiciário, quanto a Administração, 

a observe em casos futuros. 

Como uma teoria que veio sendo construída, em grande parte, pela própria 

jurisprudência do STF, importa destacar que o seu surgimento no direito brasileiro 

está ligado ao voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento de medida 
 
 

43 Dentre outros autores, Carvalho (2011) cita Gilmar Ferreira Mendes (1999) – inclusive em obra em 
coautoria com Ives Gandra Martins (2001), Roger Stiefelmann Leal (2006), Marcelo Alves Dias de 
Souza (2006), Glauco Salomão Leite (2007), Luís Guilherme Marinoni (2010), dentre outros citados e 
referenciados em sua dissertação. 
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cautelar na Rcl. 2.126/SP44. Citada Reclamação foi ajuizada pelo município de 
 

Itapeva/SP em face de ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo que ofendia a decisão do STF na ADI 1.662/SP, já que aludido 

Presidente teria determinado o sequestro de valores públicos para o adimplemento 

de precatórios, na forma do art. 100, § 2º, da CF/88, cuja redação foi dada pela EC 

n. 30/2000. 

Nesta reclamação, o Ministro Relator Gilmar Mendes, depois de esclarecer 

que o ato questionado pelo município reclamante não tinha ligação direta com a 

matéria de fundo decidida pela Suprema Corte na ADI 1.661/SP45, argumentou que 

o alcance do efeito vinculante das decisões não pode estar limitado ao dispositivo, 

isto é, deve considerar os fundamentos determinantes da decisão. 

Assim, na reclamação em comento, o Relator proferiu decisão monocrática e 

adotou a expansão do efeito vinculante dos fundamentos da decisão proferida na 

ADI 1.662/SP, de modo que nessa interpretação, não estaria autorizada a expedição 

da ordem de sequestro contra o município reclamante, pela não inclusão em seu 

orçamento de quantia suficiente ao pagamento de precatórios judiciais pelo Tribunal 

de Justiça, inclusive como forma de salvaguardar a continuidade da prestação dos 

serviços públicos municipais. 

Apenas para reforçar, a questão também foi discutida na Rcl. 1.987/DF46, 

sob a relatoria do Ministro Maurício Corrêa. Não obstante, com o passar dos anos, o 
 
 
44 STF, Rcl. 2.126/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 19.08.2002. 
45 STF, ADI 1662/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 19.09.2003. No bojo desta ADI, o ato atacado foi a 
instrução normativa do TST (IN nº 11/97), que equiparava à hipóteses de preterição a não inclusão na 
lei orçamentária e o pagamento inidôneo do precatório devido, como capazes de possibilitar o 
sequestro de verbas. O STF decidiu que, mesmo com a superveniência da Emenda Constitucional 
30, de 13 de setembro de 2000, não houve a criação de nova modalidade de sequestro de verbas 
públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo 
inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que a autoriza somente para o 
caso de preterição do direito de precedência do credor, declarando, por conseguinte, a 
inconstitucionalidade da aludida instrução normativa do TST. 
46 STF, Rcl. 1.987/DF, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 21.05.2004. Vide parte da ementa: “Reclamação. 
Cabimento. Afronta à decisão proferida na ADI 1662-SP. Sequestro de verbas públicas. Precatório. 
Vencimento do prazo para pagamento. Emenda Constitucional 30/00. Parágrafo 2º do artigo 100 da 
Constituição Federal. (...) 4. Ausente a existência de preterição, que autorize o sequestro, revela-se 
evidente a violação ao conteúdo essencial do acórdão proferido na mencionada ação direta, que 
possui eficácia erga omnes e efeito vinculante. A decisão do Tribunal, em substância, teve sua 
autoridade desrespeitada de forma a legitimar o uso do instituto da reclamação. Hipótese a justificar a 
transcendência sobre a parte dispositiva dos motivos que embasaram a decisão e dos princípios por 
ela consagrados, uma vez que os fundamentos resultantes da interpretação da Constituição devem 
ser observados por todos os tribunais e autoridades, contexto que contribui para a preservação e 
desenvolvimento da ordem constitucional. 5. Mérito. Vencimento do prazo para pagamento de 
precatório. Circunstância insuficiente para legitimar a determinação de seqüestro. Contrariedade à 
autoridade da decisão proferida na ADI 1662. Reclamação admitida e julgada procedente”. 
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STF proferiu várias decisões, algumas admitindo47 a teoria, outras, rejeitando-a48, de 
 

modo que não se vislumbrou ainda uma posição definitiva da Corte sobre o assunto. 
E é, nesse sentido de “ausência de definição”, que se traz parte interessante 

da decisão monocrática proferida na Rcl. 5.241/AL49, sem embargo de outras de teor 

parecido, em que a Relatora Ministra Ellen Gracie detalha coloca essa questão: 
Todavia, ainda que assim não fosse, cumpre-se assinalar que melhor 
sorte não teria o reclamante no presente caso. É que não é cabível a 
aplicação da denominada “Teoria da Transcendência dos Motivos 
Determinantes”, como quer o reclamante. Nesse sentido destaco os 
trechos das seguintes decisões proferidas por eminentes Ministros 
desta Corte, verbis: 
‘(...) 10. O Plenário deste Tribunal ainda não fixou entendimento no 
sentido de afirmar a transcendência das razões de decidir nas ações 
constitucionais. 11. Por ora persiste o entendimento, do Colegiado, 
segundo o qual a ausência de identidade ‘perfeita’ entre o ato 
impugnado e a decisão apontada como violada é circunstância que 
inviabiliza o conhecimento da reclamação. (...)’ (Reclamação 
6.495/SP, rel. Min. Eros Grau, DJE 04.12.2008, destaquei) (...) 
‘(...) Portanto, seus efeitos vinculantes restringem-se ao objeto de 
cada ação (as normas impugnadas). Quero dizer, com isso, que a 
‘transcendência dos motivos determinantes’ não autoriza o manejo 
de reclamação constitucional , mais ainda quando tal teoria não tem 
pacífico acolhimento neste Supremo Tribunal. (...)’ (Reclamação 
7.336/SP, rel. Min. Carlos Britto, DJE 03.02.2009). (grifos originais) 

 
 

Destarte, enquanto se aguarda uma posição definitiva do STF, a literatura 
 

jurídica se debruça sobre o tema, de forma a dar corpo à teoria da transcendência 

dos motivos da decisão, com base em preceitos de segurança jurídica, celeridade, 

previsibilidade, isonomia, dentre outros, os quais foram abordados no item 3.5 deste 

trabalho. 
 
 
 
 

4.3 DISTINGUISHING: A TÉCNICA DA DISTINÇÃO 
 
 
 

O dinamismo dos novos casos levados à análise do Judiciário é elemento 

crucial para a identificação da ratio decidendi, pois o precedente visa projetar-se a 

situações futuras que, numa perspectiva abstrata, não seria possível. Desta forma, 

como citado anteriormente, o exercício de um juízo de comparação é indispensável 
 
 
 

47 Pela aceitação da teoria: Rcl–MC 2.986/SE, DJ 18/03/2005; Rcl. 2.363/PA, DJ 23/10/2003 e; Rcl.-
MC 3.880/SE, DJ 18/11/2005. 
48 Pela Rejeição: Rcl-MC 4.614/ RS, DJ 16/10/2006 e; Rcl 2.990-AgR/RN, DJE 14/09/2007. 
49 STF, Rcl 5.241/AL, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 07.08.2009. 
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à aplicação da ratio decidendi, ou seja, fixar em paralelo a ratio do precedente com a 
 

ratio do caso em julgamento, com análise de suas circunstâncias fáticas. 
 

Neste ínterim, portanto, surge no common law a figura do distinguishing, tido 

como verdadeira técnica jurídica de aplicação dos precedentes mediante a atividade 

de diferenciação de casos, cuja finalidade é comprovar que havendo distinções entre 

estes, a ratio do precedente não se incidiria ao novo caso (sob julgamento). 

Para Andrews (2012:21), o distinguishing “é uma técnica, típica do common 

law, consistente em não se aplicar o precedente quando o caso a ser decidido 

apresenta uma peculiaridade, que autoriza o afastamento da rule e que a decisão 

seja tomada independentemente daquela.”50 

Por meio de uma regra que tem por finalidade identificar a existência ou não 

de diferença entre os casos, o pressuposto para análise do caso sob a técnica do 

distinguishing é a delimitação da ratio decidendi do precedente, em particular, dos 

fatos materiais observados pelo órgão jurisdicional ao proferir sua decisão. Somente 

após, portanto, é que seria possível estabelecer um raciocínio dedutivo no sentido 

de distanciar ou opor as conjunturas dos casos, de modo que em hipótese positiva, 

o precedente não seria utilizado no caso a ser proferida a decisão. 

Como questão de especial destaque, Duxbury (2008:114), após esclarecer 

que o distinguishind insurge como a ação dos juízes em fazer a distinção entre um 

caso e outro, avisa que “o fato de os juízes terem o poder de distinguir não significa 

que eles podem desprezar o precedente sempre que lhes for conveniente”51. Isto 

porque, se o magistrado, no common law, usa de fatos que se mostram irrelevantes 

do ponto de vista material, não dificilmente serão percebidos por uma análise 

acurada dos termos processuais. 

Não sendo, pois, qualquer distinção que justifica a técnica do distinguishing, 

revela-se importante a existência de uma justificativa convincente do magistrado ao 

delimitar as diferenças fáticas substanciais para o fim de não se aplicar o precedente 

em dado caso. Revelando essa preocupação quanto à inexistência ou penumbra no 

que tange aos critérios a serem considerados para apreciação do distinguishing é 

que Marinoni (2011:328) assevera: 
Note-se que, exatamente pela circunstância de que o distinguishing 
depende de justificativa, há que se ter uma pauta racional uniforme 

 
 
50 O conceito encontra-se no glossário da obra, elaborado pela profa. Teresa Wambier. 
51 Tradução livre do autor. No original: “That judges have the power to distinguish does not mean they 
can flout precedente whenever it suits them”. 
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na identificação dos seus critérios. Ou melhor, há que se uniformizar 
a aplicação dos próprios critérios para a realização do distinguishing, 
criando-se aí também uma obrigação de se respeitarem as decisões 
passadas. 

 
Assim, tendo por substrato que o distinguishing se apresenta, então, como 

uma declaração negativa de que o direito delineado no precedente não deve ser 

levado a cabo para decidir o caso sob julgamento, não necessariamente esta ‘não 

adoção’ implicaria em reconhecer que há erro substancial no mesmo ou, em outras 

palavras, que haveria um indicativo para sua revogação. 

Isto porque, a técnica em questão se mostra condizente para que o juiz, em 

primeira linha de pensamento, consiga desenvolver um raciocínio que o conduza a 

uma solução acertada ao caso, de modo a evitar a prolação de uma decisão que vá 

de encontro a um precedente adequado, isto é, aquele que não guarda diferenças 

substanciais em suas circunstâncias fáticas com o caso em exame. Do contrário, ou 

seja, havendo distinção, a hipótese seria de afastamento do precedente judicial e, 

portanto, autorizado o magistrado a proferir uma nova decisão para o caso. 

Diante desta perspectiva, algumas ilações preliminares são relevantes: em 

um primeiro ponto, há de se entender que o afastamento do precedente mediante o 

uso da técnica do distinguishing não estabelece, de imediato, que o mesmo está 

equivocado, mas que é inaplicável ao caso (inapplicable law); que, diante deste fato, 

poder-se-ia questionar a integridade do precedente no tocante ao seu conteúdo e 

força, de modo que somente na hipótese de reiterados afastamentos seria possível 

cogitar de seu enfraquecimento enquanto autoridade vinculante, o que consistiria em 

uma espécie de perda natural de credibilidade diante de tantas distinções. 

Por fim, a prolação de uma nova decisão não seria de pronto a constatação 

de um novo direito ou sua criação, ou ainda, que estes são os fins do juiz, porquanto 

que se este atua para conferir uma resolução aos casos que lhes são apresentados, 

até teria seu trabalho reduzido se constatasse, após exercer um juízo sobre dois ou 

mais casos com escora na técnica do distinguishing, que um dos precedentes 

deveria ser aplicado por não guardar distinções substanciais. 

É de se registrar, portanto, que embora estes não sejam os fins perseguidos 

pelo juiz, tangencialmente, não se exclui a suposição de, por meio do distinguishing, 

dar ensejo à adequação de um precedente agregando-lhe fatos materiais novos, 

ínsitos ao caso sob análise e que, por óbvio, não torna este uma hipótese 

integralmente distinta do caso do precedente, pois ambos terão o mesmo resultado. 
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Cogita-se, pois, a admissão de que a técnica do distinguishing permite a 
 

alteração ou ajuste do precedente no que tange à mudança de sua ratio decidendi, 

com a continuidade da aplicação do mesmo resultado ao novo caso. A viabilidade do 

distinguishing, neste caso, estaria condicionada à acomodação do novo fato à ratio 

decidendi, não o tornando incompatível com o resultado original do precedente, pois, 

do oposto, haveria ilegitimidade na aplicação da técnica do distinguishing. 
 
 
 
 

4.3.1 A distinção como técnica dos precedentes em aplicação pelo Supremo 
 

Tribunal Federal 
 
 
 

Para ilustrar a aplicação do distinguishing pelo STF, registrando-se, desde 

logo, que a Corte detém distinções interessantes tanto em decisões proferidas em 

sede de controle concentrado, quanto em controle difuso – demostrando que o 

sistema jurídico brasileiro está aderente à lógica desta técnica de aplicação dos 

precedentes –, tome-se por base o julgamento proferido na Ação Declaratória de 

Constitucionalidade n. 4, que teve por objeto a declaração de constitucionalidade do 

art. 1º da Lei nº. 9.494/97. 

Citado dispositivo52 trouxe a vedação ao deferimento de qualquer medida de 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, cujo escopo fosse a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos; a concessão de aumentos ou a extensão de 

vantagens; o pagamento de vencimentos ou vantagens a servidores; ou, ainda, o 

deferimento de tais medidas quando esgotassem, no todo ou em parte, o objeto da 

ação. 

Ao analisar a questão, o STF, vislumbrando razoável a constitucionalidade 

da norma, deferiu liminar com o objetivo de suspender quaisquer decisões de cunho 

antecipatório sobre a hipótese de constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 

1º da Lei nº. 9.494/97, de modo que mediante tal ato, proibiu o deferimento de 

qualquer antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que envolvesse a questão. 
 
 
52 Veja-se o dispositivo suscitado e os que lhe são conexos, para aprofundamento do contexto, com a 
ressalva, desde logo, que as Leis nº 4.348/64 e 5.021/66 – citadas abaixo – foram expressamente 
revogadas pela nova Lei do Mandado de Segurança, Lei nº 12.016/09: O art. 1º da Lei nº 9.494/97 
registra que: “Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o 
disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e 
seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho 
de 1992”. 
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O distinguishing conexo a esta ADC consubstancia-se na análise da decisão 

proferida pelo STF na Reclamação nº 1.132-1/RS53, em que se arguiu inobservância 

ao julgamento proferido pela Corte Constitucional na ADC n. 454. 
Segundo consta na Reclamação, o Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da 

Comarca de Porto Alegre teria deferido antecipação dos efeitos da tutela em face do 

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, para o fim de 

determinar que a entidade efetuasse o pagamento de complementação do valor de 

pensão devida à viúva de um servidor público. 

De início, o caso colacionado figurava hipótese compatível com a proibição 

reluzente da decisão proferida na ADC n. 04. Todavia, processada a Reclamação, o 

STF indeferiu a liminar que havia sido requerida, com a finalidade de suspender a 

antecipação dos efeitos da tutela contra a qual investia. Segundo o exame realizado 

pela Corte Constitucional, o caso trazido com a Reclamação continha circunstâncias 

particulares que o distinguiam do âmbito de incidência da decisão liminar proferida 

pela via do controle concentrado. 

Dentre outros argumentos55, dois pontos afloraram na hipótese, sob a ótica 

do distinguishing: o primeiro, de ordem fática, apontava que a viúva beneficiada pela 

antecipação dos efeitos da tutela, nos termos da ação que acendeu a Reclamação, 

tinha oitenta e seis anos e necessitava do valor, por seu caráter de verba alimentar; 

o segundo, de ordem jurisprudencial, destacava que a tese na qual se requeria a 

complementação de pensão tinha escora em decisões do próprio STF, no sentido de 

reconhecer a auto aplicabilidade do art. 40, §5º da CF/88, na redação anterior à EC 

n. 20/98, pois o valor da pensão deveria satisfazer à integralidade dos vencimentos 

ou proventos percebidos pelo inativo em vida, e ainda, deveria ser revista na mesma 

data e proporção em que modificada a remuneração dos servidores em atividade. 

Por conseguinte, as distinções circunstanciais têm por base duas hipóteses, 

quais sejam: a diferença entre os casos funda-se na verificação da existência de 
 
 

53 Ag. Reg. Na Rcl. Nº 1.132-1-RS, Min. Rel. Celso de Mello, decisão de 23 mar. 2000, DJ de 04 abr. 
2003, p. 39, unânime. 
54 STF, Plenário, MC na ADC 4, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 21.05.2009. 
55 Outro argumento colacionado na decisão foi com base no exercício de uma interpretação 
gramatical (filológica) da Lei 9.494/1997, que, por sua literalidade vedaria o deferimento de 
antecipação de tutela tão somente quanto aos vencimentos e vantagens de servidores públicos, não 
se aplicando, pois, a questões relativas a pensões previdenciárias, cujos beneficiados seriam não 
propriamente o servidor, mas seus dependentes. Não se dá maior destaque a este argumento, tanto 
por não levar em conta a “vontade da lei” (interpretação lógica) – a preservação do equilíbrio 
financeiro da Fazenda Pública e os impactos decorrentes dessa questão –, quanto por não ser o foco 
da presente abordagem. 
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distintivos fáticos que embasavam um tratamento diferenciado do caso objeto da 
 

Reclamação (idade avançada da autora e a posição majoritária jurisprudencial em 

favor de sua tese); ou, que a distinção se justificaria diante de um conflito normativo 

entre a regra constante do precedente (a favor da manutenção da antecipação da 

tutela) e outra, a favor do caso, decorrente de imperativos como a dignidade da 

pessoa humana (pela idade da requerente), do direito à isonomia (sob o princípio da 

igualdade substancial a justificar o tratamento distinto em relação aos servidores de 

um modo geral), o direito de acesso à justiça (pela tutela jurisdicional à postulante 

em vida) e, por fim, pela interpretação dada pelo próprio STF ao art. 40, §5º, CF. 

Por este caso, verificando o conflito de normas, é de se aduzir que o STF, 

mesmo considerando constitucional, em regra, a lei que vedava o deferimento de 

antecipação de tutela em face da Fazenda Pública, entendeu pela flexibilização da 

decisão tida na ADC n. 4, a qual não deveria ser aplicada naquele caso56. É, pois, 

uma expressão do mecanismo da distinção para a articulação entre os sistemas de 

controle concentrado e de controle difuso de constitucionalidade. 

Por fim, considerando o envolvimento do sistema brasileiro nos precedentes, 

é de se admitir que a norma extraída de uma decisão passe a situar em um contínuo 

processo de construção, lapidação, reelaboração e mesmo, reformulação, mediante 

o exercício recíproco entre as Cortes envolvidas, as partes e as razões expostas, de 

modo que em casos como o do exemplo, a norma de um precedente extraído por 

distinção possa, inclusive, se reverter em outros casos.57 
 
 
 
 

4.3.2 A distinção considerando as súmulas 
 
 
 

Ao se abordar o tema de precedentes judiciais, deve-se trazer à baila a sua 
 

aplicabilidade em face das súmulas, em especial, em matéria de uso da técnica de 
 
 
56 Relacionado à ADC nº 4, mas em situações diversas, a prática traz outras experiências. Veja-se, de 
início: STF, AgR na Rcl no 5.174, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJE 06.02.2009; cuja ementa é: 
“Magistratura. Magistrado. Aposentado. Ferias não gozadas. Pagamento em pecúnia. Indenização. 
Tutela antecipada contra a Fazenda Publica. Verba que não constitui subsídio, vencimento, salario, 
nem vantagem pecuniária. Ofensa a liminar deferida na ADC nº 4. Não ocorrência. Situação não 
compreendida pelo art. 1o da Lei no 9.494/97. Reclamação julgada improcedente. Agravo improvido. 
Precedentes. Não ofende a decisão liminar proferida na ADC nº 4, a antecipação de tutela que 
implica ordem de pagamento de verba de caráter indenizatório. (grifo do autor) 
57 Depois de reiteradas decisões sobre este tema, o STF, em sessão plenária de 26 nov. 2003, editou 
a súmula nº 729, com a seguinte redação: “A decisão na ação direta de constitucionalidade não se 
aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”. 
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distinção. Conquanto, é preciso considerar que as súmulas não têm o condão de 
 

acomodar todas as situações fáticas, dada a sua generalidade e abstração. 
 

Com efeito, para Mello (2008), é admissível a ocorrência de hipótese em que 

os enunciados sumulares, por seu caráter excessivamente genérico, possam vir a 

abranger, de modo indevido, situações que não foram antevistas no momento de 

sua formulação, ou mesmo entrar em colisão, em episódios específicos, com outros 

verbetes, ou ainda, com outros julgados. Daí, portanto, admitir-se a realização de 

distinções (distinguishing). 

Para ilustrar a questão, veja-se o caso paradigmático vislumbrado mediante 

o julgamento do HC n. 85.185-1/SP58. O caso ventilado versava sobre a alegação, 

pelo paciente, de ausência de justa causa para a ação penal, no bojo da qual estava 

sendo processado pela suposta prática dos crimes tributários delineados no art. 1º, 

incs. I e IV, da Lei nº 8.137/90, considerando, enquanto pano de fundo de sua 

arguição, a pendência de julgamento, em sede administrativa, do recurso interposto 

contra o lançamento tributário, que justamente discutia a existência do débito. Logo, 

o paciente afirmava que tal decisão seria pressuposto lógico da configuração de 

ilícito contra a ordem tributária. 

Até chegar-se ao HC sobredito, foram duas as tentativas de trancamento da 

ação penal: inicialmente, o paciente impetrou habeas corpus ao Tribunal Regional 

da 3ª Região59, direcionado à decisão que havia determinado o seu interrogatório, e, 

portanto, recusado pelo relator, sob o motivo de que o desfecho do procedimento 

administrativo não seria necessário à configuração da materialidade do delito; após, 

o requerente repetiu o pedido junto ao STJ60, tendo-se negado seguimento ao novo 

habeas corpus, pois não seria cabível contra o indeferimento da liminar “a não ser 

em casos de evidente ilegalidade, sob pena de indevida supressão de instância”. 

Diante da negativa, o impetrante ajuizou, então, um terceiro habeas corpus 

perante o STF. É importante advertir que esta hipótese implicaria nova negativa ao 

habeas corpus, justamente pela vedação à supressão da instância nos termos do 

verbete súmula n. 691, STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer 

de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus 

requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
 
 
58 STF, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. de 10 ago 2005, DJ de 01 set 2006. 
59 HC n. 18.108, TRF3, Rel. Des. André Nabarrete. 
60 HC n. 39.955, STJ, Rel. Min. Gilson Dipp. 
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Apesar de não ser vinculante, a súmula em contexto amoldava-se de modo 
 

coerente, prima facie – nos termos do que se busca quando da aplicação deste tipo 

de verbete – ao caso levado à apreciação pela Corte Constitucional. Contudo, o que 

o paciente buscava era a atenuação quanto à aplicação da súmula, sob o argumento 

de que a ilegalidade era veemente (indiretamente, pleiteava a aplicação da técnica 

do distinguishing). 

Instada a manifestar-se, a Procuradoria Geral da República invocou o teor 

do entendimento tido pelo Plenário no julgamento do HC n. 81.611/DF61, e opinou 

pela concessão da ordem. Na ocasião do voto, o Ministro Sepúlveda Pertence 

arguiu ser incabível “dar temperamento à súmula”, isto é, não seria possível conferir 

restrição, atenuação ou exceção aos termos de uma súmula, sendo esta, “pura 

declaração solene do tribunal de que considera determinada questão pacificada e, 

consequentemente, dispensa novas discussões, citações de precedentes, longas e 

eruditas citações”. De modo que, em seu entendimento, ou a súmula seria aplicável 

a todas as hipóteses a que estão relacionadas ou deveria ser cancelada, ou seja, 

não haveria possibilidade de distinção quando se tratasse de súmulas. 

Ao julgar a questão62, após entusiásticos debates que persistiam, mormente, 

sobre razões de segurança jurídica e de eficácia das súmulas no contexto do ideal 
 
 
61 STF, Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. de 09 dez. 2013, DJ de 13.05.2006. Eis o teor da 
ementa: “I. Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90, art. 1º): lançamento do tributo 
pendente de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a ação penal, 
suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento 
definitivo. 1. Embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADInMC 
1571), falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1º da L.8137/90 -
que é material ou de resultado -, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de 
lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um 
elemento normativo de tipo. 2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da punibilidade do crime 
pela satisfação do tributo devido, antes do recebimento da denúncia (L. 9249/95, art. 34), princípios e 
garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada propositura da ação penal, se 
subtraia do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante o Fisco, a 
exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras 
de toda sorte do processo criminal. 3. No entanto, enquanto dure, por iniciativa do contribuinte, o 
processo administrativo suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem 
tributária que dependa do lançamento definitivo. O Tribunal, por maioria, concedeu o habeas corpus, 
nos termos do voto do Relator, vencidos a Senhora Ministra Ellen Gracie e os Senhores Ministros 
Joaquim Barbosa e Carlos Britto, que o indeferiam. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Maurício 
Corrêa. Plenário, 10.12.2003”. 
62 Vide parte da ementa: “1. Competência criminal. Habeas corpus. Impetração contra decisão de 
ministro relator do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de liminar em habeas corpus. Rejeição 
de proposta de cancelamento da súmula 691 do Supremo. Conhecimento admitido no caso, com 
atenuação do alcance do enunciado da súmula. O enunciado da súmula 691 do Supremo não o 
 

impede de, tal seja a hipótese, conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas 
corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça, indefere liminar. 2. Ação penal. Tributo. Crime 
contra a ordem tributária, ou crime tributário. Procedimento administrativo não encerrado. Pendência 
de recurso administrativo. Lançamento não definitivo. Delito ainda não tipificado. Jurisprudência 
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de uniformização da jurisprudência e desencargo do trabalho da Corte, o Pleno do 
 

STF, apesar de ter rejeitado a proposta de cancelamento da súmula e ter julgado 

prejudicado o pedido de habeas corpus, acabou por conceder de ofício, a ordem, 

para fins de trancamento da ação penal. 

Apesar dos termos da decisão final63, o fato relevante foi a consecução do 

objetivo pelo paciente, o qual só foi possível com a distinção do caso concreto no 

HC nº 85.185-1/DF em relação à hipótese de incidência da súmula nº 691, do STF. 

Em outros termos, o distinguishing se operou quando a Corte sopesou que 

conquanto se tratasse de habeas corpus contra indeferimento de liminar por tribunal 

superior, na hipótese em análise, a medida far-se-ia perfeitamente cabível porque a 

ilegalidade era flagrante, situação não compreendida mediante a aplicação literal do 

verbete sumular. 

Com efeito, a questão concernente à possibilidade de distinção no que tange 

às súmulas, ainda que não vinculantes, é de extrema relevância, sobretudo porque 

fugiria à razoabilidade aplicar o seu conteúdo quando a situação em concreto não foi 

inicialmente contemplada em seu âmbito de incidência, apesar de, no aspecto literal, 

estar por ela abrangida. 

Igualmente, a análise das súmulas em determinada situação que foge ao 

distinguishing, a exemplo do que inicialmente se pretendeu no caso em comento, 

poderia causar uma superação desenfreada das súmulas, pois ao invés de dar-lhes 

a devida conformação diante de novas circunstâncias, geraria uma volubilidade no 

próprio ordenamento jurídico, por falta de segurança e certeza no trato das situações 

pelo Judiciário. 
 
 
 
 

4.4 OVERRULING: A SUPERAÇÃO DOS PRECEDENTES 
 
 
 

O instituto do overruling noticia, no commow law, a técnica por meio da qual 

os precedentes são revogados, segundo o critério de não mais cabimento de sua 
 
assentada do Supremo. Constrangimento ilegal caracterizado. Extinção do processo. HC concedido 
de ofício para esse fim. Pedido prejudicado. Crime contra a ordem tributária não se tipifica antes do 
lançamento definitivo de tributo devido”. (STF, Pleno, HC no 85.185-1/DF) 
63 Acerca da possibilidade de abrandamento do teor da súmula nº 691, STF, após o julgamento do 
HC nº 85.185-1 - DF, outras decisões foram tidas confirmando as conclusões neste proferidas. Nesse 
sentido, veja-se o as decisões exaradas na medida cautelar em HC nº 86.864-9 - SP (STF, Pleno, 
Rel. Min. Carlos Velloso, j. 20 out. 2005, DJ de 16 dez. 2005) e no HC nº 87.4681 - SP (STF, Primeira 
Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, j. de 29 jun. 2006, DJ de 15 set. 2006). 
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aplicação no cerne de novas questões oferecidas ao exame do Judiciário. É válida a 
 

constatação, com Kniffin (1982:55), de que o sistema de precedentes que não abriga 

a possibilidade de revogação não mais tem lugar, já que conduz ao engessamento 

do próprio direito, por impedir o seu desenvolvimento. 

Além disso, os precedentes têm – o que na Inglaterra se chama de – eficácia 

horizontal particular diante da Corte Suprema (Supreme Court), haja vista que são 

formalmente obrigatórios, sujeitando-se ao overruling. Nas lições de Marinoni (2011), 

“não há sistema de precedentes quando as Cortes Superiores não se submetem a 

critérios especiais para revogar seus precedentes. E é exatamente esta submissão 

que a critérios que caracteriza a eficácia horizontal no direito contemporâneo”. 

De acordo com Silva (1996), em breve antecedente histórico do instituto, na 

Inglaterra até o ano de 1966, a Câmara dos Lordes estava obrigada à observância 

de seus próprios precedentes, os quais somente poderiam ser objeto de modificação 

pelo Parlamento, responsável pela edição de uma regra específica com vistas à 

alteração em sua compreensão. Essa realidade, contudo, foi flexibilizada por meio 

da Practice Statement, de 26.07.1966, momento em que o Lord-Chancellor Gardiner 

expressou a determinação de que a Câmara dos Lordes não mais estaria vinculada 

a decisões pretéritas quando estas, pela austeridade de sua aplicação, pudessem 

conduzir a injustiças no caso concreto. Neste panorama, pois, à House of Lordes 

permitiu-se a anulação ou superação de suas próprias decisões. 

Com o desenvolvimento da teoria dos precedentes, restou evidente que para 

a superação destes, necessária seria a atividade do jurista quanto a uma apreciável 

carga argumentativa, inclusive com importante reforço teórico de Alexy (2005:265), 

para quem “é possível que um caso seja igual a outro anteriormente decidido em 

todas as circunstâncias relevantes, mas que, porém, se queira decidir de outra 

maneira porque a valorização dessas circunstâncias mudou”. 

Sinteticamente, o desenho do overruling parte da compreensão de que sua 

existência reside na atividade dos juízes, enquanto método interpretativo, de forma 

que após reavaliar os motivos determinantes que levaram à formação do precedente 

que se ligaria ao caso sob julgamento, constata que o mais apropriado e razoável à 

segurança e à isonomia nas decisões seria cancelar a fórmula anterior, de modo a 

atribuir nova interpretação. 

O tema se reveste de alguns aspectos especiais: em primeiro lugar, a Corte 

tem o poder de elaborar o precedente de acordo com os casos paradigmáticos que 
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lhes são exibidos; em segundo ponto, tem o dever de respeitá-lo diante dos novos 
 

casos; e, por fim, a função de revoga-los, com fundamento em critérios razoáveis 

(especiais) e não meramente flexíveis, como se pudesse tal atividade ser realizada a 

todo instante. 

Pound (1941) assegura que a estabilidade deve ser característica imanente 

ao direito, distanciando-se de um caráter estático, já que aquele atributo tem sido um 

dos motivos segundo os quais o direito tem se movido, mesmo não se descartando 

a existência de tensões entre as necessidades de estabilidade e de mudança no 

seio das relações sociais. 

É nesse aspecto que se busca o adequado equilíbrio entre a rigidez e a 

flexibilidade dentro de um sistema jurídico, isto é, apaziguar os ideais de certeza 

jurídica, uma vez que as leis buscam abstrata e genericamente exibir posturas firmes 

e cogentes, com a sede de justiça, consoante os critérios básicos de isonomia e 

equidade que devem circundar um caso individual em relação à sua coletividade. 

Nesse último aspecto é que a jurisprudência tem espaço de discussão, na 

justa medida em que não só às leis e, por conseguinte, ao Estado, cabe o papel de 

garantir o seu cumprimento, mas também ao Judiciário em suas decisões, pois a 

uniformidade e a certeza devem nortear a criação judicial do direito, de maneira a 

atribuir coerência ao sistema. 

Entretanto, apesar de ser a regra principal, o que se espera não é um exato 

e necessário seguimento, pelas Cortes judiciais, do que ficou decidido (e firmado) 

em casos antes julgados se estes já não mais refletirem os anseios da sociedade. É, 

pois, de se compreender que a suposta segurança jurídica não deva esconder em 

seus bastidores um possível precedente inapto ao novo caso em vias de julgamento, 

sob um dogma de inalterabilidade da regra jurídica previamente fixada. 

A respeito desse assunto, Silva (2011:173-174) pondera a ideia de se evitar 

confrontos de pensamento e julgamentos divergentes, afirmando que: 
O conservadorismo absoluto que faria o exemplo de hoje a 
inexorável regra de amanhã para evitar o embaraçoso, mas 
desejável, confronto de diversidades de pensamento e práticas que 
pertencem a seres livres, racionais e imperfeitos engessaria a 
sociedade em um rígido molde de um direito imutável e implicaria na 
indesejada opção política de que as gerações futuras seriam 
governadas pelos seus mortos, impedindo a necessária adaptação 
das regras legais às dinâmicas exigências de justiça. O mundo social 
muda e as regras legais precisam se adaptar a essas mudanças. O 
direito não pode ser absolutamente estático. Em algum momento os 
precedentes precisam ser abandonados ou pelo menos evitados. 
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Assim sendo, a segurança jurídica não fica comprometida com o abandono 
 

da regra judicial vinculante, ao contrário, expressa que existem limites que dirigem 

ao alcance de demandas de justiça, sem negar necessariamente a estabilidade e a 

autoridade das decisões judiciais. 

Decidir com base em precedentes é diferente de decidir considerando casos 

da experiência, pois embora partam da mesma característica de motivação apoiada 

em um fato pretérito, estes não possuem o caráter de vinculatividade. Isso ocorre 

porque a experiência possibilita uma amplitude de justificação para vários propósitos 

e, também, há a facilidade no afastamento de seus argumentos. Diferentemente, 

nos precedentes, o âmbito se torna mais restrito pela pontual delimitação da ratio 

decidendi, a qual segue revestida de uma presunção de correção e só poderá ser 

afastada nas hipóteses de cabimento de distinguishing ou de overruling. 

Esta presunção de correção do precedente, segundo Silva (2011), assegura 

que somente pelo fato da decisão anterior existir, acaba por exercer influência de tal 

maneira nos casos posteriores e, por conseguinte, em suas decisões, que até uma 

possível crença de que a decisão precedente foi errada fica afastada num primeiro 

momento. 

Schauer (2002:182) explica que se precedente tem algum significado, há de 

se avaliar que “uma decisão anterior agora considerada errônea ainda afeta a atual 

decisão simplesmente porque é anterior, e assim, um argumento extraído de um 

precedente funciona substancialmente como um argumento extraído de uma regra”. 

Logo, se a regra fornece uma razão independente para o seu resultado, também o 

precedente fornece uma regra independente a ser aposta para atingir-se o resultado 

semelhante em casos futuros. 
 
 
 
 

4.4.1 As formas de superação dos precedentes 
 
 
 

Eisenberg (1998), abraçando as ilações da doutrina relativa ao commow law, 

apresenta as múltiplas formas de compreender a superação do precedente, as quais 

variam de acordo com a postura adotada pela Corte no seu reconhecimento, assim 

como em decorrência da intensidade da mudança verificada e da necessidade de 

acompanhar a forma como este novo cenário se conformará no meio social, quanto 

aos jurisdicionados. 
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O mais notório instituto decorrente desta teorização, como já anteriormente 
 

citado, é o overruling, isto é, a revogação integral do precedente na hipótese em que 

o Tribunal verifica a existência de uma incongruência social e sistêmica quanto à sua 

aplicação. Como já dito, a mera alegação de um erro não seria argumento suficiente 

para o abandono da aplicação de um dado precedente. Esta afirmação implica em 

reconhecer que as Cortes Judiciais estão suscetíveis ao erro, porque compostas por 

seres humanos, reconhecendo-se, então, a falibilidade humana. Portanto, para a 

aceitação da possibilidade de revogação do precedente, é preciso partir da premissa 

exposta, conjugando-a com a ideia de que os juízes não só declaram o direito, mas 

também têm o poder de cria-lo e recria-lo. 

Casos outros há em que basta a atividade de restrição quanto ao âmbito de 

incidência e reflexão do precedente em benefício de uma regra posterior, ou seja, 

quando ocorre a revogação parcial do mesmo é de se adotar o chamado overriding. 

E, ainda, pode ocorrer a hipótese denominada transformation, haja vista a possível 

atribuição de uma nova significação ao precedente, em abandono a original, o que 

equivale aos efeitos práticos de uma revogação. 

As hipóteses mencionadas quanto ao abandono dos precedentes refletem a 

reunião de fatores como a perda da congruência social e a inconsistência sistêmica 

do precedente, ligados a uma visível falta justificada de confiança no entendimento 

proveniente do precedente por parte de seus destinatários. 

Há, contudo, circunstâncias em que apesar da existência dos primeiros dois 

fatores supracitados, subsiste a confiança por parte dos jurisdicionados quanto à 

imposição pelo precedente, reconhecendo a aplicação de seu conteúdo e de seus 

efeitos. Segundo Silva (2011:197), é o que se entende como a “modulação temporal 

na invalidação do direito judicial precedente”. 

Nessa perspectiva, Silva (2011) e Mello (2008) afirmam que o stare decisis 

oferece, no sentido de afiançar um equilíbrio entre as necessidades de mudança e a 

sustentação da segurança jurídica, duas técnicas intermediárias de alteração de 

decisões, para acomodar as circunstâncias que poderiam reger a manutenção de 

um entendimento. 

A primeira das técnicas é a invalidação do precedente com efeitos futuros – 

prospective overruling –, ou seja, a regra originada será aplicada apenas a eventos 

ocorridos a partir de então, ou mesmo considerando data fixada, mantendo-se assim 

a validade do precedente anterior para os casos já solucionados com base nele. Em 
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outros termos, trata-se da superação de uma orientação advinda do precedente com 
 

efeitos futuros. 
 

A outra técnica, conhecida como signaling ou técnica da sinalização (aviso), 

tem por escora a atividade do tribunal que, apesar de aplicar o precedente vigente, 

sinaliza por meio de uma obter dictum, que num futuro, a regra nele contida já não 

mais se aplicará, de modo que a comunidade jurídica já fica ciente do fato. 
 
 
 
 

4.4.2 Critérios para a superação 
 
 
 

É preciso, por conseguinte, compreender que a modificação do precedente 

(com sua exclusão ou não), não pode ocorrer sem critérios mínimos e específicos, 

como se sempre fosse possível falar em revogação quando, diante de determinado 

caso, o precedente não fosse o mais adequado. 

Consoante anotou Shauer (2002), o precedente goza de uma presunção de 

conformidade, de modo que a superação da regra vinculante não pode ter amparo 

tão somente na convicção da Corte posterior de que a decisão anterior detém algum 

equívoco, mas, especialmente, na evidenciação de outros elementos ou critérios que 

possam justificar a sua revogação. É, pois, nesse sentido que os critérios razoáveis 

devem espelhar-se na prática, ou em um conjunto cauteloso de exigências brotadas 

das demandas de segurança jurídica e dos novos fatos sociais, no tocante à adoção 

de novas políticas. 

Marinoni (2011), dentre outros autores64, alude à teoria de Eisenberg (1998) 

para justificar a aplicação do overruling, implicando em salientar que a regra judicial 

vinculante deverá ser invalidada quando estiverem presentes, concomitantemente: a 

circunstância de que o precedente não mais satisfaz as exigências de congruência 

social e consistência sistêmica; assim como, quando os valores responsáveis pela 

legitimação do precedente, em seu efeito vinculante – previsibilidade e defesa contra 

a injusta surpresa, isonomia, confiança justificada, etc. – são mais bem indicados à 

invalidação (revogação) do que à preservação. 

Ao versar sobre as hipóteses de superação, Mello (2008) considera que em 

razão da teoria de Eisenberg, se pode ponderar como hipóteses: a existência de 
 
 
 

64 Adotam a teoria de Eisenberg, dentre outros, Silva (2011) e Mello (2008). 
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precedentes contraditórios e inexequíveis (a regra é inoperável, obscura ou porque 
 

foi desfigurada); a existência de precedentes obsoletos em decorrência de mutações 

sociais (compreensão atual de uma doutrina como injusta ou incorreta) ou jurídicas; 

e, ainda, de precedentes errados (reconhecimento de que a exegese é incorreta em 

sua origem). 

Ao estratificar o princípio básico do overruling, Silva (2011:180) coloca a 

questão nas seguintes hipóteses: “i) a regra está obsoleta e desfigurada; ii) a regra é 

injusta e/ou incorreta; e iii) a regra se revelou inexequível na prática.” 

Tendo por base de aprofundamento teórico estas colocações, passa-se ao 

exame acurado de cada uma delas, considerando a seguinte distribuição: de início, 

os precedentes controversos; depois, a análise da regra obsoleta do precedente por 

mutação social ou jurídica; e, por fim, os precedentes equivocados. 
 
 
 
 

4.4.2.1 Precedentes controversos: a hipótese da regra em desuso 
 
 
 

Segundo Eisenberg (1998), os precedentes (ou entendimentos) controversos 
 

preenchem a primeira condição do princípio básico do overruling, pois se mostram 

socialmente incongruentes, e por isso, se sujeitam a exceções inconsistentes, em 

razão do que se tornam inconsistentes com outros precedentes – sistematicamente 

inconsistentes. 

Assim, para chegar à noção de que a regra do precedente se encontra em 

controvérsia no contexto sistêmico de análise de novos casos é preciso ter em vista 

o processo gradual de desenvolvimento do direito e das novas proposições sociais, 

políticas e de experiência que, de modo lento e constante, geram novos pontos de 

vista e tornam a regra anterior deformada. 

A incongruência social do precedente teria lugar a partir do momento em que 

o mesmo se mostrasse distante, a ponto de incidir em uma postura negativa quanto 

a proposições morais, políticas e de experiência. É dizer que a nova realidade traduz 

posição contrária aos argumentos que se mostraram relevantes para a elaboração 

do precedente, sendo que tais servem, portanto, para sua alteração ou supressão. 

As proposições morais emanam dos anseios de uma sociedade, sobretudo 

do que a mesma considera como certo ou errado, formando-se, pois, um consenso 

em torno da questão; as proposições políticas, a seu turno, refletem uma situação 
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em face do bem estar geral; as proposições de experiência, ancoradas em assuntos 
 

técnicos, de conhecimento de poucos, se ligam ao entendimento de como o mundo 

funciona. 

A inconsistência sistêmica surge quando os precedentes deixam de ter 

coerência em face de outras decisões, sobretudo, quando a Corte decide mediante 

distinções inconsistentes (arbitrárias), tendo de modo convergente um resultado que 

seria compatível com o do precedente, ainda que no contexto de incongruência nas 

proposições sociais. Outras situações há em que a Corte decide caso diverso, 

adotando proposições sociais incompatíveis com as que motivaram o precedente. 

Para esboçar como se identifica o desvio do modelo de congruência social e 

de consistência sistêmica, Eisenberg (1998) traz o exemplo da evolução da posição 

jurisprudencial acerca do tema ‘responsabilidade civil das instituições de caridade 

americanas por danos causados aos seus beneficiários’. 

Até a década de 1940, vigorava nos Estados Unidos o entendimento de que 

as instituições de caridade não tinham a obrigação de indenizar seus beneficiários 

por danos causados diretamente ou através de seus funcionários. Eis, em síntese, 

eis as razões evocadas: a preservação dos fundos de caridade, já que seu uso para 

pagamento de indenizações violaria os objetivos para os quais ele havia sido criado 

(privação aos pobres e ao público em geral e desestímulo às contribuições para a 

caridade); a assunção dos riscos ou renúncia a qualquer indenização, pelos 

beneficiários, dados os serviços recebidos de tais instituições; e, não aplicação da 

responsabilidade indireta às instituições sem fins lucrativos (a responsabilidade 

subsidiária dos dirigentes caberia apenas no contexto das instituições lucrativas). 

As razões firmadas se mostravam justas e necessárias àquela realidade, já 

que, à época, as instituições de caridade eram pequenas e de organização precária, 

de modo que se tornariam economicamente inviáveis se tivessem que arcar com os 

custos de eventuais indenizações. Como reflexo disso, entendia-se por razoável que 

algumas pessoas, apesar de lesadas, não tivessem reconhecidas suas pretensões 

de reparação, pois, aplicar-se-ia isto de modo excepcional em prol da comunidade 

que não poderia ser privada deste serviço. 

Contudo, na metade do século XX, os fundamentos do precedente foram 

paulatinamente alterados, tanto considerando o novo paradigma dessas instituições, 

quanto por uma nova compreensão de responsabilidade, na qual não se podia impor 

aos beneficiários a assunção tácita de um risco, distinguindo-os das outras pessoas. 
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No primeiro ponto, as instituições passaram a ser grandes e burocráticas, além de 
 

serem administradas por grandes executivos, sem esquecer as vultosas somas em 

dinheiro por elas movimentadas. O Estado, por sua vez, adotou uma postura mais 

intervencionista, com a adoção de políticas públicas destinadas ao bem estar social. 

Assim sendo, como decorrência natural do desenvolvimento da sociedade, 

os padrões que sustentavam a doutrina a favor das instituições de caridade não 

mais vingavam, o que fez com que os custos relativos às indenizações passassem a 

integrar o rol de despesas normais dessas instituições. Para Silva (2011:182-183): 
A jurisprudência passou a fazer distinções arbitrárias quando 
referenciadas aos objetivos colimados pela doutrina. Assim, em 
algumas jurisdições a doutrina só era aplicada quando se referia a 
beneficiários de uma ação assistencial, mas não quando a ação era 
proposta pelos empregados ou por qualquer outra pessoa que não 
fosse beneficiária. De outra sorte, os tribunais passaram a fazer 
distinções entre danos causados por negligência administrativa ou 
gerencial e negligência na prestação dos serviços de caridade para 
exonerar de responsabilidade civil nesta hipótese e admitir naquelas. 
Essa distinção conduziu, ela própria, a inúmeras decisões 
inconsistentes que tornaram impossível a administração da doutrina 
de modo coerente. 

 
Observou-se, deste modo, que as proposições sociais que deram origem ao 

 

entendimento firmado na década de 1940, diante das novas condições sociais e das 

teses formuladas com base nessas novas condições, não mais persistiam, o que 

tornou a regra de direito contida naquele precedente vazia em sua consistência 

interna. Inclusive, pela diversidade de razões em sua aplicação, a doutrina passou a 

considerar também inconsistente com suas próprias exceções. 

Logo, compondo-se um precedente controverso, haverá a necessidade de 

ponderar quanto à revogação ou preservação do mesmo, em face dos valores de 

estabilidade jurídica, pois a manutenção deste precedente, ainda que preservasse a 

continuidade da jurisprudência, seria inútil à solução de outros casos. Se diz, pois, 

que a regra se tornou antiquada às novas situações, devido a desfiguração das 

circunstâncias fáticas que lhes geraram, posto as novas proposições sociais. 
 
 
 
 

4.4.2.2 Regra obsoleta por mutação social ou jurídica 
 
 
 

Segundo este critério, a regra pode, na ocasião de sua formulação junto ao 
 

precedente, ter sido boa e justa. Porém com o passar do tempo pode ter se tornado 
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um péssimo instrumento para o tribunal, em vias de gerar injustiças. A esse cenário, 
 

sobretudo ponderando a afirmação de normas e valores, incidem as forças do tempo 
e as mudanças sociais, ambos com repercussões no mundo do direito. 

É preciso destacar que esse mesmo aspecto temporal65 acaba por dificultar 

a delimitação do exato momento em que um precedente já editado passou a ser tido 

por injusto e/ou incorreto e, deste modo, não suscetível de adaptação ao seu novo 

contexto social, moral e político. Assim, o overruling surge como instrumento natural 

de afastamento de uma regra, a fim de tornar justa a nova situação. 

Ao ilustrar a questão, Mello (2008:247-248) traz, como argumentação, um 

case relevante da aplicação do overruling na hipótese da regra ser atingida pela 

afirmação de novos valores: 
Em Lawrence v. Texas, por exemplo, a Suprema Corte superou o 
entendimento manifestado em Bowers v. Hardwich, que afirmara a 
validade de uma lei da Geórgia que criminalizava a sodomia, 
observando que decisões proferidas posteriormente haviam 
promovido o desenvolvimento de princípios jurídicos antagônicos. A 
Corte demonstrou, então, que Planned Parenthood v. Casey havia 
confirmado o direito ao aborto, sob o fundamento de que a 
Constituição norte-americana confere proteção contra a ingerência 
estatal em decisões relativas a casamento, procriação, contracepção, 
relacionamentos familiares e educação de crianças. E que Romer v. 
Evans invalidara uma emenda à Constituição do Colorado que 
vedava medidas destinadas a proteger os homossexuais de 
discriminações em razão de sua orientação sexual, estabelecendo-se 
que a norma era insustentável porque gerada por uma animosidade 
injustificada contra tais pessoas e porque desprovida de qualquer 
finalidade legítima e razoável à luz da Constituição. Segundo a Corte, 
a autonomia afetiva reconhecida no primeiro caso e a afirmação de 
que a perseguição a homossexuais constituía uma conduta ilegítima, 
no segundo, conflitavam com a criminalização de sua conduta sexual 
e impunham a superação de Bowers. 

 
 

Como observado pelo exemplo transcrito, as razões que fundamentaram a 

superação do precedente tiveram por substrato, mormente, ideais de justiça e de 

segurança importados de outros julgados. Igualmente, a ideia de que, no caso, mais 

se recomendava a revogação do que a preservação do precedente. 

A ausência de confiabilidade na doutrina revogada foi determinante para a 

superação do precedente, de modo que, situando no exemplo, os homossexuais 
 
65 Cardozo (2004), citado por Silva (2011:188) destaca importante lição: “quando uma norma, após ter 
sido devidamente testada pela experiência, revela-se incompatível com o senso de justiça ou com o 
bem-estar social, penso que deveria haver menos hesitação em admitir-se isso francamente e aboli-la 
por completo. Tivemos de fazer isso algumas vezes no campo do Direito Constitucional. Talvez 
devamos fazê-lo com mais frequência em áreas do Direito privado nas quais as considerações de 
utilidade social não são mais tão agressivas e prementes”. 
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estavam sendo perseguidos de forma ilegítima, ao passo que não se poderia afirmar 
 

que os heterossexuais seriam surpreendidos de modo injusto em suas decisões e 

sofreriam prejuízos em razão do julgado. 
 
 
 
 

4.4.2.3 Precedentes equivocados 
 
 
 

Por outro lado, há ocasiões em que o precedente tem por base uma decisão 

judicial errada, posto que seu desacerto vem desde a origem, não formando, pois, a 

sua revogação como fruto apenas da sua inconsistência com o desenvolvimento do 

direito, mas por erro ou equívoco. 

Assevera Marinoni (2011) que o erro ou equívoco apropriado a acarretar a 

revogação de um precedente também deve ser cunhado no ambiente acadêmico, 

não sendo somente atividade dos tribunais. Nessa perspectiva de análise, Radbruch 

(1961) mencionado por Silva (2011:187) aduz que a interpretação do direito “não se 

resume a, pura e simplesmente, pensar de novo aquilo que já foi pensado, mas ao 

contrário, um saber pensar até ao fim aquilo que já começou a ser pensado por 

outro”. 

Com essas palavras, não há como não ver o processo interpretativo na ótica 

(e enquanto) um processo dialético. Assim, de acordo com Silva (2011), o processo 

dialético é nutrido de ideias passadas e conduzido a um movimento contínuo para 

frente, de forma a modificar e repensar, haja vista que não há empecilhos para que 

sejam realizadas novas leituras, das quais poderá reajustar a ideia de que algo que 

anteriormente era visto como correto ou justo, passa a ser (ou constata-se que já 

era) incorreto ou injusto66. 
 
 
 
66 Silva (2011:187-188) extrai esta inferência das lições de Larenz (1993:498-499), o qual aduz: “A 
alteração da situação normativa por assim conduzir à modificação – restrição ou extensão – do 
significado da norma até aqui prevalente. De par com a alteração da situação normativa, existem 
factos tais como, sobretudo, modificações na estrutura da ordem jurídica global, uma nítida tendência 
da legislação mais recente, um novo entendimento da ratio legis ou dos critérios teológico-objectivos, 
bem como a necessidade de adequação do Direito pré-constitucional aos princípios constitucionais, 
que podem provocar uma alteração de interpretação. Disto falamos nós já. Os tribunais podem 
abandonar a sua interpretação anterior porque se convenceram que era incorrecta, que assentava 
em falsas suposições ou em conclusões não suficientemente seguras. Mas ao tomar em 
consideração o fator temporal, pode também resultar que uma interpretação que antes era correcta 
agora não o seja. O preciso momento em que deixou de ser ‘correcta’ é impossível de determinar. 
Isto assenta em que as alterações subjacentes se efectuam na maior parte das vezes de modo 
contínuo e não de repente”. 
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Desta forma, permitindo-se ao sujeito desenvolver seu raciocínio acerca do 
 

que é correto ou incorreto, quando se trata de precedente, deve o jurista identificar o 

erro passível de embasar a superação do precedente como um equívoco evidente e 

claro o suficiente para dar à Corte, a límpida ideia de que o prolongamento na 

aplicação da regra poderá gerar maiores injustiças. 

Para Mello (2008:249), Bowers v. Hardwick é um exemplo de decisão judicial 

que denota firmemente essa questão, pois a própria Suprema Corte, no caso, havia 

reconhecido que “a própria abordagem original da questão jurídica suscitada pela 

causa, como pertinente ao direito dos homossexuais a praticar a sodomia, distorcia 

completamente o tema ali tratado, desviando-o da discussão correta”. 

Desta forma, a decisão deveria tratar do direito de tais pessoas em definir, 

de modo livre e consciente, sobre seus relacionamentos e condutas sexuais. Para 

embasar a afirmação, várias decisões foram invocadas67, sobretudo no sentido de 

demonstrar que já não mais vigora a atitude intervencionista do Estado – aliás, 

bania-se – em tema de relacionamentos afetivos, motivo pelo qual se indicava que o 

próprio direito à época da decisão em Bowers mostrava que a decisão deveria ser 

de outro modo e, como não fora, havia-se gerado um precedente equivocado. Diante 

deste e de outros argumentos, ponderou-se pela revogação da regra do precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 De acordo com Mello (2008:249), “a tal respeito, observou-se os julgados anteriores a Bowers, que: 
a) em Griswold v. Connecticut, julgado em 1965, o Tribunal invalidara lei estadual que proibia o uso 
de anticoncepcionais entre casados; b) em Eisenstadt v. Baird, em 1972, derrubara lei que proibia a 
distribuição de anticoncepcionais a pessoas não casadas, sob o fundamento do direito do indivíduo, 
casado ou solteiro, de escolher gerar ou não uma criança; c) Roe v. Wade, decidido em 1973, 
afirmara que a liberdade protegida pela cláusula do devido processo legal garantia à mulher o direito 
a optar pelo aborto.” 



114 
 
 
 
5 AS DECISÕES JUDICIAIS NO DIREITO BRASILEIRO FACE AO SISTEMA 
 

DE PRECEDENTES 
 
 
 

5.1 A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NO BRASIL: O CENÁRIO NO SÉCULO 

XXI 
 
 

A compreensão dos precedentes judiciais como um sistema, sobretudo em 

seu enquadramento na cultura jurídica brasileira, pressupõe visualizar o tema sob o 

crivo das dificuldades que a atividade jurisdicional encontra no país em pleno século 

XXI, porquanto que a amplitude continental do estado brasileiro ainda estabelece 

diferenças substanciais no trato de questões jurídicas entre os diversos órgãos que 

integram do Poder Judiciário68. 

Nessa perspectiva, Marcato (2008) destaca que a qualidade que se dirige ao 

procedimento está diretamente ligada aos recursos que são disponibilizados para o 

processo, de modo que se o sistema conta com recursos escassos, a qualidade da 

tutela jurisdicional estará comprometida com decisões que nem sempre possam dar 

ensejo à justiça nos casos concretos. Contudo, se a realidade avessa se verificasse, 

seria maior probabilidade de decisões estarem revestidas de isonomia e equidade. 

Mendes (2010:25-26) aduz que o Poder Judiciário, em sua função precípua 

de resolução das lides de uma sociedade, exerce tarefa que não se mostra das mais 

fáceis “tendo em vista não apenas a complexidade das causas, mas principalmente, 

nos dias de hoje, a quantidade de processos e a limitação dos recursos humanos e 

materiais disponíveis para a pretendida tarefa judicante”. E conclui, com clareza, ao 
 
 
 

68 Outro fator que distancia o Judiciário dos jurisdicionados e representa uma dificuldade no processo 
civil contemporâneo é a ‘ausência’ de atenção ao princípio da oralidade nas demandas judiciais, que 
em muito se observa pela busca incessante por mecanismos que tornem a Justiça célere. Essa é a 
visão de Baptista (2010:2-3) que considera esta ‘ausência’ como um impedimento para que os Juízes 
ouçam e dialoguem com as partes, contribuindo, ainda mais, para aumentar o abismo que os separa. 
Segundo a autora: “A falta de consenso verificada entre aquilo que o Tribunal pensa que oferece aos 
cidadãos; aquilo que ele, de fato, oferece aos cidadãos; e aquilo que os cidadãos esperam que ele 
ofereça, aparece de forma bastante explícita no decorrer da descrição etnográfica e pode ser 
apontada como um dos principais fatores da crise de legitimidade hoje enfrentada pelo Judiciário”. 
Ainda nessa temática de falta de legitimidade, Iorio Filho (2013:3), ao abordar lógica dos precedentes 
no contexto brasileiro, conclui: “A partir destes estudos, porque pudemos constatar que a cultura 
jurídica brasileira é reprodutora de desigualdades jurídicas e que não existe uma lógica de formação 
de consensos nos votos dos Ministros, o que levaria a uma constância de instabilidade institucional e 
insegurança jurídica. Verificamos que o STF por diversas vezes, para não falarmos sempre, não 
apresenta coerência na construção daquelas decisões que ele chamaria de precedentes para os 
casos que lhe são apresentados. O que se traduz em uma grande opacidade das decisões judiciais 
no Brasil como enunciados que tenham caráter normativo para os juristas e os cidadãos”. 
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coligir que o resultado deste quadro “é a piora na prestação jurisdicional, tanto sob o 
 

aspecto do tempo como da qualidade”. 
 

Reflexo do imperativo de reestruturação do Judiciário é o próprio ceticismo, 

por parte dos cidadãos, quanto à eficiência da atividade jurisdicional, seja porque as 

demandas estão fadadas à morosidade no trato e na resposta finalística, com efetiva 

tutela do Estado-juiz, ou ainda, pela ausência de previsibilidade quanto às decisões 

judiciais, pelos entendimentos por vezes divergentes em situações que são atingidas 

por mutações rotineiras. 

E tudo isto vai de encontro às diretrizes idealizadas pelas últimas reformas 

constitucionais e processuais, destacando-se a reforma do Judiciário, com a EC n. 

45/2004 que, pelas razões referidas, tem restringida não só a garantia da razoável 

duração do processo e, portanto, a efetividade da tutela jurisdicional, mas também a 

isonomia material, a segurança jurídica (previsibilidade das decisões judiciais) e a 

própria estabilidade do sistema. 

O modelo de jurisdição desenvolvido no contexto brasileiro contemporâneo 

tem por alicerce, instrumentos legislativos cravados num paradigma liberal de litígios 

do século anterior. Segundo Cunha (2010), tomando por base o Código de Processo 

Civil de 1973, vê-se que as premissas que o circundaram, por sua característica 

escrita, geram a análise de que em sua tradição está uma rigidez formalista ligada 

ao princípio do dispositivo e à igualdade formal69, assinalando-se como instrumento 

basicamente individual de solução de conflitos. 

Com efeito, o direito processual teve que adaptar-se a demandas e temas 

não previstos pelo legislador pretérito, mas que gradativamente foram introduzidas 

no contexto brasileiro, precisamente com o fim de conduzir a uma nova realidade de 

solução pacífica, célere e eficaz dos conflitos de interesses. 

Nesse sentido, se menciona a internet como imprescindível instrumento de 

trabalho do jurista moderno, haja vista que a informatização dos processos judiciais, 

a virtualização de procedimentos, assim como a coletivização de demandas civis, 

principalmente ligadas ao direito do consumidor e ao direito ambiental, acarretam a 

necessidade de novos métodos, também coletivos, para atender a essa realidade e 

para a solução desses conflitos. 
 
69 De acordo com Cunha (2010:139), “as regras processuais, nesse contexto, pressupõem a ausência 
de disparidades, sendo impossível ao juiz adotar medidas que atenuem, compensem, minimizem ou 
eliminem as desigualdades existentes entre as partes. Esse perfil individualista, marcado pela 
influência do liberalismo, foi contemplado pelo Código de Processo Civil em vigor”. 
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A exigência do direito contemporâneo, nos contornos do acesso à justiça, é 
 

a existência de processos menos formalistas, cuja solução se revele de modo eficaz, 

orientada pelos princípios de simplicidade e celeridade. Em relação às demandas de 

caráter supra individual, apesar da necessidade de efetiva proteção ser latente há 

algum tempo, atendendo a reclames que derivam da ocorrência de lesões a direitos 

coletivos, se reconhece contemporaneamente o aumento e expansão das relações 

de massa e, portanto, a oportunidade para a atenção ao chamado processo coletivo. 

Acerca do desenvolvimento das demandas coletivas, Mendes (2008:27-28) 

ressalta que: 
A diferença é que na atualidade, tanto na esfera da vida pública 
como privada, as relações de massa expandem-se continuamente, 
bem como o alcance dos problemas correlatos, fruto do crescimento 
da produção, dos meios de comunicação e consumo, bem como o 
número de funcionários públicos e trabalhadores, de aposentados e 
pensionistas, da abertura de capital das pessoas jurídicas e 
consequente aumento de número de acionistas e dos danos 
ambientais causados. Multiplicam-se, portanto, as lesões sofridas 
pelas pessoas, seja na qualidade de consumidores, contribuintes, 
aposentados, servidores públicos, trabalhadores, moradores etc., 
decorrentes de circunstâncias de fato ou relações jurídicas comuns. 

 
Esse novo sistema de resolução de conflitos que parte da coletivização das 

demandas civis requer, por simetria, uma solução também coletiva a fim de evitar a 

ausência de convergência e uniformidade nas decisões, bem como, para reduzir o 

acúmulo de ações perante os órgãos jurisdicionais. Por conseguinte, a resolução 

individual dos conflitos perde força ante a transcendência dos interesses particulares 

e a ampliação dos limites subjetivos em algumas causas judiciais, fatos que impõem 

uma nova postura do juiz nestas ações e em outras tidas como causas repetitivas70. 

Nesse sentido, como tentativa de atenuar a problemática, institutos como o 

das sentenças de improcedência de plano e do incidente de resolução de recursos 

repetitivos estão na pauta de discussões no ambiente forense. 

O primeiro, descrito no art. 285-A do CPC, assegura que o juiz, na tentativa 

de redução do tempo de resposta jurisdicional, poderá receber a petição inicial e 

proferir, de imediato, sentença de mérito quando verificar, como requisitos mínimos, 
 
70 Segundo Wolkart (2013:23) há, no contexto hodierno, a existência de mecanismos de objetivação 
do processo, pois “realmente, aos sustarem-se feitos repetitivos, que ficam à espera de uma decisão-
padrão a ser tomada em alguns feitos representativos da controvérsia selecionados para julgamento 
imediato, observa-se nítida atenuação das peculiaridades fáticas – vez que não serão suficientes 
para levar os feitos sobrestados a resultado diferente –, impondo somente a questão de direito. De 
outro lado, fica evidente o interesse público no julgamento dos feitos selecionados, pois servirão de 
precedentes para o julgamento dos multifários processos sobrestados”. 
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que seja a matéria de direito, que o provimento seja de total improcedência e que no 
 

mesmo juízo já tenha proferido sentença de total improcedência em outros casos 

idênticos. 

Por outro lado, a multiplicação de recursos especiais, por várias vezes sobre 

o mesmo tema, e tendo por base idênticos fundamentos, foi gradativamente se 

tornando alvo de inquietação pelo legislador, porquanto que ameaçava prejudicar o 

bom funcionamento do STJ. Nesse sentido, a Lei n. 11.672/2008, que acrescentou o 

art. 543-C ao CPC, buscou oferecer uma resposta ao problema da sobrecarga de 

serviços decorrente do volume de recursos especiais repetitivos, ao permitir que a 

questão jurídica, que teria de ser examinada inúmeras vezes em cada um dos vários 

recursos especiais, possa agora ser analisada uma única vez, ou poucas vezes, pois 

esta decisão terá repercussão sobre os demais recursos especiais interpostos com o 

mesmo fundamento. 

Além da coletivização das demandas judiciais, não se pode deixar de citar a 

influência da CF/88 quanto à previsão de direitos e garantias tendentes à proteção 

do indivíduo, os quais tiveram como ponto de partida a Lei n. 9.099/95 que versou 

sobre os Juizados Especiais cíveis e criminais no âmbito dos Estados-membros. 

Tais estruturas consubstanciaram um mecanismo de facilitação do acesso à justiça, 

pois permitem que determinados litígios que talvez não fossem levados à Judiciário 

antes, pudessem sê-lo, atenuando, em parte, um problema de litigiosidade contida. 

Por esta razão, considerando um aumento significativo de demandas civis, é 

que se justifica a postura mais condizente do magistrado no trato das questões que 

lhes são levadas, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em tempos 

de grande procura pelo Judiciário. 
 
 
 
 

5.2 OS PRECEDENTES E SUA VINCULAÇÃO NAS DECISÕES PROFERIDAS 

PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE 
 
 

5.2.1 Controle de constitucionalidade no Brasil: matrizes doutrinárias 
 
 
 

O legislador constituinte estabeleceu, no cerne da Constituição Federal em 

vigor, diretrizes para que suas disposições fossem observadas e respeitadas, diante 
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da autoridade desta espécie normativa, bem como previu institutos que permitissem 
 

idêntica averiguação quanto às leis infraconstitucionais, no que tange a um controle 

destes atos normativos em sua adaptação aos preceitos da Carta Política. 

Este controle decorre naturalmente da rigidez constitucional, nos termos do 

art. 60 da CF/88, que elenca regras procedimentais solenes e árduas para alteração 

de normas constitucionais. O controle pressupõe, ainda, a atribuição de competência 

a um órgão para que se manifeste e decida em matéria de ordem constitucional, o 

que poderá variar de acordo com o sistema que o Estado Nacional escolher para 

reger tais situações. 

No Brasil, a CF/88 adotou o controle de constitucionalidade conhecido como 

eclético ou misto, pois congrega o controle difuso do modelo estadunidense, por 

meio do qual qualquer órgão integrante do Poder Judiciário poderá manifestar-se e 

reconhecer a inconstitucionalidade de um ato normativo, e o controle concentrado ou 

abstrato, com base no sistema Austríaco-Kelseniano que atinge a lei em tese. 

Ao discernir o modelo brasileiro, unificado pelas duas espécies de controle, 

se percebe a necessidade de uma estrutura hierarquizada de normas jurídicas, isto 

é, um escalonamento normativo por meio do qual a Constituição Federal ocupa o 

vértice dessa relação, como norma hierárquica que confere validade às demais, em 

observância ao princípio da supremacia da constituição71. Desse princípio, conforme 

Silva (2008:47), que “resulta o da compatibilidade vertical das normas da ordenação 

jurídica de um país, no sentido de que as normas de grau inferior somente valerão 

se forem compatíveis com as normas de grau superior, que é a Constituição”. 

Nesse sentido, as normas que, diante do controle de constitucionalidade não 

se mostrarem compatíveis com a Constituição, serão reputadas inválidas, em razão 

da veemente incompatibilidade vertical que determina que, em vista da situação de 

conflito, dever-se-á resolvê-lo em favor das normas de grau mais elevado, pois estas 

garantem fundamento de validade para as normas inferiores. 

De acordo com Fiúza (1994:238), convergindo os conceitos de garantia e de 

supremacia constitucional, afirma que o controle de constitucionalidade existe “para 

que prevaleça essa necessária superioridade da norma constitucional no ranking 
 
71 Silva (2008:47) destaca, ainda, que por esse princípio “significa que a Constituição se coloca no 
vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade, e que todos os poderes estatais são 
legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos. É, enfim, a lei 
suprema do Estado, pois é nela que se encontram a própria estruturação deste e a organização de 
seus órgãos; é nela que se acham as normas fundamentais de Estado, e só nisso se notará sua 
superioridade em relação às demais normas jurídicas”. 
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das normas estatais, mister se faça uma contínua verificação de conformidade das 
 

leis infraconstitucionais com os ditames constitucionais”. 
 

Dito isto, é válido citar alguns aspectos do controle de constitucionalidade no 

Brasil para, então, tecer comentários sólidos acerca da aplicação dos precedentes 

pelo Supremo Tribunal Federal. 
 
 
 
 

5.2.1.1 Evolução do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade 
 
 
 

Em breve análise do contexto de inserção do controle de constitucionalidade 

no Brasil, se tem, desde logo, que a Constituição Imperial de 1824 não exibiu um 

sistema de controle72, senão, a afirmação da soberania do Parlamento, por ser este 

o verdadeiro identificador da lei (como expressão da vontade geral). Há, contudo, a 

argumentação de Clève (2000), no sentido de que o controle jurisdicional também foi 

inexistente em virtude de ter o Poder Moderador, nos termos do art. 98, a função de 

coordenação, inclusive, para solução de conflitos entre os Poderes, não sendo, 

portanto, do Judiciário tal atribuição. 

De acordo com Ferreira Filho (2000), com a Constituição Republicana de 

1891 foi implantado, no Brasil, o controle difuso de constitucionalidade de lei ou ato 

infraconstitucional normativo, sobretudo por influência do direito norte-americano73. 

Nesse controle, também dito repressivo, pela via de exceção ou de defesa, aberto 

ou posterior, qualquer juiz ou tribunal, de acordo com suas regras de competência 
 
 
 

72 Vainer (2005:165), embora discorde da existência de um controle político da constitucionalidade no 
Brasil Imperial, considerando que pelo estágio embrionário do direito constitucional brasileiro nesta 
época, dificilmente o Imperador vetaria um projeto de lei por motivo de inconstitucionalidade e, ainda, 
pelo poder ilimitado deste mesmo Imperador que detinha o Poder Moderador, estando este acima dos 
demais, referindo-se a um “verdadeiro absolutismo (tardio) no Brasil”, cita os ensinamentos de Elival 
da Silva Ramos, o qual acredita em tal possibilidade, ao afirmar que: “[...] Isso não significa, contudo, 
que não existia nenhuma forma de controle da constitucionalidade das leis sob o domínio da 
Constituição de 1824. Havia sim o controle político preventivo que ao Imperador, no exercício 
indelegável do Poder Moderador, cabia manejar no bojo do processo legislativo (arts. 62 e 101, III), 
podendo recusar sanção aos projetos aprovados pelas duas Casas da Assembleia Geral, em formula 
genérica que abarcava, por certo, razões de inconstitucionalidade.” 
73 Ferreira Filho (2000:7) versa sobre o início do controle difuso no Brasil, ao afirmar que: “...o 
controle de constitucionalidade foi estabelecido no Brasil com a República e mesmo antes de editada 
a Constituição de 1891. Foi inscrito na Constituição Provisória, de 22 de junho de 1890 e prevista no 
Decreto nº 848, de 11 de outubro desse ano, que organizou a Justiça Federal (art. 9º, parágrafo 
único, alíneas ‘a’ e ‘c’). A Constituição consagrou-o no artigo 59, §1º, ‘a’, que regulamenta o recurso 
extraordinário. Seguiram esses documentos o modelo norte-americano. Assim, foi instituído um 
controle pelo Judiciário, desconcentrado, incidental. Está nisto a influência de Rui Barbosa que 
também impôs na prática o entendimento da doutrina e jurisprudência estadunidenses.”. 
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poderia declarar a inconstitucionalidade de forma incidental (incidenter tantum), que 
 

insurgiria de modo prejudicial ao mérito. 
 

Conservando o controle incidental, a Constituição de 1934 previu a ação 

direta de inconstitucionalidade interventiva, atribuiu ao Senado Federal a função de 

suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou ato declarado inconstitucional 

por decisão definitiva e, ainda, conforme Martins e Mendes (2005), estabeleceu a 

cláusula de reserva de plenário, de modo que a declaração de inconstitucionalidade 

só poderia ser pela maioria absoluta dos membros do tribunal74. 

Pela Constituição de 1937, consoante art. 96, parágrafo único, o Presidente 

da República poderia, discricionariamente, influenciar as decisões do Judiciário que 

declarassem inconstitucional determinada lei, haja vista que poderia submetê-la ao 

Parlamento para a promoção de um reexame. Disto resulta que, havendo decisão de 

2/3 de ambas as Casas do Legislativo, a declaração de inconstitucionalidade seria 

tornada sem efeito, desde que confirmasse a validade da lei. Nota-se um retrocesso 

no controle de constitucionalidade em vista do poder exacerbado do executivo. 

Em razão do movimento de redemocratização vislumbrado no País, inclusive 

no sentido da reconstitucionalização, a Constituição de 1946 flexibilizou a atuação 

do Executivo, retomando a tradição do sistema de controle de constitucionalidade. 

Dentre outros aspectos, Veloso (1999) destaca que através da EC n. 16/1965, criou-

se uma nova modalidade de ação direta de inconstitucionalidade75, de competência 

originária do STF, para processar e julgar, de forma originária, a representação de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual, a ser proposta, 

exclusivamente, pelo Procurador-Geral da República. A possibilidade de controle 

concentrado em âmbito estadual também é destaque nesta Carta Constitucional. 

A nova Carta Política de 1967, além de manter todas as inovações trazidas 

pela EC n. 16/65, ampliou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade baseada 
 
 
74 De acordo com Martins e Mendes (2005:23), “a Constituição de 1934 introduziu profundas e 
significativas alterações no nosso sistema de controle de constitucionalidade. A par de manter, no art. 
76, III, b e c, as disposições contidas na Constituição de 1981, o constituinte determinou que a 
declaração de inconstitucionalidade somente poderia ser realizada pela maioria da totalidade de 
membros dos tribunais. Evitava-se a insegurança jurídica decorrente das contínuas flutuações de 
entendimento nos tribunais (art. 179).” 
75     Para Veloso (1999:34), “sem prejuízo do controle incidental, e ao lado da representação 
interventiva (destinada a resolver conflitos federativos), a EC nº 16/65 introduziu, no Brasil, o controle 
concentrado da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, portanto, controle a 
ser exercido não apenas incidentalmente, diante de caso concreto, mas fiscalização constitucional 
genérica, abstrata, da norma em tese, com o escopo de averiguar o vício da inconstitucionalidade e o 
objetivo precípuo de defender a ordem constitucional, garantindo a supremacia da Carta Magna.” 
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na intervenção federal, procurando garantir, além da observância dos princípios 
 

sensíveis, a execução de lei federal. Para Vainer (2010), a maior contribuição deste 

período para o controle da constitucionalidade se deu, não em razão de qualquer 

inovação introduzida, mas principalmente pelas discussões em torno da titularidade 

exclusiva do Procurador-Geral da República para o ajuizamento da ação direta de 

inconstitucionalidade. 

Com efeito, a Constituição de 1988 trouxe, dentre outras modificações no 

sistema de controle de constitucionalidade, a ampliação do rol de legitimados para a 

propositura da ação direta de inconstitucionalidade, acabando com o monopólio do 

Procurador-Geral da República. Conforme dispõe o art. 103 da CF/88, refletido, 

ainda, no art. 2º da Lei n. 9.868/99, tal ação poderá ser proposta pelos seguintes 

legitimados76: Presidente da República; Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara 

dos Deputados; Mesa de Assembleia Legislativa ou Mesa da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal; Governador de Estado ou do Distrito Federal; Procurador-Geral da 

República; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político 

com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade de 

classe de âmbito nacional. 

Além disso, a CF/88 assegurou aos Estados, no bojo do art. 125, § 2.º, a 

possibilidade de instituírem a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos 

normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedando, 

contudo, a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Instituiu, também, a 

possibilidade de controle de constitucionalidade das omissões legislativas, tanto de 

modo concentrado, pelas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão (ADO), 

conforme dispõe o art. 103, § 2.º, ou pelo controle difuso ou incidental, a exemplo do 

mandado de injunção (MI), na forma do art. 5.º, LXXI. 

A CF/88 também facultou a criação da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF), no parágrafo único do art. 102, cujos parágrafos 

foram posteriormente ampliados pela EC n. 3/93, passando esta hipótese a figurar 

no §1º, em sua redação original. 

Lima (2013) destaca que com a EC n. 3/93, a qual incluiu o §2º no art. 102 

da CF/88, introduziram-se tanto a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e 

o seu efeito vinculante, sendo posteriormente regulamentada pela Lei n. 9.868/99, a 
 
 
 

76 Rol já atualizado com a EC n. 45/2004. 
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qual também disciplinou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), conforme art. 
 

28, parágrafo único, e a ADPF, que teve efeitos vinculantes à decisão da corte na 

hipótese do art. 10, todos do citado diploma legal. 

Mendes (1995:99) tem entendimento contrário à posição de Lima (2013) em 

relação à ADC, pois segundo leciona, “não se trata de uma verdadeira inovação, 

pois a ‘representação por inconstitucionalidade’ encaminhada pelo Procurador-

Geral, trazida pela EC n. 16, já desempenhara as funções de uma ADC, dado o seu 

caráter dúplice ou ambivalente”. 

Não se pode esquecer, por fim, da EC n. 45/2004, vista como a Reforma do 

Judiciário, porque ampliou o rol de legitimados para o ajuizamento da ADC, de igual 

modo àqueles tidos para a ADI, com a alteração da redação do art. 103 da CF/88 e, 

ainda, pela redação do §2º, do art. 102, estendeu o efeito vinculante também para a 

ADI, antes era expresso apenas em relação à ADC, embora o art. 28, parágrafo 

único, da Lei n. 9.868/99 e da jurisprudência do STF já tivessem consolidado esse 

entendimento. Com isto, apesar de distintos os objetos das referidas ações, resta 

convergente a de efeito dúplice ou ambivalente entre ambas. 

Considerando o histórico mencionado, algumas breves conclusões se fazem 

cogentes para o entendimento da matéria esposada até aqui em consonância com a 

jurisdição constitucional e os precedentes. 

Dessa maneira, Silva (2007) assinala que o Brasil seguiu o sistema norte-

americano e acabou evoluindo para um sistema misto e diferenciado, o qual ajusta o 

critério difuso por via de defesa com o critério concentrado por via de ação direta de 

inconstitucionalidade, além de aliar, de modo tímido, a ação de inconstitucionalidade 

por omissão. 

Ainda conforme assevera Silva (2007:558), “a outra novidade está em ter 

reduzido a competência do Supremo Tribunal Federal à matéria constitucional. Isso 

não o converte em Corte Constitucional”. Considera esta assertiva porque o STF, 

em razão do controle difuso, não é o único órgão do Judiciário que pode reconhecer 

a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e, assim, exercer a guarda da Carta 

Política. Depois, porque a forma de recrutamento de seus membros aponta que 

permanecerá como um Tribunal que analisará a questão constitucional com critério 

puramente técnico-jurídico77, haja vista que como órgão jurisdicional competente 
 
 

77 Sobre o tema, Silva (2007:558) destaca: “O norte-americano gerou um sistema, fundado no critério 
difuso, de natureza técnico-jurídica, a ponto de afirmar-se que não se caracteriza verdadeiramente 
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para o exame do recurso extraordinário, também exercerá o controle diante dos 
 

casos concretos, assim como é realizado pelo controle difuso, sendo seu objetivo 

resolver a questão da melhor forma que a compatibilize com a Constituição, sem 

declarar, necessariamente, inconstitucionalidades. 

Ademais, também pela evolução da matéria nas Constituições brasileiras, de 

acordo com o que observa Lima (2013) quanto ao sistema de controle abstrato de 

constitucionalidade, há um sentimento de força e autoridade ínsito às decisões do 

STF, que se faz presente em razão da eficácia erga omnes e dos efeitos vinculantes 

de suas decisões. 

Com efeito, por essas características do controle abstrato, bem como pelo 

papel da Jurisdição Constitucional, não mais desempenhada apenas pelo STF, mas 

por todos os juízes e Tribunais na aplicação da Constituição e na interpretação e 

criação do direito, é que contemporaneamente se tem estendido tais características 

ao controle difuso, no que se concebe como o fenômeno da abstrativização (ou 

objetivação) do controle concreto de constitucionalidade. 
 
 
 
 

5.2.1.2 A teoria da nulidade quanto à inconstitucionalidade das leis e sua mitigação 

diante de valores constitucionais: modulação dos efeitos da decisão 
 
 

No tocante ao controle de constitucionalidade das leis no Brasil, a teoria da 

nulidade, com base no sistema norte-americano (Marshall), adquiriu mais adeptos78, 

e admite que, ao declarar a inconstitucionalidade da lei ou de ato normativo, se está 

atingindo o plano de validade. 

Deste raciocínio decorre a visão de que a decisão tem eficácia declaratória 

de uma situação pretérita (preexistente), qual seja, a de que o ato normativo era 

viciado em sua origem e, portanto, desprovido de qualquer força obrigatória já que 

nulo e ineficaz. Assim, a decisão que declara a inconstitucionalidade produz efeitos 

retroativos (ex tunc), isto é, reconhece a invalidação ab initio dos atos praticados 
 
como uma forma de jurisdição constitucional, não tanto por ter sido entregue o controle de 
constitucionalidade à jurisdição ordinária, mas pelo fato de que a jurisdição ordinária não aprecia a 
Constituição em função de seus valores políticos, não se configurando como guardiã de valores 
constitucionais, por ter como objetivo principal a decisão do caso concreto. Entendemos que também 
aí existe jurisdição constitucional, tomada a expressão no sentido do modo de compor litígios 
constitucionais. Apenas não se realiza com plenitude a função de guarda de valores constitucionais, 
dada a preferência pela decisão do caso concreto.” 
78 Na doutrina clássica, despontam Buzaid (1958) e Nunes (1943). 
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com base na lei ou ato inconstitucional desde o início de sua vigência, considerando 
 

que a lei nunca teria produzido efeitos e, deste modo, não ingressou no plano da 

eficácia. 

Cappelletti (1999:115-116), ao discorrer acerca do sistema norte-americano, 

assevera que “(...) a lei inconstitucional, porque contrária a uma norma superior, é 

considerada absolutamente nula (‘null and void’) e, por isto, ineficaz, pelo que o juiz, 

que exerce o poder de controle, não anula, mas, meramente, declara (preexistente) 

nulidade da lei inconstitucional”. 

De acordo com Novelino (2011), o entendimento da lei inconstitucional como 

um ato nulo é clássico na doutrina norte-americana e decorre do famoso precedente 

exarado no caso Marbury vs. Madison, decidido em 1803, por entender que tal lei 

teria um vício originário insanável e, portanto, já nasceria morta. Como se disse, a 

teoria da nulidade é a concepção adotada em grande parte no direito brasileiro, de 

modo que é, inclusive, referida na jurisprudência do STF79. 

Essa anotação decorre da evolução quanto à aplicação do sistema norte-

americano em contraposição com o sistema austríaco. Neste sistema, defendido por 

Kelsen (1984), destaca-se a teoria da anulabilidade da norma infraconstitucional, de 

modo que a decisão tem caráter constitutivo negativo com efeitos prospectivos (ex 

nunc), sendo o vício de inconstitucionalidade aferido no plano da eficácia e, portanto, 

a lei é provisoriamente válida, produzindo efeitos normalmente até a sua anulação – 

a lei inconstitucional é considerada, assim, ato anulável. 

Para Cappelletti (1999:116), pelo sistema austríaco, a Corte constitucional 

anula uma lei, a qual é tida como válida e eficaz até o momento em que a decisão é 

publicada, avaliando “coisa ainda mais notável – a Corte Constitucional austríaca 

tem, de resto, o poder discricionário de dispor que a anulação da lei opere somente 

a partir de uma determinada data posterior (‘Kundmachung’) de seu pronunciamento 

(...)”80. 
 
 

79 STF. AI (AgR) 585.086/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes (14.04.2008): “O dogma da nulidade da lei 
inconstitucional pertence a tradição do direito brasileiro. A teoria da nulidade tem sido sustentada por 
importantes constitucionalistas. Fundada na antiga doutrina americana, segundo a qual the 
inconstitucional statute is not law at all, significativa parcela da doutrina brasileira posicionou-se pela 
equiparação entre inconstitucionalidade e nulidade. Afirmava-se, em favor desta tese, que o 
reconhecimento de qualquer efeito a uma lei inconstitucional importaria na suspensão provisória ou 
parcial da constituição. Razões de segurança jurídica podem revelar-se, no entanto, aptas a justificar 
a não aplicação do principio da nulidade da lei inconstitucional”. 
80 Enquanto Cappelletti (1999) considera que o diferimento de eficácia constitutiva do pronunciamento 
não pode ser superior a um ano, Martins e Mendes (2005) destacam que, nos termos do art. 140, §5º, 
3º período da Constituição Austríaca, esse prazo seria de 18 meses. 
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A grande característica, portanto, da teoria da anulabilidade, é a preservação 
 

dos efeitos produzidos pela lei até então, sendo que o reconhecimento da ineficácia 

desta é erga omnes e projeta efeitos para o futuro. Novelino (2011), com amparo no 

princípio da presunção de constitucionalidade das leis, entende ser esta a teoria que 

mais adequada para o modelo brasileiro e salienta, inclusive, que o STF se inclinaria 

nesta leitura, precisamente no sentido de abandonar a teoria da nulidade em favor 

da teoria da anulabilidade81. 

Entrementes, o que se nota no direito brasileiro, conforme Puccinelli Júnior 

(2012), principalmente com o advento da CF/88, é uma relativa mitigação da teoria 

da nulidade, a qual, apesar de resguardada pelo princípio da supremacia da 

Constituição, por vezes, é ponderada pela doutrina, jurisprudência pátria e mesmo 

pelo legislador, em face de outros valores como a segurança jurídica, a boa-fé e a 

confiança, o interesse social e a proporcionalidade. 

De acordo com Bittencourt (1968:148), a “doutrina da ineficácia ab initio da 

lei inconstitucional não pode ser entendida em termos absolutos, pois que os efeitos 

de fato que a norma produziu não podem ser suprimidos, sumariamente, por simples 

obra de um decreto judiciário”. No Brasil, essa flexibilização pode ser notada tanto 

em sede de controle concentrado, quanto no controle difuso. 

Para o controle concentrado ou abstrato, fala-se na técnica de modulação 

dos efeitos da decisão, consubstanciada no art. 27 da Lei n. 9.868/9982, por meio da 

qual se garante um ajuste da declaração de inconstitucionalidade, por motivos de 

segurança jurídica ou de excepcional interesse social, para que o STF, mediante 

voto favorável de 2/3 de seus ministros, possa restringir os efeitos ou decidir que a 
 
 
81 O autor cita, em notas de rodapé, o seguinte julgado do STF, o qual também se transcreve parte da 
decisão: STF. AI 379.500/MG, rel. Min. Gilmar Mendes (06.12.2007) - “A Lei n. 9.868, de 10 de 
novembro de 1999, consagrou expressamente a eficácia contra todos como uma qualidade da 
declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade proferida na ação direta de 
inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade (art. 28, paragrafo único). Na 
jurisprudência do STF pode se identificar tentativa no sentido de, com base na doutrina de Kelsen, 
abandonar a teoria da nulidade em favor da chamada teoria da anulabilidade. Segundo essa 
concepção, a lei inconstitucional não pode ser considerada nula, porque, tendo sido editada 
regularmente, gozaria de presunção de constitucionalidade, e sua aplicação continuada produziria 
consequências que não poderiam ser olvidadas (RE 79.343, rel. Leitão de Abreu, RTJ n. 82, p. 795). 
A lei inconstitucional não seria, portanto, nula ipso jure, mas apenas anulável. A declaração de 
inconstitucionalidade teria, assim, caráter constitutivo (assim, também, Pontes de Miranda, 
Comentários a Constituição Federal de 1967/69, v.3, p. 619)”. 
82 Lei n. 9.868/99, art. 27: Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em 
vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal 
Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou 
decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a 
ser fixado. 



126 
 
 
 
eficácia da declaração ocorra apenas a partir do trânsito em julgado ou de outro 
 

momento que venha a ser fixado. 
 

Quanto ao controle difuso, se aplica a regra acima por analogia, levando em 

conta a mesma ponderação de valores constitucionais deve ser realizada quando se 

está diante do julgamento de casos particulares83. Puccinelli Júnior (2012) lembra o 

caso do RE 197.917/SP, que se refere à ação civil pública proposta pelo Ministério 

Público com o escopo de reduzir de 11 para 9 o número de vereadores da Câmara 

Municipal de Mira Estrela, adequando-se ao mínimo constitucional previsto no art. 

29, IV, da CF/88. 

O Ministério Público de São Paulo postulava, na hipótese, a declaração de 

inconstitucionalidade ex tunc da lei que, de modo pouco razoável, previu duas vagas 

além do mínimo que a Constituição previa num Município com pequeno contingente 

populacional, bem como a devolução dos subsídios recebidos, de maneira indevida, 

pelos vereadores excedentes. 

Na decisão84, o Min. Maurício Corrêa, ponderou que haveria grande prejuízo 

à validade não só das eleições, mas dos atos legislativos praticados sob o manto da 

presunção da legitimidade, caso os efeitos retroativos fossem afirmados, pois “nessa 

situação específica, tenho presente excepcionalidade tal a justificar que a presente 

decisão prevaleça tão somente para as legislaturas futuras, assegurando-se a 

prevalência, no caso, do sistema até então vigente em nome da segurança jurídica”. 

Desse modo, pelos termos registrados, observa-se que, fundado em vetores 

constitucionais, sobretudo a segurança jurídica, coerentemente se vê a tendência de 

flexibilização do princípio da nulidade, tanto em sede de controle concentrado como 

em sede de controle difuso. 
 
 
 
 

5.2.2 A eficácia das decisões na jurisdição constitucional 
 
 
 

Acerca da decisão, fundamentalmente, no controle concentrado ou abstrato 

(objetivo), tem-se que a ciência de que a declaração de inconstitucionalidade ou 

constitucionalidade da norma deve atingir a todos, sendo esta uma ideia que lhe é 
 
83 Além do julgado referido no parágrafo, há outros no sentido de se modular os efeitos da decisão 
também no controle difuso: vide RE-AgR 434.222/AM e do MS 22.357/DF. 
84 STF, Pleno. RE 197.917/SP. Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 06.06.2002. No parágrafo, há parte do 
texto do voto do relator. 



127 
 
 
 
ínsita, porquanto que a coisa julgada erga omnes está a conferir esta autoridade no 
 

tocante ao dispositivo da decisão. 
 

Idêntica dicção, todavia, não é característica que está na base do sistema de 

controle difuso ou concreto (subjetivo). Nesse sentido, para Lima (2013:231) “sucede 

no ambiente de fiscalização difusa de constitucionalidade de normas, em que as 

decisões, mesmo aquelas proferidas pela Excelsa Corte, são desprovidas, pelo 

menos em nível legislativo, de efeitos vinculantes e eficácia contra todos.” 

Quando se versa sobre o tema de precedentes em conexão com o controle 

de constitucionalidade, mormente na via difusa, resta identificar se, as decisões que 

são proferidas neste controle pelo STF – precipuamente no julgamento dos recursos 

extraordinários – quando reiteradas, teriam o condão de gerar o precedente judicial 

apto a se fazer cogente diante de outras situações idênticas, no sentido de vincular 

às suas razões de decidir (ratio decidendi), amoldando-se – porque não, auferindo – 

a força e autoridade da eficácia erga omnes ínsita ao controle concentrado. 

Dessa forma, no tocante ao controle difuso, o que se busca é que os motivos 

determinantes da decisão (ratio decidendi) tenham autoridade, de modo que outros 

órgãos judiciários os levem em consideração diante de casos iguais. Portanto, para 

Marinoni (2011:460), “quando se está diante do controle difuso, não se pensa em 

outorgar autoridade de coisa julgada erga omnes à parte dispositiva da decisão”. 

É nesse sentido, pois, que se nota a tentativa de atribuição de efeitos para 

todos na decisão em sede de recurso extraordinário. A finalidade não é que a parte 

dispositiva da decisão sobre constitucionalidade seja inalterável e irrefutável, mas 

que os motivos da decisão se tornem de obrigatória observância por outros juízos e 

Tribunais. 

Com efeito, se há a garantia do exercício de controle de constitucionalidade 

por outros órgãos jurisdicionais que não o Supremo Tribunal Federal perante os 

casos concretos, sendo este o alicerce do controle difuso, é inteligível e racional ao 

sistema, em linha inversa, a obrigação de que estes juízes e Tribunais tenham por 

vinculantes também as decisões do Supremo Tribunal Federal nesta espécie. 

De acordo com Marinoni (2011:460-461), “admitir, no atual estágio do direito 

brasileiro, controle difuso sem vinculação dos órgãos judiciários aos precedentes 

constitucionais constitui um equívoco imperdoável”. E ainda colige: “os precedentes 

constitucionais sempre devem ter eficácia obrigatória, não importando se há controle 

concentrado”. 
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Deste modo, os precedentes constitucionais, assim entendidos aqueles que 
 

decorrem das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, devem ser sempre 

observados pelos demais órgãos judiciários, a fim de garantir que a função daquele 

Tribunal seja cumprida, pois do contrário, além da instabilidade sistêmica que pode 

ser gerada pela não observância das decisões do Supremo, restaria debilitada, em 

razão disso, a própria força normativa da Constituição. 

Ademais, a atribuição de eficácia vinculante aos precedentes constitucionais 

persiste quanto aos fundamentos determinantes da decisão e se torna veemente 

para dar efetividade ao papel do Supremo Tribunal Federal, independentemente do 

tipo de controle de constitucionalidade exercido, considerado a natureza da decisão 

e a importância para o cenário social e jurídico. 
 
 
 
 

5.2.3 Formação de precedentes no controle concreto: uma “natural vocação” 

expansiva? 
 
 

Como se abordou anteriormente, não só os juízes e Tribunais podem fazer o 
 

controle concreto de constitucionalidade, mas também o Supremo Tribunal Federal, 

inclusive nos processos de sua competência originária, sendo o mais corriqueiro que 

isto ocorra em sede de recurso extraordinário. 

Zavascki (2012:25) aduz que a eficácia das decisões no controle concreto 

pelo STF atinge a duas tipos de questões constitucionais: “(a) as que dizem respeito 

à legitimidade (= constitucionalidade) de preceito normativo; e (b) as que envolvem 

aplicação direta da norma constitucional ao caso concreto, independentemente de 

juízo sobre a constitucionalidade da intermediação legislativa ordinária”. 

Em ambas as questões, há o exercício da jurisdição constitucional quanto à 

interpretação e aplicação da Constituição aos casos concretos, pois na primeira 

hipótese, a leitura é a de que a lei ou ato normativo é inconstitucional – e, deste 

modo, ilegítima – ante os casos concretos, buscando-se a sua declaração incidental; 

no segundo caso, não se discute a (in)constitucionalidade da norma, mas a sua 

(in)adequação em relação à situação questionada judicialmente, pleiteando-se o seu 

afastamento. 

Destarte, o que torna a hipótese de discussão da legitimidade do preceito 

normativo mais relevante do que a outra são as consequências que podem advir da 
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declaração de (in)constitucionalidade para o mundo fático-jurídico. Pela sistemática 
 

processual civil em vigor, nos termos do art. 468 do CPC, os efeitos das decisões 

em sede de controle incidental tem força obrigatória apenas nos limites da lide, bem 

como a coisa julgada se dá entre as partes (inter parts), conforme art. 472 do CPC. 

Logo, não se estendem tais efeitos, em regra, a terceiros. 

Lima (2013) lembra que o controle de constitucionalidade das normas no 

Brasil passa por uma “mutação”, porque tem prestigiado o “coletivo” em detrimento 

do “individual”. Aliando-se esta ideia à hipótese de discussão quanto à legitimidade 

ou constitucionalidade de preceito normativo no controle incidental, tem-se que, a 

decisão necessita ter efeitos mais amplos, em atenção aos princípios da isonomia e 

da segurança jurídica, principalmente. Isto porque, ainda que diante de determinado 

caso concreto, conforme lembra Zavascki (2012), os preceitos normativos têm, por 

sua natureza, o aspecto da generalidade e se destinam a estabelecer um comando 

abstrato que será destinado a um número indefinido de situações e pessoas. 

É considerar, portanto, que diante de uma situação análoga a lei, declarada 

anteriormente inconstitucional no caso concreto pretérito, seja também afastada no 

caso sob análise por um ideal de igualdade de tratamento, primeiramente, depois 

por segurança jurídica, impedindo que um juiz “B” decida pela constitucionalidade 

quando o juiz “A”, na situação passada análoga, decidiu pela inconstitucionalidade. 

Alerta Zavascki (2012), ainda, que do ponto de vista da aplicação prática, 

não haveria sentido em se ter indefinidamente decisões incidentais se a norma tem 

aplicação generalizada. Por tais razões, estaria evidente que as decisões em sede 

de controle difuso, cuja discussão recaia quanto à legitimidade do preceito normativo 

(de ordem geral), detém uma “vocação natural” para repercutir para fora dos limites 

do caso concreto, para expandir-se. 

Para resolver o problema de compatibilidade do controle difuso (incidental) 

com os princípios mencionados, relativamente à atribuição de eficácia erga omnes 

às decisões neste tipo de controle, os Estados Unidos, onde a modalidade surgiu, 

adotou a doutrina do stare decisis, por influência do common law inglês, enquanto 

política que ordena que as Cortes inferiores sigam os precedentes das Cortes de 

última instância. 

Para Cole (1998:12), a doutrina em questão, no contexto norte-americano, 

aplicar-se-ia uma vez que a Corte de última instância emitisse decisão sobre “um 

princípio de direito para o caso em julgamento, estabelecendo assim um precedente, 
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a Corte continuará a aderir a este precedente, aplicando-o a casos futuros em que 
 

os fatos relevantes sejam substancialmente os mesmos, ainda que as partes não 

sejam as mesmas”. 
 
 
 
 

5.2.4 A eficácia das decisões em sede de controle concreto no Brasil 
 
 
 

Sendo um país de civil law, portanto, de tradição romano-germânica, o Brasil 

segue a linha dos que originariamente não admitiram a doutrina do stare decisis e, 

portanto, no tocante ao controle difuso de matriz norte-americana, apenas em parte 

se vê a sua adoção. Isso se reflete, notadamente, no modo de decidir que acaba por 

repercutir efeitos apenas às partes do processo (inter partes), não tendo a decisão, 

pois, eficácia em face de terceiros. 

Inicialmente, se destaca a tentativa de absorção da doutrina do stare decisis 

na história da implantação do controle de constitucionalidade no Brasil, por vozes 

como a de Bittencourt (1968), para quem a eficácia erga omnes em relação às 

decisões que reconhecessem a inconstitucionalidade, ainda que de forma incidental, 

deveria ser considerada como “efeito natural da sentença”. 

Não obstante, é valido notar que Zavascki (2012:29) destaca que essa ideia 

não logrou êxito no Brasil, de modo que “isso se deve não propriamente a empecilho 

de natureza constitucional, mas à ausência de uma cultura de valorização de 

precedentes judiciais, inclusive os da Corte Suprema”. 

Apesar disso, quanto à eficácia inter partes nas decisões judiciais com base 

em casos concretos e, portanto, eficácia limitada a estes, já se destacou a dicção do 

art. 472 do CPC, o qual aduz que apenas faz coisa julgada em relação “às partes 

entre as quais é dada”, reforçando que tal regra incide sobre a parte disposi tiva da 

decisão. 

Para Zavascki (2012:30), ao se examinar a exata dicção do art. 469 do CPC, 

como a coisa julgada não se estende aos fundamentos da decisão, também nessa 

hipótese, “não fazem sequer coisa julgada entre os litigantes, pois a apreciação da 

questão constitucional serve apenas como fundamento para o juízo de procedência 

ou improcedência do pedido deduzido na demanda”. 

Por outro lado, na práxis forense, cada vez mais o Brasil vem caminhando 

no sentido da adoção de um sistema de precedentes, convergindo com a doutrina 
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atinente ao common law. Inúmeras críticas são tecidas pela doutrina a esse respeito, 
 

mormente quanto à forma com que se tem aplicado este sistema na cultura jurídica 

brasileira, as quais inclusive serão abordadas ao final deste capítulo, porém neste 

momento, cabe notar que essa característica se revela a partir da visão de que as 

decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal têm ganhado, cada vez mais, 

força no sentido de vincular os juízes e Tribunais, a Administração Pública e mesmo 

os legisladores. 

No que diz respeito ao controle incidental ou concreto, quando o Supremo se 

manifesta, não há como se duvidar da visão de que tal decisão produz efeitos, ainda 

que indiretos. Entretanto, tendo em vista a eficácia limitada de tais decisões, com o 

fim de garantir a igualdade e a segurança jurídica, alguns entendimentos jurídicos 

forma concebidos no sentido de ampliar os efeitos de tais decisões, sobretudo 

levando em consideração os precedentes constitucionais e a sua força vinculante, a 

saber: a suspensão, pelo Senado, da execução da norma declarada inconstitucional, 

a vinculação aos Tribunais, as súmulas, quanto às manifestações do Supremo em 

matéria constitucional e o julgamento simplificado de recursos e da ação rescisória 

em vista de precedentes a eles pertinente. 

Veja-se que os três temas jurídicos versados tem, em alguma medida, o 

condão de dar credibilidade à força vinculante dos precedentes e, por isso, devem 

ser abordados. 
 
 
 
 

5.2.5 A formação dos precedentes constitucionais no controle difuso: teoria 

da transcendência dos motivos determinantes da decisão 
 
 

5.2.5.1 O papel do Senado Federal quanto à suspensão da lei inconstitucional 
 
 
 

Notando que o controle concreto pelo STF somente conferia efeitos entre as 

partes, negando a extensão a outros interessados em casos análogos e atingidos 

pela mesma norma declarada incidentalmente inconstitucional que, quando muito, 

tinham essa extensão de efeitos pela via do habeas corpus85, foi introduzida pela 
 
 
85 Esta nota decorre do entendimento observado no voto proferido no MS 16.512, rel. Min. Oswaldo 
Trigueiro, RTJ 38/16, “A jurisprudência pacífica do STF negava a extensão a outros interessados dos 
efeitos de suas decisões. O julgado estava, como é de communis opinio, adstrito à questão focalizada 
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Constituição Federal de 1934 a norma constante do atual art. 52, X, da CF/88 que 
 

propicia, ao Senado Federal, a suspensão, no todo ou em parte, da execução de lei 

declarada inconstitucional pelo STF. 

Isto ocorre, como dito antes, quando o Supremo recebe a discussão de 

questões constitucionais, mediante a interposição de recurso extraordinário, de 

modo que também realiza, nessas hipóteses, o controle de constitucionalidade, de 

forma incidental. Dessa forma, Clève (2000) explica que tal como previsto na Carta 

de 1937, a suspensão da execução da norma, pelo Senado Federal, em virtude de 

da declaração de inconstitucionalidade, confere à decisão do STF proferida nestes 

termos, eficácia erga omnes. 

De acordo com Brossard (1976) citado por Zavascki (2012:32), quando o 

Senado suspende a execução da norma questionada “faz valer para todos o que era 

circunscrito às partes litigantes, confere efeito geral ao que era particular, em uma 

palavra, generaliza os efeitos de uma decisão singular”. 

Com efeito, considerando a declaração de inconstitucionalidade pelo STF no 

controle difuso, por decisão definitiva e deliberada pela maioria absoluta do pleno do 

Tribunal, nos termos do art. 97 da CF/88, garante, ainda, o art. 178 do Regimento 

Interno do STF (RISTF), que seja feita, desde logo, a comunicação à autoridade ou 

órgão interessado e, após o trânsito em julgado, ao Senado Federal para que avalie 

a hipótese do art. 52, X, da CF/88. 

Neste sentido, veja-se que o termo “avalie”, constante do parágrafo acima, 

não foi usado por acaso. Defende a doutrina majoritária86, a exemplo de Mendes 

(1998) e Moraes (2004), que a atuação do Senado tem caráter discricionário e não 

vinculado quanto à edição da Resolução suspendendo os efeitos da lei declarada 

inconstitucional pelo STF, em atenção ao princípio da Separação dos Poderes. 

É válido destacar, ainda, o que diz Barroso (2006:110), o qual defende que a 

atuação do Senado não tem caráter vinculado (ou obrigatório), “mas discricionário, 

sujeitando-se ao juízo de conveniência e oportunidade da casa legislativa. Trata-se 

de ato político, não sujeito a prazo, podendo o Senado suspender o ato normativo, 
 
 
pela Corte. Só em habeas corpus (impetrado o primeiro deles pelo Conselheiro Rui Barbosa, para 
assegurar a liberdade de reunião em praça pública) se admitiu a extensão erga omnes”. 
86 Nesse sentido também é o entendimento de Clève (2000:121): “A competência do Senado consiste 
em atividade discricionária de natureza política. Cuida a resolução suspensiva de ato político que 
empresa eficácia erga omnes à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em caso concreto. Ao 
Senado cabe examinar da conveniência e oportunidade de considerar, em tese, suspensos os seus 
efeitos, de retirar dispositivo legal ou regulamentar do ordenamento jurídico.” 
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no todo ou em parte, ou simplesmente não suspendê-lo”. Deve-se consignar que 
 

este foi o entendimento que se firmou no STF, tendo como referências o Mandado 

de Injunção 490-9/RJ87 e o Recurso de Mandado de Segurança 7.248/SP88. 
Assim, compete privativamente ao Senado Federal aludida análise quanto à 

suspensão, que se fará por meio de Resolução. Por sua vez, o Regimento Interno 

do Senado Federal (RISF) regulamenta o art. 52, X da CF/88, em seus arts. 386 a 

388, ao disciplinar que tal será conhecida, após a decisão definitiva do STF de 

inconstitucionalidade total ou parcial de lei mediante: “I – comunicação do Presidente 

do Tribunal; II – representação do Procurador-Geral da República; III – projeto de 

resolução de iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania”. 

Ainda de acordo com o RISF, tais instrumentos deverão ser instruídos com o 

texto da lei objeto da decisão, do acórdão do STF, do parecer do Procurador-Geral 

da República e da versão do registro taquigráfico do julgamento. Dessa maneira, 

após a leitura em plenário, a comunicação ou representação será encaminhada à 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que formulará projeto de resolução 

suspendendo a execução da lei, no todo ou em parte. 

Disto advém a visão de que a Resolução emitida pelo Senado, pela natureza 

normativa que lhe é ínsita, tem o condão de conferir status de universalidade ao 

reconhecimento da inconstitucionalidade da norma, ou seja, efeitos erga omnes. Há 

que se salientar, todavia, que se existe consenso em relação aos efeitos temporais 

da decisão judicial que reconhece, de forma incidental, a inconstitucionalidade, não 

ocorre o mesmo com os efeitos temporais da Resolução do Senado, isto é, se gera 

efeitos ex tunc ou ex nunc. 

De um lado, Mendes (1998) e Zavascki (2001) entendem que os efeitos são 

ex tunc, por considerar que essa universalidade (efeitos erga omnes) em virtude da 

suspensão opera efeitos como se a norma nunca tivesse existido, nem antes nem 

depois de tal ato do Senado, porque inconstitucional e, por conseguinte, não teve o 

poder de incidir sobre as situações e de produzir efeitos válidos. 

Além disso, é invocado também o argumento de que uma das premissas da 

declaração de inconstitucionalidade, no contexto brasileiro, é a natureza declaratória 

da decisão judicial, que por si só traria efeito de declarar (reconhecer) a inexistência 

da norma e, portanto, se constituiria num instrumento de economia processual. 
 
 

87 STF, MI 490-9/RJ, rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.06.1994. 
88 STF, RMS 7.248/SP, rel. Min. Victor Nunes Leal, DJ 14.12.1962. 
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Por outro lado, a doutrina que defende a eficácia ex nunc da resolução do 
 

Senado atém mais adeptos, dentre eles Ferrari (1992) e Barros (2003), ao admitirem 

que a produção de efeitos se dá tão-somente a partir da publicação, não alcançando 

situações jurídicas antes constituídas. Para ratificar, Barros (2003:239) assinala que 

“o Senado apenas suspende a execução da lei. O que – evidentemente – ele só 

pode fazer do momento de sua resolução em diante, ou seja, ex nunc. Sob pena de 

ultrapassar a sua competência constitucional”. 

Há que se esclarecer, contudo, que os efeitos dessa Resolução, apesar de 

erga omnes e ex nunc, admite hipótese de exceção, como no caso do art. 1º, § 2º, 

do Decreto n. 2.346/9789, que, de forma expressa, fixa a produção de efeitos ex tunc 

para a Resolução do Senado para a Administração Pública Federal direta e indireta. 

Por fim, a suspensão pelo Senado Federal, nos termos do que se extrai do 

art. 52, X da CF/88, justamente pela ausência de limitação, pode recair sobre leis 

federais, estaduais, distritais ou municipais, desde que declaradas inconstitucionais 

pelo STF. 
 
 
 
 

5.2.5.2 Abstrativização do controle concreto de constitucionalidade no Brasil 
 
 
 

A ideia que se tem defendido contemporaneamente acerca da modificação 

do entendimento do art. 52, X, da CF/88 para entendê-lo não mais como o meio de 

suspender a norma questionada para dar eficácia erga omnes à decisão do STF em 

sede de controle concreto de constitucionalidade, mas para dar-lhe publicidade, de 

tal forma que se consolida um ensaio, pela cultura jurídica brasileira, no sentido da 

inclinação à observância aos precedentes constitucionais. 

É nessa perspectiva, pois, que se abordará a teoria da “abstrativização” do 

controle concreto (ou difuso) e, portanto, de consagração da tese da transcendência 

da ratio decidendi, avaliando a aproximação entre o controle de constitucionalidade 

difuso e concentrado, adotados no Brasil em seu modelo misto, por considerar que 

os efeitos vinculantes e erga omnes que também incidem, de modo “automático”, 

sobre o primeiro, em virtude de sua condição de precedente constitucional. 
 
 
89 O Decreto n. 2.346, de 10.10.1997, consolida normas de procedimentos a serem observadas pela 
Administração Pública Federal em razão de decisões judiciais, regulamenta os dispositivos legais que 
menciona, e dá outras providências. 
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Da hermenêutica constitucional, desponta a análise de que houve, na regra 
 

do art. 52, X da CF/88 uma verdadeira mutação constitucional, isto é, a mudança do 

dispositivo constitucional apenas no seu sentido, permanecendo intacta a sua 

redação. Na doutrina, Mendes (2004:274) aduz ser “possível, sem qualquer exagero, 

falar-se aqui de uma autêntica mutação constitucional em razão da completa 

reformulação do sistema jurídico e, por conseguinte, da nova compreensão que se 

conferiu à regra do art. 52, X, da Constituição de 1988”. 

Marinoni (2011) assinala, nesse aspecto, que a percepção hodierna de que 

as decisões do STF constituem precedentes constitucionais e, nessa qualidade, tem 

o dever de respeito obrigatório pelos demais Tribunais, tornou forçoso impor eficácia 

vinculante aos motivos determinantes de suas decisões, independentemente da 

espécie de controle, isto é, se concentrado ou difuso. 

Há que se destacar, contudo, que se de um lado a eficácia vinculante está 

intimamente ligada aos fundamentos da decisão, de outro, a afinidade é considerada 

maior quando esta eficácia vinculante está associada ao controle difuso, haja vista 

que o controle objetivo já detém o efeito erga omnes, ainda que somente à parte 

dispositiva da decisão. 

Caminha-se numa construção jurisprudencial – precedentes constitucionais 

– e mesmo por reforço doutrinário, no sentido de que, se antes, conforme Grinover 

(1998), a decisão que declarava a inconstitucionalidade de lei pela via incidental, 

mediante a acolhida de questão prejudicial arguida em sede de defesa, não tinha 

autoridade de coisa julgada e nem projeção para fora do processo, mesmo inter 

partes, atualmente, se observa uma nova interpretação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade no controle difuso pelo STF. 

Por esta evolução, avulta a tese da transcendência dos motivos da decisão 

(ratio decidendi), defendida dentre outros autores, por Zavascki (2012), que sustenta 

a transcendência, com caráter vinculante, de decisão sobre a constitucionalidade da 

lei, mesmo em sede de controle difuso. Para justificar esta posição, são levantados, 

como argumentos principais, a força normativa e a supremacia da Constituição sua 

aplicação de forma isonômica a todos os jurisdicionados, a posição do STF como 

guardião e intérprete da Carta Constitucional e, ainda, a dimensão política de suas 

decisões em relação à sociedade. 

Lenza (2006) traz duas decisões relevantes para denotar a tendência do 

STF no sentido de aplicar a teoria da transcendência dos motivos determinantes da 
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sentença também no controle difuso, representando a atenção da cultura jurídica 
 

brasileira quanto à ratio decidendi, ínsita aos precedentes constitucionais. Trata-se 

do caso de “Mira Estrela” discutido no bojo do RE 197.917/SP90, e a discussão sobre 
a constitucionalidade da “progressão do regime na lei dos crimes hediondos”, no HC 

82959/SP91. 

O caso “Mira Estrela”, ventilado no RE 197.917/SP92, diz respeito à ação civil 

pública proposta pelo Ministério Público com o escopo de reduzir de 11 para 9 o 

número de vereadores da Câmara Municipal de Mira Estrela, com a finalidade de se 

adequar ao mínimo constitucional. No julgamento, o STF, pelo voto do Min. Maurício 

Corrêa, acolheu a tese e fixou o critério de proporcionalidade que está no art. 29, IV, 

da Constituição. A decisão plenária foi proferida por votação majoritária, vencidos os 

Ministros Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence e Celso de Mello. 

Neste julgamento, nos termos do voto do Ministro Celso de Mello, o Ministro 

Gilmar Mendes “ressaltou a aplicabilidade, ao E. Tribunal Superior Eleitoral, do efeito 

vinculante emergente da própria ratio decidendi que motivou o julgamento do 

precedente mencionado”. 

Neste caso, se revelou uma problemática referente ao controle difuso de 

constitucionalidade, já que havia outras ações nesse sentido e, como cediço, sendo 

a ação civil pública um processo de caráter objetivo e que buscava a eliminação do 

número excedente de vereadores, como tratar os demais casos idênticos, sob a 

ótica da igualdade e da segurança jurídica? 

Para responder à indagação supra, cogitou-se uma construção de caráter 

normativo para que a decisão não fosse extensível só àquele município, mas a 

tantos quantos se enquadrassem na situação, haja vista que havia vários recursos 

extraordinários tratando da mesma matéria em municípios diferentes e, caso não se 
 
90 RE 197.917/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 06.06.2002, Pleno, DJ de 07.05.2004, p. 8. Cf., ainda, 
Inf. 398/STF, ADI 3.345 e 3.365. 
91 HC 82.959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 23.02.2006 (Inf. 418/STF). 
92 Veja-se parte da ementa do RE 197.971/SP: “Recurso extraordinário. Municípios. Câmara de 
vereadores. Composição. Autonomia Municipal. Limites constitucionais. Número de vereadores 
proporcional à população. CF, artigo 29, IV. Aplicação de critério aritmético rígido. Invocação dos 
princípios da isonomia e da razoabilidade. Incompatibilidade entre a população e o numero de 
vereadores. Inconstitucionalidade, ‘incidenter tantum’, da norma municipal. Efeitos para o futuro. 
Situação excepcional. (...) 7. Inconstitucionalidade, ‘incidenter tantum’, da lei local que fixou em 11 
(onze) o número de Vereadores, dado que sua população de pouco mais de 2600 habitantes 
somente comporta 09 representantes. 8. Efeitos. Princípio da segurança jurídica. Situação 
excepcional em que a declaração de nulidade, com seus normais efeitos ‘ex tunc’, resultaria grave 
ameaça a todo o sistema legislativo vigente. Prevalência do interesse público para assegurar, em 
caráter de exceção, efeitos pro futuro à declaração incidental de inconstitucionalidade. Recurso 
extraordinário conhecido e, em parte, provido.” 
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vislumbrassem a transcendência dos motivos determinantes da decisão para tais 
 

casos, além das consequências de ordem principiológica e sistêmica, geraria, ainda, 

a situação peculiar relativa à eleição e a indefinição que se alastraria até a decisão 

final de cada um dos casos. 

Assim, ao final desse julgamento – que se transformou num “leading case” a 

propósito da interpretação definitiva que o STF deu à cláusula de proporcionalidade 

do art. 29, IV da CF/88, os Ministros registraram intervenções, motivadas pela 

preocupação do Supremo Tribunal com as eleições municipais de 2004, as quais se 

resumiam e culminaram na sugestão, principalmente do Ministro Nelson Jobim, de 

que a matéria fosse regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para dar 

eficácia à situação decidida e viabilizar a realização das eleições, reforçada pelo 

Min. Gilmar Mendes, no sentido de que regulamentação pelo TSE, demonstraria a 

plena e completa superação da intervenção do Senado neste tema, vez que este 

teria, apenas, “uma função de mera publicação, de emprestar mera publicidade à 

decisão” e a decisão do Supremo teria o “efeito transcendente”. 

Em razão destas ponderações, inseridas no acórdão plenário do STF no RE 

191.971/SP, após representação do Ministério Público Eleitoral, o TSE acolheu o 

seu teor e editou a Resolução TSE n. 21.702/2004, que deu instruções sobre o 

número de vereadores a eleger segundo a população de cada município, ao dispor 

no art. 1º, que nas eleições municipais de 2004, a fixação do número de vereadores 

a eleger observaria os critérios declarados pelo STF no julgamento do aludido 

Recurso Extraordinário. 

Este foi um precedente constitucional acompanhado por diversos julgados93 

do TSE, já que, em consequência dessa resolução, este Tribunal, provocado a 

declarar a inconstitucionalidade desse mesmo ato, repeliu tal pretensão e confirmou 

a plena validade jurídico-constitucional da Resolução TSE n. 21.702/2004. Destaca-

se, para demonstrar a importância do tema em relação a paulatina observância dos 

precedentes constitucionais – ratio decidendi –, parte do voto do Ministro Gilmar 

Mendes, no julgamento, pelo TSE, do RMS 341-AgR/RS, oportunidade em que 

justificou a plena legitimidade constitucional da Resolução TSE n. 21.702/2004: 
(...) Diante, então, da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal 
Federal, teríamos um tumulto em pouco mais de 5 mil municípios. 

 
 
93 A título de exemplo, vejam-se os julgados do TSE: MS 3.173/SP, Rel. Min. Carlos Madeira; RMS 
337/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins; RMS 362/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso; 
RMS 341-AgR/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. 
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Por isso que se fez essa opção, que tem consequências no nosso 
sistema integral de controle de constitucionalidade, porque rompe 
com a tal fórmula do Senado, de maneira muito clara. Aqui, já o uso 
da ação civil pública significa que não precisa comunicar ao Senado, 
num caso como este, e atribui um tipo de efeito vinculante que 
transcende um caso concreto e abrange os fundamentos 
determinantes. Em suma, é um caso de todo singular. Daí o Tribunal 
ter optado, de forma bastante responsável, por não permitir que 
houvesse a chamada repercussão retroativa e que o novo modelo só 
se aplicasse à legislatura futura - o que também foi uma novidade, 
utilizada em sede de controle incidental. (...).” (grifos do autor) 

 
 

A crítica que se faz, nesse sentido, tem por base a noção de que, à maneira 

brasileira, entenderam os Ministros pela necessidade de edição de uma resolução 

para que os motivos determinantes da decisão transcendessem àquele processo e 

tivesse efeitos ultra partes. Isso decorre da cultura jurídica que está historicamente 

desenhada no Brasil, por ser um país de tradição romano-germânica (civil law) e 

que, portanto, vê nas normas escritas uma forma de impor cumprimento obrigatório. 

É preciso, pois, se atribuir um significado de efeito vinculante às decisões 

que se desenvolvem em sede de controle difuso. Segundo Marinoni (2011:461), a 

eficácia vinculante não é atribuída às decisões do STF em virtude de se supor, como 

se dá no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, que se está tratando 

de um controle objetivo de normas, mas, sobretudo, porque se parte da percepção 

de que “os motivos determinantes das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal 

Federal, em controle concentrado ou em controle difuso, devem ser observados 

pelos demais órgãos judiciários, sob pena de a função do Supremo Tribunal Federal 

restar comprometida”. 

No outro julgado, referente ao HC 82.959/SP, relatado pelo Ministro Marco 

Aurélio, o STF afastou a vedação de progressão de regime aos condenados pela 

prática de crimes hediondos, ao considerar inconstitucional o §1°, do art. 2° da Lei n. 

8.072/1990, já que incompatível com a garantia constitucional da individualização da 

pena (art. 5º, XLVI, da CF/88) e o fez, reforçando, em sede de controle difuso 

suscitado por habeas corpus, portanto, atrelada a um caso concreto. 

O questionamento acerca do HC 82.959/SP adveio com a Rcl. 4.335/AC, 

relatada pelo Ministro Gilmar Mendes. Em síntese, a Defensoria Pública do Estado 

do Acre ajuizou a Reclamação contra a decisão do Juiz de Direito da Vara de 

Execuções Penais da Comarca de Rio Branco, alegando que este descumpriu a 

decisão do STF no habeas corpus mencionado, em vista do indeferimento do pedido 
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de progressão de regime proposto em favor de vários réus que cumprem penas de 
 

reclusão em regime integralmente fechado, em decorrência da prática de crimes 
hediondos. 

No julgamento, o Ministro Gilmar Mendes94 acolheu a tese da Defensoria 

Pública e deu provimento à Reclamação, perfilhando efeitos erga omnes à decisão 

do habeas corpus e justificando seu entendimento, dentre outras razões, na evidente 

expansão do modelo concentrado de controle de constitucionalidade, dado que há, 

por esse motivo, uma multiplicação de decisões dotadas de eficácia geral, o que 

caracterizaria a superação do controle difuso, adotando-se como regra, o controle 

concentrado. 

Com efeito, para o Ministro Relator, a CF/88 transformou o sistema de 

controle de constitucionalidade, promovendo uma releitura de institutos ligados ao 

controle incidental, sobretudo a norma atinente à necessidade de Resolução pelo 

Senado Federal para a ampliação da eficácia da declaração de inconstitucionalidade 

por sustentar a tese de mutação constitucional incidente sobre a regra do art. 52, X 

da CF/88 e, ainda, a desobrigação dos órgãos fracionários de outros Tribunais 

quanto à submissão da declaração de inconstitucionalidade ao plenário, na hipótese 

em que já houver decisão da Suprema Corte acerca da matéria, já que se reconhece 

o efeito jurídico transcendente à decisão sua decisão. 

É salutar citar, também, a posição do Ministro Eros Grau na Reclamação 

referida, já que compartilha do entendimento de que, no caso, teria ocorrido mutação 

constitucional já que “o intérprete extrai do texto norma diversa daquelas que nele se 

encontravam originariamente involucradas, em estado de potência”. 

Neste julgado, segundo Lenza (2006), o Ministro Gilmar Mendes “sepultou” o 

disposto no art. 52, X da CF/88, convergindo o controle concreto (ou difuso) do 

controle abstrato (ou concentrado). Importa anotar que o tema ainda está pendente95 
 
 
94 De acordo com o Informativo 454/STF, sobre a Rcl 4.335/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, 1º.02.2007, 
o Ministro Relator “(...) reputou ser legítimo entender que, atualmente, a fórmula relativa à suspensão 
de execução da lei pelo Se nado há de ter simples efeito de publicidade, ou seja, se o STF, em sede 
de controle incidental, declarar, definitivamente, que a lei é inconstitucional, essa decisão terá efeitos 
gerais, fazendo-se a comunicação àquela Casa legislativa para que publique a decisão no Diário do 
Congresso. Concluiu, assim, que as decisões proferidas pelo juízo reclamado desrespeitaram a 
eficácia erga omnes que deve ser atribuída à decisão do STF no HC 82.959/SP (‘progressão do 
regime na lei dos crimes hediondos’, acrescente-se). Após, pediu vista o Min. Eros Grau”. 
95 Após o voto-vista do Ministro Eros Grau que, ao acompanhar o voto do Ministro Gilmar Mendes, na 
condição de Relator, julgou procedente a Reclamação. O voto do ministro Sepúlveda Pertence foi no 
sentido da improcedência, apesar de ter concedido habeas corpus de ofício para que o juiz pudesse 
examinar os demais requisitos da progressão. O voto do Ministro Joaquim Barbosa, que também se 
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de manifestação dos outros Ministros do STF, o que, por via oblíqua, não impede o 
 

raciocínio de que se firma a tese de abstrativização do controle difuso, bem como, 

da consolidação da teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão. 

É nesse sentido que Streck (2004), que reforça o papel do STF, vez que lhe 

cabe, por determinação constitucional, a guarda da Constituição, em virtude dos 

postulados decorrentes do Estado Democrático de Direito, em especial, do princípio 

da supremacia da Constituição. Assim, permitir que o Senado exerça um novo juízo 

– de caráter político – acerca da inconstitucionalidade tenha maior valor do que o 

juízo delineado pelo STF em seu exame e julgamento jurídico-político seria, então, 

afetar e enfraquecer o seu papel, colocando-o à margem do sistema e esvaziando a 

norma do art. 102, caput, da CF/88. 

Visando garantir a força dos precedentes é que, sem afrontar o princípio da 

Separação dos Poderes no sentido de obrigar a que o Senado Federal emitisse uma 

Resolução suspendendo os efeitos da lei declarada inconstitucional pelo STF – até 

porque já se disse que há discricionariedade nesta atuação –, é que se entende pela 

modificação do sentido da norma constante do art. 52, X da CF/88 para que as 

decisões da Corte constitucional tenham caráter vinculante em relação a outros 

juízes e Tribunais, já que, do contrário, constituiria afronta à segurança jurídica, à 

isonomia e a preservação de situações de grave ofensa à ordem jurídica. 

Ademais, a atuação do Senado Federal se mostra dispensável e imprópria 

em vista da eficácia vinculante das decisões do STF, além do que, por essa mesma 

razão, ainda que se visse como plausível o seu desempenho, no caso de omissão 

ou decisão pela não edição da Resolução, não se poderia aceitar que essa conduta 

negativa pudesse impor obstáculos à produção de efeitos decorrentes da decisão da 

Corte Constitucional. 

Nessa perspectiva, Cunha Júnior (2007:74) adverte que chegou o momento 

de “se igualar as consequências da decisão da Suprema Corte, com o fito especial 

de estender os efeitos erga omnes às decisões de inconstitucionalidade proferidas 

pelo Tribunal no controle difuso de constitucionalidade, nos mesmos moldes do 

sistema norte-americano”. 
 
manifestou pela concessão do habeas corpus, mas pelo não conhecimento da reclamação. O 
Ministro Ricardo Lewandowski seguiu o posicionamento dos Ministros Joaquim Barbosa e Sepúlveda 
Pertence. O julgamento foi suspenso com um novo pedido de vista formulado pelo Ministro Teori 
Zavaski, empossado no STF em novembro de 2012. Vale ressaltar que o Min. Teori Zavaski, em pelo 
menos uma ocasião, se manifestou a respeito dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade 
proferida pelo STF em sede de controle difuso, quando ainda Ministro do STJ, no REsp 828.106/SP. 
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Considerando o que foi posto, a tese de abstrativização do controle concreto 
 

e, portanto, de transcendência dos motivos determinantes da decisão tem grande 

apoio na doutrina pátria e na jurisprudência, e transparece a sistemática brasileira de 

gradual adoção do sistema de precedentes, sobretudo, pelo reconhecimento de sua 

força vinculante, o que acelera a prestação jurisdicional, garante a isonomia entre os 

jurisdicionados e traz importante economia e racionalidade para o sistema. 

Não se pode, porém, esquecer-se de importantes vozes em sentido oposto. 

É o caso de Buzaid (1958), que há tempos já se manifestava pela não admissão da 

qualidade da imutabilidade para as questões prejudiciais decididas incidentalmente 

no processo, referindo-se ao art. 469, III, do CPC. 

Lenza (2006) também destaca que a tese da transcendência decorrente do 

controle difuso, embora relevante, evidencia a ausência de dispositivos e regras, 

tanto processuais, quanto constitucionais, para a sua implementação, além de citar 

que o efeito erga omnes da decisão teria sido previsto tão somente para o controle 

concentrado e para a súmula vinculante, conforme EC n. 45/2004 e, no que tange ao 

controle incidental, somente após a atuação discricionária do Senado, na forma do 

art. 52, X da CF/88. 

Novamente, a crítica que se faz, porquanto que se defende a abstrativização 

do controle difuso, é que a cultura jurídica brasileira ainda caminha no sentido de 

observar mais os seus precedentes constitucionais, e menos a objetiva necessidade 

de que haja norma legislada sobre todo e qualquer assunto. 

Por último, Marinoni (2011:461), apesar de defender, de modo veemente, a 

transcendência dos motivos determinantes da decisão no controle difuso, parece 

discordar do fenômeno dito “abstrativização” do controle concreto, pois, para o autor, 

“é necessário perceber que a identidade de efeitos entre estas decisões não decorre 

do fato de o recurso extraordinário ter assumido os contornos do controle objetivo. 

Bem vistas as coisas, ocorreu o inverso”. 

O entendimento, nesse sentido, seria o de que não se consolida como válida 

a análise de que tanto no controle abstrato (objetivo), quanto no concreto (subjetivo), 

as decisões emanadas do mesmo Tribunal devam surtir idênticos efeitos. O que 

deve transparecer é a consideração de que em ambos os casos os efeitos devem 

ser obrigatórios pela qualidade desses precedentes constitucionais, por permitirem a 

transcendência dos motivos determinantes das decisões (ratio decidendi) do STF e 

a necessidade de dar-lhes eficácia, em nome da força normativa da Constituição. 
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5.2.5.3 A lei “ainda constitucional” (declarada em controle difuso) como precedente 
 

constitucional: inconstitucionalidade progressiva e modulação de efeitos 
 
 
 

Da natural eficácia vinculante que advém das decisões do Supremo também 

decorre, por inferência sistêmica e pela racionalidade do sistema de precedentes, a 

eficácia obrigatória que recai sobre as técnicas que possibilitam a modulação de 

efeitos, garantindo-se a prospecção da eficácia da lei, sobretudo considerando-a na 

qualidade de lei “ainda constitucional”. 

O conceito de lei “ainda inconstitucional” está ligado, portanto, às situações 

em que o STF, em sede de controle de constitucionalidade – nos casos abaixo 

exibidos, pela via difusa – declara a que a inconstitucionalidade da norma e, deste 

modo, a sua aplicação não deverá ocorrer a partir de um determinado instante ou 

contexto fático-jurídico. Trata-se, pois, da inconstitucionalidade progressiva. 

Os dois casos que serão trazidos à exame versam sobre a estruturação da 

Defensoria Pública, sendo o primeiro tratado no HC 70.514, sobre o prazo em dobro 

conferido à instituição, especialmente, no processo penal, e o segundo, pelo RE 

147.776/SP, que aborda a Ação Civil ex delicto proposta pelo Ministério Público, na 

forma do art. 68 do Código de Processo Penal – CPP. 

De acordo com o 134, caput, da CF/88, a Defensoria Pública foi instituída e 

consagrada como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, de modo 

que lhe cabe a orientação jurídica e defesa dos necessitados, em todos os graus, já 

que constitui dever do Estado a prestação da assistência jurídica integral e gratuita, 

consoante o art. 5º, LXXIV do mesmo diploma. 

Ocorre, todavia, que a Constituição não foi clara quanto a aplicação deste 

dispositivo, inclusive diante de situações práticas como as que foram citadas, haja 

vista que não depende apenas de um “querer normativo”, de um desejo do legislador 

constituinte. Essa atuação, que deve ser de modo regular e cercado das garantias, 

principalmente estruturais e organizacionais, não pôde se operar de imediato, já que 

a Defensoria Pública precisa ser instalada nas esferas federal e estadual ou distrital. 

Diante desta questão, veja-se o primeiro caso: o HC 70.514 teve por debate 

o prazo em dobro96 conferido à Defensoria Pública, no processo penal, nos termos 

dos arts. 44, I, 89, I, e 128, I, da LC n. 80/94. A principal razão do questionamento 
 
 

96 Essa discussão não se estendeu ao processo civil porque os prazos diferenciados, nos termos do 
art. 188 do CPC também se aplicam ao Ministério Público e à Fazenda Pública. 
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em sede de habeas corpus seria sobre o suposto “benefício” que estaria sendo dado 
 

à Defensoria Pública, no processo penal, em relação ao Ministério Público, o qual 

não goza desta prerrogativa. A argumentação recaiu sobre a afronta aos princípios 

da isonomia e do devido processo legal. 

Ao julgar a questão97, o STF entendeu a regra como “ainda” constitucional, 

já que esta situação perduraria, especificamente, até que a Defensoria Pública 

estivesse efetivamente instalada, circunstância a partir da qual a norma passaria a 

ser inconstitucional. 

O Relator, Ministro Sydney Sanches, destacou, em seu voto, que não se 

pode ter a lei “ainda” como inconstitucional até que a Defensoria Pública estivesse 

em “pé de igualdade” com o respectivo Ministério Público. Para o Ministro Moreira 

Alves, essa diferença de tratamento se daria em razão da recente implantação da 

Defensoria Pública e alude à construção da Corte Constitucional alemã no sentido 

de ponderar que “uma lei, em virtude das circunstâncias de fato, pode vir a ser 

inconstitucional, não o sendo, porém, enquanto essas circunstâncias de fato não se 

apresentarem com a intensidade necessária para que se tornem inconstitucionais”. 

O outro julgado, a seu turno, refere-se ao RE 147.776/SP, que dentre outros 

julgados98, referiu-se ao dever de ajuizamento, pelo Ministério Público, da Ação Civil 

ex delicto, na forma do que determina o art. 68 do CPP. Segundo este dispositivo, 

“quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 1.º e 2.º), a 
 
97 STF, Plenário, HC 70514, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 27.06.1997. Vide Ementa: Direito 
Constitucional e Processual Penal. Defensores Públicos: prazo em dobro para interposição de 
recursos (§ 5 do art. 1 da Lei n 1.060, de 05.02.1950, acrescentado pela Lei n 7.871, de 08.11.1989). 
Constitucionalidade. "Habeas Corpus". Nulidades. Intimação pessoal dos Defensores Públicos e 
prazo em dobro para interposição de recursos. 1. Não é de ser reconhecida a inconstitucionalidade 
do § 5 do art. 1 da Lei n 1.060, de 05.02.1950, acrescentado pela Lei n 7.871, de 08.11.1989, no 
ponto em que confere prazo em dobro, para recurso, às Defensorias Públicas, ao menos até que sua 
organização, nos Estados, alcance o nível de organização do respectivo Ministério Público, que é a 
parte adversa, como órgão de acusação, no processo da ação penal pública. 2. Deve ser anulado, 
pelo Supremo Tribunal Federal, acórdão de Tribunal que não conhece de apelação interposta por 
Defensor Público, por considerá-la intempestiva, sem levar em conta o prazo em dobro para recurso, 
de que trata o § 5 do art. 1 da Lei n 1.060, de 05.02.1950, acrescentado pela Lei n 7.871, de 
08.11.1989. 3. A anulação também se justifica, se, apesar do disposto no mesmo parágrafo, o 
julgamento do recurso se realiza, sem intimação pessoal do Defensor Público e resulta desfavorável 
ao réu, seja, quanto a sua própria apelação, seja quanto à interposta pelo Ministério Público. 4. A 
anulação deve beneficiar também o co-réu, defendido pelo mesmo Defensor Público, ainda que não 
tenha apelado, se o julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público, realizado nas referidas 
circunstâncias, lhe é igualmente desfavorável. "Habeas Corpus" deferido para tais fins, devendo o 
novo julgamento se realizar com prévia intimação pessoal do Defensor Público, afastada a questão 
da tempestividade da apelação do réu, interposto dentro do prazo em dobro. (grifo do autor) 
98 Vide, como exemplos: RE 135328/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 20.04.2001, AI 339.696/SP, Rel. 
Min. Celso de Mello, DJ de 12.08.2005; RE 196.857-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 208.798/ SP, 
Rel. Min. Sydney Sanches; RE 229.810/SP, Rel. Min. Néri da Silveira; RE 295.740/SP, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence. 
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execução da sentença condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) será promovida, 
 

a seu requerimento, pelo Ministério Público”. 
 

A discussão recaiu sobre a atribuição dada pela CF/88 às Defensorias 

Públicas, sobretudo, quanto à defesa e assistência aos necessitados. No julgamento 

do Recurso Extraordinário em questão99, o STF entendeu que o art. 68 do CPP é 

uma lei que está em trânsito, progressivamente, para a inconstitucionalidade, à 

medida que as Defensorias Públicas forem sendo, efetiva e eficazmente, instaladas. 

Dos casos apresentados se verifica que as decisões em sede de controle 

difuso que afirmam a lei como “ainda” constitucional só teriam sentido se garantido 

que a tais recairia a eficácia vinculante. A técnica em comento, portanto, apresenta 

estrita ligação com o sistema de precedentes, em especial, com a característica de 

sua eficácia vinculante, pois os Tribunais estarão obrigados a se comportarem como 

se a norma, apesar de inconstitucional, tivesse produzindo seus efeitos. 

Segundo Marinoni (2011), outra consideração que pode surgir decorre da 

diferença entre a lei “ainda” constitucional ou inconstitucionalidade progressiva na 

cultura jurídica brasileira, conforme citada nos julgados acima, com as técnicas de 

sinalização e de concessão de efeitos prospectivos, no direito norte americano. Isto 

porque, no primeiro caso, o motivo da não declaração da inconstitucionalidade de 

plano, foi a impossibilidade estrutural na atuação da Defensoria Pública, sendo, 

portanto, decorrente de circunstâncias de ordem fática que dão o entendimento de 

que a norma não era inconstitucional e, portanto, naquelas circunstâncias, não 

deveria ser revogada. 

Entretanto, para as técnicas atinentes ao direito estadunidense, o objetivo da 

não declaração do precedente como revogado é a proteção da confiança justificada 
 
99 STF, RE 147776/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.06.1998. Vide a ementa: “Ministério 
Público: legitimação para promoção, no juízo cível, do ressarcimento do dano resultante de crime, 
pobre o titular do direito à reparação: C. Pr. Pen., art. 68, ainda constitucional (cf. RE 135328): 
processo de inconstitucionalização das leis. 1. A alternativa radical da jurisdição constitucional 
ortodoxa entre a constitucionalidade plena e a declaração de inconstitucionalidade ou revogação por 
inconstitucionalidade da lei com fulminante eficácia ex tunc faz abstração da evidência de que a 
implementação de uma nova ordem constitucional não é um fato instantâneo, mas um processo, no 
qual a possibilidade de realização da norma da Constituição - ainda quando teoricamente não se 
cuide de preceito de eficácia limitada - subordina-se muitas vezes a alterações da realidade fáctica 
que a viabilizem. 2. No contexto da Constituição de 1988, a atribuição anteriormente dada ao 
Ministério Público pelo art. 68 C. Pr. Penal - constituindo modalidade de assistência judiciária - deve 
reputar-se transferida para a Defensoria Pública: essa, porém, para esse fim, só se pode considerar 
existente, onde e quando organizada, de direito e de fato, nos moldes do art. 134 da própria 
Constituição e da lei complementar por ela ordenada: até que - na União ou em cada Estado 
considerado -, se implemente essa condição de viabilização da cogitada transferência constitucional 
de atribuições, o art. 68 C. Pr. Pen. será considerado ainda vigente: é o caso do Estado de São 
Paulo, como decidiu o plenário no RE 135328”. 
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que lhe foi depositada, mas a sinalização serve para esclarecer que o precedente 
 

está em vias de revogação. À guisa de conclusão, Marinoni (2011:469) assinala que, 

apesar desta distinção, “ver a decisão de inconstitucionalidade como um precedente 

suscetível de revogação é muito mais adequado do que supor que a declaração de 

inconstitucionalidade definitivamente sepulta a norma, impedindo que venha a ser, 

ainda que excepcionalmente, novamente aplicada”. 
 
 
 
 

5.3 RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EFICÁCIA VICULANTE DA DECISÃO DO 
 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE REPERCUSSÃO GERAL 
 
 
 

5.3.1 Desenho processual constitucional do recurso em questão 
 
 
 

Inicialmente, cabe destacar que o recurso extraordinário se insere dentre os 

recursos extraordinários lato sensu100, isto é, aqueles que não estão vocacionados à 

(re)discutir a correção da sentença ou o aspecto de justiça na decisão recorrida, mas 
precipuamente para impedir que se propague, no ordenamento jurídico, decisões 

judiciais que destoem da Constituição ou das leis federais. 

É dizer, pois, que o recurso extraordinário é excepcional101, em oposição aos 

meios ordinários de impugnação das decisões, cujo cabimento se dá em hipóteses 

específicas e mediante o preenchimento de requisitos de admissibilidade diretivos, 

previstos na Constituição e no CPC. Objetiva, sobretudo, impedir decisões contrárias 

à Constituição e, por conseguinte, a uniformização da interpretação acerca da Carta 

Política em todo o país. 

De acordo com Gonçalves (2012:169), o recurso extraordinário “trata-se de 

recurso que tem por objetivo levar ao STF questões relacionadas à vulneração de 

dispositivos constitucionais. Compete a ele, órgão de cúpula do Poder Judiciário, 

guardar a Constituição Federal”. Nesse sentido, apenas se ressalta que não só ao 
 
 

100 Apenas para consignar, os recursos extraordinários lato sensu são: o extraordinário, o especial e 
os embargos de divergência, todos julgados pelo STF ou STJ. Importa destacar que estes Tribunais 
também julgam recursos ordinários, nos casos dos arts. 102, II, e 105, II, da CF/88. 
101 Mancuso (2003:103) destaca seis características comuns aos recursos de caráter excepcional: “a) 
exigem o prévio esgotamento das instâncias ordinárias; não são vocacionados à correção da injustiça 
do julgado recorrido; c) não servem para a mera revisão da matéria de fato; d) apresentam sistema 
de admissibilidade desdobrado ou bipartido, com uma fase perante o Tribunal a quo e outra perante o 
ad quem; e) os fundamentos específicos de sua admissibilidade estão na CF e não no CPC; f) a 
execução que se faça na sua pendência é provisória”. 
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STF – mas principalmente a ele – caberia a guarda da Constituição, tanto em sede 
 

de controle concentrado, como no controle difuso – este, a título de vínculo com este 

enfoque, por meio do recurso extraordinário –, mas também aos Tribunais inferiores, 

pela própria natureza desta última espécie de controle. 

As hipóteses de cabimento do recurso extraordinário estão previstas no art. 

102, III, alíneas a, b, c e d, da CF/88. Assim, compete ao STF julgar, por meio do 

recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a 

decisão recorrida: (a) contrariar dispositivo da Constituição Federal; (b) declarar a 

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal – hipótese em que o STF desempenha 

o controle incidental (ou difuso) de constitucionalidade; (c) julgar válida lei local ou 

ato de governo local contestado em face da Constituição Federal; (d) julgar válida lei 

local contestada em face de lei federal – previsão inserida pela EC n. 45/2004. 

No que diz respeito aos requisitos de admissibilidade, faz-se necessário que 

a decisão que se ataca por recurso extraordinário não tenha transitado em julgado, 

ou seja, ainda seja recorrível e que tenha sido proferida em única ou última instância 

por Tribunal. 

Há que se verificar, ainda, o esgotamento de todos os institutos recursais de 

natureza ordinária nos termos da súmula 281 do STF; que a matéria devolvida seja 

de direito, pois não cabe reexame de prova, de acordo com a súmula 279 do STF; 

que haja rigorosa observância da regularidade procedimental, legitimidade da parte 

recorrente, preparo (despesas de remessa e porte de retorno); que haja indicação 

da hipótese legal; a exigência de prequestionamento explícito da matéria devolvida 

nas razões recursais e a existência de repercussão geral da questão constitucional. 
 
 
 
 

5.3.2 Repercussão geral da questão constitucional: requisito específico do 
 

recurso extraordinário 
 
 
 

Em decorrência da EC n. 45/2004, o art. 102 da CF/88, que versa sobre o 

recurso extraordinário, teve acrescido o §3º para disciplinar o requisito que lhe é 

específico para a admissibilidade recursal pelo STF, ou seja, a repercussão geral. 

Diz o citado artigo que: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a 

repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da 



147 
 
 
 
lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo 
 

recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
 

É importante notar, de início, que o dispositivo constitucional não define o 

conceito de repercussão geral, apesar evidenciar que tal deve ser demonstrado em 

relação às circunstâncias fático-jurídicas desenvolvidas em dado caso concerto. Já 

neste ponto preliminar se vê o aspecto paradoxal do instituto, posto que seus efeitos 

e seu entendimento se inclinam para além do caso concreto, num contraponto com o 

seu aspecto de controle difuso, como se verá adiante. 

Antes, todavia, o dado histórico que circunda o requisito em questão se liga 

à ideia de existência de um número excessivo de recursos extraordinários e, assim, 

uma consequente morosidade no trato das demandas realmente importantes pela 

Corte Constitucional. Logo, a finalidade da EC n. 45/2004 que ficou conhecida como 

a “Reforma do Judiciário” era, de fato, reduzir o número de recursos extraordinários, 

no que diz respeito a obstar recursos excessivos e procrastinatórios, com a limitação 

de seu cabimento às situações relevantes do ponto de vista econômico, político, 

social ou jurídico, e que, nessa qualidade, transcendam os interesses individuais das 

partes no processo. 

É preciso reforçar, como se registrou antes, que o legislador, ao não definir a 

repercussão geral, se utilizou de conceitos vagos – indeterminados –, os quais, em 

virtude dessa condição, deveriam ser interpretados e integrados pelo STF quando 

de sua análise. Por este cenário, conforme observa Lamy (2005), o §3º do art. 102, 

da CF/88 se caracterizou, valendo-se da categorização clássica de Silva (2001) 

sobre a eficácia das normas constitucionais102, como norma de eficácia limitada, pois 

dependia de complementação para que pudesse produzir efeitos de maneira ampla, 

sendo, ainda, regra constitucional de princípio institutivo. 
 
102 De acordo com Silva (2001), que adota como critério a eficácia jurídica, ou seja, os efeitos que as 
normas constitucionais produzirão no ordenamento jurídico e social (classificação adotada pelo STF), 
as normas se caracterizam em três blocos: (a) normas constitucionais de eficácia plena: são aquelas 
que estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde a edição, não carecendo de regulamentação 
infraconstitucional, pois possuem aplicabilidade imediata, direta e integral; (b) normas constitucionais 
de eficácia contida: são aquelas que, assim como as de eficácia plena, produzem todos os seus 
efeitos, contudo admitem restrição ou contenção em seus efeitos por legislação infraconstitucional ou 
pela própria Constituição Federal e, assim, têm aplicabilidade imediata e direta, mas possivelmente 
não integral; (c) normas constitucionais de eficácia limitada: são aquelas que para a produção ampla 
de seus efeitos necessitam de norma infraconstitucional que as venham complementar, de modo que, 
enquanto não existir tal norma elas não produzirão efeitos integrais e portanto, sua aplicabilidade é 
indireta, mediata e reduzida, ou segundo alguns autores, aplicabilidade diferida. Subdividem-se em 
normas de princípio institutivo (ou organizativo), pois contêm esquemas gerais de estruturação de 
instituições, órgãos ou entidades, e normas de princípio programático, a veicular programas a serem 
implementados pelo Estado, visando a realização de fins sociais. 
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Nesse sentido, a repercussão geral acabou sendo regulamentada pela Lei n. 
 

11.418/2006, que acresceu ao CPC o art. 543-A, que no seu §1º definiu que “para 

efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões 

relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem 

os limites subjetivos da causa”103, bem como, consoante o §3º, “haverá repercussão 

geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência 

dominante do Tribunal”. 

A repercussão geral, como requisito de admissibilidade exclusivo do recurso 

extraordinário, só pode ser analisada pelo STF, já que o Tribunal a quo somente 

pode fazer um prévio juízo de admissibilidade geral, sem se pronunciar acerca da 

existência da repercussão geral. 

O procedimento para averiguação da repercussão geral está descrito no 

Regimento Interno do STF, dos arts. 323 a 325, cabendo ao recorrente suscita-la em 

preliminar formal e fundamentada de recurso extraordinário, sob pena de o recurso 

ser indeferido. Após a manifestação do relator sobre a existência do requisito, os 

demais ministros receberão uma cópia, por meio eletrônico, para se pronunciarem 

no prazo de vinte dias. Poderá ser admitida a participação de terceiros, na forma do 

art. 543-A, §7º do CPC. 

O art. 102, §3º da CF/88 determina que a inexistência de repercussão geral 

terá de ser reconhecida por dois terços de seus membros, isto é, pelo menos oito 

ministros, para que o recurso extraordinário não seja admitido. 

Assim, negada a existência da repercussão geral, o art. 543-A, §5º do CPC 

prevê que a decisão será observada em todos os recursos sobre matéria idêntica, os 

quais serão indeferidos liminarmente, salvo a hipótese de revisão de tese, conforme 

previsto no RISTF. 
 
103 Lamy (2005) faz importante estudo sobre a aproximação do instituto da repercussão geral como a 
antiga “arguição de relevância”. Sobre o tema, Arenhart e Marinoni (2011:565-566) destacam que: 
“Algo não muito distinto já aconteceu no direito brasileiro, quando o próprio STF definiu, no §1º do art. 
327 (na redação anterior à alteração pela ER 21/2007) do seu Regimento Interno, e diante da 
chamada ‘arguição de relevância de questão federal’, o que seria ‘questão federal relevante’, assim 
prescrevendo: ‘Entende-se relevante a questão federal que, pelos reflexos na ordem jurídica, e 
considerados os aspectos morais, econômicos, políticos ou sociais da causa, exigir a apreciação do 
recurso extraordinário pelo tribunal’. Note-se que, em face do novo §3º do art. 102, não se trata de 
indagar o que é ‘questão constitucional relevante’ – uma vez que isso seria absurdo –, mas quando a 
questão constitucional tem ‘repercussão geral’.” Há que se destacar, nesse sentido, que embora 
parecidos em relação a seleção dos casos, a arguição de relevância e a repercussão geral não se 
confundem, já que a primeira, apreciada em sessão secreta e cuja decisão do STF não precisava de 
motivação, possibilitava o conhecimento de recurso extraordinário que seria, a princípio incabível 
(característica inclusiva); a segunda, examinada em sessão pública e precisa ser motivada, objetiva 
excluir da análise do STF casos que não apresentem relevância econômica, política, social e jurídica. 
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5.3.3 Objetivação (dessubjetivização) do recurso extraordinário: a formação 
 

do precedente constitucional por influência da repercussão geral 
 
 
 

O tema que será desenvolvido nesse tópico também tem por base a questão 

das mudanças pelas quais o sistema de controle de constitucionalidade das leis no 

direito brasileiro tem passado, contudo, a decisão por trata-lo em apartado foi tão-só 

de ordem didática: para evidenciar, com maior destaque, o instituto da repercussão 

geral e suas influências sobre a eficácia das decisões do STF, na teoria chamada de 

objetivação do recurso extraordinário. 

Assim, antecipadamente, lembra-se a EC n. 45/2004, que criou a súmula 

vinculante em matéria constitucional (art. 103-A), bem como conferiu efeito também 

obrigatório, na forma do §2º do art. 102 da CF/88, às decisões do STF proferidas em 

causas de controle concentrado de constitucionalidade, seja em ADI ou em ADC. 

Não obstante, a mudança também recaiu sobre o recurso extraordinário que, mesmo 

enquanto instrumento de controle concreto de constitucionalidade das leis, tem 

servido, também, ao controle abstrato. 

Considerando, assim, a tendência de objetivação do recurso extraordinário, 

no sentido de assumir a defesa da ordem constitucional de caráter objetivo, pode-se 

mencionar o reconhecimento da manifesta improcedência da ADI 4071, cuja decisão 

partiu de outra proferida em recurso extraordinário e, portanto, de controle difuso. No 

caso em questão, a ADI versava sobre a discursão da constitucionalidade da norma 

contida no art. 56 da Lei n. 9.430/96, a qual trata de legislação tributária federal, das 

contribuições para a seguridade social e do processo administrativo de consulta. 

No julgamento104, o STF considerou manifestamente improcedente a ADI, 

posto que versou sobre norma cuja constitucionalidade havia sido expressamente 

declarada pelo Plenário da Corte Constitucional em recurso extraordinário. A alusão 
 
 
104 STF, ADI 4.071 -AgR, Rel. Min. Menezes Direito, j. 22.04.2009, Plenário, DJE de 16.10.2009. Vide 
ementa: “Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. 
Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4.º da Lei n. 9.868/99. 1. É manifestamente 
improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que verse sobre norma (art. 56 da Lei n. 
9.430/96) cuja constitucionalidade foi expressamente declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, mesmo que em recurso extraordinário. 2. Aplicação do art. 4.º da Lei n. 9.868/99, segundo o 
qual ‘a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente 
indeferidas pelo relator’. 3. A alteração da jurisprudência pressupõe a ocorrência de significativas 
modificações de ordem jurídica, social ou econômica, ou, quando muito, a superveniência de 
argumentos nitidamente mais relevantes do que aqueles antes prevalecentes, o que não se verifica 
no caso. 4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator 
liberar o processo em pauta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
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se desenvolve quanto aos RE 377.457/PR e RE 381.964/MG, ambos de relatoria do 
 

Ministro Gilmar Mendes. 
 

Entendidos os contornos básicos do instituto da repercussão geral, há de se 

retomar a discussão sobre a abstrativização do controle concreto, aplicando-se aqui, 

de maneira bem particular, a remodelação do papel do recurso extraordinário em 

virtude do requisito especial citado, o qual tem inclinado os motivos determinantes 

da decisão, por sua importância para a sociedade, de forma ultra partes, tanto pelas 

previsões contidas na CF/88 e no CPC, bem como por influência de uma nova 

doutrina de construção jurisprudencial. 

A esse respeito, enquanto não se tem a finalização da discussão acerca da 

mutação ou não do art. 52, X da CF/88, conforme Rcl. 4.335/AC, o próprio legislador 

se encarregou, no caso do recurso extraordinário105, de demonstrar a inclinação da 

processualística brasileira para uma cultura de respeito aos precedentes judiciais 

(constitucionais), partindo-se do pressuposto de que as decisões proferidas no bojo 

deste instrumento teriam a feição geral, porque ligadas aos anseios da sociedade e 

do próprio Estado e, portanto, escopo veemente para a eficácia vinculante. 

É oportuno salientar que na CF/88 ficou designada, ao STF, a tarefa de 

análise das questões constitucionais, restando ao STJ, o dever de uniformização da 

jurisprudência e de aplicação do direito infraconstitucional. Não obstante, notou-se 

uma ampliação das questões de caráter constitucional, em detrimento do tratamento 

infraconstitucional de tais matérias, até mesmo pela garantia do acesso à Justiça. 

Assim, para Cambi (2005:158), “a preocupação imediata da EC 45/2004, ao 

introduzir este artigo 102, §3.º, foi a redução do número de recursos extraordinários 

encaminhados ao STF”, diante da incapacidade da Corte de julgar todos os recursos 

que lhe são dirigidos, bem como pela sua função de zelar pelo direito objetivo, fatos 

que fizeram necessária a atividade de selecionar as causas que realmente estão a 

merecer sua intervenção. 

Por conseguinte, a função que se amolda à repercussão geral é a de permitir 

ao STF, em nome de sua missão constitucional – paradigmática – de aferir unidade 

ao direito e tendo em vista o bom desempenho de suas atividades, a possibilidade 
 
 
105 Adiante, a ideia da abstrativização também será abordada em relação à hipótese de julgamento de 
recursos extraordinários repetitivos, isto é, quando se poderá implementar por amostragem quando 
houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, na forma do art. 543 –B 
do CPC, bem como também em relação ao recurso especial, nessa mesma linha de raciocínio, nos 
termos art. 543-C, caput do mesmo diploma legal. 
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de seleção, com base em critérios fundamentais, das questões que possam causar 
 

maior impacto na ordem jurídico-constitucional e que, portanto, seria indispensável a 

sua atuação. 

Para Marinoni e Mitidiero (2008), a repercussão geral se exibirá na hipótese 

da questão constitucional debatida detiver relevância e transcendência. A relevância 

se verá em razão da causa ter valor do ponto de vista econômico, político, social ou 

jurídico, ao passo em que a transcendência da controvérsia constitucional levada ao 

STF poderá ser vista sob dupla perspectiva: tanto na face qualitativa, haja vista que 

a transcendência da questão importará para a sistematização e desenvolvimento do 

direito, ou na vertente quantitativa, aparente pela extensão numérica e pela natureza 

da decisão do STF em relação aos jurisdicionados. 

A propósito Marinoni e Mitidiero (2008:38), salientam: 
 

Existe repercussão geral quando a questão constitucional debatida 
no recurso extraordinário apresenta relevância e transcendência. (...) 
Observe-se que eventuais questões envolvendo a reta observância 
ou a frontal violação de direitos fundamentais, materiais ou 
processuais, tendo em conta a dimensão objetiva desses, 
apresentam, a princípio, transcendência. Constituindo os direitos 
fundamentais, objetivamente considerados, uma tábua mínima de 
valores de determinada sociedade em dado contexto histórico, cujo 
respeito interessa a todos, natural que se reconheça, num primeiro 
momento, a transcendência de questões envolvendo, por exemplo, 
afirmações concernentes a violações ou ameaças de violações das 
limitações ao poder constitucional de tributar, ou aos direitos 
fundamentais inerentes ao processo justo. São exemplos de 
transcendência qualitativa. Demandas envolvendo direitos individuais 
homogêneos, direitos coletivos e difusos, tanto em seus aspectos 
materiais como processuais, também contam, em tese, com a nota 
da transcendência, mas já aí na perspectiva qualitativa. 

 
Logo, a transcendência e a relevância das questões constitucionais apontam 

a importância da decisão do STF no recurso extraordinário, tanto pela busca em 

conferir unidade sistêmica ao direito, quanto para tutelar situações subjetivas para 

além dos “muros” do processo, no que diz respeito ao caso concreto nele versado. 

Este cenário, por meio do qual se parte de processos que versam sobre 

situações individuais e concretas e, portanto, com caráter subjetivo pela defesa de 

interesses das partes, mas cujas decisões acabam repercutindo sobre os demais 

casos análogos, teve a colaboração do legislador, no que diz respeito à previsão da 

possibilidade de manifestação do amicus curiae106, na forma do art. 543-A, § 6.º do 
 
 

106 A mesma possibilidade ficou consignada em relação ao recurso especial, conforme art. 543-C, §4º 
do CPC. 
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CPC, o qual regulamenta que “o relator poderá admitir, na análise da repercussão 
 

geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. 

Como se sabe, o amicus curiae é o terceiro que intervém no processo com a 

finalidade de participar do processo de tomada de decisão, mormente porque atua 

na defesa de interesses dos grupos que representa e trabalha no oferecimento de 

informações acerca da questão que está sendo discutida no processo, no desígnio, 

inclusive, de novas análises interpretativas sobre o assunto. 

Ao tecer comentários conclusivos sobre a intervenção do amicus curiae no 

modelo incidental de controle de constitucionalidade, Medina (2010) denota que o 

“amigo da parte” ingressa, de maneira preponderante, nos recursos extraordinários 

que têm (ou teriam) repercussão (geral) direta ou indireta sobre os interesses dos 

grupos por eles representados. 

Assim, apesar de sua entrada ficar restrita ao exame de mérito, já na fase 

preliminar do recurso, o amicus curiae pode consistir numa ferramenta eficaz para a 

aferição da existência de repercussão geral, por mostrar que a questão controvertida 

e seus reflexos poderão ser ampliados em face de segmentos alheios à relação 

processual originária e, portanto, oferecer ao STF uma exata dimensão da questão 

constitucional discutida. 

Como ponto relevante de sua argumentação, Medina (2010:168) afirma, de 

modo coerente com a objetivação do recurso extraordinário, que “a ampliação das 

possibilidades de acesso à jurisdição constitucional promovida pelo amicus curiae é 

um fator de abertura procedimental e de pluralização da jurisdição constitucional”. 

Em Martins, Mendes e Nascimento (2010:319), o segundo dos autores, ao 

referir-se à participação do amicus curiae em processo de competência do STF, cuja 

origem se deu a partir das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, destaca que o 

avanço na concepção do recurso extraordinário, já que “aludido instrumento deixa 

de ter caráter marcadamente subjetivo ou de defesa de interesse das partes, para 

assumir, de forma decisiva, a função de defesa da ordem constitucional objetiva”. 

Completa afirmando ser tendência dos modernos sistemas de Corte Constitucional 

em relação a este recurso, dada a função da Constituição quanto à proteção dos 

direitos individuais, portanto, subjetivos107. 
 
 

107 Citado autor assim assevera: “nesse sentido, destaca-se a observação de Häberle, segundo a 
qual ‘a função da Constituição na proteção dos direitos individuais (subjetivos) é apenas uma faceta 
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O entendimento acima foi firmado inicialmente no RE 376.852108, o qual foi 

inclusive citado na Reclamação Constitucional 2.986109, em que se declarou que “o 

Supremo Tribunal Federal, em recentes julgamentos, vem dando mostras de que o 

papel do recurso extraordinário na jurisdição constitucional está em processo de 

redefinição, de modo a conferir maior efetividade às decisões”. 

A objetivização ou dessubjetivização do recurso extraordinário sucede desta 

leitura, sobretudo pela vinculatividade gerada na decisão da Corte Constitucional em 

relação à repercussão geral, já que é inegável, segundo Mendes, Coelho e Branco 

(2009:1150), a “dessubjetivização das formas processuais, especialmente daquelas 

aplicáveis ao modelo de controle incidente, antes dotadas de ampla feição subjetiva, 

com simples eficácia inter partes”. 

Desse modo, a questão constitucional admitida em repercussão geral detém, 

de per si, eficácia vinculante e geral, já que admitir o contrário seria ir de encontro à 

própria concepção do requisito de admissibilidade, enquanto questão importante 

para o Estado e a sociedade e que, nessa condição, transcende os limites subjetivos 

do caso concreto nela versado. É nesse sentido, pois, que se concebem as decisões 

do STF como verdadeiros precedentes constitucionais de eficácia obrigatória. 

Merece abordagem, também, a eficácia que a lei eventualmente confere a 

decisões sobre repercussão geral. Inicialmente, a decisão que nega a existência de 

repercussão geral tem expressa previsão quanto à sua plena eficácia vinculante. A 

norma que prevê esse ponto é o art. 543-A, §5º do CPC, o qual dispõe que “negada 

a existência de repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre 

matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão de tese, tudo nos 

termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”110. 

Disto resulta que, a decisão que reconhece a inexistência de repercussão 

geral em dado caso tem vocação expansiva “legal” – eficácia vinculante –, dada a 

previsão citada, não por se considerar a eficácia vertical da decisão, pois no caso 
 
 
 

do recurso de amparo’, dotado de uma ‘dupla função’, subjetiva e objetiva, ‘consistindo esta última em 
assegurar o Direito Constitucional objetivo’”. 
108 STF, RE 376.852, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 24.10.2003. 
109 STF, Rcl 2986 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 18/03/2005. 
110 O RISTF trata da questão no seu art. 327, in verbis: “Art. 327. A Presidência do Tribunal recusará 
 

recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como 
aqueles cuja matéria carecer de repercussão geral, segundo precedente do Tribunal, salvo se a tese 
tiver sido revista ou estiver em procedimento de revisão. § 1º Igual competência exercerá o(a) 
Relator(a) sorteado(a), quando o recurso não tiver sido liminarmente recusado pela Presidência. § 2º 
Da decisão que recusar recurso, nos termos deste artigo, caberá agravo.” 
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não se aplica em razão de não ter sido dada, aos Tribunais inferiores, a competência 
 

para conhecer do assunto, mas por se constituir em adequado pressuposto negativo 

de admissibilidade recursal, em vista de outro recurso com idêntica discussão acerca 

de questão de direito. 

Por outro lado, conforme Marinoni (2011), o art. 534-A do CPC é omisso no 

que tange à eficácia do reconhecimento da repercussão geral, o que não impede – e 

até se consagra – o entendimento de que a eficácia obrigatória lhe é ínsita, já que a 

declaração de existência da repercussão geral, quando fundada em critérios que se 

aplicam a outros casos análogos, vincula a própria Corte para tais situações, no que 

se concebe como eficácia vinculante horizontal. 

Ademais, a ampla divulgação do teor das decisões acerca de repercussão 

geral, assim como o desenvolvimento de diligências para a formação e atualização 

de banco de dados eletrônico são providências que se impõem à Presidência da 

Corte, por força do art. 329 do RISTF, reforçando os precedentes vinculantes nos 

moldes do sistema anglo-saxônico, já que além da publicidade, garantirá a ciência, 

aos jurisdicionados, no aspecto da previsibilidade, das decisões tomadas pelo STF. 
 
 
 
 

5.3.4 Recursos extraordinários repetitivos: a repercussão geral em recursos 

com fundamento em idêntica controvérsia e a geração do precedente 
 
 

Em relação aos recursos extraordinários repetitivos, o art. 543-B do CPC 
 

traz regra que tem por finalidade precípua a redução da multiplicidade desta espécie 

recursal na hipótese de versarem sobre a mesma questão jurídica, isto é, a idêntica 

controvérsia. Tal procedimento, delineado nos parágrafos do citado dispositivo e no 

RISTF, tem semelhanças com aquele também previsto quanto à multiplicidade de 

recursos especiais, na forma do art. 543-C do CPC. 

Assim, quando houver diversos recursos extraordinários que versem sobre 

idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será desenvolvida por meio de 

amostragem, ou seja, cabe antes, ao Tribunal de origem, promover a seleção de um 

ou mais recursos representativos da questão jurídica debatida para encaminhar ao 

STF. Os demais serão sobrestados até o pronunciamento da Corte, de modo que se 

nos casos paradigmas, o STF negar a existência de repercussão geral, os recursos 

extraordinários sobrestados no Tribunal de origem não serão admitidos. 
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De outra forma, se o STF conhecer a repercussão geral e julgar o mérito dos 
 

recursos paradigmas, não se admitirá recursos extraordinários contra acórdãos que 

estejam em consonância com a decisão superior. Contudo, se o acórdão do Tribunal 

de origem estiver em desacordo com a decisão do STF nos recursos paradigmas, o 

órgão de origem poderá declará-los prejudicados ou retratar-se, adaptando a sua 

decisão àquela. Caso não haja retratação e a decisão seja mantida, será admitido o 

recurso extraordinário e o STF poderá cassar ou reformar a decisão liminarmente, 

nos termos do art. 557, do CPC. 

Em vista da descrição do procedimento de maneira sintética, a inquietação 

que logo surge em relação à adaptação da decisão à conjuntura de identificação dos 

precedentes constitucionais, persiste na qualidade das decisões do STF que se 

formarão e, assim, a força para se aplicar a casos análogos. 

Isto porque, conforme notado acima, a seleção do recurso paradigma é feita 

pelos Tribunais inferiores e, para Marinoni (2011:478), “a previsão não é adequada, 

já que seria melhor que o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal ficasse na 

dependência da ordem natural do desenvolvimento dos processos”. 

A crítica refere-se às deficiências da técnica de seleção de causas (vista 

como técnica de amostragem), pois pode ser que os recursos levados ao STF não 

representem, de fato, as diversas perspectivas argumentativas acerca da questão, 

por fatores como a distância geográfica, a demora na seleção (ou mesmo pela não 

ocorrência em tempo de situações de conflito), e consequente remessa dos 

recursos-paradigmas. 

Dessa forma, no tocante ao sistema de precedentes, até considerando que 

inexiste direito subjetivo das partes quanto à escolha de seu recurso como aquele 

que deva assumir o status de recurso-paradigma, o natural seguimento dos recursos 

interpostos ao STF e, consequentemente, a decisão pronunciada no primeiro deles, 

seria o modelo mais adequado para que esta incidência gerasse efeitos sobre outros 

casos similares, porquanto que se trata de precedente vinculante, uma vez que a 

decisão emitida pela Corte Constitucional teria plena eficácia vertical sobre os juízos 

e Tribunais inferiores que estivessem diante de idêntica controvérsia. 

Lembra-se, então, a abordagem anteriormente feita quanto à constituição de 

um pressuposto negativo de admissibilidade recursal pela decisão que reconhece a 

inexistência de repercussão geral. No caso dos recursos extraordinários repetitivos, 

conforme o §2º do art. 543-B do CPC, os demais recursos sobrestados restarão 
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automaticamente não admitidos, assim como, também os recursos interpostos após 

essa decisão nos termos do que já decidiu o STF no AgIn 778.414111. 

Carvalho Filho (2011), acerca dessa hipótese, aborda a repercussão geral 

como um meio de repartição de competências constitucionais, pois quando o STF 

nega tal requisito específico do recurso extraordinário à matéria constitucional que 

se questionou, estaria, de um lado, reconhecendo a sua não transcendência aos 

interesses subjetivos da causa ou a falta de relevância social, jurídica, econômica ou 

política e, de outro, fortalecendo a jurisdição constitucional exercida pelos tribunais 

de origem, já que eles decidirão em última instância, ainda que se trate de matéria 

constitucional. Trata-se do efetivo respeito aos precedentes constitucionais. 

Noutra perspectiva, uma vez julgado o mérito do recurso extraordinário, os 

recursos sobrestados serão apreciados pelos tribunais, os quais poderão declará-los 

prejudicados ou se retratar, conforme previsão contida no bojo do §3º do art. 543-B 

do CPC. 

É nesse sentido que Carvalho Filho (2012) alude a uma segunda faceta da 

decisão sobre repercussão geral, isto é, na hipótese da mesma como mecanismo de 

concentração do controle de constitucionalidade. Novamente, o reconhecimento da 

tendência de abstrativização se afigura, e autor arguiu, inclusive, o possível fim da 

bipolaridade quanto aos sistemas de controle de constitucionalidade no Brasil em 

favor de um sistema eclético de jurisdição constitucional (sistema brasileiro eclético). 

Isso ocorre porque na decisão em que há reconhecimento de repercussão 

geral, o STF analisa um caso tido por paradigmático e os tribunais de origem, por 

sua vinculação ao julgamento de mérito do recurso extraordinário, se posicionam 

conforme a orientação da Corte, seja por meio de retratação, por haver dissonância, 

ou simplesmente pela declaração de prejudicialidade do recurso extraordinário, por 

serem, os entendimentos, coincidentes. 

Por fim, o §4º do art. 543-B do CPC admite registra as consequências para a 

hipótese do tribunal de origem descumprir a obrigação de fazer, isto é, de respeito à 

decisão tomada pela Corte Constitucional – veja-se, por oportuno, que o texto do 

dispositivo, conforme descrito a seguir, faz menção à “orientação firmada”, o que dá 

a consistência na compreensão do anseio, mesmo do legislador, de respeito aos 

precedentes constitucionais. Assim, “mantida a decisão e admitido o recurso, poderá 
 
 
 

111 STF, AgIn 778.414, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.06.2010. 
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o Supremo Tribunal Federal, nos termos do Regimento Interno, cassar ou reformar, 
 

liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada”. 
 

A esse respeito, Marinoni (2011) lembra que o assunto ficou definido pelo 

STF na questão de ordem no AgIn 760.358/SE112, pois descabe qualquer recurso à 

Corte Suprema no tocante às decisões que aplicam as diretivas previstas no CPC 

para a repercussão geral, a não que verse acerca de hipótese de negativa motivada 

de retratação. Também faz alusão à Rcl 7.569/SP113, por meio da qual o STF decidiu 

que não há previsão legal de cabimento de recurso ou qualquer outro instrumento 

processual, como a utilizada reclamação constitucional, com a sinalização, apenas, 

do possível cabimento de agravo interno para o tribunal de origem. 

Vê-se, pelo procedimento e pelas implicações práticas que decorrem do 

tratamento da multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, 

que a sistemática está direcionada ao respeito à ratio decidendi das decisões em 

repercussão geral no recurso extraordinário, conferindo-lhes eficácia vinculante. É, 

pois, desta maneira que se afigura a transcendência dos motivos determinantes da 
 
 
112 STF, Pleno, AgIn QO 760.358, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.12.2009. Vide ementa: “Questão 
de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da 
decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de 
origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de 
instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, 
do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo 
de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o 
tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a 
remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em 
que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos 
múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão 
geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se 
converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”. 
113 STF, Pleno, Rcl 7.569, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009. Vide ementa: “Reclamação. 
 

Suposta aplicação indevida pela Presidência do Tribunal de origem do instituto da repercussão geral. 
Decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 
Extraordinário 576.336-RG/RO. Alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal 
Federal. Inocorrência. 1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é 
cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil. 2. 
O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição 
do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de 
decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º 
do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de 
cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. 
Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão 
geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio 
âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual 
equívoco. 7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente 
deferida. 8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como 
agravo interno. 9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa 
imediata desta Reclamação." 
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decisão, por complemento e contribuição da sistemática da repercussão geral 
 

contida no CPC. 
 
 
 
 
5.4 OS PRECEDENTES FORMADOS PELA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 
 

INCONSTITUCIONALIDADE NOS TRIBUNAIS 
 
 
 

5.4.1 A cláusula de reserva de plenário 
 
 
 

Partindo das raízes do controle incidental de inconstitucionalidade, com base 

em características da doutrina norte-americana, qualquer juiz ou tribunal poderá – 

porque terá competência para tanto –, diante do caso concreto e constatando que 

alegação de inconstitucionalidade é causa de pedir do processo, reconhecer que lei 

ou ato normativo do Poder Público esteja na condição de contrariedade a preceito 

ou norma da Constituição. 

O procedimento para que se alcance este exame determinante, dado que o 

termo “reconhecer” anotado acima dá esta noção, é desenvolvido, antes, no tribunal. 

Quando a matéria é encaminhada ao tribunal ad quem, na hipótese de processo que 

se instaure na primeira instância, o mesmo será distribuído para uma turma, câmara 

ou seção (órgãos fracionários), de acordo com a organização do tribunal nos termos 

de seu regimento interno. 

Nestes órgãos fracionários, incompetentes, em princípio, para reconhecer a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, verificando-se que existe provocação 

incidental acerca do assunto, suscita-se uma questão de ordem e a análise acerca 

da constitucionalidade deve, então, ser remetida ao Pleno, ou órgão especial do 

tribunal, para resolvê-la, sendo suspenso o julgamento do feito. 

Essa obrigatoriedade advém do teor do art. 97 da CF/88 que consolida a 

chamada “cláusula de reserva de plenário” ao determinar que “somente pelo voto da 

maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial 

poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 

Poder Público”. 

O procedimento vem delineado nos arts. 480 a 482 do CPC, de modo que a 

norma será considerada inconstitucional se nesse sentido forem os votos da maioria 

absoluta do tribunal, pois do contrário continuará constitucional. Vê-se, portanto, que 
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o instituto prestigia o princípio da presunção de constitucionalidade das normas em 
 

face da Carta Política, só se admitindo a sua declaração de inconstitucionalidade 

pelo tribunal mediante prévio quórum qualificado. 

A exigência do quórum qualificado, conforme assevera Caetano (1978:417), 

“justifica-se pela preocupação de só permitir ao Poder Judiciário tal declaração 

quando o vício seja manifesto e, portanto, salte aos olhos de um grande número de 

julgadores experientes caso o órgão seja colegiado”. 

Entende Zavascki (2012:33-34), nessa linha de raciocínio, que “a instalação 

do incidente e a sua apreciação constituem, portanto, condição de validade do 

julgamento da causa, a não ser que o próprio órgão fracionário rejeite, desde logo, a 

arguição de inconstitucionalidade”. 

À guisa de argumentação, o RE 179.170/CE114 é citado para demonstrar o 

entendimento pacificado da Suprema Corte no sentido de que não se admite a 

dispensa do incidente de inconstitucionalidade sob a alegação de mero afastamento 

e sua aplicação no caso, isto é, de que não se está declarando a ilegitimidade da 

norma. 

Nessa perspectiva, Marinoni (2011) faz referência à interpretação conforme 

a Constituição e a declaração parcial de nulidade sem redução de texto115 como 

técnicas de controle de constitucionalidade que podem, em alguma medida, causar 

prejuízos à cláusula de reserva de plenário, já que apesar de não declarar que a lei 

ou ato normativo é inconstitucional no seu aspecto textual, afastam a aplicação da 

regra do art. 97 da CF/88, por apreciar no sentido de tais leis ou atos normativos, a 

inconstitucionalidade das normas jurídicas deles extraídas. 

Em outras palavras, em ambos os casos, enquanto técnicas de controle de 

constitucionalidade, o tribunal está preservando o texto legal por meio da adição ou 
 
114 STF, RE 179.170, rel. Min. Moreira Alves, DJ 30.10.1998. A propósito, traz a ementa: “Controle 
difuso de constitucionalidade de norma jurídica. Art. 97 da Constituição Federal. - A declaração de 
inconstitucionalidade de norma jurídica "incidenter tantum", e, portanto, por meio do controle difuso de 
constitucionalidade, é o pressuposto para o Juiz, ou o Tribunal, no caso concreto, afastar a aplicação 
da norma tida como inconstitucional. Por isso, não se pode pretender, como o faz o acórdão 
recorrido, que não há declaração de inconstitucionalidade de uma norma jurídica "incidenter tantum" 
quando o acórdão não a declara inconstitucional, mas afasta a sua aplicação, porque tida como 
inconstitucional. Ora, em se tratando de inconstitucionalidade de norma jurídica a ser declarada em 
controle difuso por Tribunal, só pode declará-la, em face do disposto no artigo 97 da Constituição, o 
Plenário dele ou seu Órgão Especial, onde este houver, pelo voto da maioria absoluta dos membros 
de um ou de outro. No caso, não se observou esse dispositivo constitucional. Recurso extraordinário 
conhecido e provido”. 
115 A interpretação conforme a constituição ocorre quando o tribunal condiciona a validade da lei a 
uma interpretação, já a declaração parcial sem redução de texto se verifica quando o tribunal procede 
com a exclusão de determinadas interpretações tidas como incompatíveis com a Constituição. 
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exclusão de sentido e, assim, declarando a inconstitucionalidade da norma com o 
 

afastamento equivocado da cláusula de reserva de plenário. Assim, se consolidou tal 

entendimento jurisprudencial, destacando-se o conteúdo da decisão no AgRg no 

AgIn 472.897116. 
Acerca dessa questão, o STF, inclusive, editou a Súmula Vinculante n. 10, 

cuja redação assevera que “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a 

decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, 

no todo ou em parte”. 

A regra do art. 97 da CF/88, portanto, conforme aduz Bittencourt (1968), 

enquanto condição de eficácia jurídica da declaração de inconstitucionalidade, veio a 

ser notada em sede jurisprudencial, tornando-se verdadeiro precedente judicial a ser 

seguido e respeitado, no tocante à sua preservação e observância do dispositivo 

constitucional em questão, de maneira que a Suprema Corte apenas ratificou essa 

compreensão com a súmula vinculante n. 10 e advertiu para a impossibilidade do 

órgão fracionário deixar de aplicar a lei, por entender que a mesma é inconstitucional 

de modo implícito. 
 
 
 
 

5.4.2 A dispensa de encaminhamento da questão constitucional ao plenário 

ou órgão especial em razão da vinculação aos precedentes judiciais 
 
 

Tendo em vista a preocupação existente quanto à necessidade de evitar a 

inobservância da cláusula de reserva de plenário, os precedentes judiciais, de início, 

se formaram no sentido de coibir a declaração implícita de inconstitucionalidade. 

Há, contudo, situações em que o art. 97 da CF/88 não se faz necessário, 

não pelo seu afastamento na situação em concreto pela interpretação conforme a 

Constituição e ou pela declaração parcial de nulidade sem redução de texto, mas 

porque se considera a força e autoridade dos precedentes judiciais quando há um 
 
 
 
 

116 STF, AgIn 472.897 AgRg, rel. Min. Celso de Mello, DJe 12.09.2008. Em parte da decisão, restou 
firmado o entendimento: “equivale à própria declaração de inconstitucionalidade a decisão de Tribunal 
que, sem proclamá-la, explícita e formalmente, deixa de aplicar a incidência, determinado ato estatal 
subjacente à controvérsia jurídica, para resolvê-la sob alegação de conflito com critérios resultantes 
do texto constitucional”. 
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elevado número de recursos versando sobre idêntica matéria àquela já decidida pelo 
 

plenário ou pelo órgão especial. 
 

Destarte, Zavaski (2012:34) admite essa visão ao aduzir que, “considerando 

o elevado número de recursos sobre matéria idêntica, é legítima a invocação, no 

órgão fracionário, do julgamento já ocorrido no órgão superior em caso análogo para 

dispensar a reiteração do incidente”. 

Com efeito, a dispensa do envio da questão constitucional – pelas turmas, 

seções ou câmaras, conforme a organização do tribunal – ao plenário ou órgão 

especial, se dá tanto quando há decisão de inconstitucionalidade proferida pelo STF 

– precedente constitucional –, quanto na hipótese em que há decisão do plenário ou 

órgão especial do próprio tribunal, também enquanto precedente. 

Na primeira hipótese, o precedente constitucional obsta o envio, de forma 

legítima, ao plenário ou órgão especial, considerando razões como: a racionalidade 

do sistema, por evitar a interminável repetição de julgados da mesma natureza; a 

coerência jurídica, já que pela variação de recursos, evita a possibilidade de que o 

tribunal apresente pronunciamentos contraditórios, o que poderia expor o Judiciário 

e levar ao seu descrédito; a desburocratização dos atos judiciais, mediante uma 

interpretação teleológica da cláusula de reserva de plenário, o que daria respaldo 

aos princípios da economia e da celeridade; enfim, de uma maneira geral, a garantia 

da segurança jurídica e da isonomia no julgamento dos recursos. 

Em relação à eficácia vinculante das decisões do STF, o RE 190.727117 e o 

AgRg no AgIn 168.149118, são importantes julgados no sentido de garantir a estrita 

observância ao precedentes constitucionais. 

No que tange às decisões do próprio plenário ou órgão especial, também há 

o dever de todos os órgãos fracionários em se observá-las, não importando se foi 

apenas um deles (câmara, turma ou seção) que enviou a questão constitucional 

para ser decidida mediante quórum qualificado. O EDcl nos EDcl no REsp 916.285 

traz o entendimento de que se a questão de constitucionalidade já foi estudada pelo 

plenário ou órgão especial do próprio tribunal, o órgão fracionário está dispensado 

de submeter a questão constitucional novamente, invocando o precedente para ter 

como inconstitucional – no caso do julgado, mas poderia ser também uma pronúncia 

quanto à constitucionalidade – a norma questionada. 
 
 

117 STF, RE 190.727, rel. Min. Ilmar Galvão, DJe 13.12.1996. 
118 STF, AgIn 168.149 AgRg, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 04.08.1995. 
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Do mesmo modo, assim como se colocam os motivos para o respeito aos 
 

precedentes do STF, nesse caso, os tribunais também detêm amparo sistêmico, por 

uma interpretação teleológica, sobretudo porque restam preservados e enaltecidos 

os princípios da segurança jurídica, da economia processual, dentre outros, todos 

aceitando a inclinação para a dispensa do procedimento do art. 97 da CF/88, em 

busca da desejada racionalização orgânica da instituição judiciária brasileira. 

Do mais, importa registrar que a tendência jurisprudencial foi observada pelo 

legislador que, por meio da Lei n. 9.756/1998, acrescentou ao art. 481 do CPC um 

parágrafo único, estabelecendo, como expressão dos precedentes judiciais, que: “os 

órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, 

a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamentos destes ou 

do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. A ressalva que precisa 

ser feita é quanto a possibilidade da ação que vai de encontro aos precedentes ser, 

de plano, apreciada, conhecida e julgada pelo relator, conforme dispõe o art. 557 e 

seu §1º-A, do CPC, ambos, dispositivos concebidos pela mesma lei em comento. 
 
 
 
 

5.5 A SISTEMÁTICA DAS SÚMULAS NO DIREITO BRASILEIRO 
 
 
 

5.5.1 As “súmulas de jurisprudência dominante” na jurisdição constitucional 
 
 
 

Destacadamente, em relação ao assunto “súmulas”, ou em termos corretos, 
 

“súmulas de jurisprudência dominante”, caberia uma análise mais detida quanto ao 

papel, o desenvolvimento e a projeção de tais instrumentos no contexto do Judiciário 

brasileiro. 

É de grande intensidade a edição das súmulas pelos tribunais superiores, o 

que faz perceptível a inclinação do ordenamento pátrio ao dito direito jurisprudencial, 

movimento que vem se consolidando desde as primeiras reformas engendradas no 

processo civil no final do século XX. 

Veja-se, por exemplo, o caso da Lei nº 9.756, de 17.12.1998, que deu nova 

redação ao art. 557, regulamentando a possibilidade do relator, em julgamento 

monocrático, negar seguimento a recurso, dentre outras circunstâncias, por estar em 

confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 

Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 
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É certo, nesse passo, que a edição da EC nº 45, de 8.12.2004, que inseriu 
 

na CF/88 o art. 103-A, constituindo as súmulas com efeito vinculante, contribuiu para 

este cenário, sobretudo afirmado com base em outras reformas processuais, a 

exemplo das Leis nº 11.276 e 11.277, ambas de 7.2.2006. 

A seu turno, a Lei n. 11.276/2006, incluiu os §§ 1º e 2º, no art. 518 do CPC, 

conferindo a possibilidade do juiz não receber o recurso de apelação quando a 

sentença estiver em conformidade com súmula do STJ ou do STF. Por outro lado, a 

Lei n. 11.277/2006, incluiu o art. 285-A no CPC criando a chamada “sentença de 

improcedência de plano”, ou seja, hipótese em que o juiz profere decisão definitiva 

reproduzindo a sentença pretérita no novo processo, haja vista que, naquele juízo, a 

questão já foi analisada em outros casos idênticos, cuja matéria era exclusivamente 

de direito, por meio dos quais se radicou o entendimento pela total improcedência. 

A guisa de arremate, a edição da Lei nº 11.417, de 19.12.2006, promoveu a 

regulamentação do art. 103-A, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento 

de enunciado de súmula vinculante pelo STF, dando diretrizes de aplicação em 

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e 

indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Citada lei também modificou a Lei 

n. 9.784, de 29.01.1999, incluindo o §3º no art. 56 e os arts. 64-A e 64-B, os quais 

propugnaram a observância a tais súmulas no processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal. 

As súmulas, porém, não são o modelo mais apto a demonstrar a adequada 

preocupação com a coerência da ordem jurídica, sobre os ideais de previsibilidade e 

de igualdade atinentes aos precedentes judiciais no common law, porque não foram 

estes os pontos iniciais que geraram a sua concepção, mas a tentativa de desafogar 

o judiciário com a facilitação na resolução de casos menos complexos. Contudo, não 

se pode negar que tenham contribuído, ainda que indiretamente, para a tendência 

cada vez maior de respeito aos precedentes, sobretudo por sua eficácia obrigatória. 

Ponderando essa perspectiva de gradual concretização de um direito com 

bases decisórias nos precedentes advindos dos próprios tribunais superiores, tendo 

por base uma eficácia obrigatória, é que contemporaneamente, o civil law no Brasil 

vem se remodelando, inclusive, com a utilização da Reclamação Constitucional para 

garantir a eficácia destes precedentes em instâncias inferiores. 

É o caso da Rcl 4.335/AC, que está em trâmite no STF, após dois votos a 

favor do cabimento de lavra dos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, três votos 
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contra, dos Ministros Sepúlveda Pertence, Joaquim Barbosa e Ministro Ricardo 

Lewandowski (voto vista) 119. Em seu voto, o Ministro Relator Gilmar Mendes afirmou 

ter a jurisprudência do STF evoluído no que tange à utilização da reclamação em 

sede de controle concentrado de normas, sendo cabível a Reclamação para todos 

os que provarem prejuízo em razão de decisões contrárias às teses da Corte 

Constitucional, em prestígio à eficácia vinculante erga omnes das decisões de mérito 

proferidas em sede de controle concentrado. 

Retornando ao propósito de abordar o atual contexto das súmulas no cerne 

jurídico brasileiro, diante da evolução e das influências da jurisprudência, afirma-se a 

sua conformação diferenciada dos anseios pelos quais, de início, foram idealizadas. 

Cabe, porém, antes de tecer comentários mais profundos sobre a questão, denotar o 

seu histórico. 
 
 
 
 

5.5.2 Uma pausa para o histórico das súmulas no Brasil 
 
 
 

A súmula da jurisprudência dominante foi inserida no contexto do Judiciário 
 

brasileiro ainda na década de 1960, por obra do Ministro Victor Nunes Leal, do STF, 

tendo como base legal a Emenda Regimental de 30.8.1963. De acordo com Roque 

(2012, s/p), tal inserção teve por influência a tradição da monarquia portuguesa 

quanto à Casa de Suplicação, insurgindo como instrumento direcionado à facilitação 

de casos mais fáceis e suscetíveis de repetição. Em suas lições, as súmulas tinham 

enunciados “redigidos de forma abstrata e genérica, com pretensão universalizante, 

distanciando-se, assim, dos casos concretos que lhe deram origem”. 

Com efeito, as súmulas, em sua concepção, teriam como desígnio expressar 

a orientação dominante do Tribunal – nesse caso, o STF – acerca de determinado 

tema controvertido na jurisprudência e a eliminação de dissensos interpretativos. A 

propósito, como instrumento condutor da celeridade processual e da simplificação 

conferida aos julgamentos, a súmula não teve a pretensão de vinculatividade, 
 
 
 
119 Esta reclamação foi ajuizada contra decisões do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da 
Comarca de Rio Branco-AC, pelas quais havia indeferido pedido de progressão de regime em favor 
de condenados a pena de reclusão em regime integralmente fechado em razão da prática de crimes 
hediondos. O objeto de alegação, no caso, é a suposta ofensa à autoridade da decisão da Corte no 
HC 82959/SP (DJU de 1º.9.2006), em que foi declarada a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da 
Lei 8.072/90, que vedava a progressão de regime a condenados pela prática de crimes hediondos. 
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tampouco de segurança jurídica, e ainda, preservou a intenção de manter íntegro o 
 

contraditório. 
 

É, pois, nesse sentido que aduz o próprio Ministro Leal (1997:52), ao conferir 

corpo a uma visão das súmulas em sua eficácia meramente persuasiva, elucidava 

que “a súmula também não é obrigatória para o próprio Supremo Tribunal: os 

advogados, quando surgir a oportunidade em algum processo, poderão pedir-lhe 

que reveja a orientação lançada na Súmula (...)”. 

Nesse aspecto, resta evidente, pois, a intenção de resolver um problema do 

próprio sistema judicial brasileiro que já exibia, naquela década, um exorbitante 

número de processos. Buscava-se, pois, a racionalização do próprio Judiciário que, 

nas lições de Leal (1997:63), ao defender-se das críticas a respeito da simplificação 

da jurisprudência pelas súmulas afirmava: 
A Súmula não é nem estática, nem estratificada, porque está previsto 
no Regimento do Supremo Tribunal, não só o seu acréscimo 
continuado, como também o mecanismo de sua modificação. 
Portanto, o que nela mais importa, como solução duradoura, não é 
propriamente o conteúdo de seu enunciado (contra os quais é que se 
rebela boa parte de seus críticos); o que mais importa na Súmula é 
ser um método de trabalho, um instrumento de auto disciplina do 
Supremo Tribunal, um elemento de racionalização da atividade 
judiciária, que simplifica a citação de precedentes, elimina afanosas 
pesquisas e dispensa referencia especial, tanto aos julgados que lhe 
servem de base, como aos posteriores que se limitarem a aplicar a 
Súmula. 

 
O fato é que da criação do instituto até o presente momento, segundo alerta 

 

Nogueira (2011), mais de mil súmulas já foram editadas apenas tendo por base, de 

modo detido, os números do STF e STJ, em especial, este último tribunal, somente 

no período de junho a agosto de 2012, editou vinte e sete súmulas. 

Não se pode olvidar, ainda, das súmulas com efeito vinculante, cunhadas 

pela EC nº 45/2004 – a então “Reforma do Judiciário” – que, já no século XXI, é 

colocada como a figura que deu novo significado em razão de sua qualificação, ou 

seja, as súmulas editadas em observância às suas prescrições, não mais insurgiriam 

tão somente como método interpretativo e célere de prolação das decisões judiciais, 

mas como um instrumento em cuja carteira se coloca um ideal de segurança jurídica 

e promoção da isonomia em decisões judiciais. 

Com tal histórico, é inegável que as súmulas (vinculantes ou não), ganharam 

força e respeito, quanto à sua utilização, tanto de forma diretiva nas teses pugnadas 

pelas partes no Judiciário, assim como pelos próprios magistrados que estão a todo 
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o momento cercados de metas do Conselho Nacional de Justiça120, caracterizando 
 

um fortalecimento da jurisprudência no cenário nacional. 
 
 
 
 
5.5.3 O desenvolvimento das súmulas no civil law brasileiro: o contrassenso 
 

do instituto num Estado em vias de remodelação sistemática 
 
 
 

Não por menos, Roque (2012) considera que o grande problema nesta seara 

é que a Corte Constitucional começa a ser assentada como um verdadeiro legislador 

positivo, na medida em que as súmulas, enquanto cristalização do entendimento dos 

tribunais em enunciados gerais e abstratos, no mais das vezes desvinculados das 

premissas e circunstâncias que lhe deram origem, acaba gerando uma ilusão de que 

se aplica a situações, em muito, inaplicáveis, precisamente pelo caráter “automático” 

que os órgãos inferiores do Judiciário, bem como a própria Administração, sem uma 

reflexão acurada, acabam lhe conferindo. 

Há de se observar, pois, a expressão “reflexão acurada” utilizada acima, de 

modo que a mesma advém como reforço argumentativo no sentido de que se faz 

cogente, para aplicação de entendimentos jurisprudenciais, a adequada identificação 

da ratio decidendi, enquanto efetiva razão de decidir de um caso anterior, capaz de 

gerar vinculatividade para casos futuros. 

Roque (2012), prosseguindo em sua colocação, aponta como preocupante, 

a título de exemplo, a regra contida no art. 882, inc. I, da última versão do projeto do 

novo Código de Processo Civil (PL nº 8.046, de 2010), segundo o qual os Tribunais, 

visando a uniformização e estabilidade da jurisprudência, deverão “sempre que 

possível, na forma e segundo as condições fixadas no regimento interno, deverão 

editar enunciados correspondentes à súmula da jurisprudência dominante”. A crítica 

sobre esta norma recai justamente sobre o possível engessamento da jurisprudência 

em enunciados genéricos e universalizantes, o que inviabilizaria a análise, pelo 
 
 
 

120 Acerca desta questão, Roque (2012, s/p), com categoria expressa veemente crítica: “Por trás 
desse inusitado sistema de “common law à brasileira”, parece estar uma mentalidade gerencial, em 
que estatísticas duvidosas amparam metas de produtividade amparadas quase que exclusivamente 
em números. A análise econômica do processo, que pode apresentar resultados positivos em alguns 
campos específicos, não se deve tornar a panaceia para todos os males. Litígios, processos e 
pessoas, com todas as suas nuances e contradições, não se reduzem à frieza dos números. O preço 
que se paga por isso, embora difícil de ser quantificado, é muito alto: consiste na perda de qualidade 
do processo como instrumento idôneo de tutela jurisdicional”. 
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intérprete, da adequada ratio decidendi, indispensável no contexto do sistema de 
 

precedentes. 
 

Nogueira (2011) pondera que as súmulas fracassam em sua pretensão de 

sintetizar uma ratio decidendi, muitas vezes retirada de precedentes escolhidos a fim 

de justificar o enunciado escrito em algumas linhas. Assevera, o jurista, ser tarefa de 

elevada complexidade conseguir, através de um verbete sumular, conferir o real 

significado de um precedente, de modo que isto conduz não somente à aplicação 

equivocada, mas também à não efetividade do próprio precedente. 

A partir deste exame, é que se vislumbra uma remodelação incoerente do 

civil law brasileiro quanto a um possível sistema de precedentes. Como será fixado 

adiante, há casos em que institutos importantes do commow law, importados em 

decisões no cenário nacional, resultaram em coerentes avaliações jurisprudenciais. 

Entretanto, há casos em que, por se pretender, no Brasil, cristalizar um precedente 

no cerne de uma súmula, isto é, de forma abstrata e desconexa da conjuntura e das 

circunstâncias que lhe geraram, refuta-se inadequado falar-se em vinculação. 

Para ilustrar a afirmação consignada, traz-se à colação o RE 466.343/SP, o 

qual versou sobre a prisão civil do depositário infiel e veio a tornar-se a súmula 

vinculante nº 31. 

Como verdadeiro leading case, ou caso paradigmático, precedente de força 

obrigatória, não se poderia desconsiderar os grandes debates em torno do direito 

constitucional e internacional travado, bem como o real alcance de todos os efeitos 

da Convenção Interamericana de Direitos Humanos sobre a legislação pátria, fato 

que de infelizmente ocorreu com a edição da súmula. Projetou-se uma única 

questão – a impossibilidade de prisão civil do depositário infiel – em detrimento do 

entendimento global, isto é, de que a Convenção goza de status de supralegalidade 

em suas outras disposições. 

E mais: é de se lembrar, mais uma vez, a inócua atividade de produção das 

súmulas, porquanto que se já fora editada a súmula vinculante nº 31 sobre o tema, 

não mais seria necessária a edição de outros verbetes, fato que não se levou em 

conta para mais uma súmula, desta vez de lavra do STJ, súmula nº 419, abordando 

o descabimento deste tipo de prisão. 

É, nessa perspectiva, que Nogueira (2011:238-239) alerta: 
 

A partir do momento em que um precedente – verdadeiro leading 
case – é decidido pelo Tribunal com a consciência de que está diante 
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de um leading e paradigmático case, a tendência desse Tribunal é 
debater com mais intensidade as questões de direito que ali se 
colocam, produzindo, assim, um julgamento mais rico e de mais 
qualidade. Julgamentos posteriores, que deveriam ser reduzidos – 
quiçá eliminados – produzem uma frutificação inútil de precedentes 
que vão tornando o leading case mais distante e mais empobrecido, 
até que ele “morre” de vez quando aqueles reiterados precedentes 
são sintetizados em uma súmula. 
(...) usam-se as súmulas para otimizar o tempo de julgamento, e não 
como fonte de direito capaz de proporcionar estabilidade e 
continuidade no direito. 

 
É preciso perfilhar a diferença entre os institutos em matéria de precedentes, 

a fim de que se faça possível sua adequada aplicação, atividade que em muito ainda 

se necessita ampliar no Judiciário brasileiro, pois no modelo atual, os precedentes 

são apenas citados nas decisões, sem qualquer aprofundamento ou discussão no 

que diz respeito aos pontos de contato que os aproximam ou distanciam. Em alguns 

casos, os argumentos secundários – obter dictum – e que não motivam diretamente 

a decisão são invocados como se fossem as próprias razões determinantes – ratio 

decidende – do caso dito precedente (leading case). 

Esquece-se, por vezes, de técnicas destinadas à promoção do precedente 

por meio de distinções e sua possível subordinação, no que se diz distinguishing, ou 

mesmo pelo afastamento (revogação) por grave injustiça ou por não se amoldar no 

contexto das relações sociais, no que se concebe por overruling, causando, assim, 

em algumas ocasiões, até mesmo certo impedimento à revisão jurisprudencial, dado 

a cristalização criada pelos próprios tribunais. 

Por evidente que, para uma acertada aplicação, mesmo no common law, foi 

necessário um gradual processo de identificação e acomodação dos institutos, ante 

a prática dos juízes e o entendimento do significado que assumiam diante dos casos 

concretos. 

Portanto, a consolidação dos precedentes no modelo brasileiro não pode ser 

prejudicada – como têm sido – pelo objetivo de resolver um problema numérico de 

tramitação de processos judiciais. Carreando esta informação com a velocidade em 

que as súmulas são editadas, enquanto enunciados genéricos e abstratos, verifica-

se uma incoerência com o ideal de estabilidade e isonomia na aplicação do direito, 

corolários do fortalecimento de um direito jurisprudencial, posto que as súmulas na 

forma como estão sendo editadas, não asseguram o adequado e eficaz exame 

da ratio decidendi, tampouco de outras técnicas ínsitas ao sistema de precedentes, 
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como o distinguishing e o overruling, a dar conformação aos precedentes, em 
 

detrimento do seu rigor inadequado. 
 
 
 
 
5.6 A UNIFORMIZAÇÃO DA LEI FEDERAL COMO FATOR DE FORMAÇÃO DE 
 

PRECEDENTES NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

5.6.1 Os precedentes vinculantes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

O sentido da uniformização da lei federal está fortemente ligado aos anseios 

da sociedade e do Estado, no tocante ao desenvolvimento de suas relações e aos 

direitos que dela advém. 

Por conseguinte, se de um lado há o dever estatal de resguardo aos diretos 

consagrados na Carta Política, com destaque para a segurança jurídica, e em outros 

diplomas normativos que dela decorram, a exemplo das leis federais, de outro, há a 

confiança da sociedade na plena realização desses direitos, já que pela coerência 

da ordem jurídica, se confere uma postura de cumprimento, por todos, das normas 

jurídicas. 

Ocorre, entretanto, que há situações em que tais normas são descumpridas 

ou, quando menos, detém interpretações distintas que possam conduzir à quebra do 

princípio da confiança, depositado pelos indivíduos, não só em tais instrumentos 

legislativos, como na própria atuação do Poder Judiciário, incumbido de aplica-las, 

caso não promova a sua adequada acepção e inteligência. 

Nesse cenário, se a CF/88, objetivando reforçar a garantia do acesso à 

justiça, reservou ao STF a função de guarda da Constituição e das questões que lhe 

fossem ínsitas, deixou também firmado que ao Superior Tribunal de Justiça caberia 

importante papel, relacionado ao dever de uniformização da jurisprudência e de 

aplicação do direito infraconstitucional federal. 

O art. 105, III da CF/88 refere-se à atuação do STJ, em sede de recurso 

especial, para analisar (e decidir) conflito interpretativo surgido quando, na análise 

dos casos concretos, um tribunal entender de maneira diferenciada do que outro já 

tiver decidido sobre uma mesma lei federal. O sentido que se abstrai da norma é o 

de que, conforme Marinoni (2011), se o pressuposto da divergência de interpretação 

é requisito de admissibilidade do julgamento pelo STJ, após a sua decisão definitiva, 
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a qual aflorará a interpretação cabível para a lei federal, todos os tribunais inferiores 
 

estarão a ela vinculados. 
 

Essa vinculação demonstra que as decisões do STJ sobre a interpretação 

que se deverá ter da norma infraconstitucional, mas do que impedir que advenham 

outras decisões em dissonância com a ordem jurídica vigente, se constituirão em 

evidentes precedentes vinculantes (obrigatórios), notadamente pela eficácia vertical 

da decisão pacificadora da controvérsia. 

Não se pode falar, ainda, na cultura jurídica brasileira, de veemente respaldo 

à eficácia horizontal nesse mesmo julgado, pois, embora possa existir, a legislação 

pátria admite a existência dos embargos de divergência, na forma do art. 546, I do 

CPC, o que, de certo modo, torna evidente a possibilidade de existência de decisão 

controversa em outra turma, da seção ou do órgão especial. 

Como se disse, os embargos de divergência, também dispostos no art. 

266121 do Regimento Interno do STJ, apenas tornam evidente esse problema em 

relação à eficácia horizontal, já que a questão de ordem legítima para esta 

conclusão advém da própria composição do tribunal122, pelo elevado número de 

ministros, bem como o fato de não haver reunião destes em Plenário a fim de julgar 

os recursos especiais. 

De tal modo, há eficácia vinculante dos precedentes do STJ, mesmo que só 

em escala vertical, pois para tal eficácia não há impedimento, isto é, se faz cogente 

ainda que a questão federal controvertida esteja em discussão no bojo de embargos 

de divergência, dada a existência de dissonância interna. 

É nesse sentido, pois, que o STJ assume função de dar coerência ao direito, 

de trazer para a ordem jurídica a estabilidade e a previsibilidade nas relações, já que 

do contrário, se instalaria verdadeiro cenário de insegurança jurídica e, em última 

análise, de embaraço aos preceitos constitucionais, especialmente a igualdade no 

tratamento aos jurisdicionados. 
 
 

121 RISTJ, Art. 266. Das decisões da Turma, em recurso especial, poderão, em quinze dias, ser 
interpostos embargos de divergência, que serão julgados pela Seção competente, quando as Turmas 
divergirem entre si ou de decisão da mesma Seção. Se a divergência for entre Turmas de Seções 
diversas, ou entre Turma e outra Seção ou com a Corte Especial, competirá a esta o julgamento dos 
embargos. § 1º A divergência indicada deverá ser comprovada na forma do disposto no art. 255, §§ 
1º e 2º, deste Regimento. § 2º Os embargos serão juntados aos autos independentemente de 
despacho e não terão efeito suspensivo. § 3º Sorteado o relator, este poderá indeferi-los, 
liminarmente, quando intempestivos, ou quando contrariarem Súmula do Tribunal, ou não se 
comprovar ou não se configurar a divergência jurisprudencial. § 4º Se for caso de ouvir o Ministério 
Público, este terá vista dos autos por vinte dias. 
122 A composição do STJ se dá na forma do art. 104 da CF/88. 
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5.6.2 A resolução dos recursos especiais repetitivos 
 
 
 

A discussão acerca da multiplicidade de recursos especiais versando sobre 

o mesmo tema e com base em idênticos fundamentos, dado o volume de processos 

que ameaçavam o funcionamento equilibrado do STJ, resultou na edição da Lei n. 

11.672/2008, que veio a acrescentar o art. 543-C ao CPC, cuja ideia principal é 

justamente a redução da sobrecarga de serviço – julgamento por amostragem –, já 

que pela sistemática anterior, o STJ teria que examinar cada recurso, individual e 

detidamente, mesmo que tratassem de idêntica questão de direito. 

O novo dispositivo, então, dá ao sistema recursal, de um lado, o aspecto de 

racionalidade, pela economia e celeridade processual, e de outro, a coerência, por 

garantir a uniformidade dos julgados, pois permite que a questão de direito seja vista 

e analisada uma única vez, ou mesmo poucas vezes, com repercussão direta sobre 

os demais recursos especiais interpostos com escora no mesmo fundamento. 

A forma de interposição dos múltiplos recursos especiais se dá perante o 

próprio tribunal de origem, de modo que o presidente ou vice-presidente realizará 

um prévio juízo de admissibilidade e selecionará um ou mais recursos, geralmente 

os que detêm maior consistência argumentativa, para que a controvérsia contida em 

suas razões possa ser analisada e, a decisão, refletir para os outros recursos. 

Ao remeter os recursos escolhidos ao STJ, o presidente ou vice-presidente 

cuidará para que haja a suspensão dos demais que estejam fundados na mesma 

questão de direito, objeto dos recursos-paradigma. 

O relator do recurso no STJ poderá informar aos presidentes dos demais 

tribunais estaduais ou federais sobre o objeto e a discussão que será travada com 

relação ao tema-objeto dos recursos fundados em idêntica controvérsia, a fim de 

que promovam a suspensão, em seus tribunais de origem, da remessa dos recursos 

especiais, que versem questão idêntica. Poderá, ainda, solicitar informações a estes 

tribunais estaduais ou federais a respeito da controvérsia, admitir a participação do 

amicus curiae quando a questão tiver o condão de gerar significativo impacto sobre 

setores, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, assim como, abrir vista 

pelo prazo de quinze dias se houver intervenção do Órgão Ministerial. 

No que tange ao julgamento, que terá preferência em relação a qualquer 

outro, exceto aqueles que versem acerca de habeas corpus e réu preso, deverá ser 

observada a Resolução n. 8/2008 do STJ. Obtida a decisão, com a publicação do 



172 
 
 
 
acórdão no julgamento do recurso especial pela Seção ou pela Corte Especial, os 
 

recursos já distribuídos ao STJ deverão ser julgados pelo relator, de acordo com o 

art. 557, do CPC. 

Ademais, os recursos suspensos na origem não serão admitidos, caso o 

acórdão recorrido estiver em conformidade com o decidido pelo STJ no paradigma 

ou, caso contrário, o tribunal de origem poderá retratar-se, modificando o acórdão 

antes proferido, para ajustá-la à nova orientação do STJ, nos termos do art. 543, 

§7º, II do CPC. Somente se o tribunal de origem mantiver o acórdão, contrário ao 

paradigma, o recurso especial subirá ao STJ. 
 
 
 
 

5.6.3 Críticas e possibilidades para o adequado respeito aos precedentes no 

tratamento dos recursos especiais repetitivos 
 
 

Acerca desse quadro, Marinoni (2011:497) denota não ser a solução mais 

apropriada dar a um tribunal o poder de escolher os recursos representativos da 

controvérsia, já que “seria mais adequado deixar o primeiro caso chegar ao tribunal 

superior para que, a partir da sua resolução, ficassem os tribunais e juízos estaduais 

e federais obrigados em face do precedente então formado. Respeitar-se-ia a lógica 

do desenvolvimento natural dos processos”. 

Quanto ao não cumprimento da providência supra, a qual enseja, nos termos 

do §2º, do art. 543-C do CPC, a atuação do STJ para determinar a suspensão dos 

recursos, sob a lógica de um sistema de precedentes, vê-se que a previsão destoa 

da característica de vinculatividade e autoridade. Não um desrespeito casual, mas 

aquele que se torne comum deve se objeto de preocupação pelo STJ. 

Isto porque as decisões do STJ gozam de autoridade e, nessa condição, o 

respeito deve ser enérgico, isto é, não pela previsão do sobrestamento dos recursos, 

mas em razão da relevância e eficácia dos motivos determinantes do precedente. A 

opção por sobrestar os processos a espera de precedente revela um obstáculo ao 

direito de ação, na face do direito de recorrer. 

Atente-se, ainda, pelo caráter de amplitude de efeitos que se afigura pela 

possibilidade de participação do amicus curiae, previsto no bojo do §4º do art. 543-C 

do CPC. Idêntica possibilidade também foi prevista no tratamento dos casos em que 

há multiplicidade de recursos extraordinários sobre a mesma questão, oportunidade 
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em que se assinalou que o “amigo da parte” é o terceiro que participa no processo e, 
 

de modo circunstanciado, influencia a tomada de decisão, por oferecer informações 

acerca da questão que está sendo discutida, a fim de conduzir a interpretações a 

respeito do assunto. 

Não sendo diferente, pois, que essa intervenção induz à vocação expansiva 

da decisão, já que o processo-paradigma que considera, de início, sobre situações 

individuais e concretas, acaba repercutindo em seus termos sobre os demais casos 

análogos, dada a possibilidade de manifestação do amicus curiae. Medina (2010) 

deixa claro, nesse ponto, que esta hipótese traz um fator de abertura procedimental 

e de pluralização da jurisdição constitucional. 

O afastamento do precedente formado a partir de uma decisão em sede de 

recursos repetitivos, ou ainda a sua revogação, são possibilidades não descartadas 

quando for o caso de interposição de um novo recurso especial sobre matéria nele 

consubstanciada. 

Logo, tem-se, então, a ideia de plena aplicabilidade dos institutos do sistema 

de precedentes, ou seja: (a) do distinguishing, quando a parte argui a diferença entre 

os casos, ou mesmo quando, após o julgamento dos recursos-paradigmas, o tribunal 

deixa de se retratar por demonstrar que o precedente firmado não se aplica ao caso 

que deu origem ao acórdão recorrido; (b) do overruling, quando ante o novo recurso 

especial, a parte demonstra que o precedente deve ser revogado por não ter mais o 

condão adequado de reger aquela situação. 

Não obstante a estas disposições, há tribunais de justiça e regionais federais 

que não observaram os precedentes firmados em recursos repetitivos, assim como 

não expuseram as razões dessa postura e, por isso, a Corte Especial do STJ, no 

julgamento da Questão de Ordem relativa ao Recurso Especial n. 1.148.726/RS123, 

determinou o retorno dos recursos especiais aos tribunais de origem para que tais 

apreciassem – portanto, com motivação de suas decisões – os recursos repetitivos 

na forma do procedimento a eles direcionado. 
 
 
 

123 STJ, QO no REsp n. 1.148.726/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 18.12.2009. Vide trecho 
da decisão: "a) A restituição, por decisão de órgão fracionário independentemente de acórdão, 
unipessoal de relator, ou da Presidência , dos recursos especiais à Corte de origem, para (NUPRE) 
que sejam efetivamente apreciadas as apelações e/ou agravos como de direito, à luz do que 
determinam a Lei n. 11.672/2008 e a Resolução STJ n. 8/2008. b) a expedição de ofício aos Srs. 
Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça, sobre a decisão tomada na 
presente Questão de Ordem." É importante destacar, também, a QO nos REsp ns. 1.154.288/RS, 
1.155.480/RS e 1.158.872/RS. 
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Como reforço a necessidade de respeito aos precedentes do STJ, ainda que 
 

em caráter excepcional, o instituto da Reclamação, na forma descrita no art. 105, I, f, 

da CF/88, pode ser utilizado para tal tutela. É o entendimento esposado pelo STF 

nos EDcl no RE 571.572124, onde se declarou que esta admissão se deve ao intuito 

de “fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais 

estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da 

legislação infraconstitucional”. 

Por esta decisão, o STF consignou o dever de observância, pelos tribunais 

inferiores, dos precedentes do STJ, os quais são formados a partir da decisão dos 

recursos especiais; estes, enquanto instrumentos aptos a operacionalizar o exame 

em torno do qual se uniformizará a questão federal controvertida. Além disso, a não 

observância dos precedentes do STJ gera um ambiente de incerteza, incoerência e 

insegurança jurídica que, na falta de um instrumento processual previsto em lei para 

o seu efetivo resguardo, admitir-se-ia, excepcionalmente, o uso da reclamação. 
 
 
 
 

5.7 OUTROS INSTITUTOS PROCESSUAIS QUE CONFEREM AUTORIDADE 
 

AOS PRECEDENTES 
 
 
 

5.7.1 O precedente como fundamento no julgamento monocrático do relator 
 
 
 

No julgamento dos recursos, o CPC garante a possibilidade, ao relator, de 
 

decidir de forma monocrática nos casos do art. 557 que, no seu caput, taz a negativa 

de seguimento quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, 

prejudicado ou em confronto com súmula125 ou jurisprudência dominante de tribunal 

do respectivo tribunal, do STF ou de Tribunal Superior. 

Na sequência, o §1º-A do art. 557, do CPC, traz a hipótese inversa, ou seja, 

quando o relator poderá, então, dar provimento ao recurso de decisão que esteja em 
 
 
124 STF, Pleno, EDcl RE 571.572, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 27.11.2009. 
125 No que diz respeito às súmulas, antes da EC n. 45/2004, como não havia a súmula com efeito 
vinculante, prevalecia o entendimento, dentre outros, defendido por Wambier (1996:189) de que o 
relator tinha a faculdade de o fazer, e não o dever, segundo a ideia de que “(...) ou se interpreta o 
dispositivo no sentido de que o relator possa negar seguimento ao agravo quando contrário a súmula, 
ou tem que se ter o dispositivo sob exame, neste particular, como inconstitucional”. Com a reforma da 
Constituição e a previsão da possibilidade do STF editar súmulas com efeito vinculante, esta visão 
mudou em parte, já que para tais súmulas – portanto, editadas na forma do art. 103-A da CF/88 –, o 
relator passou a ter a obrigação de negar seguimento ao recurso. 
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manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do proveniente 
 

das Cortes superiores. 
 

De acordo com Marinoni (2011:511) são três as hipóteses em que o relator 

pode proferir o seu julgamento de forma monocrática, isto é, quando há manifesta 

inadmissibilidade, quando há improcedência ou na hipótese de procedência, pois 

para o jurista, ainda que a redação do art. 557 e seu §1º-A, do CPC, “(...) passe a 

impressão de se estar diante de cinco hipóteses, a de recurso prejudicado se insere 

na de inadmissibilidade e a de confronto com súmula ou jurisprudência dominante 

na de improcedência ou procedência, conforme o caso”. 

Em matéria de precedentes judiciais como fundamento da decisão individual 

do relator, conquanto não esteja na literalidade dos dispositivos em questão, há de 

se considerar que esta noção está inserida nos conteúdos concernentes à súmula – 

ainda que com as devidas críticas já esposadas – e à jurisprudência dominante. Isto 

porque, o julgamento do relator observará, nestes casos, a eficácia obrigatória das 

decisões das Cortes superiores (precipuamente, o STF e o STJ). 

Já se destacou, outrora, que a jurisprudência não se confunde com a noção 

de precedente, apesar de terem a mesma fonte, isto é, a decisão judicial. Guardam 

distinção, portanto, no que se refere ao qualificativo dado ao precedente enquanto 

decisão paradigmática e que deve influenciar outros casos. Assim, de acordo com 

Santos (2012), o precedente expressa a ideia de que uma decisão que tem potencial 

para influenciar na solução de casos futuros, independentemente de sua força 

vinculativa formal. 

Desta forma, em razão da eficácia vinculante dos precedentes judiciais que 

foram firmados pelos Tribunais superiores e que, nessa qualidade, integram a noção 

(e o conteúdo) das súmulas e da jurisprudência dominante. Nessa última espécie, 

em particular, insere-se também o precedente que decorre de apenas um fato126, 

pois a sua ratio decidendi (fundamentos determinantes) foi tão relevante que, por 

assumir esta condição, deverá aplicar-se a outros casos. 

Nesse sentido, Marinoni (2011:512) alerta: 
 

Perceba-se que o precedente respeitante a caso isolado se insere no 
conceito de jurisprudência dominante pela simples razão de que um 
precedente, relativo a um único caso, não pode ser outra coisa que 
não a “jurisprudência dominante”, e não teria sentido destacar a 

 
 

126     À guisa de esclarecimento, aqui se fala no precedente formado a partir de uma única decisão, 
dado a sua importância para o ambiente social e jurídico e que difere, portanto, do que advém do 
julgamento de variadas causas ou de causas repetitivas. 
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autoridade da ratio decidendi fixada por tribunal superior apenas 
porque a questão de direito não foi repetida. 

 
Com efeito, se pode concluir que o precedente judicial também está no rol 

 

dos motivos que podem levar o relator, em seu julgamento monocrático, a negar ou 

a dar provimento ao recurso, conforme a hipótese legal, em homenagem à eficácia 

que se atribui aos motivos determinantes da decisão pretérita. 

Acerca dessa questão, o STF já teve manifestação, em sede de Reclamação 

Constitucional. Trata-se da Rcl. 2.363/PA127, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, 

que tem como substrato fático o reconhecimento, pelo STF, da inconstitucionalidade 

de lei municipal que, posteriormente, teve este precedente judicial arguido em outra 

causa como fundamento em sede de recurso extraordinário pleiteando, portanto, a 

declaração de inconstitucionalidade de texto legal idêntico, mas concernente a outro 

município. 

No julgamento, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, destacou que o STF já se 

manifestou no sentido de reconhecer que a possibilidade de decisão monocrática do 

relator dar provimento ao recurso extraordinário com base nos fundamentos que 

transcendem do precedente constitucional, em atenção ao disposto no caput e §1º-A 

do art. 557 do CPC128. 

Nesse leading case, a Corte Constitucional consignou entendimento no 

sentido de admitir o efeito vinculante das decisões proferidas em ADI, pois a sua 

eficácia transcende o caso singular, não se limitando à parte dispositiva da decisão. 

Assim, a decisão há de ser considerada, porque suas razões transcendem, nas 
 
 
127 STF, Plenário, Rcl. 2.363, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 01.04.2005. Vide ementa: “RECLAMAÇÃO. 
2. Sequestro de recursos do Município de Capitão Poço. Débitos trabalhistas. 3. Afronta à autoridade 
da decisão proferida na ADI 1662. 4. Admissão de sequestro de verbas públicas somente na hipótese 
de quebra da ordem cronológica. Não equiparação às situações de não-inclusão da despesa no 
Orçamento. 5. Efeito vinculante das decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade. 6. 
Eficácia que transcende o caso singular. 7. Alcance do efeito vinculante que não se limita à parte 
dispositiva da decisão. 8. Aplicação das razões determinantes da decisão proferida na ADI 1662. 9. 
Reclamação que se julga procedente”. (grifo do autor) 
128 STF, Plenário, Rcl. 2.363, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 01.04.2005. Vide trecho do voto do relator: 
“a aplicação dos fundamentos determinantes de um leading case em hipóteses semelhantes tem-se 
verificado, entre nós, até mesmo no controle de constitucionalidade das leis municipais. Em um 
levantamento precário, pude constatar que muitos juízes desta Corte têm, constantemente, aplicado 
em caso de declaração de inconstitucionalidade o precedente fixado a situações idênticas 
reproduzidas em leis de outros municípios. Tendo em vista o disposto no ‘caput’ e § 1º-A do artigo 
557 do Código de Processo Civil, que reza sobre a possibilidade de o relator julgar monocraticamente 
recurso interposto contra decisão que esteja em confronto com súmula ou jurisprudência dominante 
do Supremo Tribunal Federal, os membros desta Corte vêm aplicando tese fixada. A Transcendência 
dos Motivos Determinantes e a Força Normativa da Constituição em precedentes onde se discutiu a 
inconstitucionalidade de lei, em sede de controle difuso, emanada por ente federativo diverso daquele 
prolator da lei objeto do recurso extraordinário sob exame.” 
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decisões proferidas em controle concreto, bem como, em controle abstrato de 
 

constitucionalidade. 
 

Ao raciocínio acima já se havia conjeturado anteriormente, dado que incide 

eficácia horizontal e vertical da decisão (ou decisões) qualificada como precedente, 

contudo, o que se ressalta é que, em casos como o do exemplo em tela, deverá, o 

relator, proferir julgamento monocrático pautando-se nos motivos determinantes do 

precedente, jamais no dispositivo do acórdão, isto porque este não traz as linhas 

necessárias para se verificar a identidade entre as situações fático-jurídicas. 

Por fim, a busca pelos fundamentos efetivos da decisão é tão importante, em 

sede de julgamento monocrático do relator, que mesmo no caso das súmulas, em 

virtude de sua deficiência, no mais das vezes, em denotar a exata ratio decidendi do 

caso julgado, e até mesmo na jurisprudência dominante, seja pela multiplicidade de 

casos ou pela falta de clareza em algumas situações, far-se-á necessário analisar a 

fundo quais os exatos termos em que restaram configuradas as razões de decidir 

dos precedentes judiciais. 
 
 
 
 

5.7.2 A rejeição liminar da ação e a súmula impeditiva de recurso 
 
 
 

A rejeição liminar da ação, instituto introduzido por meio da inserção do art. 

285-A ao CPC, cuida precipuamente da efetividade da jurisdição ao determinar a 

possibilidade da prolação de sentenças de improcedência de plano na hipótese da 

matéria controvertida versar sobre questão exclusivamente de direito e no juízo já 

houver sido proferidas, em outros casos idênticos, sentença de total improcedência 

acerca do assunto judicialmente questionado. 

Nesses casos, destaca o dispositivo referido que a citação será dispensada 

e será reproduzida decisão com o mesmo teor da anteriormente prolatada. Arenhart 

e Marinoni (2010) observam o instituto sob a ótica da razoável duração do processo, 

fazendo alusão à multiplicação de ações repetitivas como fator que tem repercussão 

direta sobre o Poder Judiciário, sob o ponto de vista do seu descrédito. Portanto, os 

autores destacam que qualquer interpretação no sentido da inconstitucionalidade do 

art. 285-A do CPC por suposta agressão ao direito de defesa, além de ir de encontro 

à racionalidade do sistema, fomenta a “reserva de mercado” pelos profissionais que 

se beneficiam da reprodução de petições e recursos absolutamente iguais. 
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Ademais, prossegue o dispositivo em seus §§ 1º e 2º consignando que ao 
 

autor é dado o direito de apelar, sendo facultado ao juiz exercer o juízo de retratação 

no prazo de cinco dias ou, não o fazendo, ordenar a citação do réu para responder 

ao recurso. 

Cabe, neste momento, uma afirmação e uma advertência: a rejeição liminar 

da ação idêntica é um instituto que está fortemente ligado ao tema dos precedentes 

judiciais, isto é, à eficácia obrigatória das decisões dos tribunais superiores; De outro 

modo, é preciso notar que do art. 285-A do CPC refere-se apenas às sentenças de 

improcedência proferidas pelo juiz de 1º grau, nada fazendo menção ao precedente 

de tribunal superior. 

O parágrafo anterior que, à primeira vista parece contraditório, tem uma justa 

razão para ser exposto. É que, de acordo com Marinoni (2011), o artigo detém uma 

falha, já que trata somente da possibilidade de o juiz julgar liminarmente o pedido na 

hipótese de já ter proferido sentença de improcedência em ações que trataram de 

questão idêntica. 

Isto porque se é ilógico o magistrado julgar o pedido improcedente de plano 

contrariando súmula ou jurisprudência dominante de tribunal (de justiça ou regional 

federal), é veemente que, existindo precedente de tribunal superior sobre a questão, 

deve julgar neste sentido, ou seja, o precedente judicial (constitucional) não poderá 

ser contrariado pelo julgamento liminar. Esta questão, pois, deveria estar expressa 

para evitar dúvidas e decisões em via contrária à uniformização. 

Outrossim, a súmula impeditiva de recurso, prevista no art. 518, §1º do CPC, 

complementa a regra do art. 285-A, já que prevê o não recebimento do recurso de 

apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do STJ ou do 

STF. Assim, ainda que o termo usado pelo dispositivo seja “súmula”, por sua ligação 

com o tema de precedentes – com as devidas críticas –, deve-se considerar que o 

precedente de tribunal superior complementa tanto o julgamento de forma liminar 

pela improcedência, como a própria sentença de procedência, nessa hipótese, com 

a participação do requerido. 

Por fim, destaca Marinoni (2011) que a rejeição liminar da demanda vem a 

ser objeto de regramento pelo art. 317 do novo CPC129, trazendo de modo expresso 
 
 
129 “Art. 317. Independentemente de citação do réu, o juiz rejeitará liminarmente a demanda se: I -
manifestamente improcedente o pedido, desde que a decisão proferida não contrarie entendimento 
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, sumulado ou adotado em 
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que dita rejeição não pode contrariar entendimento do STF ou do STJ e, de outro 
 

modo, que o juiz poderá rejeitar liminarmente a demanda se o pedido for contrário a 

entendimento destas cortes superiores, de forma sumulada ou adotada quando do 

julgamento de casos repetitivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

julgamento de casos repetitivos; II - o pedido contrariar entendimento do Supremo Tribunal Federal 
ou do Superior Tribunal de Justiça, sumulado ou adotado em julgamento de casos repetitivos; (...)”. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Como se asseverou no início, já se tinha a ideia de que as respostas que se 

teria ao final, decerto seriam parciais, considerando que a atividade de construção 

do conhecimento deve ser estabelecida a várias “mãos” e após intensa discussão de 

natureza doutrinária e jurisprudencial. 

Nesse sentido, o papel dos precedentes judiciais começa a ser identificado 

no sistema common law com o desenvolvimento da noção de stare decisis, isto é, 

com a ideia de observância obrigatória de decisões pretéritas. Antes, porém, quando 

da construção de um direito comum, se observou a ascensão da jurisprudência na 

condição de principal fonte do direito, irradiadora de normas. 

A ideia do stare decisis no sentido de manter a decisão em atenção ao que 

foi decidido, deveras, não ficou restrita ao common law, porque mesmo abraçando a 

teoria declaratória, o civil law acolheu o respeito ao passado com a diferença de que 

o precedente, em vez de constituir, declara o direito costumeiro ou representa o 

próprio desenvolvimento de costumes gerais e, ainda, por admitir a possibilidade de 

revogação dos precedentes. 

Esse aspecto denota, numa primeira análise, a aproximação, ainda que de 

forma primitiva, entre as duas grandes tradições jurídicas. Por certo que se no civil 

law a lei assumiu posição de destaque, no common law contemporâneo, a exemplo 

do direito estadunidense, ao lado da ideia de jude make law, se vê um crescimento 

da legislação, o que não se apresenta inconciliável com a obrigação de respeito aos 

precedentes judiciais. Em via oposta, apenas recentemente se observa a ampliação 

da importância do direito criado judicialmente (norma judicada) nos países de civil 

law, com tradição romano-germânica, quiçá superando, em alguns momentos, a 

intensidade e o papel exercido pelas demais fontes. 

Como aspectos da relação entre o stare decisis e o direito jurisprudencial, se 

verifica que a distinção trazida pelo primeiro, quanto aos conceitos de ratio decidendi 

e obiter dictum, revelou o que de fato era relevante para a vinculação pelo segundo, 

já que os casos levados ao Judiciário deveriam ser analisados sob a ótica da ratio 

decidendi do caso pretérito a qual representa, portanto, os motivos determinantes da 

decisão. 

Com efeito, a convergência entre os sistemas jurídicos do civil law (romano-

germânico) e do common law (anglo-saxônico), pode confiar uma destinação distinta 
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à invocação de decisões pretéritas no primeiro destes sistemas, de modo que foi 
 

importante entender a diferença entre jurisprudência e precedente para, então, ser 

possível dar o devido tratamento a este, na qualidade de critério que pode conduzir 

à efetividade da tutela jurisdicional em sua eficácia obrigatória. 

Assim, sobre a teoria do precedente judicial, a qual se buscou identificar no 

presente trabalho como um exato sistema jurídico que se respalda na aplicação do 

Direito jurisprudencial, em um comparativo, o precedente não se confunde com a 

experiência, porque esta concebe a vivência de um fato ou uma situação pretérita, e 

não se conceitua com o exemplo, já que uma mera liberalidade pode compor um 

exemplo, bom ou ruim, e que, portanto, pode ou não ser seguido. 

A jurisprudência, enquanto conjunto de decisões reiteradas, e o precedente, 

como o reflexo de como uma situação paradigmática foi tratada, atuam, no bojo das 

novas decisões judiciais, de modo persuasivo ou vinculante. Atente-se para o caso 

do Brasil, como um país de tradição romano-germânica ou codicista, haja vista que 

mesmo considerando que a lei assume a posição de principal fonte do direito, no 

ambiente jurisdicional contemporâneo, seria impensável não levar em conta o apoio 

e a contribuição do precedente judicial para o aperfeiçoamento do sistema jurídico, 

ainda que apenas no seu caráter persuasivo. 

Na prática forense, já se tornou comum entre os advogados, a referência a 

entendimentos jurisprudenciais ou súmulas dos tribunais ou das Cortes superiores, 

com o fim de fundamentar as suas petições e demais peças processuais, bem como 

os próprios Tribunais, que de modo frequente, fazem citações de precedentes em 

decisões monocráticas ou em acórdãos. 

No caso brasileiro, embora não haja a previsão da jurisprudência na LINDB, 

se admite que tal norma não impede o seu desenvolvimento como atividade criadora 

do direito. Alguns fatores que cooperaram para a valorização da jurisprudência como 

fonte, em especial, o papel exercido pelo Poder Judiciário no tocante à interpretação 

dos comandos abstratos tidos no bojo das normas gerais, com natural elucidação e 

aprimoramento do teor das próprias leis. Outro fator apontado se liga à defasagem 

dos Códigos e à necessidade vislumbrada pelos Tribunais quanto à formulação de 

respostas condizentes com as novas realidades. 

Entretanto, há cautelas no que tange à figura da jurisprudência, pois apesar 

de serem invocadas, em maior ou menor grau, pelos juristas para embasar suas 

teses, o termo tanto pode referir-se ao conjunto de sentenças dos tribunais e, assim, 
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abranger tanto a jurisprudência uniforme como a contraditória, como pode significar 
 

o conjunto de sentenças uniformes, quando, então, se fala em firmar jurisprudência 

ou contrariar jurisprudência. 

Por esta constatação, vê-se que a jurisprudência, por sua generalidade, há 

de expressar uma real dificuldade em se identificar, no conjunto, qual decisão se 

mostrou de fato relevante, bem como, em alguns casos, quantas decisões ou quais 

são aquelas que mostrariam que a jurisprudência caminharia em tal ou qual sentido 

e o porquê da necessidade de sua observância em relação ao meio social. 

Nesse sentido, a jurisprudência, por seu aspecto de quantidade, apresenta 

deficiências que somente uma teoria do precedente, coacta com a identificação da 

verdadeira ratio decidendi, seria capaz de delimitar, já que esta se liga ao aspecto 

da qualidade. 

Vislumbra-se, portanto, uma crescente e progressiva inserção do precedente 

judicial na cultura jurídica brasileira, exercida nos mais distantes cantos do país. Do 

contexto em comento, já é possível defender a importância do uso do precedente no 

seu caráter vinculante, visando criar uma uniformidade em todo o território nacional, 

no que diz respeito à eficácia vertical em relação, portanto, às decisões emanadas 

pelos Tribunais inferiores, sem esquecer a eficácia horizontal, para que no cerne dos 

próprios Tribunais haja um posicionamento convergente. 

Ao passo que há essa constatação, também insurge uma crítica: é possível 

ver, ainda, o modo desconexo de como o Brasil se insere na lógica dos precedentes 

persuasivos, já que os Tribunais muitas vezes não se veem obrigados a respeitar as 

suas próprias decisões, o que dirá dos precedentes dos Tribunais Superiores. Há 

casos em que nem levam em conta os precedentes articulados pelos advogados das 

partes. 

Por outro lado, é certo que esta visão de racionalidade e de estabilidade dos 

órgãos julgadores quanto às decisões não deve pender ao dogma de cristalização 

do direito. A legítima expectativa de que se trata o precedente está condicionada ao 

fato de que os julgamentos não deverão variar, exceto quando houver também uma 

legítima e, portanto, plausível justificativa de mudança de paradigma. 

Disto resulta a existência de deveres anexos à teoria dos precedentes, como 

o que se relaciona com a necessidade de dar publicidade às decisões judiciais, para 

evitar litígios e instruir a própria sociedade, assim como pelo princípio da isonomia, o 

órgão julgador estará obrigado a seguir suas próprias decisões, isto é, terá o dever 
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de não decidir de modo desigual em casos iguais, salvo se houver motivo plausível e 
 

coerente. 
 

Nessa perspectiva, em virtude de o jurisdicionado necessitar de parâmetros 

mínimos para que possa firmar o seu comportamento, com alicerce na estabilidade 

do poder dos precedentes e na manutenção da segurança jurídica imprescindível às 

relações sociais, há um duplo viés a ser posto e observado: o de que as decisões 

devem ser claras e assentadas em significado adequado, assim como o Judiciário 

deve atentar para a necessidade de uniformização de tais decisões. 

Destarte, o precedente representa um parâmetro, um direcionamento, uma 

legítima expectativa e, principalmente, uma responsabilidade do juiz quanto às suas 

futuras decisões. A respeito disso, quando a decisão é emanada, o juiz considera o 

passado e mostra respeito ao Poder Judiciário e à confiança neste depositada pelo 

jurisdicionado, que inclusive passa a ser o sujeito ativo de um controle objetivo da 

decisão judicial. 

O que se espera, na tradição de respeito aos precedentes, é uma mudança 

de comportamento e de postura, não só do Judiciário, mas também de todos que a 

ele recorrem. Por isso, alguns argumentos são colocados em um rol não taxativo 

pela doutrina, os quais se constituem numa breve exposição de valores e princípios 

que são prestigiados quando a observância aos precedentes se faz realidade em 

dado ordenamento jurídico. 

Em princípio, está a segurança jurídica, pois ao decidir as demandas, devem 

os juízos dirimir questões de direito e dar a mesma resposta para as iguais questões 

legais, insurgindo daí a ideia de uniformidade e estabilidade das decisões judiciais. 

O valor previsibilidade dá ensejo ao planejamento nas demandas iniciais, isto é, os 

particulares poderiam se planejar quanto ao padrão pré-fixado de comportamento 

judicial. Ademais, se busca uma justiça imparcial, em homenagem ao princípio da 

isonomia, que repercute de modo direto sobre os jurisdicionados e como reforço à 

credibilidade do poder judicante junto à sociedade. 

A necessidade de um processo célere, justo e efetivo está inserida na pauta 

de argumentações favoráveis à política dos precedentes. E, havendo agilidade na 

prestação jurisdicional, pela observância do que já foi decidido, também se reduzirá, 

por efeito natural, a litigiosidade em eventuais demandas futuras. Essas premissas 

se coadunam com a garantia constitucional da razoável duração do processo, cuja 

temática foi inserida na Constituição Federal por meio da EC n. 45/2004, e denota, 
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sobretudo, uma coerência com a efetividade da tutela jurisdicional em virtude das 
 

garantias da ampla defesa e do contraditório e, ainda, pela observância do devido 

processo legal. Além disso, a coerência da ordem jurídica exige a uniformização da 

jurisprudência em primeiro plano, para que então, o precedente possa se manifestar. 

A coerência é, certamente, uma preocupação quando se trata da teoria dos 

precedentes e, portanto, ancorado nessa noção, também foi importante perfazer a 

distinção do tema em relação às súmulas, entendidas como o recorte criado a partir 

do entendimento de um Tribunal sobre determinada questão jurídica. 
 

O problema de metodologia das súmulas ainda implica em considerar que, 

dado seu aspecto temporal, o enunciado reflete o pensamento do Tribunal naquele 

momento e não guarda, por conseguinte, o devido tratamento quanto ao seu efetivo 

uso e possibilidade de revogação. Logo, como uma enunciação de parte da decisão 

judicial, a súmula assume manifesta diferença em relação ao precedente, dado que 

este aponta para uma decisão própria qualificada pela tese jurídica intimamente 

ligada às conjunturas do caso concreto. 

Com essas incursões, para visualizar o emprego e uma possível aceitação 

de uma teoria dos precedentes no Direito brasileiro, preliminarmente, foi preciso dar 

corpo à matéria, entendendo os seus elementos básicos e as principais técnicas de 

sua utilização. 

Nessa perspectiva, o precedente se constitui a partir dos conceitos de ratio 

decidendi, como a parte da decisão judicial que gera uma norma jurídica com força – 

ao menos persuasiva, ou no extremo, vinculante – para casos futuros, sopesando, 

ainda, o obiter dictum enquanto os elementos circundantes que, mesmo úteis para a 

decisão, não fazem parte dos motivos que poderão repercutir sobre ulteriores casos. 

Em verdade, a especificação da parte da decisão capaz de conter um efeito 

vinculante, de modo a obrigar juízes e jurisdicionados à sua observância, pressupõe 

o entendimento de que a ratio decidendi constitui um objeto externo, formulado a 

partir de todos estes elementos. Com relação ao Direito brasileiro, se é o dispositivo, 

dentre os elementos da sentença, que é acobertado pela coisa julgada e, portanto, 

dá segurança à parte, no common law é a ratio decidendi que tem força obrigatória, 

vinculando a magistratura e conferindo segurança aos jurisdicionados. 

Pela importância conferida à ratio decidendi, a jurisprudência pátria admite, 

ainda que em parte, a teoria da transcendência dos fundamentos determinantes da 

decisão, a fim de garantir que a eficácia em ações ou instrumentos processuais que 
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versem sobre direitos condizentes à relação inter partes, por seu grau de construção 
 

jurídica e pela capacidade de se relacionar a uma amplitude de contextos sociais, 

possa apresentar efeitos ultra partes. É o que se começa a visualizar em algumas 

decisões, as quais foram abordadas neste trabalho. 

Antes, porém, de tecer aspectos conclusivos sobre estas manifestações, há 

que se referir, em fechamento à noção de relevância da ratio decidendi, que não se 

busca a cristalização do direito por seus fundamentos, até porque há técnicas que 

advém do common law, de necessária aplicação para o sistema de precedentes. 

O dinamismo dos novos casos levados à análise do Judiciário é elemento 

crucial para a identificação da ratio decidendi, pois o precedente tem como objetivo 

sua projeção para aplicar-se a situações futuras que, sob uma perspectiva abstrata, 

não seria possível. Desta forma, como mencionado anteriormente, o exercício de um 

juízo de comparação é indispensável à aplicação da ratio decidendi, ou seja, fixar 

em paralelo a ratio do precedente com a ratio do caso sob julgamento, na medida 

em que se analisa suas circunstâncias fáticas. 

Dessa forma, portanto, surge a figura do distinguishing, tido como verdadeira 

técnica jurídica de aplicação dos precedentes mediante a atividade de diferenciação 

de casos, cuja finalidade é comprovar que havendo distinções entre estes, a ratio do 

precedente não se incidiria ao novo caso. No Brasil, a técnica inclusive já foi usada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento proferido na Ação Declaratória de 

Constitucionalidade nº. 4, que teve por objeto a declaração de constitucionalidade do 

art. 1º da Lei nº. 9.494/97, tendo como base a Reclamação nº 1.132-1-RS, abordada 

durante o trabalho. 

Outrossim, o instituto do overruling, característico do sistema de precedentes 

no commow law, informa a técnica por meio da qual os precedentes são revogados, 

pelo não mais cabimento de sua aplicação no cerne de novas questões levadas ao 

exame do Judiciário. É válida a constatação, nesse sentido, de que o sistema deve 

admitir esta tese, sob pena de criar o engessamento do próprio Direito, por impedir o 

seu desenvolvimento. 

Entendidos os elementos e técnicas básicas do sistema de precedentes, se 

fez possível, então, cogitar de uma análise acadêmica acerca das decisões judiciais 

no Brasil e a identificação de institutos que assinalam a crescente tendência de uso 

dos precedentes na cultura jurídica pátria. A análise do tema partiu do crivo das 

dificuldades que a atividade jurisdicional encontra no país em pleno século XXI, em 
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que a amplitude continental do Estado brasileiro ainda impõe diferenças substanciais 
 

no trato de questões jurídicas entre os diversos órgãos integrantes do Judiciário. 
 

Se pôde observar, nessa linha de raciocínio, que a qualidade que se dirige 

ao procedimento está diretamente ligada aos recursos que são disponibilizados para 

o processo, de modo que se o sistema conta com recursos escassos, a qualidade da 

tutela jurisdicional estará comprometida, com decisões que nem sempre possam dar 

ensejo à justiça nos casos concretos, já que do contrário seria maior a probabilidade 

de decisões serem dotadas de isonomia e equidade. 

Ademais, a exigência do Direito contemporâneo, nos contornos do acesso à 

justiça, é a existência de processos menos formalistas, cuja solução se revele de 

modo eficaz, orientada pelos princípios de simplicidade e celeridade. Em relação às 

demandas de caráter supra individual, apesar da necessidade de efetiva proteção 

ser latente há muito tempo, atendendo a ocorrência de lesões a direitos que atingem 

a coletividade, se reconhece hodiernamente o aumento e expansão das relações de 

massa e, portanto, a oportunidade para a atenção ao processo coletivo. 

Dessa forma, um novo sistema de resolução de conflitos que começa a se 

verificar no Brasil, parte da coletivização das demandas civis e requer, por simetria, 

uma solução também coletiva para evitar a ausência de coerência e uniformidade 

nas decisões e reduzir o acúmulo de ações perante os órgãos jurisdicionais. É nesse 

sentido que a resolução individual dos conflitos perde força diante da transcendência 

dos interesses particulares e da ampliação dos limites subjetivos em algumas ações 

judiciais, fatos que estão a impor uma nova postura do juiz diante destas ações e de 

outras tidas como causas repetitivas. 

No que diz respeito ao controle de constitucionalidade, a decisão no controle 

concentrado ou abstrato deve atingir a todos, sendo esta uma ideia que lhe é ínsita. 

Por outro lado, quanto ao controle difuso, se busca que os motivos determinantes da 

decisão (ratio decidendi) tenham autoridade, de modo que outros órgãos judiciários 

os levem em consideração diante de casos iguais. 

Um dos casos é a atribuição de efeitos para todos (ultra partes) na decisão 

em sede de recurso extraordinário. A finalidade não é que a parte dispositiva da 

decisão sobre constitucionalidade seja inalterável e irrefutável, mas que os motivos 

da decisão se tornem de obrigatória observância por outros juízos e Tribunais. 

Fala-se, então, em precedentes constitucionais, assim entendidos aqueles 

que decorrem das decisões do Supremo Tribunal Federal e, nessa condição, devem 
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sempre ser observados pelos demais órgãos judiciários, para garantir que a função 
 

daquele Tribunal seja cumprida, pois do contrário, além da instabilidade sistêmica, 

restaria debilitada, em razão disso, a própria força normativa da Constituição. 

Ademais, a atribuição de eficácia vinculante aos precedentes constitucionais 

persiste quanto aos fundamentos determinantes da decisão e se torna veemente 

para dar efetividade ao papel do Supremo Tribunal Federal, independentemente do 

tipo de controle de constitucionalidade exercido, considerada a natureza da decisão 

e a importância para o cenário social e jurídico. 

É preciso notar, nesse cenário, a defesa contemporânea quanto à mutação 

do entendimento do art. 52, X, da Constituição, consolida um ensaio, pela cultura 

jurídica brasileira, quanto à tendência de respeito aos precedentes constitucionais. É 

nesse aspecto, pois, que se fala na tese de “abstrativização” do controle concreto 

(ou difuso) e, assim, de consagração da tese da transcendência da ratio decidendi, 

por considerar que os efeitos vinculantes e erga omnes também incidem, de modo 

“automático”, sobre as decisões judiciais neste tipo de controle, em virtude de sua 

condição de precedente constitucional. 

Por conseguinte, há uma tendência de objetivação do recurso extraordinário, 

no sentido de assumir a defesa da ordem constitucional de caráter objetivo, pois o 

instituto da repercussão geral, por sua amplitude e extensão em relação à questão 

discutida, tem inclinado, também, para a transcendência dos motivos determinantes 

da decisão, por sua importância para a sociedade, de forma ultra partes, tanto pelas 

previsões contidas na Constituição, como aquelas descritas no Código de Processo 

Civil, bem como por influência de uma nova doutrina de construção jurisprudencial. 

Ademais, de modo coerente com a objetivação do recurso extraordinário, as 

reformas processuais consideraram esta ampliação das possibilidades de acesso à 

jurisdição constitucional também através da participação do amicus curiae, como 

colaborador no processo e, nessa qualidade, apresentando-se como um fator de 

abertura procedimental e de pluralização da jurisdição constitucional. 

Ainda neste panorama, não se pode descartar as declarações incidentais de 

inconstitucionalidade nos Tribunais e a relação dos precedentes com a cláusula de 

reserva de plenário, prevista no art. 97, da Constituição Federal. Isto porque há 

situações em que o quorum qualificado para a declaração de inconstitucionalidade 

não se faz necessário, não pelo seu afastamento na situação em concreto pela 

interpretação conforme a Constituição e/ou pela declaração parcial de nulidade sem 
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redução de texto, mas porque se considera a força e autoridade dos precedentes 
 

judiciais quando há um elevado número de recursos versando sobre idêntica matéria 

àquela já decidida pelo plenário ou pelo órgão especial. 

No tocante às súmulas, apesar de inseridas no contexto dos precedentes, há 

críticas contundentes sobre a sua utilização e formulação. As súmulas não são o 

modelo mais apto a ratificar a adequada preocupação com a coerência da ordem 

jurídica, sobre os ideais de previsibilidade e de igualdade atinentes aos precedentes 

judiciais, porque não foram estes os pontos iniciais que geraram a sua concepção, 

mas a tentativa de desafogar o Judiciário com a facilitação na resolução de casos 

menos complexos. 

O grande problema nesta seara é que a Corte Constitucional começa a ser 

assentada como um verdadeiro legislador positivo, na medida em que as súmulas, 

enquanto cristalização do entendimento dos tribunais em enunciados gerais e 

abstratos, no mais das vezes desvinculados das premissas e circunstâncias que lhe 

deram origem, acabam gerando uma ilusão de que se aplica a situações, em muito, 

inaplicáveis, precisamente pelo caráter “automático” que os órgãos inferiores do 

Judiciário, bem como a própria Administração, sem uma reflexão acurada, acabam 

lhe conferindo. 

Por outro lado, há uma importância considerável, também, nos precedentes 

que advém dos julgamentos tidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Essa 

vinculação demonstra que as decisões do STJ sobre a interpretação que se deverá 

ter da norma infraconstitucional (lei federal), mas do que impedir que advenham 

outras decisões em desarmonia com a ordem jurídica, constituem em precedentes 

obrigatórios, notadamente pela eficácia vertical da decisão judicial pacificadora da 

controvérsia. 

Não se pode falar, ainda, na cultura jurídica brasileira, de veemente respaldo 

à eficácia horizontal nesse mesmo julgado, pois, embora possa existir, a legislação 

pátria admite a existência dos embargos de divergência, o que, de certo modo, torna 

evidente a possibilidade de existência de decisão controversa em outra turma, da 

seção ou do órgão especial. 

Outro mecanismo processual é o anotado no art. 285-A do CPC, que traz as 

sentenças de improcedência de plano garantindo o papel dos precedentes judiciais, 

haja vista que assegura ao juiz, a possibilidade de receber a petição inicial e proferir, 

de imediato, sentença de mérito quando verificar, como requisitos mínimos, que a 
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matéria seja exclusivamente de direito e que no mesmo juízo já tenha sido proferido 
 

sentença de total improcedência em outros casos idênticos. 
 

Pelos institutos processuais exemplificados, é possível fazer uma reflexão 

crítica acerca da tendência à adoção de uma política de precedentes pela cultura 

jurídica pátria. Isto porque, mesmo sendo o Brasil um país de tradição civil law, pelo 

exame dos princípios e valores que informam o direito jurisprudencial, é possível 

cogitar de sua aplicação, desde que resguardados os direitos constitucionais. 

Da pesquisa desenvolvida, algumas constatações preliminares puderam ser 

firmadas. Assim, apesar de o Brasil dispor, por meio de várias reformas processuais, 

de institutos que se inclinam para a adoção de uma cultura de precedentes, se faz 

necessária algumas correções imprescindíveis para que ele possa ser operado e 

atingir a sua finalidade. 

A bem da verdade, muitos profissionais do Direito não conhecem as técnicas 

e os conceitos básicos deste sistema e tanto estes, quanto os Tribunais, em muitas 

ocasiões, se limitam a transcrever enunciados jurisprudenciais como se precedentes 

fossem, sem afirmar ou extrair das decisões judiciais os motivos determinantes da 

decisão. Em consequência disso, a decisão pode se firmar em bases frágeis e ser 

facilmente derrubada em sede recursal. 

Além disso, a partir deste estudo, foi possível verificar que a cultura jurídica 

pátria acaba, em muitas vezes, reproduzindo desigualdades jurídicas, considerando 

que não existe uma lógica de formação de consensos nos votos dos Ministros e, em 

razão disso, se observa a insegurança jurídica e a fragilidade do papel exercido 

pelas cortes superiores. Não obstante, o próprio STF, em suas decisões, não mostra 

uma coerência no momento em que constrói as decisões que poderão ser vistas, por 

juristas e jurisdicionados, como precedentes. 

Um caso inquietante é o das súmulas no Direito brasileiro. Como se afirmou 

alhures, já que se trata de enunciado abstrato, é cogente que o “legislador negativo” 

tenha a devida cautela na extração da adequada ratio decidendi e que, o enunciado, 

seja cercado de cuidados para que não seja aplicado de forma indevida, no sentido 

de gerar dúvidas ou interpretações discricionárias. 

O sistema brasileiro carece, nesse diapasão, de um adequado repositório 

jurisprudencial e, por conseguinte, de instrumentos aptos a revisá-lo. Tais diretrizes 

garantiriam o exato conceito de previsibilidade e estabilidade da ordem jurídica, na 

medida em que permitiria, num país de dimensões continentais como é o caso do 
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Brasil, a mínima referência para que a coerência e a uniformização fossem vistos 
 

como valores tangíveis. 
 

E, em homenagem ao princípio constitucional da publicidade, para que o 

sistema de precedentes possa efetivar-se e passar a dar o adequado tratamento das 

questões judiciais, fundamental é que os precedentes sejam cada vez mais vistos 

sob a perspectiva pública, para que o seu âmbito de incidência se amplie, e, assim, 

se façam veementes os valores constitucionais. 
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