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RESUMO
VIEIRA, Artur Diego Amorim. Sistema brasileiro de pronunciamentos
judiciais
vinculantes:
justificativas,
requisitos
e
instrumentos
processuais. 382 f. Tese (Doutorado em Direito). Programa de PósGraduação em Direito da Universidade Estácio de Sá, 2018.

A presente tese tem por objetivo investigar o efeito vinculatório decorrente de
alguns pronunciamentos judiciais constantes da Constituição e da lei 13.105,
de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil. A pesquisa buscou
enfrentar os argumentos que legitimam a adoção, entre nós, da vinculação,
bem como os requisitos necessários à produção deste efeito e os instrumentos
que disciplinam a sua aplicação no processo. Para embasar estas conclusões,
apresentamos as principais noções inerentes à adequada compreensão da
doutrina do stare decisis que se formou na família jurídica do Common Law.
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ABSTRACT
VIEIRA, Artur Diego Amorim. Brazilian system of binding civil judicial
statements: justification, requirements and procedural instruments. 382 f.
PhD Thesis (Doctorate Degree in Law). Postgraduate Program in Law at
Estácio de Sá University, 2018.

This thesis aims to investigate the binding effect of some civil judicial
statements in the Constitution and Law 13.105 of March 16, 2015, the civil
procedure code. The research aimed to address the arguments that legitimize
the adoption, among us, of binding measures, as well as the necessary
requirements to produce this effect and the instruments that regulate its
application in judicial proceedings. To substantiate these conclusions, we
present the main concepts inherent to the proper understanding of the doctrine
of stare decisis that was formed in the legal family of Common Law.

Keywords: Binding; Judicial Statements; Legitimacy; Requirements; procedural
instruments.
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INTRODUÇÃO
Uma das principais mazelas do sistema jurídico brasileiro,
inegavelmente, consiste na instabilidade decisória1. De fato, a realidade
demonstra que os órgãos jurisdicionais inferiores não se sentem constrangidos
a necessariamente seguir as decisões proferidas pelos Tribunais que lhes são
superiores. Muito disso se deve ao fato de que os próprios Tribunais, tanto os
intermediários

quanto

os

superiores,

não

seguem

seus

próprios

pronunciamentos.
Certamente esta situação causa sérios danos à segurança jurídica,
mais precisamente quanto às necessárias estabilidade e previsibilidade que os
cidadãos devem ter em relação às normas jurídicas que restam vinculados. A
situação ainda se agrava na perspectiva neoconstitucionalista e pós-positivista
do Direito, onde se assume uma dissociação entre o texto da lei e a norma
jurídica a ser aplicada nos casos concretos. Competiria, então, ao Judiciário a
concretização das normas jurídicas. No entanto, referida atividade de
concretizar o Direito não pode ser confundida com absoluta liberdade na
atuação do Judiciário.
Por este motivo, o ordenamento jurídico brasileiro, que sempre foi
sensível à ideia de uniformização da jurisprudência, e que em tempos mais
distantes já se utilizou da vinculação a julgados, voltou a tratar, paulatinamente,
da eficácia vinculatória inerente a alguns pronunciamentos judiciais. Em nível
constitucional, desde 1993, possui referida eficácia as decisões do Supremo
Tribunal Federal que declaram a inconstitucionalidade de um ato normativo.
1

Veja-se, exemplificativamente: i.) HC 81.319, Tribunal Pleno, rel. Min. Celso de Mello e HC
92.566, Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio sobre a possibilidade de prisão civil do
depositário infiel; ii.) HC 81.685, 2ª Turma, rel. Min. Néri da Silveira, HC n.º 84.078, Tribunal
Pleno, rel. Min. Eros Grau, ADC n.º 44, Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio e HC 136.720,
2ª Turma, Ricardo Lewandowski, sobre a execução da pena privativa de liberdade na
pendência de recurso extraordinário; iii.) ADI n.º 1917, Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio e
ADI n.º 2405, Tribunal Pleno, rel. Min. Carlos Brito a respeito da admissibilidade de pagamento
de débitos tributários através de dação em pagamento; iv.) ADI n.º 1049, Tribunal Pleno, rel.
Min. Carlos Velloso e ADI n.º 1976, Tribunal Pleno, rel. Min. Joaquim Barbosa, a respeito à
possibilidade de exigência de depósito recursal de 30% do valor da causa como requisito de
admissibilidade do recurso administrativo; v.) RE n.º 99.431, 2ª Turma, rel. Min. Djaci Falcão e
ADI 2325, Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, sobre a aplicação do princípio da
anterioridade no caso de revogação de isenção; vi.) HC n.º 69.657, Tribunal Pleno, rel. Min.
Marco Aurélio e HC 82.959, Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, sobre a progressão do
regime de cumprimento de pena nos crimes hediondos.
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Posteriormente, foram incluídas por emendas constitucionais outras duas
possibilidades de

vinculação: o

julgamento da ação declaratória de

constitucionalidade e o enunciado de súmula vinculante.
Recentemente, deu-se a promulgação da lei 13.105, de 16 de março
de 2015, que instituiu o Código de Processo Civil brasileiro e trouxe a
regulamentação de diversos institutos jurídicos que se relacionam justamente
com este efeito vinculatório, como os deveres de integridade e coerência, bem
como a exigência de observação dos pronunciamentos judiciais elencados no
artigo 927.
Nessa perspectiva, o presente trabalho, apresentado ao Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade de Direito da Universidade
Estácio de Sá, na linha de pesquisa “Acesso à Justiça e Efetividade do
Processo”, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor, destinase à análise do efeito vinculatório relativo a estas decisões judiciais.
Para tanto, o trabalho foi estruturado em cinco capítulos, sendo o
último deles dedicado à conclusão. O primeiro capítulo apresenta a evolução
histórica do ordenamento jurídico brasileiro quanto à uniformização e
vinculação das decisões judiciais, desde os assentos previstos nas
Ordenações Manuelinas até o incidente de uniformização da jurisprudência que
constou do Código de Processo Civil de 1973. Ainda neste primeiro capítulo,
apresenta-se o surgimento e desenvolvimento das duas principais famílias de
Direito, a common law e a civil law, até o atual estágio de convergência entre
estas provocados, em relação à tradição romano-germânica por conta dos
movimentos teóricos do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo e da
concepção lógico-argumentativa do Direito.
Assentada esta aproximação entre as tradições jurídicas e a
crescente utilização da eficácia vinculatória própria da stare decisis doctrine
pelo sistema jurídico pátrio, serão enfrentados os principais fundamentos
teóricos que o justificam ponto de vista constitucional, como as garantias de
segurança jurídica, máxime na estabilidade e previsibilidade do ordenamento
jurídico como um todo, da isonomia perante o Direito e na efetividade da tutela
jurisdicional. De igual maneira, os principais argumentos contrários à utilização
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deste efeito vinculatório, como a suposta supressão da liberdade judicial e o
engessamento do Direito, são analisados e refutados.
O segundo capítulo se encarrega do estudo do efeito vinculatório
próprio da doutrina do stare decisis perante o common law, analisando
algumas noções essenciais para a compreensão do sistema de precedentes,
como a distinção entre precedente e jurisprudência; a classificação entre os
precedentes declarativos e criativos, bem como os persuasivos e os
vinculantes; as funções nomofilática, uniformizadora e paradigmática dos
precedentes; a identificação da ratio decidendi, parcela do precedente de onde
se extrai o efeito vinculatório, e o obiter dictum, assim entendida a parte não
obrigatória do precedente; as possibilidades de overruling e distinguishing que
autorizam a mitigação deste efeito vinculatório.
Superada a análise destes relevantes institutos da stare decisis
doctrine, passa-se ao estudo da forma pela qual os principais ordenamentos
jurídicos alienígenas tratam do assunto. Alguns deles, como a Inglaterra e os
Estados Unidos, ligados à família jurídica do common law. Os outros são os de
países do civil law que mais se aproximam ao sistema jurídico brasileiro, como
Portugal, Itália, Alemanha e França. Em cada um destes ordenamentos
jurídicos, será abordada a forma de aplicação do Direito naquilo que se
relacione com a eficácia vinculatória atribuídas às decisões judiciais.
Esgotada esta fase introdutória da pesquisa composta pelos dois
primeiros capítulos, dedicados à apresentação de relevantes argumentos e
institutos que serão retomados para a adequada compreensão do sistema
vinculatório sacramentado com a promulgação do Código de Processo Civil de
2015, será então abordada a fase principal, que consiste na análise deste
sistema.
Assim,

o

terceiro

capítulo

trata

do

sistema

brasileiro

de

pronunciamentos judiciais vinculantes, abordando a forma como se deve
interpretar os deveres de uniformização, estabilidade, integridade e coerência
previstos no artigo 926 do Código de Processo Civil de 2015. Enfrenta-se
também o rol de pronunciamentos judiciais autorizados a produzir o efeito
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vinculatório, sendo analisado cada um dos institutos consagrados no artigo
927.
Ainda no terceiro capítulo, são analisadas as garantias de
publicidade ampliada, fundamentação analítica e contraditório substancial
como requisitos para a legítima produção deste efeito vinculatório aos julgados
destacados. Com efeito, em um Estado democrático de Direito, os atos do
poder público não podem mais se limitar a atender o requisito da legalidade,
mas

devem

preencher também

requisitos

que

os

tornem legítimos,

especialmente aqueles que, no que concerne ao processo, dialogam com o
substantive due processo of law.
Haverá de ser concedida, portanto, a mais ampla divulgação ao
procedimento em que se pode formar um pronunciamento judicial vinculante,
assim como deverá ser conferida a mais ampla publicidade após a formação
deste pronunciamento vinculatório, com vistas a atender a exigência de
previsibilidade inerente à segurança jurídica.
No que concerne à fundamentação, exige-se do órgão julgador que
apresente robusta argumentação jurídica quando da concretização do Direito e
na consagração de um pronunciamento judicial vinculante, tendo sido criados
relevantes deveres jurídicos inerentes ao ato de motivar as decisões, como se
extrai do parágrafo primeiro do artigo 489 do Código de Processo Civil, em
complementação à exigência constitucional do inciso IX do artigo 93 da
Constituição. É assim que todos os argumentos apresentados pelas partes e
eventuais terceiros intervenientes devem ser considerados, seja para
acolhimento ou rejeição, quando da formação do pronunciamento judicial
vinculante. Ademais, a identificação da norma jurídica universalizável se dá
pela análise dos fundamentos determinantes, assim entendidos aqueles que
tenham sido, expressa ou implicitamente, acolhido pela maiorira dos membros
do órgão colegiado que o formou.
Quando da aplicação dos pronunciamentos judiciais vinculantes,
considera-se dever do órgão julgador que, ao invocar precedente ou enunciado
de súmula, identifique seus fundamentos determinantes e demonstre que o
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caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, bem como que, ao deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela
parte, demonstre a existência de distinção em relação ao caso sob julgamento
ou a superação do entendimento, sendo vedada sua aplicação de forma
automatizada.
Quanto à exigência de contraditório substancial, entendido como
garantia de influência no resultado do processo, há de ser destacado o seu
caráter

ampliado,

pela

abertura

procedimental

que

assegure

ampla

deliberação, própria da democracia participativa. Neste diapasão, serão
analisados todos os procedimentos destinados à formação de pronunciamento
judicial vinculante para que seja atestada a legitimidade constitucional do
sistema de pronunciamento judicial vinculante.
Por fim, será analisada no quarto capítulo a aplicação do
pronunciamento judicial vinculatório formado, exigindo-se a observância de seu
caráter argumentativo, que veda sua aplicação mecânica e automatizada,
possibilitando-se às partes que dialoguem com o órgão jurisdicional com vistas
a demonstrar eventual distinção do caso que originou o pronunciamento
vinculatório e o caso posto a julgamento ou, ainda, a necessidade de
superação daquele entendimento consagrado no pronunciamento vinculante.
A pesquisa se encerra com a análise de certos institutos processuais
que devem passar por uma imprescindível releitura diante da consagração do
sistema brasileiro de pronunciamento judicial vinculante, como a tutela da
evidência e o julgamento liminar de improcedência relacionados com
pronunciamentos decisórios vinculantes; a possibilidade de se admitir recurso
destinado à impugnar tão somente a fundamentação do julgado; a nova
hipótese de cabimento dos embargos de declaração fundamentado na omissão
do órgão julgador quanto à incidência de pronunciamento vinculante aplicável à
espécie; os casos em que se permite excepcionar o princípio da colegialidade,
admitindo-se o julgamento monocrático do recurso pelo relator; os embargos
de divergência destinados à afastar divergência interna nos tribunais superiores
e conter a dispersão de julgados sobre o mesma questão jurídica; e, por fim, a
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reclamação como instrumento processual destinado a assegurar a autoridade
das decisões vinculatórias dos tribunais.
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA VINCULAÇÃO A PRONUNCIAMENTOS
JUDICIAIS

1.1 Evolução histórica do ordenamento jurídico brasileiro a respeito da
uniformização jurisprudencial

Desde sua origem concebido sob as bases da família do Direito do
civil law, o sistema jurídico brasileiro teve como apoio, predominantemente, os
atos emanados da atividade do Poder Legislativo. Aos magistrados caberia
apenas interpretar o Direito e não formulá-lo, o que deixava transparecer que
as decisões judiciais, resultado final da atividade jurisdicional, não integravam a
composição da estrutura do sistema normativo. Em que pese essa filiação ao
civil law, inspirado na tradição romano-germânica, a jurisprudência uniforme
sempre teve relevante papel na interpretação dos atos normativos.
As Ordenações Manuelinas instituíram, no parágrafo primeiro do
Título LVIII do Livro V, o instituto do assento, assim entendido o “procedimento
por intermédio do qual, os desembargadores da Casa de Suplicação
definissem a interpretação de uma questão jurídica que lhes fosse apontada
pelo Regedor da Casa, como objeto de divergência ou dúvida”2.
Em 1808 foi criada a Casa da Suplicação do Brasil, que passou a ter
a competência para edição de assentos, tal como aquela de Lisboa. Com a
Independência, a Constituição Imperial de 1824 previu, em seu artigo 163, a
instituição do Supremo Tribunal de Justiça que veio a ser instalado em 1829,
substituindo a Casa de Suplicação.
Por meio do Decreto n.º 7383, de 25 de novembro de 1850, foi
autorizado que os Tribunais de Comércio emitissem assentos, prerrogativa que
2

DIDIER JR, Fredie; SOUZA, Marcus Seixas. Formação do precedente e amicus curiae no
direito imperial brasileiro: o interessante decreto n.º 6.142/1876. Revista de Processo, vol.
220, São Paulo: Revista dos Tribunais, jun./2013, p. 408 (407-421).
3
“Art. 11. Quando a votação resolver negocio, cujo objecto esteja comprehendido em algum
dos casos designados nos artigos 22 e 26, depois de se ter procedido ás diligencias nos
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perdurou até 1875, quando se atribuiu, por intermédio do Decreto n.º 2.684, de
23 de outubro, ao Supremo Tribunal de Justiça a competência para edição de
assentos, como se extrai de seu artigo 2º, in verbis:
“Ao Supremo Tribunal de Justiça compete tomar assentos para
intelligencia das leis civis, commerciaes e criminaes, quando na
execução dellas occorrerem duvidas manifestadas por julgamentos
divergentes havidos no mesmo Tribunal, Relações e Juizos de
primeira instancia nas causas que cabem na sua alçada.
§ 1º Estes assentos serão tomados, sendo consultadas previamente
as Relações.
§ 2º Os assentos serão registrados em livro proprio, remettidos ao
Governo Imperial e a cada uma das Camaras Legislativas,
numerados e incorporados á collecção das leis de cada anno; e serão
obrigatorios provisoriamente até que sejam derogados pelo Poder
Legislativo.
§ 3º Os assentos serão tomados por dous terços do numero total dos
Ministros do Supremo Tribunal de Justiça, e não poderão mais ser
revogados por esse Tribunal”.

Como não se podia contar com um acervo jurisprudencial próprio, o
artigo 1.º deste decreto previu que “os assentos tomados na Casa da
Supplicação de Lisboa, depois da creação da do Rio de Janeiro até á época da
Independencia, á excepção dos que estão derogados pela legislação posterior,
têm força de lei em todo o Império”. Com isso, autorizou-se que os assentos
preexistentes, em Portugal, produzissem regulares efeitos no Brasil.
O Decreto nº 6.142, de 10 de março de 1876, foi editado com o fim
de regulamentar a forma como os assentos do Supremo Tribunal de Justiça
seriam editados, estabelecendo expressamente, em seu art. 2º, parágrafo
único, item 2º, que os assentos teriam por objeto “o direito em these ou a
mesmos Artigos determinadas, se lavrará assento da decisão que se tomar em hum livro
privativamente destinado para esse fim; expendendo-se nelle em termos breves e claros as
razões em que a mesma decisão se fundar; e havendo votos dissidentes, delles se fará
menção. Estes assentos serão assignados por todos os Membros do Tribunal, que em casos
taes deverá achar-se completo, e pelo Desembargador Fiscal; assignando este em ultimo
lugar, com a seguinte declaração - Fui presente - e do seu parecer se fará menção no corpo do
assento.
Art. 12. Os referidos assentos serão publicados pela imprensa; e seis mezes depois da sua
publicação estabelecerão regra de direito para decisão das questões, que no futuro se
suscitarem sobre os usos commerciaes a que os mesmos assentos se referirem: e todos os
Juizes e Tribunaes, arbitros, e arbitradores serão obrigados a regular por elles as suas
decisões, em quanto não forem derogados ou alterados por decisão do Poder Legislativo.
Art. 13. A disposição do Artigo 11 terá igualmente lugar, sempre que os Membros de algum dos
Tribunaes do Commercio se não puderem accordar sobre a intelligencia de algum Artigo do
Codigo, Leis, Regulamentos, lnstrucções ou assentos commerciaes; ouvindo-se previamente a
opinião de pessoas entendidas na materia, e consultando-se os outros Tribunaes do
Commercio. Estes assentos, sendo tomados com accordo unanime dos referidos Tribunaes,
obrigarão a todos os seus Membros, em quanto o contrario não for determinado pelo Poder
Legislativo”.
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disposição da lei, e não a variedade da applicação proveniente da variedade
dos factos”, uma vez que a sua finalidade seria “a fundação da jurisprudência
nacional, a partir da opinião de seu mais graduado tribunal”.
Com a instalação do Supremo Tribunal Federal, em 1891, seguiu-se
o modelo vigente nos Estados Unidos da América, pelo qual, dentre outras
hipóteses, previa o cabimento de recurso extraordinário contra acórdãos de
tribunais estaduais, quando ocorresse a divergência de interpretação de lei
federal. A finalidade era exercer o controle sobre a distribuição de justiça pelos
órgãos jurisdicionais inferiores.
Na tentativa de uniformizar a interpretação e aplicação do Direito
pátrio, o Decreto 16.273, de 20 de dezembro de 1923, criara o mecanismo de
prejulgado, restrito à Corte de Apelação do então Distrito Federal, pelo qual a
decisão da questio iuris controvertida, no âmbito de órgãos fracionários do
tribunal, era submetida à apreciação de todos os integrantes daquele, reunidos
em plenário para julgamento daquele incidente.
Em plena época da dualidade processual, em que aos Estados era
dada a possibilidade de legislarem sobre Direito Processual, o Código de
Processo Civil e Comercial do Estado de São Paulo também acolheu o
mecanismo de aplicação do prejulgado. A determinação seguia o sentido de
que o prejulgado seria norma aconselhável para os casos futuros, salvo
relevantes motivos de Direito, que justifiquem a mudança de rumos.
No momento em que se restabeleceu a hegemonia da União para
legislar, com exclusividade, em matéria processual, o Código de Processo Civil
de 1939 conservou, especificamente no artigo 8614, o instituto do prejulgado,
com o mesmo escopo de uniformizar a jurisprudência dos tribunais pátrios e
assim evitar julgados distintos, priorizando a ideia inabalável de busca de
segurança jurídica.

4

“Art 861. A requerimento de qualquer de seus juizes, a Câmara, ou turma julgadora, poderá
promover o pronunciamento prévio das Câmaras reunidas sobre a interpretação de qualquer
norma jurídica, se reconhecer que sobre ela ocorre, ou poderá ocorrer, divergência de
interpretação entre Câmaras ou turmas”.
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Neste

caminho,

frise-se

que

com

o

advento

da

Emenda

Constitucional de 28 de agosto de 1963, foi aberta a possibilidade para que o
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal instituísse as denominadas
súmulas da jurisprudência dominante, ou, melhor dizendo, instituísse uma
súmula em que nesta deveriam ser plasmados os enunciados advindos da
jurisprudência dominante da casa.
Inspirado

no

Supremo

Tribunal

Federal,

esses

enunciados

sumulares passaram a ser editadas por outros tribunais. Ressalte-se que
nenhuma dessas súmulas ostentava eficácia de precedente5 judicial vinculante,
mas, tão-somente, eram consideradas como um parâmetro de julgamento
relevante com considerável influência persuasiva sobre os julgados futuros a
serem proferidos em cada órgão jurisdicional.
Destaque-se, ainda, que o anteprojeto do Código de Processo Civil
de 1973 disciplinava, nos artigos 516 a 520, um procedimento de uniformização
de jurisprudência, perante o Supremo Tribunal Federal, que se encerrava com
a edição de assento. O art. 518 do anteprojeto do Código de Processo Civil de
1973 dispunha que as súmulas teriam força de lei em todo o território nacional.
Sucede, entretanto, que durante o desenrolar do processo legislativo
para aprovação deste código processual esta orientação foi integralmente
modificada, não tendo sido contemplada na versão definitiva do código Buzaid,
visto que o instituto regrado nos artigos 476 a 4796 tinha por escopo precípuo
empreender a uniformização da interpretação e aplicação do Direito, embora
despido de eficácia vinculante perante terceiros.
O efeito vinculatório foi formalmente introduzido no ordenamento
brasileiro pela Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977, a qual,
regulando o instituto da representação do Procurador-Geral da República ao
5

Imperioso registrar que a eficácia vinculatória dos pronunciamentos judiciais será tratado, por
enquanto, como precedente, em razão de seu uso corrente em sede doutrinária. A partir do
terceiro capítulo, no entanto, será efetuado um ajuste terminológico que, conforme será
demonstrado no momento próprio, se faz necessário em razão de o precedente ser apenas
umas das espécie de um gênero maior. Assim, para que não se cometa o equívoco de
confundir o todo com uma de suas partes, será tratado, naquele momento, sobre esta eficácia
como decorrente do sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes.
6
“Art. 479. O julgamento, tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o
tribunal, será objeto de súmula e constituirá precedente na uniformização da jurisprudência”.
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Supremo Tribunal Federal para interpretação em tese de leis ou atos
normativos federais ou estaduais, previa que “a partir da data da publicação da
ementa do acórdão no Diário Oficial da União, a interpretação nele fixada terá
força vinculante, implicando sua não observância negativa de vigência do texto
interpretado”. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar
a representação interpretativa, em seu artigo 187, também estabelecia que “a
partir da publicação do acórdão, por suas conclusões e ementa, no Diário de
Justiça da União, a interpretação nele fixada terá força vinculante para todos os
efeitos”.
Após a constituição do atual ordenamento jurídico brasileiro com a
Carta Política de 1988, o efeito vinculante dos precedentes judiciais foi retirado,
tendo sido reintroduzido7 por meio da Emenda Constitucional nº. 3 de 1993,
que previu a ação declaratória de constitucionalidade, dispondo expressamente
que as decisões nela proferidas produziriam eficácia contra todos e efeitos
vinculantes com relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder
Executivo.
Até o advento desta norma constitucional, como afirmado, não havia
qualquer dispositivo, com exceção dos regimentos internos dos tribunais
superiores e dos Tribunais de Justiça dos Estados, que apontassem,
expressamente, na direção de que as decisões judiciárias pudessem ter efeito
vinculante.

7

Conforme assentado pelos Ministros Sepúlveda Pertence e Francisco Rezek,
respectivamente, quando do julgamento da Questão de Ordem na Ação Declaratória de
Constitucionalidade n.º 1-1 /DF: “Em relação ao Supremo Tribunal Federal, para mim, a
Emenda Constitucional, portanto, explicitou-lhe um poder que, em quase todas as suas
conotações, já existia e, de qualquer modo, concedeu poder a um órgão do Judiciário”; “(...) a
única coisa que me pergunto é por quê esse efeito vinculante não preexiste, por quê já não
vimos trabalhando com ele na ação declaratória de inconstitucionalidade? (...) faz sentido não
ser vinculante uma decisão da Suprema Corte do país? Não estou falando, naturalmente, de
fatos concretos, cada um com seu perfil, reclamando o esforço hermenêutico da lei pelo juiz
que conhece as características próprias do caso. Estou me referindo a hipóteses de pura
análise jurídica. Tem alguma seriedade a idéia de que se devam fomentar decisões
expressivas de rebeldia?” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADC n.º 1-1/DF-QO, Tribunal
Pleno, julgado em 27/10/1993, publicado em 16/06/1995). No mesmo sentido: “(...) o efeito, por
sinal, já deveria ser concebido naturalmente com caráter vinculante e erga omnes, diante do
caráter concentrado e difuso do respectivo controle nas ações diretas de constitucionalidade.
Do contrário, não faria qualquer sentido prático ou jurídico” (MENDES, Aluisio Gonçalves de
Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: Sistematização, análise e
interpretação do novo instiuto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 74).
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No limiar da década de 1990, teve início movimento de ampliação
dos poderes do relator e, com o advento do artigo 388 da lei 8.038, de 28 de
maio de 1990, na esteira do que já dispunha regra regimental, os Ministros do
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, na posição de
relatoria, passaram a poder julgar monocraticamente os recursos, sem
submetê-los ao Colegiado9, se a matéria nele versada estivesse em
contrariedade ao constante de enunciado de súmula elaborada por aquelas
cortes. Percebe-se, então, uma elevação de importância atribuída à
jurisprudência uniformizada dos Tribunais de Cúpula do Judiciário brasileiro, na
qualidade de Súmulas.
Desta feita, a norma em comento promoveu uma verdadeira
revolução no sistema processual, pois atribuiu por meio de lei ordinária eficácia
quase vinculante a todos os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, cada qual no âmbito do próprio
tribunal, não para torná-las de observância obrigatória pelas instâncias
inferiores, mas para permitir a negativa de provimento a recursos perante os
ditos tribunais superiores se contrários a seus enunciados.
Por meio da lei 8.950, de 13 de dezembro de 1994, o legislador
regulamentou definitivamente o recurso especial fundado em divergência
jurisprudencial através do parágrafo único do artigo 541 do CPC de 1973,
posteriormente alterado pela Lei 11.341, de 07 de agosto de 2006. Tratava-se
de uma norma que prestigiava a função uniformizadora de jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Este mesmo diploma legislativo reintroduziu10 no Código de
Processo Civil de 1973 os embargos de divergência, ao incluir o inciso VIII no
8

“O Relator, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, decidirá o pedido
ou o recurso que haja perdido seu objeto, bem como negará seguimento a pedido ou recurso
manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas
questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal”.
9
Conforme se extrai de Juan Couture, esta é “la tendencia de nuestro tiempo es la de
aumentar los poderes de lo juez y disminuír el número de recursos: es el triunfo de una justicia
pronta y firme sobre la necesidad de una justicia buena pero lenta” (COUTURE, Eduardo Juan,
Fundamentos do direito processual civil, trad. port. Rubens Gomes de Sousa, São Paulo,
Saraiva, 1946, p. 248).
10
A redação original do Código de Processo de 1973 previa, no parágrafo único do artigo 546,
que, “além dos casos admitidos em lei, é embargável, no Supremo Tribunal Federal, a decisão
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artigo 496, para prever, dentre os recursos cabíveis, “embargos de divergência
em recurso especial e em recurso extraordinário”. A mesma lei também
revigorou e alterou o artigo 546, do Código de Processo Civil de 1973, para
dispor acerca das duas hipóteses de cabimento do recurso.
A primeira era da decisão da turma que, em recurso especial,
divergir do julgamento de outra turma, da seção ou do órgão especial (artigo
546, I, do CPC/73); a segunda é da decisão da turma que, em recurso
extraordinário (ou em agravo de instrumento, de acordo com o artigo 330, do
RISTF), divergir do julgamento da outra turma ou do plenário (artigo 546, II, do
CPC/73).

Os

procedimentos

respectivos

encontram-se

previstos

nos

Regimentos Internos do STJ (artigos 266 e 267) e do STF (artigos 330 a 336),
conforme previa o artigo 546, parágrafo único, do CPC/73.
No mesmo sentido de ampliação dos poderes do relator, a lei 9.756,
de 17 de dezembro de 1998, modificou a redação do artigo 557 do Código de
Processo Civil de 1973 ampliando a faculdade conferida inicialmente apenas
aos relatores integrantes do STF e do STJ para inadmitirem recursos se
contrários aos enunciados de suas súmulas, estendendo esta faculdade a
todos os relatores dos tribunais do país e permitindo o exercício desta
faculdade também nos casos em que o recurso fosse considerado
“manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
A lei ainda previu o § 1º-A deste artigo 557, para autorizar o relator a
dar provimento ao recurso, “se a decisão recorrida estiver em manifesto
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior”. Tratava-se de mais uma manifestação de

da turma que, em recurso extraordinário, ou agravo de instrumento, divergir do julgamento de
outra turma ou do plenário”. Com redação semelhante à que constava do parágrafo único do
artigo 833, do CPC/1939, conforme alteração introduzida pela Lei nº 623/1949, o texto foi
revogado pelo art. 44, da Lei nº 8.038/1990. Constou ainda da referida lei, em seu art. 29, ainda
em vigor, que “é embargável, no prazo de quinze dias, a decisão da turma que, em recurso
especial, divergir do julgamento de outra turma, da seção ou do órgão especial, observando-se
o procedimento estabelecido no regimento interno”.
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prestígio aos precedentes por meio da ampliação dos poderes conferidos aos
relatores, promovendo uma abreviação no procedimento recursal.
A mesma Lei nº 9.756/98, que implementou modificações no artigo
557 do CPC/73, determinou a inclusão do parágrafo único no art. 120 para
estabelecer que, no caso de conflito de competência, havendo jurisprudência
dominante do tribunal sobre a questão suscitada, o relator poderá decidir de
plano o conflito, cabendo agravo interno para o órgão recursal competente.
Aqui o legislador inovou ainda mais, pois, em todas as demais
hipóteses tratadas acima, o julgamento monocrático era permitido com base
em enunciado de súmula, ou com base em enunciado de súmula e
jurisprudência dominante. Essa era a única hipótese do CPC/73 que fazia
referência à jurisprudência dominante, mas não a enunciado de súmula. Criouse uma espécie de jurisprudência dominante autorizadora de julgamento
monocrático pelo relator.
Referida lei ainda alterou a regulamentação da declaração de
inconstitucionalidade pelo controle difuso, incluindo o parágrafo único ao artigo
481 do Código de Processo Civil de 1973, permitindo que os órgãos
fracionários dos tribunais não submetessem ao plenário, ou ao órgão especial,
as arguições de inconstitucionalidade, quando já houvesse pronunciamento
destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.
No ano seguinte, a lei 9.868, de 10 de novembro de 1.999,
regulamentou

o

processamento

e

julgamento

da

ação

direta

de

inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade tendo
seguido a premissa da Emenda Constitucional n.º 03/93 de conceder efeito
vinculante nas hipóteses de controle de constitucionalidade11, inclusive no caso
de interpretação conforme a Constituição e de declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto. No mesmo ano, a lei 9.882, de 03
de dezembro, disciplinou a arguição de descumprimento de preceito
fundamental (ADPF), concedeu a esta técnica de controle abstrato de
11

No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 1-1/DF restou consignado o
caráter dúplice entre as ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de
constitucionalidade.
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constitucionalidade a eficácia vinculante das decisões advindas de seu
processamento. Posteriormente, a Emenda Constitucional n.º 45/2004
introduziu esta previsão no Texto Constitucional ao modificar a redação do § 2º
do art. 102, da Constituição Federal.
Em 26 de dezembro de 2001 foi promulgada a lei 10.352, que
reafirmou a tendência de conferir eficácia vinculativa à jurisprudência uniforme
dos Tribunais Superiores ao incluir o parágrafo terceiro ao artigo 475 do Código
de Processo Civil de 1973, dispensando-se o reexame necessário nos casos
em que a sentença estivesse “fundada em jurisprudência do plenário do
Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior
competente”.
Esta mesma lei disciplinou o incidente de assunção de competência,
ao incluir o parágrafo primeiro ao artigo 555 do Código de Processo Civil de
1973, que passou a prever que, “ocorrendo relevante questão de direito, que
faça conveniente prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do
tribunal, poderá o relator propor seja o recurso julgado pelo órgão colegiado
que o regimento indicar; reconhecendo o interesse público na assunção de
competência, esse órgão colegiado julgará o recurso”. Como se extrai da
Exposição de Motivos da Lei nº 10.352/2001, a inclusão da assunção de
competência se deu no intuito de esvaziar a técnica de uniformização da
jurisprudência, na medida em que “esta sistemática supera, com grande
vantagem operacional, a do instituto de uniformização de jurisprudência, de
limitadíssimo emprego em nossa prática forense”12.
Em 30 de dezembro de 2004 foi promulgada a Emenda
Constitucional n.º 45, a denominada Reforma do Judiciário. Dentre as diversas
inovações advindas com a publicação da referida emenda, destaca-se a
inclusão do artigo 103-A ao Texto Maior que passou a admitir a possibilidade
de se editar súmula de caráter vinculante pelo STF.
Em 19 de dezembro de 2006 foi editada a Lei nº 11.417, com o
intuito de regulamentar o artigo em referência, alterar a Lei nº 9.784, de 29 de
12

Íntegra disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2001/lei-10352-26-dezembro2001-429473-exposicaodemotivos-150126-pl.html; acessado em 21/01/2018.
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janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de
enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente
do ponto de vista procedimental.
Como também já prenunciava o artigo 10 da Lei nº 11.417/2006, que
prevê que “o procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado
de súmula com efeito vinculante obedecerá, subsidiariamente, ao disposto no
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”, o próprio Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal passou a regulamentar a súmula vinculante, nos
artigos 354-A a 354-G, introduzidos pela Emenda Regimental nº 46, de 6 de
julho de 2011.
A súmula vinculante também veio a ser regulada pelas ResoluçõesSTF nº 381, de 29 de outubro de 2008, e 388, de 5 de dezembro de 2008. A
primeira simplesmente institui nova classe processual, denominada de
“Proposta de Súmula Vinculante (PSV)”, para o processamento de proposta de
edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante e a segunda disciplina o
processamento de proposta de edição, revisão e cancelamento de súmulas
(vinculantes ou não). Por fim, a EC nº 45/2004 disciplinou em seu art. 8º que
“as atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal somente produzirão efeito
vinculante após sua confirmação por dois terços de seus integrantes e
publicação na imprensa oficial”.
A lei n.º 11.276, de 07 de fevereiro de 2006, introduziu o parágrafo
primeiro ao artigo 518 do Código de Processo Civil de 1973, autorizando o juiz
a deixar de receber o recurso de apelação quando a sentença estiver em
conformidade com enunciado da súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do
Supremo Tribunal Federal, instituto que recebeu a alcunha de súmula
impeditiva de recurso. Dessa feita, a regra do artigo 38, da Lei nº 8.038/1990,
foi praticamente reproduzida para estender ao juiz de primeiro grau os poderes
atribuídos por aquele artigo ao relator no STF e no STJ, criando um novo
requisito de admissibilidade recursal.
Na mesma data foi editada a lei 11.277 que acresceu o art. 285-A ao
Código de Processo Civil de 1973, assim denominada improcedência prima
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facie ou liminar, prevendo que “quando a matéria controvertida for unicamente
de Direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência
em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida
sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada”. Posteriormente
a interpretação desse dispositivo caminhou no sentido da necessária
compatibilidade do pronunciamento daquele juízo ao Tribunal ao qual estivesse
vinculado. Consistia o instituto em uma técnica de abreviação procedimental
baseada na força da jurisprudência assentada.
A lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006, incluiu ao Código de
Processo Civil de 1973 os artigos 543-A e 543-B que disciplinavam,
respectivamente, a repercussão geral como um requisito específico de
admissibilidade do Recurso Extraordinário – em atendimento à exigência
constitucional constante do parágrafo terceiro do artigo 102, acrescido pela
Emenda Constitucional n.º 45/04 – e o processamento dos Recursos
Extraordinários repetitivos.
Em 08 de maio de 2008 foi editada a lei nº 11.672, que incluiu o
artigo 543-C no Código de Processo Civil de 1973, com vistas a regulamentar
os recursos especiais repetitivos. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o
processamento dos recursos especiais repetitivos é disciplinado pelos artigos
256 a 256-X, incluídos pela emenda regimental n.º 24, de 2016..
A Lei nº 12.322, de 9 de setembro de 2010, incluiu as alíneas “b” e
“c” no artigo 544, § 4º, II, do Código de Processo Civil de 1973, para permitir ao
relator, no julgamento de agravo interposto contra decisão denegatória de
seguimento de recurso especial ou extraordinário, conhecer do agravo para
negar-lhe seguimento, se manifestamente inadmissível, prejudicado ou em
confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal (artigo 544, § 4º,
II, “b”, do CPC/73); e dar-lhe provimento, se o acórdão recorrido estiver em
confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal (artigo 544, § 4º,
II, “c”, do CPC/73).
A mesma Lei nº 12.322/2010 alterou a redação do artigo 545 do
CPC/73, para fazer constar que “da decisão do relator que não conhecer do
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agravo, negar-lhe provimento ou decidir, desde logo, o recurso não admitido na
origem, caberá agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, ao órgão competente,
observado o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 557”.
Ao lado das alterações legislativas antes apresentadas, o Supremo
Tribunal Federal chegou a trilhar caminho13, liderado pelo Ministro Gilmar
Ferreira Mendes, no sentido de atribuir eficácia erga omnes às decisões de
inconstitucionalidade proferidas em sede de controle concreto e difuso de
constitucionalidade daquela Corte, de modo a prescindir da interferência do
Senado Federal, passando a resolução senatorial a servir apenas para conferir
publicidade à decisão, ou seja, transformando-o em uma espécie de diário
oficial do Supremo Tribunal Federal em tais questões14.

13

“Deve-se observar, outrossim, que o instituto da suspensão da execução da lei pelo Senado
mostra-se inadequado para assegurar eficácia geral ou efeito vinculante às decisões do
Supremo Tribunal que não declaram a inconstitucionalidade de uma lei, limitando-se a fixar a
orientação constitucionalmente adequada ou correta. Isto se verifica quando o Supremo
Tribunal afirma que dada disposição há de ser interpretada desta ou daquela forma,
superando, assim, entendimento adotado pelos tribunais ordinários ou pela própria
Administração. A decisão do Supremo Tribunal não tem efeito vinculante, valendo nos estritos
limites da relação processual subjetiva. Como não se cuida de declaração de
inconstitucionalidade de lei, não há que se cogitar aqui de qualquer intervenção do Senado,
restando o tema aberto para inúmeras controvérsias. Situação semelhante ocorre quando o
Supremo Tribunal Federal adota uma interpretação conforme à Constituição, restringindo o
significado de certa expressão literal ou colmatando uma lacuna contida no regramento
ordinário. Aqui o Supremo Tribunal não afirma propriamente a ilegitimidade da lei, limitando-se
a ressaltar que uma dada interpretação é compatível com a Constituição, ou, ainda, que, para
ser considerada constitucional, determinada norma necessita de um complemento (lacuna
aberta) ou restrição (lacuna oculta – redução teleológica). Todos esses casos de decisão com
base em uma interpretação conforme à Constituição não podem ter a sua eficácia ampliada
com o recurso ao instituto da suspensão de execução da lei pelo Senado Federal. Mencionemse, ainda, os casos de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, nos
quais se explicita que um significado normativo é inconstitucional sem que a expressão literal
sofra qualquer alteração. Também nessas hipóteses, a suspensão de execução da lei ou do
ato normativo pelo Senado revela-se problemática, porque não se cuida de afastar a incidência
de disposições do ato impugnado, mas tão somente de um de seus significados normativos.
Não é preciso dizer que a suspensão de execução pelo Senado não tem qualquer aplicação
naqueles casos nos quais o Tribunal limita-se a rejeitar a arguição de inconstitucionalidade.
Nessas hipóteses, a decisão vale per se. Da mesma forma, o vetusto instituto não tem
qualquer serventia para reforçar ou ampliar os efeitos da decisão do Tribunal naquelas
matérias nas quais a Corte, ao prover ou não um dado recurso, fixa uma interpretação da
Constituição. Da mesma forma, a suspensão da execução da lei inconstitucional não se aplica
à declaração de não recepção da lei pré-constitucional levada a efeito pelo Supremo Tribunal.
Portanto, das decisões possíveis em sede de controle, a suspensão de execução pelo Senado
está restrita aos casos de declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo” (STF,
Rcl 4.335, rel. Min. Gilmar Mendes).
14
Recentemente, em 29/11/2017, quando do julgamento da ADIn 3.406, oriunda do Rio de
Janeiro, o Pretorio Excelsio voltou a se inclinar no sentido de atribuir eficácia vinculante às
decisões sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo em sede de controle difuso.
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Enfim, entre as principais modificações, advindas com as referidas
reformas, ainda no sistema processual do Código de Processo Civil de 1973,
encontram-se: a implantação dos institutos da súmula vinculante; da súmula
impeditiva de recurso; do precedente impeditivo de instância ou improcedência
prima facie; do efeito erga omnes das decisões no controle difuso de
constitucionalidade e transcendência dos motivos determinantes; o julgamento
monocrático de recursos pelo relator; possibilidade de julgamento em bloco de
Recurso Extraordinário e Recurso Especial; o instituto da repercussão geral;
dentre outros.
O Código de Processo Civil de 2015, como se verá adiante, seguiu e
ainda aprimorou essa tendência legislativa de valorização da jurisprudência
uniforme.
Estes tópicos serão aprimorados no momento próprio desta
pesquisa. Antes disso, mostra-se conveniente um posicionamento teórico do
nosso ordenamento jurídico quanto às famílias jurídicas da common law e da
civil law.

1.2 Família jurídica do common law

Até 1.066, o reino Anglo-saxão era regido por Eduardo da
Normandia, o Confessor. Quando de sua morte, e por não ter deixado
descendente, iniciou-se uma disputa pelo trono entre Haroldo II, eleito pelos
nobres ingleses, e Guilherme, o Conquistador, Duque da Normandia, primo do
Rei Eduardo, que alegava ser o legítimo sucessor, baseando-se em uma
suposta promessa deste. O impasse somente foi resolvido pelo uso da força,
quando, na batalha de Hastings, em 14 de outubro de 1.066, o exército franconormando de Guilherme derrotou as forças militares inglesas, liderada por
Haroldo.

Adiante o ponto será retomado quando da análise da teoria da abstrativização do controle
difuso.
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O território anglo-saxão, em seus primórdios, fazia parte do Império
Romano do ocidente e, após a derrocada deste, veio a ser ocupado pelos
povos bárbaros. A língua e a cultura dos povos bárbaros dificultaram a fusão
com o povo romano, que ocupava as ilhas britânicas. Mesmo representando
uma parcela ínfima da população, os bárbaros eram dotados de considerável
força bélica e mantiveram-se no local. Eram povos instáveis, efêmeros, que
desconheciam a estrutura de um Estado, o que levou à formação de diversos
agrupamentos sem um sistema de Direito unificador, como se percebia na
heptarquia anglo-saxônica, fazendo valer unicamente a tradição dominante em
cada região.
O reinado normando empreendeu um processo de centralização das
diversas regiões da ilha, que até então eram autônomas e independentes,
resultando em unificação política e jurídica de todo o reino, com a diminuição
de poder dos Senhores Feudais15. Esse Direito unificado substituiu,
progressivamente, os inúmeros sistemas jurídicos que vigiam, de forma
fragmentada, até então e foi denominado Direito comum (common law)16.
Com o common law, não se pretendeu alterar abruptamente a
realidade jurídica existente, mas unificar e centralizar a fonte de sua produção.
Com isso, manteve-se o sistema de regras não escritas baseadas nos
costumes locais dos diversos cantões da ilha, ao passo que, paralelamente,
normas jurídicas eram criadas ou reafirmadas pelos Tribunais Reais de Justiça
(Royal Courts of Justice), os Tribunais de Westminster. Estes tribunais
possuíam caráter residual, sendo de acesso limitado e excepcional, de acordo
com o poder discricionário do Rei.

15

No período que antecede a ocupação normanda, as relações sociais eram reguladas pelos
costumes locais, aplicados pelas County Courts ou Hundred Courts, tribunais regionais
mantidos pelo High Sheriff ou administrador principal de cada condado. Posteriormente, houve
um desenvolvimento e aprimoramento das funções judiciais com as jurisdições senhoriais,
exercidas por tribunais descentralizados do período feudal, a exemplo das Courts Baron, da
Court Leet e das Manorial Courts, instituídas para atribuições materiais específicas.
16
De acordo com José Rogério Cruz e Tucci, “o período entre o ano de 1066 até o início da
dinastia Tudor, em 1485, é caracterizado como a época de formação do Common Law, ou seja,
quando se firma um novo sistema jurídico frente aos costumes locais” (CRUZ E TUCCI, José
Rogério. Precedente judicial como fonte de direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004,
p. 151).
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O exercício da jurisdição consistia em uma prerrogativa do Rei,
baseada no caráter absoluto dos poderes do monarca, e, precisamente em
razão desse atributo, as decisões proferidas, de início, eram pautadas pelo
senso pessoal de justiça do julgador. O Rei costumeiramente outorgava essa
função

a

alguns

funcionários,

os

judges,

que

andavam

pelo

reino

representando a Coroa e ouviam os casos apresentados e concediam a tutela
adequada, o writ, assim entendida a ordem dada pelo Rei determinando que as
autoridades respeitassem a solução dada à causa, o remédio jurídico
concedido ao beneficiado, possuindo nítido intuito de se sobrepor às diversas
jurisdições locais, uniformizando, portanto, as decisões em todo o Reino. Em
não havendo um writ determinado para a situação, não haveria possibilidade
de dizer-se o Direito.
As decisões judiciais, do rei e dos judges, continham o comando a
ser seguido nos casos concretos e passaram a ser catalogadas, ao longo dos
anos, nos statute books17, de modo que tais coletâneas passaram a guardar os
costumes da corte, e serviam como confiável referência aos juízes por ocasião
da prolação de novas decisões, adaptando-se a norma extraída do caso
julgado para o caso concreto em exame.
De igual maneira, eram usados nas universidades com escopo
acadêmico de auxiliar o ensino jurídico18, sendo certo que a educação jurídica
sempre foi centrada no estudo das decisões judiciais preexistentes,
despontando daí seu caráter fundamentalmente prático. A forma como se
17

Ao longo da história da common law, essas publicações passaram por três grandes etapas.
De 1283 a 1535 desenvolveu-se a fase dos denominados Year Books, que consistiam em
repositórios de jurisprudência, contendo trechos selecionados dos argumentos dos litigantes e
das decisões judiciais. Referidas anotações eram feitas, geralmente em francês, por
advogados e estudantes que assistiam aos julgamentos. Tais anuários eram bastante
organizados e vinham catalogados por assunto e em ordem alfabética. Por volta da metade do
século XVI, em período que perdurou até meados do século XIX as compilações então
existentes foram substituídas pelos Law Reports, de caráter privado, feitos por juízes para o
seu próprio uso. Esses repertórios transcreviam textualmente o caso e a respectiva decisão. A
coleção do Chief-Justice Edward Coke (Coke’s Reports), de 1600, dividida em 11 volumes, foi
a mais famosa, tanto que o seu autor ficou conhecido como o fundador da teoria moderna do
precedente judicial. A terceira e última grande etapa teve início em 1865, com a criação do
General Council of Law Reporting, e se estende até os dias atuais. Apesar de ainda existirem
publicações particulares, trata-se de repositórios oficiais, que, nessa qualidade, conferem maior
confiabilidade e idoneidade às citações.
18
Nos séculos que se seguiram, o aumento progressivo da atuação dos Tribunais Reais, além
de propiciar uma maior concentração de poderes em favor da monarquia, resultou em
significativa difusão do conhecimento jurídico ao povo inglês.
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estruturaram essas publicações fez com que o Direito jurisprudencial inglês,
assim como o Direito anglo-americano em geral, formasse um corpo
perfeitamente orgânico.
Nos tribunais de Westminster se fazia valer a máxima remedies
precede rights, que atribuía primazia ao processo e suas formalidades, em
desprestígio do que hoje se entende por Direito material, ocasionando, em
diversos casos, situação de manifesta injustiça19. Diante disso, o Rei passou a
receber recursos cuja admissão encontrava-se desvinculada das rigorosas
regras processuais do common law e cujo julgamento baseava-se tão somente
na consciência do Rei, não se submetendo, portanto, ao Direito inglês que
vinha se formando.
Referida competência veio a ser delegada, pelo Rei, ao Chanceler,
um eclesiástico, confessor do Rei, chamado The Keeper of the King´s
Conscience. Com o passar do tempo, verificou-se a expansão desta
competência, tanto do ponto de vista quantitativo quanto à admissão não mais
somente em grau de recurso, mas também se absorvendo a competência
originária20.
Esta ampliação da competência acabou por transmutar um
procedimento que nasceu como excepcional em verdadeira jurisdição paralela
às Cortes de Westminster. Contando com precedentes e procedimentos
próprios, viu-se surgir as Courts of Chancery, autorizadas a julgar as causas
com base na equidade (derivação da consciência do Rei, ou senso de justiça)
razão pela qual passaram a ser chamadas de Equity.
Nesta fase histórica do desenvolvimento do ordenamento jurídico
inglês verifica-se, portanto, de um lado, a expansão das atribuições da Coroa
19

O excessivo formalismo da época impunha às jurisdições reais uma competência muito
restrita, que resultava, por vezes, no emprego de soluções injustas às causas a elas
submetidas. Tal realidade provocou, em boa parte dos casos, o acionamento da autoridade
real, representada não raro pela pessoa do chanceler, a quem recorria o vencido ou aqueles
não admitidos a litigar perante os Tribunais Reais.
20
“A figura do Chanceler, o Counsellor, o confessor do rei, tornou-se cada vez mais autônoma
da figura real, estatuindo em nome do rei e do conselho de onde derivava seu poder delegado;
e cada vez mais essa exceção tornou-se comum, devido à esclerose e lentidão da Common
Law, a equity tornou-se um sistema paralelo e forte, com seu próprio procedimento (DAVID,
René. Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo. Trad. Hermínio A. Carvalho. 4ª ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 372)
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Inglesa, ampliando-se o alcance da Equity prestadas pelas Cortes de
Chancelaria, e, de outro lado, e paralelamente, a consolidação do common law,
implementado pelas Cortes de Westminster.
Durante a dinastia Tudor, período compreendido entre os anos de
1.485 e 1.603, a utilização da Equity Jurisdiction aumentou significativamente,
especialmente em matéria criminal, o que passou a ser encarado como uma
séria e perigosa ameaça à liberdade dos indivíduos. Essa utilização
desmensurada da Equity e seu aumento exponencial passaram a incomodar as
demais forças políticas inglesas, vindo a resultar na união de esforços dos
membros da magistratura e do parlamento com vistas a combater o uso
excessivo e abusivo do poder pela Coroa.
Além do risco oriundo da utilização acentuada da equidade como
critério de julgamento, as Cortes da Chancelaria, quando do exercício da
Equity, passaram a se utilizar, também, progressivamente, de conceitos e
institutos jurídicos pertencentes aos Direitos canônico e romano, o que passou
a significar séria ameaça à manutenção e desenvolvimento satisfatório da
common law, o que representava, ainda, grave risco à unidade do sistema
jurídico inglês.
Em reposta, como exposto, a magistratura e o parlamento
empreenderam esforços conjuntos para frear o ímpeto da Coroa, vindo a
resultar, em 1.626, em um enfraquecimento da Equity Jurisdiction, que passou
a ter suas decisões submetidas a um controle da Câmara dos Lordes, e, em
1.641, na extinção da Câmara Estrelada, tribunal da Equity em matéria
criminal.
Assim, para conquistar o respaldo do Parlamento, os chanceleres
passaram a julgar de forma cada vez mais objetiva e técnica, utilizando-se de
precedentes, fato que fez com que os tribunais da common law, nessas
condições, voltassem a aceitar as intervenções da Equity, na forma da
jurisdição direta do monarca ou chanceler, prosseguindo o Direito inglês, até os
dias de hoje, com este sistema dual.
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Percebe-se então que, por não dispor de um sistema normativo de
Direito material, mas apenas as rigorosas regras relacionadas às formalidades
do processo, decorreu logicamente a necessária construção jurisprudencial
como principal fonte normativa do common law. O Direito, portanto, constrói-se
gradativa e sucessivamente21 pelas decisões dos tribunais.
Deriva daí a afirmação do caráter prático inerente ao common law,
uma vez que sua realização provém da experiência concreta vivenciada nas
Cortes, em desprestígio do conhecimento transmitido nas universidades.
No século XVIII, teve vez um debate jurídico a respeito da natureza
dos precedentes. Segundo a concepção declaratória, liderada por Blackstone22,
os juízes atuariam como “oráculos vivos” que descobririam, ou revelariam, o
Direito a ser aplicado ao caso. Nesta visão, o precedente não criaria o Direito,
pois este já existiria independentemente daquele, cabendo aos julgadores
localizá-los ao decidir.
De acordo com a teoria constitutiva, no entanto, o Direito não
preexistiria ao precedente, mas seria por ele construído. Aos juízes, portanto,
seria conferido o poder de fazer o Direito, por meio law-making authority. Esta é
a visão que predomina23 a respeito da natureza do precedente, desde o início
do século XIX.
Ocorre que, por esta visão, deve-se ponderar o grave risco de cada
juiz construir um Direito, diferente dos demais, para casos assemelhados, em

21

“[…] a resposta simples à pergunta sobre como teria começado o common law seria a de
que as coisas sempre foram como são. Esta resposta, na verdade, nada mais é do que um
modo simples de dizer que há, no common law, ‘um continuum histórico’. Houve um
desenvolvimento ininterrupto, tendo sido acumulada a experiência e a sabedoria de séculos”
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In.: WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 20).
22
BLACKSTONE, William. Commentaries on the law of England. Chicago: The University of
Chicago Press, 1979, v. 1.
23
“Outra preliminar a considerar é a de saber se o juiz cria ou revela o direito preexistente. Na
civil law a discussão tem sua importância, dada a concepção atualmente vigente da separação
de poderes, na maioria dos países da família dos direitos romano-germânicos. Na common law
o assunto também foi ventilado, mas hoje prevalece a teoria de que o juiz verdadeiramente cria
o direito (razão pela qual apontamos, anteriormente, a prudência na utilização do termo
‘legislador’ quando se estuda a common law!)” (SOARES, Guido Fernando Silva. Common
Law. Introdução ao Direito nos EUA. 1. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.
39)
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prejuízo flagrante da uniformização do Direito. E esta sempre foi uma questão
cara aos operadores do Direito na common law24.
Este risco ainda se agravava diante da concepção sustentada por
Blackstone, segundo a qual os precedentes não precisariam ser respeitados
pelos juízes futuros se estes o considerassem injustos ou equivocados. Em
resposta, Bentham25 e Austin26 passaram a sustentar a necessidade de adoção
do Direito escrito no common law, para combater o risco da desintegração do
Direito. Mas a resposta institucional adotada pelo Direito inglês não seguiu este
rumo, mas trilhou pela adoção do stare decisis.
Com o passar do tempo e o aprimoramento do common law,
desenvolveu-se, no final do século XIX, a doutrina do stare decisis, segundo a
qual a norma jurídica (ratio decidendi ou holding) que embasou determinada
decisão deve ser seguida obrigatoriamente nos casos futuros coincidentes,
vinculando-se tanto a corte que a proferiu quanto todas as demais cortes que
lhe sejam inferiores hierarquicamente27. Seu fundamento de legitimidade é
extraído da conjugação do case law – método indutivo de construção do Direito
pelos Tribunais – e a necessidade de uniformização.
Nesse sentido, a House of Lords assentou, em 1861, quando do
julgamento do relevante caso Beamisch vs. Beamisch28, a obrigatoriedade
daquela corte acatar a autoridade de seus julgados pretéritos, assumindo,
portanto, a eficácia vinculante dos precedentes. Em 1895 este posicionamento
24

Segundo José Rogério Cruz e Tucci, “na obra dos primeiros comentadores da Common Law
já se manifesta preocupação com o problema dos julgamentos contraditórios. Toda essa
ideologia que marcou o início de formação da Common Law favorecia a que, cada vez mais, os
operadores do direito – juízes e advogados – invocassem os precedentes judiciais” (CRUZ E
TUCCI, José Rogério. Precedente judicial como fonte de direito. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004, p. 153).
25
BENTHAM, Jeremy. An introduction to the principles of morals and legislation. Oxford:
Clarendon Press, 1996.
26
AUSTIN, John. The province of jurisprudence determined. Indianapolis: Hackett
Publishing Company, 1998; e AUSTIN, John. The uses of the study of jurisprudence.
Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1998.
27
“(...) além da força obrigatória do precedente (binding precedent), que é conotação essencial
de toda a teoria do stare decisis, vem ela também caracterizada por uma hierarquia funcional
muito bem articulada”. Tanto que, esclarece o autor, em regra, a força vinculante dos
precedentes faz com que a própria corte fique a eles vinculada (eficácia interna), assim como
os órgãos inferiores (eficácia externa). A posição hierárquica do órgão prolator da decisão é,
portanto, uma das características formais dos precedentes (TUCCI, José Rogério Cruz.
Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Ed. RT, 2004, p. 170).
28
Disponível em: http://www.uniset.ca/other/ths/11ER735.html; acessado em 16/01/2016.
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foi reiterado no caso Bradford vs. Picklese, e, em 1898, deu-se a consagração
definitiva da teoria do precedente obrigatório no julgamento do célebre caso
London Tramways Company vs. London County Council29.
O fundamento motriz desta teoria é a necessidade de tratamento
igualitário – Treat like cases alike – representado pelo princípio da
universalização. Somam-se a este fundamento, ainda, a exigência de
racionalidade do sistema, de previsibilidade das consequências que as partes
deverão se submeter com a prática de determinado ato, bem como a proteção
da confiança depositada pelos jurisdicionados na manutenção dos precedentes
formados.
No entanto, como será visto no próximo capítulo, em 1966 a Câmara
dos Lordes30 empreendeu a uma significativa mudança a respeito dessa teoria,
ao admitir que a Corte deixasse de seguir precedente previamente formado, se
houvesse razões suficientes para tanto. A partir desse momento, tal
prerrogativa tem sido utilizada com muita cautela e de modo absolutamente
excepcional.
É imperioso que se perceba a distinção entre o método do case law
e a força do stare decisis. O primeiro refere-se ao modo indutivo pelo qual se
deu a formação do common law, estando presente, portanto, desde o seu
surgimento. Já o stare decisis, por sua vez, relaciona-se à eficácia vinculante,
tanto horizontal quanto verticalmente, que os precedentes assumem naquele
modelo de Direitos, tendo sido formulada, desenvolvida e consagrada a partir
da segunda metade do século XVIII. Verifica-se, então, que o case law existiu
por vários séculos independentemente da existência do stare decisis, tendo
inclusive, funcionado satisfatoriamente31.

29

Disponível em: http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1898/1.html; acessado em 18/01/2016.
“When, in 1898, in London Tramways Co. v. London County Council, the issue was squarely
put whether the House could hear argument asking it to reconsider a previous decision, it had
no hesitation in ruling that it could not” (EVANS, Jim. Precedent in the nineteenth century. In:
GOLDSTEIN, L. (ed.) Precedent in law. Oxford: Clarendon Press, 1987, p. 58).
30
Practice
Statement
[1966]
3
AII
ER
77,
disponível
em:
http://www2.units.it/dircomp/sito/Practice%20Statement.pdf, acessado em 09/01/2017.
31
Nestes termos: “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
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A influência que a Inglaterra exercia em suas colônias e em alguns
países vizinhos fez com que o common law que lá foi gestado rompesse as
suas fronteiras. Além dos Estados Unidos da América, também se utilizam
deste modelo de aplicação do Direito, dentre outros, País de Gales, Irlanda do
Norte, Austrália, Nova Zelândia, Canadá – exceto a província de Quebec –,
Índia, Paquistão, Bangladesh, Quênia, Nigéria, Hong Kong, Guiana, Trinidad e
Tobago, Barbados, Escócia, Israel, África do Sul e Filipinas.
Os Estados Unidos da América possuem um modelo atenuado32 de
common law, especialmente em função “[d]a estrutura constitucional assentada
no federalismo e na rígida divisão de poderes acarretou ao ordenamento
jurídico dos Estados Unidos profundos contrastes em relação ao Direito
inglês”33. As antigas possessões espanholas como a Califórnia e o Texas,
embora reflitam, em alguns aspectos dos direitos de família algo das leis dos
antigos colonizadores espanhóis ou franceses, certamente são do sistema da
common law. A Louisiana, contudo, é o único estado da Federação, que se
conservou fiel aos primeiros colonizadores franceses e espanhóis, uma vez
que pertence à família dos Direitos romano-germânicos34.

1.3 Tradição jurídica do civil law

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” (SIMPSON, A. W. B. The common law and legal theory. In: HORDER,
Jeremy (ed.). Oxford essays in jurisprudence. Oxford: Clarendon Press, 1973. p. 77).
32
“[Justices] have a prima facie duty to conform to the precedents of the Court, but that
obligation can be overriden if they offer a cogent reason for so doing. What constitutes a
‘cogent’ reason in this context is uncertain; one certainly would exist if it could be shown that the
law in the prior case is no longer workable or never was” (BRENNER, Saul; SPAETH, Harold J.
Stare Indecisis – The alteration of precedents on the Supreme Court, 1946 – 1992.
Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 1).
33
CRUZ E TUCCI, José Rogério. Precedente judicial como fonte de direito. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2004, p. 165.
34
SOARES, Guido Fernando Silva. Common Law. Introdução ao Direito nos EUA. 1. ed., 2.
tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 52.

38

A queda do império romano, provocado em grande medida pelas
diversas invasões dos povos bárbaros, fez surgir uma população miscigenada
entre romanos e bárbaros, que passou a conviver sem uma fonte normativa
única. Com o movimento de feudalização, os costumes locais passaram a
reger aqueles grupos sociais, em detrimento do Direito escrito, tendo a
atividade legislativa entrado em colapso. Os litígios eram resolvidos pelo “juízo
de Deus” (judicium Dei), sendo a prova da contenda extraída de elementos da
natureza que eram valorados como manifestações divinas.
O descrédito do Direito e a ausência de uma autoridade central que
fizesse aplicar os julgados fez sobressair a solução dos litígios pelo uso da
força. Este cenário, potencializador de injustiças, faz surgir o Direito canônico,
firme nos ideais de fraternidade e caridade.
Com a queda do feudalismo e o consequente ressurgimento do
comércio e da urbe e, posteriormente, o renascimento cultural, a sociedade
passou a necessitar, em maior medida, da estruturação do Direito para
ordenar, com segurança, seu desenvolvimento. As relações sociais passaram a
ser disciplinadas pelo Direito e não pela religião, por influência do primado da
razão.
Assume papel de destaque a universidade, canal pelo qual passam
as novas ideias e valores de um Novo Mundo. Como os ordenamentos
jurídicos dos recentes Estados criados eram insipientes e precários, as
universidades de Direito, com destaque para a de Bolonha, se debruçaram
sobre os Direitos romano e canônico tendo este estudo sistemático resultado
na constituição do jus commune, Direito comum a todos.
Quanto ao Direito romano, destaca-se o estudo pormenorizado do
Corpus Juris Civilis de Justiniano, tido à época como uma obra perfeita,
representativa da verdadeira razão escrita. Já havia, naquela época,
preocupação com a interpretação do Direito, tendo Justiniano determinado a
elaboração de um texto normativo completo com vistas à redução da
necessidade de sua interpretação ou comentários por partes dos jurisconsultos.
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Somente no século XVIII esse jus commune veio a ser substituído
por Direitos positivos de cada um dos Estados, o que não significa o abandono
dogmático da análise e importância do Direito romano.
Com o surgimento da escola do Direito natural, no limiar do século
XVIII, a preocupação do ensino nas universidades deixou de buscar
compreender as regras de Direito romano para descobrir e ensinar os
princípios de um Direito puramente racional. Abandonou-se, desta feita, o
método escolástico, elevando o estudo do Direito a um alto grau a
sistematização, recusando-se a concepção clássica alicerçada na vontade
divina e na natureza das coisas. O Direito passa a ser visto como o resultado
puro e simples da vontade humana, com a constatação de que, se o homem
cria o Direito, pode também modificá-lo.
Nessas circunstâncias, somente a razão pode servir de guia à
construção de um Direito justo, pelo que o papel das universidades deveria ser,
em esforço racional, “proclamar as regras de justiça de um Direito universal,
imutável, comum a todos os tempos e a todos os povos”35. É essa exaltação da
razão pela filosofia iluminista, associada à nova função reconhecida à lei pelas
doutrinas voluntaristas que acabou por preparar o caminho para a via da
codificação.
O Direito escrito, consubstanciado nas leis e nos códigos, goza de
absoluta primazia36 em relação às demais fontes do Direito, tais como a
jurisprudência, a doutrina e os costumes, que possuem utilização supletiva.
No início do século XIX desenvolve-se pela Europa um processo de
codificação do Direito, com intuito de disciplinar todas as situações da vida civil,
consagrando um sistema completo e acabado, sem necessidade de integração
por outra fonte. Exemplo marcante deste quadro foram as publicações, a partir
35

DAVID, René. Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo. Trad. Hermínio A.
Carvalho. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 67.
36
“A onda de positivação do direito trouxe confrontos entre os diversos conjuntos normativos e,
por conseguinte, à noção de hierarquia entre as normas, especialmente entre as não escritas –
os costumes – e as escritas, sendo que estas passaram a preponderar ante o aparecimento do
Estado absolutista e a crescente concentração do poder de legislar. Em suma, o direito
fundado na autoridade do papa e do imperador cedeu lugar ao direito estruturado pela
soberania dos Estados” (FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito:
técnica, decisão, dominação. 6ª ed., São Paulo, Atlas, 2008).
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de 1804, dos Códigos Napoleônicos (Civil, Penal, Processual Penal,
Processual Civil e Comercial). Sua regulamentação extensa, e pretensamente
completa, destinava-se a servir de guia claro e objetivo para os cidadãos,
independente de interpretações de juristas e julgadores.
A

codificação

aumenta

consideravelmente

a

força

da

lei,

hierarquizando as suas disposições e as reagrupando em um conjunto
exaustivo e coerente: em suma, racional. A codificação é certamente a técnica
mais característica dos Direitos da família romanista. Longe de ser uma
simples coletânea de regras, o código é um edifício legislativo que pretende ser
o espelho de uma polis harmoniosa. Ele deve fornecer ao cidadão um material
legível, ao qual seja sempre possível referir-se, e ser, para o juiz, um guia
precioso para perceber, através da disposição dos princípios e da classificação
das regras, a intenção do legislador. Aliás, somente a lei constitui o Direito, do
qual os juízes são apenas os porta-vozes.
Havia evidente pretensão de subordinação do juiz ao texto da lei,
restringindo-se, ou mesmo proibindo-se37, a sua atividade interpretativa quanto
ao Direito, em razão da completude e inteireza do sistema jurídico provocado
pela codificação, tendo o legislador sistematizado de forma lógica e racional
todas as possíveis normas jurídicas. Neste sentido, forçoso mencionar o
Código Prussiano (Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten), que
continha mais de dezessete mil artigos, no intuito de regular todas as situações
fáticas.
O fundamento filosófico desta restrição interpretativa imposta aos
juízes é extraída da Separação de Poderes defendida por Montesquieu, que
serviu de inspiração aos revolucionários franceses quando da derrubada do
Ancién Regime. Por esta concepção, as funções do Estado seriam estritamente
divididas, competindo aos legisladores a edição de normas gerais e abstratas,
ao passo que aos juízes restariam a mera aplicação das normas previamente
produzidas.
37

O Código Prussiano, de 1794, afirmava que, nos casos de dúvidas ou lacunas, a solução
deveria ser dada por uma comissão legislativa. Em sentido semelhante, o artigo 5º do Código
Civil Napoleônico proibia os juízes de pronunciarem disposições normativas gerais nos casos a
eles submetidos.
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A principal razão para esta severa limitação imposta aos juízes era o
elo institucional que a magistratura, cujos membros eram integrantes da classe
aristocrática38, tinha com o regime absolutista que se atacava com a revolução.
Os juízes pré-revolucionários se negavam a aplicar a legislação que era
contrária aos interesses dos seus protegidos e interpretavam as novas leis de
modo a manter o status quo e a não permitir que as intenções progressistas
dos seus elaboradores fossem atingidas. Não havia qualquer isenção para
julgar. Percebe-se, portanto, que os magistrados foram coniventes com os
abusos que resultaram no golpe de 18 de Brumário, o que ensejou no absoluto
descrédito da classe como Instituição do novo Estado.
A atividade dos juízes, nestes termos, era meramente cognitiva,
restringindo-se à mera reprodução do exato comando normativo encapsulado
no texto da lei, devendo este ser apenas declarado. Daí a corrente afirmação
de que os juízes eram seres inanimados, bocas que serviam apenas para
pronunciar as palavras da lei39. O poder de julgar era, nestes termos, um poder
nulo – en quelque façon, nulle. Os membros do judiciário não detinham poder
criativo ou de imperium, restrito que estava aos legisladores.
O intuito não era o de remodelar o Antigo Regime, mas a criação de
um novo modelo de Estado e da constituição de um novo ordenamento jurídico
bem como de uma nova sociedade. Esta restrição interpretativa e a vinculação
da norma aos exatos contornos do texto da lei tinha como objetivos centrais a
atribuição de certeza e previsibilidade ao Direito.

1.4 Estágio atual da arte: Aproximação entre as tradições jurídicas

38

Os cargos de juízes eram propriedade particular, sendo os títulos comprados ou herdados,
capazes de gerar rendimentos pessoais que justificassem o investimento.
39
Segundo Montesquieu, “os juízes da nação são apenas (…) a boca que não pronuncia as
palavras da lei; são seres inanimados que não podem moderar nem sua força, nem seu rigor”
(MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural,
1973, p. 175).
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Conforme exposto, há relevantes distinções entre as tradições
jurídicas do common law e do civil law, provenientes das circunstâncias
culturais e políticas diametralmente contrapostas. Com efeito, a revolução
inglesa assumiu um caráter conservador, pretendendo manter o sistema
jurídico vigente com a promoção de necessários ajustes ao modo de exercício
do poder pelo monarca, especialmente sua submissão ao Direito comum
formado conjuntamente pelos legisladores e juízes40. Exemplo paradigmático
deste cenário foi a edição, em 1689, portanto, apenas um ano após a
Revolução, do Bill of Rights41, que estabeleceu proteção à pessoa e à
propriedade, além de garantias processuais, tendo limitado sobremaneira o
poder do Soberano. Na Europa continental, a seu turno, a revolução francesa
almejou a substituição do status quo, desconsiderando-se o passado e acabou
por ocasionar a queda do monarca e a instituição de um novo regime jurídico
construído pelo Poder Legislativo, que desponta como o novo centro irradiador
de poder do Estado, a Assembleia Soberana.
Os revolucionários pretenderam concentrar todo o poder no
Parlamento, utilizando-se das concepções da teoria da separação de poderes e
do princípio da legalidade, limitando os poderes do Judiciário, tendo em vista
que os juízes estiveram ao lado do Monarca nos seus atos autoritários, o que
resultou no sentimento de profunda desconfiança em relação a este Poder do
Estado. Dessas distinções históricas resultam significativas diferenças entre as
principais características destas tradições jurídicas.
No common law, o Direito sempre foi construído judicialmente, de
onde se extrai seu caráter eminentemente prático, ao passo que nos sistemas
40

“On the basis of the constitutional settlement of 1688 legislative power was vested not an
autocratic ruler but in an elected body which meant that the law-making process remained
subject to the control of the different groups and interests represented in Parliament. Moreover,
statutory enactments played a minor part in the general development of the law which
proceeded mainly on the basis of court decisions interpreting the common law. In any case, the
statutes adopted by Parliament had to be enforced by the courts which, although
acknowledging their duty to defer to the will of the legislature, would construe the statutory rules
in accordance with the rights and liberties protected by the established principles of the
common law unless Parliament explicitly stated that it wished to derogate from those liberties”)
(GROTE, Rainer. Rule of law, etat de droit and Rechtsstaat – The origins of the different
national traditions and the prospects for their convergence in the light of recent
constitutional developments. Disponível em: <www.eur.nl/frg/iacl/papers/grote.html>. Acesso
em: 30 de junho de 2015).
41
Íntegra disponível em http://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp; acessado em
22/01/2016.
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da tradição romano-germânica, a construção do Direito efetiva-se pela edição
de leis, atos normativos gerais e abstratos emanados do Poder Legislativo,
com base no saber jurídico transmitido pelos eruditos das Universidades,
sobressaindo seu caráter dogmático.
No que concerne à natureza da função jurisdicional, o common law
assume a teoria constitutiva, apesar de uma variação entre esta e a concepção
declaratória nos primórdios do seu desenvolvimento. Atribui-se aos julgadores,
nestes termos, uma ampla liberdade interpretativa quando da construção do
Direito.
No civil law, por sua vez, a concepção amplamente dominante era
aquela da mera declaração da norma previamente estabelecida pelo legislador,
vedando-se aos juízes que interpretem os textos das leis incidentes ao caso
concreto. Como o judiciário sempre esteve, na França, ao lado do Monarca na
defesa dos seus atos arbitrários e abusivos, os revolucionários desconfiavam
que sua atuação tenderia a interpretar as novas leis sempre de forma contrária
aos interesses da Revolução recém implantada. Daí decorre a utilização da
estrita separação de poderes de cariz montesquiano, afirmando-se que os
juízes deveriam atuar nos processos como seres inanimados, limitando-se
apenas a declarar as normas que eram contidas, pronta e acabadas, no texto
da lei, aplicando-as de forma mecânica, nos moldes da escola da exegese,
pois o Direito era concebido unicamente como a própria lei.
No common law, o stare decisis foi formulado para que se
concretizasse, na tradição anglo-saxônica, a certeza do Direito, a tutela da
segurança e o tratamento igualitário dos casos submetidos a julgamento. Estes
valores também estiveram presentes no civil law, mas a sua implementação se
deu de forma distinta, pela crença na completude do sistema, pelo movimento
de codificação do Direito e pela consagração da ideia de que todos são iguais
perante a lei.
Esta concepção do civil law, baseada na estrita e rigorosa separação
de poderes, não resistiu às diversas mudanças que ocorreram na seara jurídica
após o advento do constitucionalismo, do pós-positivismo e da nova visão
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atribuída à hermenêutica provocados, em grande medida, pela crescente
internacionalização cultural e comercial frutos do processo de globalização42.
Conforme será aprofundado nos próximos tópicos, o exercício da
função jurisdicional no civil law tem se aproximado43 daquela exercida pelos
juízes do common law, especialmente a partir da imprescindível tarefa
desempenhada pelo juiz na interpretação de todos os atos jurídicos a partir dos
ditames da Constituição, o que atrai a concepção da jurisdição como uma
função que cria o Direito, complementando a tarefa que se inicia pelas mãos do
legislador.

Por

conta

desta

equiparação

da

função

jurisdicional,

os

ordenamentos jurídicos do civil law têm adotado, em diferentes medidas44, o
mecanismo de vinculação aos precedentes.
Por outro lado, algumas características da tradição jurídica romanogermânica vem sendo incorporadas pelos países que compõem a common law,
especialmente uma maior manifestação das leis escritas. Em meados do
século XIX, mais precisamente nos anos de 1832, 1833 e 1852, aboliu-se por
meio da edição de statutes o formalismo exacerbado que prevalecia no
processo Inglês, permitindo-se o desenvolvimento do Direito material por meio
de atos normativos escritos. Em 1875 operou-se a uma reestruturação da
organização judiciária, por meio dos Judicature Acts.

42

FUNKEN, Katja. The best of both worlds – the tyrend towrads convergence of the civil
law and the common law system. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=476461. Acesso
em 30 de outubro de 2015. Ainda sobre os efeitos direitos globalização: “Essas consequências
são numerosíssimas e atuam sobre muitas e diferentes áreas do direito, de modo que aqui não
é sequer possível tentar o seu arrolamento, também porque o estudo desses fenômenos está
ainda em suas primeiras linhas e maiores aprofundamentos ocorrerão antes que se possa
realmente pensar em haver-se individualizado e definido os efeitos que a globalização produz
sobre o plano jurídico. Limitando o discurso àquilo que pode interessar ao processo civil,
podem ser sublinhados dois fenômenos particularmente importantes, que parecem destinados
a assumir relevância cada vez maior. O primeiro desses fenômenos é o rápido e forte
incremento da frequência de controvérsias internacionais. (...) O segundo fenômeno que ora se
analisa é a tendência à uniformidade cultural que começa a manifestar-se também no âmbito
da cultura jurídica” (TARUFFO, Michele. Il processo civile di civil lae e di common law: aspetti
fondamentali. In.: Sui Confini – Scritti sulla Giustizia Civile. Bologna: Il Mulino, 2002, p. 67-97,
Traduzido por Daniel Mitidiero na obra Processo civil comparado: Ensaios – Processo e
Direito. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 29-30).
43
V. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O processo civil brasileiro entre dois mundos. Revista
da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 4, n. 16, p. 11-22, 2001.
44
A vinculação de precedentes ocorre em todos os sistemas jurídicos, variando apenas a
intensidade com que essa vinculação ocorre. V. NOGUEIRA, Gustavo Santana. Precedentes
vinculantes no direito comparado e brasileiro. 2. ed., rev., atual. e amp. Salvador:
JusPodivm, 2015, p. 121.
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A Inglaterra aderiu, no inicio do século XX, ao Welfare State,
passando o Estado a promover o desenvolvimento social e econômico,
interferindo ativamente na vida econômica, política e social da Ilha45. Este novo
modelo de Estado revelou-se incompatível com a tipologia inicial do common
law, na medida em que a elaboração jurisprudencial e casuística do Direito não
atendia à nova exigência do Estado Regulador. As transformações idealizadas
passaram a ser crescentemente implementadas mediante atos administrativos
e legislativos escritos.
Diante deste cenário, tem sido corrente a afirmação em sede
doutrinária no sentido de uma aproximação entre os sistemas jurídicos, não
havendo mais civil law ou common law puros46.

1.4.1 Impacto do Neoconstitucionalismo

A gravidade dos acontecimentos históricos perpetrados na Europa
ocidental, em meados do século XX, pelos regimes totalitários, com destaque
para o Nazismo de Adolf Hitler e o Fascismo de Benedito Mussolini, fez com
que os operadores do Direito, assim como os filósofos e os cientistas políticos,
diagnosticassem a imprescindível necessidade de mudança paradigmática em
relação às concepções do Direito e da jurisdição.
No modelo do Estado Liberal as leis eram consideradas válidas de
acordo com um critério meramente formal e independentemente do seu
conteúdo, sendo apenas exigida a sua edição pelo Poder Legislativo, então
incumbido de ditar o Direito em sua plenitude. Como a lei era a fonte
predominante do Direito, todo o poder restava concentrado no Parlamento.
45

SCHUMPETER, Joseph E. On the concept of social value. Disponível em:
<http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/schumpeter/socialval.html> Acesso em: 05. jul.
2015.
46
Segundo Michele Taruffo, as diferenças fundamentais traçadas entre os dois tipos de
ordenamento “se mostram há tempos superadas e já incapazes de fornecer conhecimentos
acatáveis”, ensejando verdadeira crise dos modelos tradicionais (TARUFFO, Michele.
Observações sobre os modelos processuais de civil law e de common law. Revista de
Processo, vol. 110, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 143);
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Após o término da segunda grande guerra mundial os Estados
perceberam a necessidade de assegurar Direitos fundamentais dos seres
humanos nos diplomas jurídicos mais elevados de sua estrutura, incorporando
valores constantes apenas de documentos internacionais, como a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Nesta toada, as Constituições
assumem papel de relevo na ordem jurídica, sendo-lhes atribuída eficácia
normativa direta, sem necessidade de intermediação pelo legislador ordinário,
o que resulta em sua superioridade em relação às leis e demais atos
normativos ordinários.
A Constituição passa a ser encarada como a Lei Suprema e não
mais como uma mera carta política47, irradiando seus efeitos por todo o
ordenamento jurídico e sendo dotada de imperatividade, resultando sua
inobservância no cumprimento forçado pelos mecanismos próprios de coerção
disponibilizados pelo Direito. A este movimento convencionou-se chamar
Neoconstitucionalismo, sendo suas principais características a supremacia e a
força normativa da Constituição.
Desse novo modelo teórico decorre uma alteração significativa da
função atribuída aos juízes. Com a primazia da Constituição, o princípio da
legalidade assume outra conotação, deixando de se atribuir validade às leis
apenas por terem sido emanadas do poder a priori competente. Exige-se,
então, que o seu conteúdo seja condizente com as normas constitucionais que
veiculam Direitos fundamentais. Em outros termos, a substância da lei assume
papel de relevo, devendo restar conformada aos princípios de justiça infiltrados
na Constituição. O eixo central do Direito deixa de estar nas leis e passa a se
concentrar na Constituição, razão pela qual não se concebe mais a função
jurisdicional como mera declaração da lei, mas como aplicação do Direito de
acordo com as normas constitucionais, o que provoca alteração substancial no
modo de se encarar o processo48.
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A Constituição era fundamentalmente formada por regras formais e a ela não se atribuía
força normativa. Ela era vista como programa político que deveria inspirar a atuação do
legislador, contudo não podia ser invocada perante o Judiciário na defesa de direitos.
48
“A aproximação entre os estudos do processo e da Constituição, intensificada sobremaneira
a partir da segunda metade do século XX, gerou o surgimento do Direito Processo
Constitucional ou, simplesmente, processo constitucional, em costumeira referência doutrinária
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O dogma da separação de poderes nos moldes propostos por
Montesquieu perde sustentação, na medida em que os juízes não são mais
tidos por seres inanimados incumbidos de apenas declarar a vontade da lei,
sendo certo que ao exercer o controle da sua constitucionalidade, os juízes não
estão mais submetidos às leis. Com efeito, os Direitos fundamentais não valem
mais enquanto conformados às leis, mas estas que passam a ter suas esferas
de validade e eficácia condicionadas ao respeito aos Direitos fundamentais,
tendo o controle de constitucionalidade estendido sobremaneira a atividade
desempenhada pelo juiz na tarefa de concretização das normas.
Dentre as funções acrescidas aos membros do Poder Judiciário,
destacam-se a atividade contramajoritária, o exercício hermenêutico de criação
do Direito e a expansão da jurisdição constitucional. O judiciário passa, dessa
forma, a ter a incumbência de controlar a validade49 das leis infraconstitucionais
frente à Constituição, no exercício de sua função contramajoritária, na medida
em que maiorias eventuais do Parlamento podem representar sério risco à
concretude dos Direitos fundamentais ao editarem leis discriminatórias das
minorias. Mesmo a Constituição é tornada mais rígida, sendo exigido um
quórum qualificado para sua modificação pelo constituinte reformador,
distinguindo-se, portanto, do processo legislativo ordinário e até mesmo
excluindo algumas matérias tidas por essenciais, as cláusulas pétreas, do jogo
político.
da atualidade. A rigor, ao se falar em processo constitucional, não se cogita de um ramo
autônomo do Direito, mas de uma visão técnica e científica, que se acentuou com a tendência
da constitucionalização do ordenamento jurídico, surgida após a segunda guerra mundial, ao
se configurar constitucionalmente o Estado Democrático de Direito. Portanto, em noção ampla,
pode-se considerar o processo constitucional estudo metodológico e sistemático pelo qual o
processo é examinado em suas relações diretas com as normas da Constituição, formatando a
principiologia normativa do devido processo constitucional (ou modelo constitucional do
processo), o que abrange o processo constitucional jurisdicional, o processo constitucional
legislativo e o processo constitucional administrativo” (DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. A
constitucionalização do novo Código de Processo Civil. In.: MACÊDO, Lucas Buril de;
PEXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (Org.). Parte Geral. Coleção novo CPC, Doutrina
Selecionada. 2. ed., rev. e atual. Salvador: JusPodium, 2016, p. 296).
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Imperioso destacar que o controle da validade dos atos de império do Estado remonta, no
common law, ao século XVII, quando, por meio da Revolução Gloriosa de 1688, os atos do
Monarca restaram limitados pelo direito comum produzido pelo trabalho conjunto dos
parlamentares e dos juízes. Posteriormente, esta noção foi expandida para as colônias
inglesas, que foram proibidas de editarem atos contrários ao direito da metrópole, dando
origem à Supremacy oh the English Parliament. Especificamente nos Estados Unidos da
América, esta concepção veio a ensejar, quando de sua independência, o judicial review
embasado na Supremacy of the Judiciary, em razão da influência que a teoria da separação
dos poderes teria em terra norte-americana.
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Com efeito, o exercício da democracia não se limita apenas a um
processo de decisão marcado por eleições periódicas e pela regra da maioria.
A leitura constitucional da democracia exige que os Direitos fundamentais das
minorias sejam respeitados, cabendo ao Poder Judiciário esta análise50.
Quanto ao ponto, assume relevo a análise do contraditório como mecanismo
de participação e abertura democrática51 no processo judicial, como será visto
nesta pesquisa.
É elementar que se perceba que a atividade jurisdicional, nesta
acepção definidora da constitucionalidade dos atos do Estado, assume
inegável carga de criação do Direito. Ao aplicar o Direito em um dado caso
concreto que lhe fora submetido, o juiz não mais se limitará a reproduzir o texto
da lei, devendo confrontá-lo com outros elementos, em especial – para o que
nos interessa neste ponto do trabalho –, com a Carta Maior, assumindo tal
tarefa inegável postura de criação da norma jurídica. Os poderes conferidos
aos juízes, neste sentido, foram ampliados substancialmente.
E o sistema brasileiro possui ainda uma peculiaridade que distancia
nossos juízes, ainda mais, daquele estereótipo idealizado pelo Estado
Legislativo. Trata-se do controle difuso de constitucionalidade, de inspiração
estadunidense, pela qual se atribui a todos os magistrados ordinários o dever
de controlar a validade de qualquer ato normativo frente à Constituição,
deixando de aplica-los aos casos concretos que lhes são submetidos à análise,
na hipótese de considera-la inconstitucional.
50

Esta solução não é imune a críticas, havendo quem sustente o caráter antidemocrático da
invalidação de leis (aprovadas nas casas legislativas mediante deliberação de representantes
do povo legitimados constitucionalmente por milhares ou milhões de votos) por meio de
decisões judiciais de um ou de alguns poucos juízes, que não foram eleitos pelos destinatários
das normas. Neste sentido: “The root difficulty is that judicial review is a counter-majoritarian
force in our system. (…) When the Supreme Court declares unconstitutional a legislative act or
the action of an elected executive, it thwarts the will of representatives of the actual people of
the here and now; it exercises control, not in behalf of the prevailing majority, but against it.
That, without mystic overtones, is what actually happens. (…) it is the reason the charge can be
made that judicial review is undemocratic”) (BICKEL, Alexander. The least dangerous branch.
New Haven: Yale University Press, 1986. p. 16-17).
51
“[n]o princípio da soberania popular, segundo o qual todo o poder do Estado vem do povo, o
direito subjetivo à participação, com igualdade de chances, na formação democrática da
vontade, vem ao encontro da possibilidade jurídico-objetiva de uma prática institucionalizada de
autodeterminação dos cidadãos. Esse princípio forma a charneira entre o sistema dos direitos e
a construção de um Estado de direito” (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre
facticidade e validade. Trad. bras. de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1997. vol. 1, p. 212).
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1.4.2 A recepção do Pós-positivismo

Como destacado, a recepção do neoconstitucionalismo provocou
relevantes transformações no Estado e repercutiu por todo o ordenamento
jurídico e por toda a ciência do Direito. Com efeito, uma das principais
repercussões do neoconstitucionalismo foi a substituição do modelo positivista
de compreensão das normas jurídicas pelo pós-positivismo.
Concebido no início do século XIX, o positivismo jurídico recebeu os
influxos da ciência moderna52 e defendia a utilização da razão humana como
forma de dominação da natureza e superação do mundo mítico e seus
conceitos metafísicos através de raciocínios matemáticos, exatos e objetivos. O
universo jurídico deveria ser embasado em dados positivos ao invés de
argumentos

de

autoridade

ou

especulações

abstratas

derivadas

de

representantes de Deus na Terra. Percebe-se, portanto, a nítida influência do
pensamento liberal iluminista que embasou as revoluções perpetradas no velho
continente.
Os

idealizadores

do

positivismo

almejaram

substituir

o

jusnaturalismo, pensamento jurídico dominante desde o século XVI que se
fundava em princípios de justiça universalmente aceitos, próprios da filosofia
natural, sendo as principais críticas formuladas o seu caráter anticientífico e a
estruturação metafísica do pensamento. O apogeu do positivismo jurídico foi
alcançado por Hans Kelsen em sua teoria pura do Direito, onde se consolidou a
necessidade de distanciamento entre a ciência do Direito – composta
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Segundo Zygmunt Bauman, “a ciência moderna nasceu da esmagadora ambição de
conquistar a natureza e subordiná-la às necessidades humanas” (BAUMAN, Zygmunt.
Modernidade e ambivalência. Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
1999, p. 48. No mesmo sentido: “no trajeto para a ciência moderna, os homens renunciaram ao
sentido e substituíram o conceito pela fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade”
(ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Trad. Guido
Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 7).
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exclusivamente por normas jurídicas constante do ordenamento jurídico – e a
realidade social53.
Com o passar do tempo, a teoria positivista veio a assumir diversas
vertentes (como o legalista, o culturalista, o sociólogo, o social, entre outros),
mas elas tinham como base comum a exclusão de argumentos subjetivistas na
construção do saber jurídico. Estas considerações valorativas deveriam,
portanto, ser apartadas da ciência do Direito e ser estudadas pela filosofia ou
pela política, ciências que restaram afastadas do trato jurídico. Daí a defesa de
Hans Kelsen no sentido da teoria pura do Direito, afastando-o dos critérios
morais e dos valores transcendentes.
No entendimento positivista, o Direito vigente é compreendido como
um sistema de enunciados jurídicos sem lacunas, representado nos códigos54,
entendido como arcabouço jurídico completo, perfeito e acabado. Toda e
qualquer questão jurídica já teria sido prevista pelo legislador e constava do
sistema jurídico, devendo as lacunas aparentes serem resolvidas pelas normas
de integração constante do próprio sistema, como o costume, os princípios
gerais de Direito e a analogia55. De modo algum, portanto, haveria o juiz de
exercer tarefa interpretativa ou valorativa. O desejo pela objetividade científica
ensejou a equiparação do Direito à lei, reduzindo a sua aplicação ao processo
mecânico da subsunção.
Em meados do século XX, por conta das já mencionadas barbáries
que foram perpetradas, sob o manto da legalidade, pelos regimes de exceção
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Nesse sentido, observa Friedrich Müller que o positivismo, ao compreender a norma jurídica
como algo que deve ser considerado em si mesmo, separada da realidade e preexistente aos
fatos, desencadeou a redução, senão a perda, da normatividade jurídica. E a decisão jurídica
concreta, vista como mera aplicação lógica, por meio da subsunção da norma ao caso
concreto, pareceu estabelecer uma justaposição entre o direito e a realidade, sem que se
relacionassem, pois um não necessitaria do outro (MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do
direito. Trad. Peter Naumann e Eurides Avance de Souza. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, p. 19-21).
54
Não é demais recordar que o neoconstitucionalismo empreendeu significativa mudança na
estrutura do ordenamento. É que no Estado Legislativo o eixo central do sistema jurídico era o
código civil, cujo principal exemplo histórico foi o Code Civil, ou código napoleônico, editado na
França em 21 de março de 1804, e, mediante a consolidação do neoconstitucionalismo e o
estabelecimento do Estado Constitucional, o centro de estruturação do ordenamento passa a
ser a Constituição, que irradia seus efeitos por todo o sistema.
55
V. art. 4º da LINDB, DL 4.657/42: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo
com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. O caráter supletivo da
jurisprudência como fonte do Direito decorria do costume judicial.
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na Europa continental, e sob o influxo dos novos ares lançados pelo
neoconstitucionalismo, esta concepção do Direito entra em declínio. Conforme
afirmado, o neoconstitucionalismo promoveu a constitucionalização dos
Direitos fundamentais do homem, reaproximando o Direito da moral.
Essas novas reflexões resultaram na substituição da legalidade
estrita (o que não significa o desprezo ao Direito legislado) pela necessária
incidência da teoria da justiça, com especial destaque para o aperfeiçoamento
da teoria dos Direitos fundamentais, fazendo surgir a compreensão dos
princípios jurídicos como espécie de norma, ao lado das regras. O Direito deixa
de ser entendido como sinônimo de lei e passa a ser visto como o resultado da
combinação de alguns elementos.
Ainda, as profundas transformações políticas e sociais que
ocorreram no século XIX provocaram, no início do século XX, a reflexão dos
juristas a respeito das situações fáticas, cada vez mais frequentes, que não
encontravam respostas claras no ordenamento jurídico, que àquela altura se
restringia ao código. Neste cenário, chega-se à conclusão que a lei não era
capaz de abranger e dar resposta a todas as contingências fáticas do mundo
empírico.
As peculiaridades e especificidades dos casos submetidos à análise
deixavam os juízes de “mãos atadas” pelo modelo silogístico do positivismo.
Neste ambiente, surgem defensores de um abrandamento da teoria clássica da
separação de poderes, sustentando a necessidade de ampliação dos poderes
dos juízes, livrando-os dos grilhões da lei e tornando-os agentes mais próximos
da realidade social que se espelhavam nas pilhas de processos que
aguardavam julgamento.
Como

consequência

deste

cenário,

empreendeu-se

a

uma

significativa alteração da técnica legislativa. Como o positivismo apregoava a
completude e onipotência da lei, esta era formulada de modo casuístico,
qualificando-se, na própria lei, os fatos e a disciplina da consequência jurídica
daí decorrente. Admitindo-se que, diante da dinamicidade que a sociedade
moderna, industrializada e globalizada, se modifica, o legislador encontra-se

52

constantemente em mora na regulamentação dos fatos vivenciados na
sociedade, passou este a reconhecer sua impotência para regular todas as
situações concretas, bem como a se utilizar, em alguns casos, da técnica
aberta de regulamentação, mediante o manejo de conceitos vagos e
imprecisos, o qual se convencionou chamar de cláusula geral ou conceitos
jurídicos indeterminados56, que demandam a complementação judicial de
acordo com as particularidades de cada caso concreto, atribuindo-se, portanto,
maior liberdade e poderes aos juízes no exercício da função jurisdicional.
O reconhecimento da incompletude do código para a satisfação de
todos os interesses da sociedade produziu ainda outro efeito, para além do
manejo da técnica aberta de redação do texto da lei. Trata-se da edição de leis
específicas, que atendem às peculiaridades das causas que resultaram em sua
edição, como ocorreu com o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da
Criança e do Adolescente, dentre vários outros. Consequências diretas deste
fenômeno são: i. a perda da centralidade e onipotência do Código Civil, em
complementação à compreensão da Constituição como figura central do
ordenamento; e ii. a atualização potencial do ordenamento às alterações
constantes que se operam na sociedade.
No entanto, a principal consequência do pós-positivismo na teoria
das normas consiste na compreensão da distinção entre o texto dos atos
normativos e a norma que dele resulta. Com efeito, a norma não se identifica
com o seu texto e demanda o exercício de uma atividade criativa do intérprete,
diferente do paradigma do positivismo, onde havia, como afirmado há pouco,
56

Nos termos apresentados por Judith H. Martins-Costa, as cláusulas gerais se constituem em
técnica legislativa, característica da segunda metade do século passado, e se definem por
serem “(…) janelas, pontes e avenidas dos modernos códigos civis. Isto porque conformam o
meio legislativamente hábil para permitir o ingresso, no ordenamento jurídico codificado, de
princípios valorativos, ainda inexpressos legislativamente, de standards, máximas de conduta,
arquétipos exemplares de comportamento de deveres de conduta não previstos
legislativamente (e, por vezes, nos casos concretos, também não advindos da autonomia
privada), de direitos e deveres configurados segundo os usos do tráfego jurídico, de diretivas
econômicas, sociais e políticas, de normas, enfim, constantes de universos metajurídicos,
viabilizando a sua sistematização e permanente ressistematização no ordenamento positivo”. A
autora adverte, entretanto, que as cláusulas gerais, porque proporcionam intencional
imprecisão dos termos da fattispecie que contêm, podem gerar certa incerteza da efetiva
dimensão dos seus contornos: “o problema da cláusula geral situa-se sempre no
estabelecimento dos seus limites” (MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado como um
“sistema em construção”. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, vol. 15,
1998, p. 24).
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um acoplamento perfeito da norma ao texto da lei, que identificava e
conformava aquela. No pós-positivismo, a seu turno, o texto da lei serve
apenas como o início, o ponto de partida, da tarefa do aplicador do Direito que
deverá, por exemplo, empreender à conformação do texto normativo aos
ditames constitucionais.
A norma passa a ser compreendida como o resultado da
interpretação que o operador do Direito desenvolve ao concretizar o comando
abstrato, possibilitando sua adequada aplicação aos casos concretos. Segundo
Friedrich Müller, a norma é composta do “programa normativo” e do “âmbito
normativo”, sendo o primeiro, a “forma linguística de uma norma”, e o segundo,
“um projeto tipificador no campo das possibilidades reais daquilo que aparece
regulado realmente como caso particular no âmbito de validade da norma
concretizada”57.
E esta atividade interpretativa desenvolvida no intuito de concretizar
o texto da norma assume, no paradigma atual do pós-positivismo sintonizado
com

o

neoconstitucionalismo,

vital

importância

na

praxe

jurídica

contemporânea, devendo ser estudada com vistas a viabilizar a sua adequada
compreensão. É a este mister que se destina o próximo item.

1.4.3 A Hermenêutica Jurídica e a interpretação lógico-argumentativa

Outra

significativa

neoconstitucionalismo

refere-se

consequência
à

nova

do

compreensão

advento

do

em

da

torno

hermenêutica jurídica e da atividade desenvolvida pelo intérprete quando da
aplicação da norma jurídica. Neste sentido, a interpretação deixa de ser tida
como mero ato de conhecimento e revelação da norma e passa a ser encarada
como ato de criação da norma, mediante atos exercidos pelo intérprete.
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MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. Trad. Peter Naumann e Eurides Avance
de Souza. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, p. 187 e 194.
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Conforme exposto, a tradição jurídica do civil law se estruturou a
partir da teoria da separação dos poderes que empreendia uma rígida divisão
das funções do Estado. Nesta toada, cabia ao judiciário a resolução dos
conflitos de interesses que lhe eram apresentados mediante a reprodução dos
comandos legais, pois, segundo esta concepção, a legislação era clara e
completa, equivalendo ao próprio Direito. O legislador acumulava as funções
de redigir o texto e lhe outorgar sentido, consubstanciando a supremacia do
Parlamento frente ao Judiciário.
Vedava-se aos juízes o exercício da interpretação dos textos
normativos, pois os revolucionários desconfiavam que esta atividade poderia
fragilizar os objetivos idealizados pela Revolução, tendo em vista que os
membros do judiciário sempre estiveram ao lado do monarca deposto. Dessa
forma, a Lei Revolucionária de agosto de 1790 previu a remessa do processo
ao Legislativo, em caso de obscuridade ou dúvida quanto ao texto da norma a
ser aplicada, afirmando expressamente que “os tribunais judiciários não
tomarão parte, direta ou indiretamente, no exercício do poder legislativo, nem
impedirão ou suspenderão a execução das decisões do poder legislativo”; que
“reportar-se-ão

ao

corpo

legislativo

sempre

que

assim

considerarem

necessário, a fim de interpretar ou editar uma nova lei”, nos termos dos artigos
10 e 12, respectivamente, de seu título II.
Criou-se, ainda, a corte de cassação, situada na estrutura do Poder
Legislativo, cuja função consistia na limitação do Poder Judiciário mediante a
cassação de eventuais decisões proferidas por aquele poder que destoassem
da intenção do Legislativo mediante o exercício da interpretação pelo
Judiciário,

protegendo-se,

desta

feita,

a

supremacia

da

lei,

em

complementação à interpretação autorizada.
A história mostra que a Cour de Cassation francesa, assim como a
Corte di Cassazione italiana e a Casa de Suplicação de Portugal, de órgãos
destinados a simplesmente anular a interpretação equivocada passaram a
órgãos de definição da interpretação correta, participando do processo de
produção de decisões judiciais. Assumiram, desta forma, natureza jurisdicional
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e passaram a exercer a função de tribunal de cúpula do sistema, com a
incumbência de ditar e assegurar a interpretação correta da lei.
Diante do sistema fundado na supremacia do Legislativo, sendo as
leis e os códigos absolutamente claros e completos, equivalendo ao Direito a
ser aplicado, a atividade dos juízes era reduzida à mera declaração desta
norma que já havia sido integralmente elaborada pelo legislador, mediante o
processo lógico-dedutivo do silogismo. Vigorava neste período histórico a teoria
cognitivista, pois ao juiz competia conhecer, para depois declarar, a norma que
se encontrava já posta na lei.
Não haveria, como intuitivo, qualquer liberdade aos juízes no
exercício da função jurisdicional, prevalecendo a concepção sustentada pela
Escola da Exegese de neutralidade dos juízes e reprodução do sentido exato
da lei. Sendo vedada a busca por elementos externos ao texto da lei, a
interpretação assumia um caráter formal de individualização e explicitação do
significado da norma, implícito e objetivamente constante da lei.
Nesta empreitada de descoberta da norma imanente ao texto da lei,
que, por sua vez, é o resultado do empenho racional e evolutivo do legislador,
e integra um sistema global, harmônico e coerente, foram disponibilizados aos
intérpretes os elementos gramatical, lógico, histórico e sistemático, sempre
voltados à revelação dos propósitos do legislador.
Nos séculos XVIII e XIX, abandonou-se a ideia de que a
interpretação se limitava a uma operação quase mecânica de subsunção do
fato à norma, concretizada em um silogismo judicial, para vir à tona uma
corrente doutrinária que rechaçava a interpretação como lógica dedutiva,
atribuindo maior relevância aos fins, valores, interesses da sociedade quando
da interpretação e aplicação do Direito. Com isso, era atribuído pouco valor aos
comandos constantes das leis e defendia-se uma ampla e irrestrita liberdade
aos juízes para atribuírem significados à lei. Estas foram as concepções
sustentadas,

na

Alemanha,

jurisprudência dos valores.

pela

jurisprudência

dos

interesses

e

a
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É bom de ver que estas novas teorias a respeito da interpretação
atribuíram uma nova função aos julgadores, que passaram a ter o poder de
produzir o Direito independentemente, e mesmo em sentido contrário da lei.
Nestes termos, a função dos juízes migra de um extremo – o da mera
declaração da norma que já se encontrava pronta na lei – ao extremo oposto,
que defende a desvinculação dos juízes aos ditames da lei quando da criação
do Direito.
No século XX, as teorias antiformalistas deram lugar às teorias
normativistas, tendo Hans Kelsen como o maior expoente da nova corrente,
que defendia a necessidade de separação entre Direito e moral, como
abordado no tópico anterior.
Com a queda do dogma da identidade entre a lei e o Direito,
operada sobretudo pelo advento do pós-positivismo58, a teoria da interpretação
evoluiu e passou a admitir que o intérprete constrói a norma a partir de alguns
elementos, sendo o texto da lei apenas um deles, o seu ponto de partida.
Torna-se imprescindível compreender que o enunciado textual não apreende a
norma, logo, esta não há de ser descoberta nas entranhas daquele. A norma
não se encontra ensimesmada no texto, e não existe antes da empreitada
interpretativa. Com efeito, não existe norma em abstrato, mas apenas textos.
As normas são frutos de uma outorga de sentido aos textos, realizada pelos
intérpretes após a análise do quadro fático que lhe é subjacente e reclama a
sua concretização.
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“Notwithstanding the early hopes of revolutionary codifiers, all codified systems have for long
fully acknowledged the need for interpretation, for it is necessary to resolve emerging
ambiguities, obscurities and indeterminacies in the provisions of the codes. Resolving these in a
rational and responsible way, however, proves to be both a matter of elucidating the law
through expounding its underlying principles in a way that reveals and preserves or even
constitutes it as a rationally coherent body of law and a matter – an increasingly urgent one – of
ensuring that legal rules and principles march in reasonable time with evolving or developing
societal needs. This interpretational role has been at its most expansive where the written law is
most skeletal and, not surprisingly, has become particularly evident (and urgent) in the
development of public law, first through administrative tribunals in the nineteenth and earlier
twentieth centuries, and then additionally and yet more fundamentally through constitutional
tribunals and courts in the post-1945 period”) (BANKOWSKI, Zenon; MACCORMICK, Neil;
MORAWSKI, Lech; MIGUEL, Alfonso Ruiz. Precedent in the United Kingdom. In:
MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert. Interpreting precedents: a comparative study.
London: Dartmouth, 1997, p. 484).
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A atividade jurisdicional, nestes termos, passa a significar a
reconstrução do sentido normativo das proposições e dos enunciados fáticojurídicos. Assim sendo, o Direito deixa de ser ditado apenas pelo Parlamento e
passa a ser construído pelo trabalho conjunto de legisladores e juízes, que
passam a atuar em complementação. Os membros do Judiciário superaram a
desconfiança institucional e social, deixando de apenas descobrir a norma e
tão somente declará-la, e assumiram a relevantíssima função de criação do
Direito ao lado do legislador.
Neste cenário de dissociação entre texto e norma jurídica, sendo
esta decorrente da outorga de sentido atribuído pelo intérprete, a tarefa de
interpretar passa a ser tida como um procedimento lógico-argumentativo59.
Antes de ser interpretado e aplicado, o texto da lei é apenas um aglomerado de
signos linguísticos que aprisionam uma multiplicidade de significados possíveis,
a depender da equivocidade e plurissignificatividade do enunciado linguístico60.
Incumbe ao intérprete o mister de individualizar estes possíveis significados,
atribuindo sentido ao texto e possibilitando sua incidência no caso concreto,
agora sob o veste de norma jurídica.
Diante desta constatação da necessidade de incidência da realidade
dos fatos no ato de concretização da norma – é dizer, de seu aspecto
pragmático - a doutrina passou a sustentar a superação do método
interpretativo sustentado pela hermenêutica clássica, fracionado entre atos
59

A empreitada hermenêutica deve seguir as normas da lógica, uma vez que, apesar de a
interpretação e a aplicação do Direito não poderem ser realizadas puramente pela lógica
formal, não podem fugir a regras como o respeito das conclusões às premissas; e seguir as
normas da argumentação, pois a significação construída precisa estar fundamentada, é preciso
se convencer da adequação às regras impostas pelo sistema jurídico, pela lógica e pela
linguagem, além, é claro, de convencer da adequação da norma jurídica às circunstâncias do
caso concreto.
60
Com efeito, a liberdade na interpretação jurisdicional será tanto maior quanto mais vagos
forem os termos constantes do texto normativo. Os graus de vagueza (ou de indeterminação)
conduzem o julgador a perquirir, com mais ou menos profundidade e extensão, o significado do
texto normativo, atribuindo-lhe cargas de conteúdo valorativo, na medida em que for necessário
o preenchimento do conteúdo semântico dos conceitos, a fim de que possa encontrar uma
solução – a melhor – para o caso concreto em julgamento. Para realizar o mencionado
preenchimento do conteúdo semântico do texto normativo, o juiz reconhece um feixe de
opções (= soluções) possíveis e conclui por apenas uma. Neste sentido, Humberto Theodoro
Junior afirma que “todas as leis de direito são de certa forma dotadas de certa imprecisão, cujo
grau pode variar, mas cuja presença nunca poderá ser evitada. O que varia é, pois, o volume
da indeterminação, nunca a sua presença.” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Repercussão
geral do Recurso Extraordinário (Lei nº 11.418) e Súmula Vinculante do Supremo Tribunal
Federal (Lei nº 11.417). Revista IOB de Direito Civil e Processual Civil, nº 48, 2007, p. 106).
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sequenciais de compreensão, interpretação e aplicação, pela concentração
destas etapas em um único ato, utilizando-se dados da filosofia da linguagem61,
especialmente após o reconhecimento do linguistic turn.
Ao decidir os processos que lhes são postos, portanto, o juiz deverá
complementar o trabalho do legislador, mediante a interpretação do texto por
este produzido. Inegavelmente, nesta empreitada interpretativa, os juízes
gozam de certa margem de liberdade62 para a definição dos significados
possíveis ao texto. Mas esta liberdade não pode ser ilimitada63, sob pena de se
admitir o exercício abusivo do poder, ou mesmo o cometimento de
arbitrariedades, o que se revela incompatível com o paradigma do Estado
democrático de Direito. Surge, nestes termos, o dever do Estado-juiz de
justificar as suas escolhas, apresentando, de forma argumentativa, as razões
que embasam a individualização e a valoração atribuída ao texto da lei.

1.4.4 Abertura do sistema provocada pela nova compreensão do Direito
na tradição jurídica romano-germânica
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Segundo Friederich Müller, “todo trabalho jurídico ocorre dentro da linguagem: é uma forma
especial de linguagem, um conjunto específico de jogos de linguagem” (MÜLLER, Friedrich.
Teoria estruturante do direito. Trad. Peter Naumann e Eurides Avance de Souza. 3. ed. São
Paulo: Ed. RT, p. 291).
62
Como pontuado por Aluisio Gonçalves de Castro Mendes: “Dentro da visão clássica da
separação de poderes, caberia ao Poder Judiciário tão somente a interpretação das normas
editadas pelo Poder Legislativo. Não se pretende, naturalmente, neste momento se resolver
um quadro mais complexo em torno da questão. Mas, de antemão, pelo menos duas hipóteses
podem ensejar uma atividade inovadora por parte do Poder Judiciário: (a) quando os preceitos
estabelecidos pelo Legislador ensejarem diversidade de interpretação, de modo que haja a
necessidade de se fixar o devido balizamento e padrão normativo de conduta e seja o Poder
Judiciário provocado a fazê-lo; (b) quando o caso concreto não se enquadrar em preceito
legislativo anterior e houver demanda sobre a questão, levando o Poder Judiciário, diante da
proibição do non liquet, a enfrentar pioneiramente o assunto” (MENDES, Aluisio Gonçalves de
Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: sistematização, análise e
interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 79-80).
63
“De fato, o reconhecimento de que é intrínseco em todo ato de interpretação certo grau de
criatividade – ou, o que vem a dar no mesmo, de um elemento de discricionariedade e assim
de escolha -, não deve ser confundido com a afirmação de total liberdade do intérprete.
Discricionariedade não quer dizer necessariamente arbitrariedade, e o juiz, embora
inevitavelmente criador do direito, não é necessariamente um criador completamente livre de
vínculos” (CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris
Editor, 1992, p. 23-24).
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Procurou-se demonstrar nos últimos itens que o advento e
consolidação do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo e da hermenêutica
lógico-argumentativa acarretaram mudanças paradigmáticas a respeito das
teorias da Constituição, da norma e da interpretação, provocando uma guinada
na compreensão do Direito pela família romano-germânica do civil law.
O anseio dos revolucionários franceses de supremacia do
Legislativo em relação à definição do Direito, que posteriormente veio a ser
transformado em verdadeiro dogma, não se sustenta mais, tendo sucumbido
diante do impacto provocado pelas mencionadas alterações.
Com efeito, o princípio da legalidade assume nova leitura no sistema
jurídico contemporâneo, especialmente em função da relação de subordinação
que mantém em relação à Constituição. O Direito deixa de ser formulado
exclusivamente pelo Poder Legislativo e passa a ser construído mediante o
trabalho conjunto de juízes e legisladores. A recepção do constitucionalismo
contemporâneo

e

o

modo

de

atuação

judicial

consubstanciado

na

concretização das regras abertas, assim editadas propositalmente pelo
Legislativo, culminaram em uma magistratura que passa a atuar como
garantidora
Constituição,

da

concretização

postura

dos

absolutamente

Direitos
distinta

fundamentais
daquela

situados

almejada

na

pelos

idealizadores do civil law.
Ocorre que esta nova forma de se compreender o Direito também
provoca algumas mazelas, ao menos de forma potencial, à estrutura jurídica,
com especial destaque à segurança jurídica e à isonomia prometidas pela
Constituição. A abertura do sistema, ao passo que possibilita a aproximação
entre o Direito e a moral, também provoca uma potencial insegurança jurídica e
tratamento jurídico distinto a jurisdicionados que se encontram em situações
fáticas idênticas, na medida em que a tarefa de fechar o sistema compete aos
juízes. O ponto de tensão se encontra na extensão da liberdade que se
concede aos juízes

nesta tarefa interpretativa do texto quando da

concretização, da criação da norma.
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Uma vez que as leis contém apenas o início do processo
interpretativo, que será complementado em juízo, os jurisdicionados não
poderão orientar suas condutas com segurança se cada juiz tiver liberdade
irrestrita para definir o conteúdo das normas. No mesmo sentido, a isonomia
será desrespeitada se em casos idênticos as partes receberem respostas
distintas do judiciário em função dos juízes terem chegado a conclusões
opostas após percorrerem todo o iter procedimental da interpretação.
Nos tópicos que seguem, serão abordadas as justificativas de
mecanismos destinados a restringir a liberdade dos juízes no ato de
concretização

das

normas,

bem

como

a

análise

dos

mecanismos

eventualmente existentes no ordenamento jurídico vigente no Brasil e seus
requisitos de eficácia. Quanto ao ponto, houve nítida aproximação entre as
tradições jurídicas do common law e do civil law em relação à função exercida
pelos juízes.
Na tradição jurídica do common law, como mencionado, há a
previsão do stare decisis destinado a conferir unidade ao Direito e
uniformização dos provimentos jurisdicionais, sustentando-se, desde 1861, a
obrigatoriedade de observância da norma jurídica fixada no precedente em
relação aos demais casos análogos supervenientes. Em relação ao civil law, a
seu turno, essa vinculação aos julgamentos pretéritos vem recebendo, de
forma acentuada, atenção especial por parte dos operadores do Direito.
A principal razão de se pensar na vinculação aos precedentes no
civil law decorre da má compreensão da liberdade judicial quando da tarefa de
concretização da norma, resultando em um estado caótico de divergência
jurisprudencial, ainda mais acentuado pelo fenômeno do elevadíssimo número
de demandas que vem sendo propostas, fazendo surgir a necessidade de
uniformização das decisões proferidas pelo Poder Judiciário quando do
exercício da tutela jurisdicional.
O aumento de atribuições conferidas ao Estado, com a instituição de
um constitucionalismo compromissório e dirigente, trouxe ao âmbito público
matérias antes reservadas à esfera privada, o que fez com que o polo de
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tensão, que no Estado Liberal se manteve no Legislativo e no Estado Social, no
Executivo, migrasse para o Judiciário. Este fato vem gerando um aumento
considerável no número de demandas, forte no papel transformador que o
Direito passou a assumir. Acrescenta-se a este cenário a complexidade das
sociedades contemporâneas, o que resulta no advento de conflitos complexos,
variados e em grande quantidade.
Diferentemente do que ocorria até meados do século passado, em
que os litígios consistiam, predominantemente, em conflitos privados e
individuais, relacionados a Direitos de propriedade, de família, contratuais,
possessórios, os litígios contemporâneos envolvem a concretização de Direitos
de conteúdos os mais diversificados (saúde, habitação, educação, informática,
novos formatos de famílias) e, principalmente, caracterizam-se por alcançar um
grande número de pessoas, os chamados “conflitos de massa64”.
No caso específico do Brasil, há de ser ressaltado o significativo
incremento de direitos operado pela Constituição de 1988 e o movimento de
ampliação do acesso à justiça que se deu de forma conjunta no texto
constitucional e na legislação infraconstitucional. Como resultado da soma
desses fatores, foi verificada a crescente busca pela solução do Poder
Judiciário e a consequente proliferação dos processos de massa, assim
entendidos os conflitos que se estendem por toda a sociedade, sendo
alcançada a esfera jurídica de várias pessoas, ensejando a propositura de
milhares, por vezes milhões, de processos em que se discutem Direitos
individuais homogêneos.
Este recente interesse do legislador brasileiro pela instituição de um
sistema de precedentes não é o suficiente para nos retirar do grupo de países
que adotam o modelo jurídico do civil law, pois o produto legislativo ainda
64

“Do ponto de vista social, significaram o reconhecimento e a necessidade de tutela de
interesses espalhados e informais voltados a necessidades coletivas, sinteticamente referíveis
à qualidade de vida. Interesses de massa, que comportam ofensas de massa e que colocam
em contraste grupos, categorias, classes de pessoas. Não mais um feixe de linhas paralelas,
mas um leque de linhas que convergem para um objeto comum e indivisível. Aqui se inserem
os interesses dos consumidores, ao meio ambiente, dos usuários de serviços públicos, dos
investidores, dos beneficiários da previdência social e de todos aqueles que integram uma
comunidade compartilhando de suas necessidades e seus anseios” (GRINOVER, Ada
Pellegrini. A ação civil pública no STJ. In: STJ 10 anos: obra comemorativa: 1989-1999.
Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2000, p. 99).
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exerce significativa influência em nosso ordenamento jurídico, sendo certo que
a eficácia vinculatória objeto deste estudo vem sendo introduzido no
ordenamento por meio de atos normativos oriundos do Legislativo.
Ademais, a eficácia vinculatória a certos pronunciamentos judiciais
não é absolutamente estranha em nosso ordenamento. Como visto, desde a
época do Brasil-Império já se previa mecanismos de vinculação, como os
assentos e, mesmo que a eficácia vinculatória tenha sido alijada durante certo
período de nossa história, já de algum tempo vislumbra-se uma progressiva
escalada de força atribuída a certos pronunciamentos judiciais.
Conforme mencionado em item anterior, a legislação brasileira
sofreu inúmeras alterações com vistas à promoção da uniformização e
previsibilidade das decisões que emanam do Judiciário, em homenagem às
garantias constitucionais da isonomia e da segurança jurídica. No entanto,
estas inovações legislativas ainda não surtiram os efeitos almejados, sendo
corriqueiro encontrarmos decisões judiciais que desrespeitam entendimentos
consolidados nos tribunais superiores incumbidos pela Lei Maior de uniformizar
a interpretação da lei federal e zelar pelo respeito à Constituição.
Não há dúvida que a mera modificação do texto da lei não será
suficiente para tornar efetivo o respeito ao sistema de precedentes que se vê
consolidado no Código de Processo Civil de 2015. Faz-se necessário que se
empreenda a uma mudança cultural dos nossos operadores do Direito, o que
evidentemente demandará ainda algum tempo de maturação.
Nesta toada, será imprescindível, dentre outras posturas, que se
modifique a forma como os julgados paradigmáticos dos nossos tribunais são
recebidos pela comunidade jurídica. Neste mister, torna-se urgente a adequada
compreensão da função que foi deferida pela Constituição.
Se, de um lado, atribui-se aos membros do Judiciário o poder de
construir a norma jurídica em complementação ao legislador, foi necessário, de
outro lado, instituir mecanismos que impedissem a proliferação de uma
multiplicidade de normas jurídicas para casos juridicamente iguais. É nesse
sentido que o dever de respeito aos precedentes firmados pelos tribunais deve
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ser compreendido, ou seja, como uma limitação à liberdade judicial decorrente
da virada do Direito provocada pela fusão do neoconstitucionalismo, do póspositivismo e da hermenêutica lógico-argumentativa. Nestes termos, a
existência de precedente será um relevante elemento a ser utilizado pelo
intérprete no processo de interpretação e construção da norma jurídica a ser
utilizada no caso concreto.
O desrespeito aos precedentes escora-se na falsa suposição,
própria dos revolucionários franceses – civil law em sua matriz embrionária e
ultrapassada, portanto –, de que a segurança jurídica poderia ser inteiramente
satisfeita pelo modelo codicístico, edifício jurídico completo, íntegro e portador
de normas jurídicas prontas e acabadas. As leis da atualidade, no entanto, são
dotadas de generalidade e equivocidade em seus textos, reclamando a
intervenção judicial para a sua concretização e, mais precisamente, o modelo
de respeito aos precedentes para a promoção da segurança jurídica, da
isonomia e da certeza do Direito.
No atual estágio de desenvolvimento do Direito no civil law, tem sido
atribuído às Supremas Cortes a insigne função de definir o sentido do Direito,
estabelecendo, em última medida, a adequada interpretação do texto da lei,
razão pela qual se revela imprescindível a observância de seus precedentes
pelos juízes que lhes são inferior na estrutura jurídica. Essas Cortes passam a
assumir a missão de orientar a vida em sociedade, pois complementam a
atividade do legislador e representam a posição mais elevada do Poder
Judiciário.
Esta necessidade torna-se ainda mais premente em nosso sistema
jurídico
65
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Nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, nos moldes do sistema norte-americano,
e por influência de Rui Barbosa, previa apenas o controle incidental e difuso de
constitucionalidade dos atos normativos. Somente em 1934 passamos a admitir, ainda de
forma insipiente, o controle concentrado de constitucionalidade, sendo este o objeto do
processo a ser instaurado, daí referir-se também como controle pela via principal, por
intermédio da ação direta com finalidade interventiva, sendo a posterior declaração de
inconstitucionalidade fundamento suficiente para a intervenção federal ou estadual. Em 1965, a
emenda constitucional n.º 16 à Constituição de 1946 promoveu significativa ampliação ao
modelo concentrado de constitucionalidade, introduzindo a representação de
inconstitucionalidade, de legitimação privativa do Procurador Geral da República e
competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento. A Constituição posterior, de 1967,
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constitucionalidade, o que inclui os métodos de controle abstrato e difuso da
constitucionalidade dos atos normativos, aproximando-nos, ainda mais, do
modo como os juízes norte-americanos aplicam o Direito. Nestes sistemas,
todos os magistrados possuem o poder-dever de exercer o controle de
constitucionalidade das leis, incidentalmente em todos os processos.
Sempre se afirmou que o controle difuso de constitucionalidade –
desenvolvido incidentalmente ao julgamento de um processo cuja pretensão
não consiste diretamente na declaração da inconstitucionalidade – produziria
efeitos apenas entre as partes que dele participaram, diferentemente do
controle concentrado de constitucionalidade que, por força do parágrafo
segundo do artigo 102 da Constituição, bem como do parágrafo único do artigo
28 da lei federal n.º 9.868, de 10 de novembro de 1999, produz efeitos contra
todos, inclusive de forma vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário
e à administração pública federal, estadual e municipal. Tal consequência
somente

seria

obtida,

naquela

modelo

difuso

de

controle

de

constitucionalidade, mediante a intervenção do Senado Federal que, nos
termos do inciso X do artigo 52 da Constituição, pode suspender a validade da
lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal pela via incidental.
Recentemente, no entanto, parcela da doutrina e da jurisprudência
passou a sustentar a equiparação do modelo difuso ao modelo concentrado
quanto aos efeitos das declarações de inconstitucionalidade proferidas pelo

manteve este modelo, que veio a ser modificado pela atual Carta Magna. A Constituição
Cidadã substitui a representação por inconstitucionalidade pela ação direta de
inconstitucionalidade, retirando-lhe o caráter político de controle do Executivo em face do
Legislativo, e ampliando substancialmente o rol de legitimados. O modelo atual de controle de
constitucionalidade veio a ser finalizado pela emenda constitucional n.º 3, de 17 de março de
1993, que introduziu a ação declaratória de constitucionalidade e veio a ser referendado pelo
julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 01/DF. Em 10 de novembro de
1999, por meio da lei federal n.º 9.868, instituiu-se o procedimento a ser observado pelas ações
direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal. Atualmente, portanto, o Pretorio Excelsio pode exercer o controle de
constitucionalidade: i. em ações de sua competência originária (art. 102, I, CF); ii. por via de
recurso extraordinário (art. 102, III, CF); e iii. em processos objetivos, nos quais se veiculam as
ações diretas, como a ação direta de inconstitucionalidade (art. 102, I, a, CF), a ação
declaratória de constitucionalidade (arts. 102, I, a, e 103, § 4º, CF) e a ação direta de
inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º, CF). Há, ainda, duas hipóteses especiais de
controle concentrado: a arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, § 1º,
CF) e a ação direta interventiva (art. 36, III, CF).
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STF. Segundo essa corrente, os motivos determinantes66 da declaração de
inconstitucionalidade seriam aptos, portanto, a produzir efeitos contra todos,
inclusive de forma vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública federal, estadual e municipal67.
Trata-se da adoção da teoria do stare decisis em matéria de controle
de constitucionalidade, reconhecendo-se que todas as decisões proferidas pelo
tribunal incumbido pela Constituição de ser o guardião de sua interpretação,
mesmo aquelas proferidas pela via incidental, devem ser respeitadas pelos
demais órgãos do Estado. Esse movimento de se atribuir eficácia às decisões
de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal provenientes do controle
difuso já havia sido iniciado, na verdade, pela lei 9.756, de 17 de dezembro de
1.998, que introduziu o parágrafo único ao artigo 481 do Código de Processo
Civil de 1973.
Pensar de modo distinto seria aceitar a hipótese de múltiplas
interpretações a respeito da Constituição, o que feriria de morte o princípio da
unidade da Constituição. Com efeito, se a segurança jurídica e a isonomia são
atingidas pela desintegração da jurisprudência a respeito da adequada
interpretação dos textos infraconstitucionais, ainda mais lesiva seria a ofensa
da adequada interpretação da Constituição.
Daí se extrai a oportunidade e conveniência da adoção, entre nós,
de mecanismos de vinculação jurisprudencial, nos moldes do stare decisis,
como limitação à liberdade judicial de concretização das normas jurídicas, em
homenagem à segurança jurídica e à isonomia.
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Como no modelo difuso o controle da constitucionalidade do ato normativo não consta do
pedido, sua análise no acórdão situa-se apenas na fundamentação, não integrando a parte
dispositiva do julgado.
67
A questão voltou a ser objeto de atenção do Supremo tribunal Federal quando do julgamento
da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º 3.406-RJ. Do acórdão, ainda não publicado,
consta que “o Tribunal, por maioria e nos termos do voto da Relatora, julgou improcedente a
ação, e, incidentalmente, declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/95, com efeito
vinculante e erga omnes”.
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1.5 Justificativas da vinculação aos precedentes no Estado de Direito

A vinculação aos precedentes não é um fim em si mesmo, mas um
meio de preservar valores indispensáveis ao Estado de Direito, tais como a
segurança jurídica e suas derivações, a previsibilidade, a estabilidade e a
proteção da confiança legítima; a isonomia; a eficiência e a legitimação
democrática ao impor restrição à liberdade judicial.
A previsão da vinculação aos precedentes no ordenamento jurídico
brasileiro também não é indene a críticas, sendo as principais delas: a
inconstitucionalidade dos mecanismos de vinculação que constem apenas de
leis infraconstitucionais, o engessamento do Direito e a supressão da
independência funcional dos juízes.
Os próximos tópicos serão destinados a analisar cada um destes
fundamentos.

1.5.1 Segurança Jurídica68

É da natureza do homem – necessidade antropológica sua – a
busca pela segurança, por estar seguro, protegido. Os indivíduos integrantes
do corpo social buscam o estabelecimento de um grau razoável de
previsibilidade para que possam conduzir e planejar sua trajetória, minimizando
suas inquietudes quanto ao incerto, ao desconhecido.
Desde sempre o homem busca a maximização da estabilidade e
previsibilidade das relações que estabelece com os seus pares, no intuito de
desfrutar de harmônica e pacífica convivência. Com o passar do tempo, esta
68

Trecho extraído de nossa dissertação de mestrado, com a devida atualização e adaptação
ao presente trabalho. V. VIEIRA, Artur Diego Amorim. Revisitando o instituto da coisa
julgada: a questão em torno de sua desconsideração. 227 fls. Dissertação (Mestrado em
Direito Processual). Programa de Pós-Graduação stricto sensu. Universidade Estácio de Sá,
Rio de Janeiro, 2013, especialmente fls. 8-45.
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permanente busca de segurança acarretou o aperfeiçoamento das instituições,
tanto as sociais quanto à do Estado. É justamente na relação estabelecida
entre os órgãos estatais e os cidadãos que se vislumbra com maior nitidez a
repercussão da segurança no poder político. Essa constante busca pela
segurança há de ser considerada a grande mola propulsora da história jurídica.
A institucionalização do Direito e das sociedades políticas representam
verdadeiras conquistas dos povos na busca pela limitação dos poderes e da
arbitrariedade no seu exercício.
O mecanismo de manutenção das liberdades por meio da
organização do poder político e a completa submissão ao Direito posto
encontrou seu ápice no início da era moderna, pela filosofia iluminista,
ancorada em quatro matizes principiológicos: consentimento individual,
representação e governo representativo, constitucionalismo e soberania
popular.
A tradição contratualista, visando justificar a criação do Estado, inclui
a segurança como um dos pressupostos, assim como uma das funções do
Estado, e se debruça na seguinte “cláusula comutativa: recebe-se em
segurança aquilo que se concede em liberdade”69. Trata-se de pressuposto do
Estado, na medida em que esta corrente filosófica concebe o trânsito do estado
natural à sociedade, por meio da superação do ius incertum e a sua conversão
em estado de segurança, com especial relevo para a preocupação na
preservação da propriedade.
Decorre como indubitável o status jurídico da noção de segurança,
especialmente por este reconhecimento de pressuposto do Estado de Direito.
Em assim sendo, não se tem por obrigatória sua expressa menção no texto
constitucional para o seu reconhecimento e aplicabilidade. Neste sentido, de
forma pioneira, jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão:
Na Alemanha, contribuiu decisivamente para a superação da regra da
livre revogação dos atos administrativos ilícitos uma decisão do
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BARROSO, Luís Roberto. A segurança jurídica na era da velocidade e do pragmatismo.
Reflexões sobre direito adquirido, ponderação de interesses, papel do Poder Judiciário e dos
meios de comunicação. Temas de direito constitucional – tomo I, 2. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2002, p. 50.

68
Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956,
posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal.
Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que
vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela
Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde
que tivesse o seu domicilio fixado em Berlim ocidental, a interessada
mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. Tempos após,
constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a
percepção do benefício, tendo a Administração determinado a
suspensão de seu pagamento e solicitado a devolução do que teria
sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa
regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo
70
federal e estadual, em vigor desde 1977 .

Referindo-se ao posicionamento do Bundesverfassungsgericht sobre
a segurança jurídica no ordenamento constitucional alemão, onde não existe
menção expressa a seu respeito, Luiz Guilherme Marinoni conclui que “o
princípio do Estado de Direito (Verfassungsstaat) tem como componente
essencial a garantia da certeza do Direito, que exige não apenas o
desenvolvimento regular do processo, como também a estabilidade de sua
conclusão” 71.
De modo geral, as Constituições e os documentos internacionais
sobre Direitos humanos não delimitam os contornos, o âmbito de aplicação e
incidência do Direito à segurança. Utiliza-se a expressão segurança, de
demasiada imprecisão, como uma cláusula geral, a abranger várias
manifestações

possíveis,

como

segurança

jurídica,

segurança

social,

segurança pública e segurança pessoal. É o que se deu, entre nós, no
Preâmbulo e no caput do artigo 5º da Lei Maior.
Também nos documentos internacionais não se encontra menção
expressa à segurança jurídica, mas ao termo genérico segurança, como se
extrai do artigo 3º da Declaração de Direitos Humanos da ONU, de 194872; do
artigo 9º.1 do Pacto Internacional da ONU de Direitos Civis e Políticos, de
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ERICHSEN, Hans-Uwe, in: ERICHSEN, Hans-Uwe/Martens. Wolfgang, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 9. ed. Berlim/Nova York, 1992, p. 289 apud BRASIL. Supremo Tribunal
Federal. Mandado de Segurança nº 24.268-0. Tribunal Pleno. Rel. originária Min Ellen Gracie,
Rel. para acórdão Min. Gilmar Mendes. Julgado em 05 de fevereiro de 2004.
71
MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa Julgada Inconstitucional: a retroatividade da decisão
de (in)constitucionalidade do STF sobre a coisa julgada; A questão da relativização da
coisa julgada. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 64.
72
“Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.
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196673; e do artigo 7º.1 da Convenção Americana de São José da Costa Rica,
de 196974, promulgada no ordenamento jurídico pátrio através do decreto nº
678, de 6 de novembro de 1992.
A preocupação com a segurança jurídica foi pioneiramente
mencionada, mesmo que não o tenha sido feito de forma expressa, no artigo
2º75 da Declaração de Direitos do homem e do cidadão, de 1789. De forma
expressa, apareceu inicialmente na Constituição francesa, de 24 de junho de
1793, que em seu preâmbulo previa: “A segurança consiste na proteção
conferida pela sociedade a cada um dos seus membros para conservação de
sua pessoa, de seus direitos e de suas propriedades”.
Embora as Constituições e Cartas de Direitos humanos – como, por
exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações
Unidas e a Convenção Americana de São José da Costa Rica – não aludam a
um Direito à segurança jurídica, o constitucionalismo contemporâneo é
consciente de que um Estado de Direito é dela indissociável, na exata medida
em que constitui um pressuposto lógico seu76.
A segurança jurídica visa tutelar a previsibilidade das consequências
dos atos praticados e a estabilidade, ou a continuidade, da ordem jurídica e das
relações constituídas no ambiente social77.

73

“Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso ou
encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser privado de sua liberdade, salvo pelos
motivos previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos”.
74
“Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais”.
75
“O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis
do homem. Esses Direitos são a liberdade. a propriedade, a segurança e a resistência à
opressão”.
76
A clássica e lapidar lição de Antonio-Enrique Perez Luño sobre a segurança ajuda a
expressar a vertente jurídica do termo, senão veja-se: “La seguridad es, sobre todo y antes que
nada, uma radical necesidad antropológica humana y el ‘saber a qué atenerse’ es el elemento
constitutivo de la aspiración individual y social a la seguridad: raíz común de sus distintas
manifestaciones en la vida y fundamento de su razón de ser como valor jurídico” (PÉREZ
LUÑO, Antonio-Enrique. La seguridad jurídica. 2. ed. Barcelona: Editorial Ariel, 1994, p. 8).
77
Referindo-se à confiabilidade e à calculabilidade, Humberto Ávila sustenta que “decorrente
da igualdade, podem ser deduzidos os elementos de confiabilidade e calculabilidade que
compõem a segurança jurídica: de confiabilidade porque o dever de aplicação uniforme gera o
dever de manutenção da mesma decisão para casos iguais, favorecendo a estabilidade e a
vinculatividade do Direito; de calculabilidade, visto que o cidadão pode prever a mesma
solução para casos iguais, planejando suas atividades ao saber que, praticando o mesmo ato,
a ele deverá ser atribuída idêntica consequência” (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica:
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No que se refere ao conteúdo da segurança jurídica, cumpre
ressaltar o seu caráter dúplice, representado pelas acepções subjetivas
(proteção da confiança) e objetivas da garantia, havendo entre elas uma
relação de complementariedade.
No Direito alemão e, por influência deste, também no Direito
comunitário europeu, “segurança jurídica” (Rechtssicherheit) é expressão que
geralmente designa a parte objetiva do conceito, ou então simplesmente o
“princípio da segurança jurídica”, enquanto a parte subjetiva é identificada
como “proteção à confiança” (Vertrauensschutz, no Direito germânico) ou
“proteção à confiança legítima” (no Direito comunitário europeu), ou,
respectivamente, “princípio da proteção à confiança” ou “princípio da proteção
à confiança legítima”78.

1.5.1.1 Acepção objetiva – Segurança jurídica stricto sensu

O âmbito objetivo da garantia, também entendida por segurança
jurídica stricto sensu, visa tutelar o cidadão através da imposição de limites à
retroatividade dos atos emanados do Estado, por meio da regularidade
estrutural e funcional do sistema jurídico e das instituições constituídas com o
intuito de se assegurar a fiel observância dos preceitos delineados na
Constituição e na legislação que lhes dão suporte.
Um dos corolários da segurança jurídica é a estabilidade do Direito.
Neste diapasão insere-se o princípio da não-retroatividade dos atos
normativos, que encontra acento no ordenamento jurídico pátrio desde 1824,
no artigo 179, §3º da Constituição do Império, bem como no artigo 11, 3º da
Constituição de 1891. Excluindo-se a Lei Fundamental de 1937, que, editada

entre permanência, mudança e realização no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros,
2012, p. 230).
78
SILVA, Almiro do Couto e. O princípio da segurança jurídica e o sistema de invalidades
dos atos administrativos no direito brasileiro. Porto Alegre: TRF – 4ª Região, 2007
(Currículo Permanente. Caderno de Direito Administrativo: módulo 2), p. 40.
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quando do Estado Novo, reduziu o alcance desta proteção ao âmbito penal79,
tal proteção viu-se agasalhada em todas as Cartas80 nacionais, com a seguinte
redação: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada”81.
A legalidade e a irretroatividade são corolários da segurança jurídica,
em seu aspecto formal, que se destinam à proteção do cidadão, assegurandolhes que somente lhe será imputada obrigações e deveres após o prévio
ingresso no ordenamento jurídico.
A projeção ao futuro constitui característica própria dos atos
normativos, somente admitindo-se retroações em casos excepcionais,
previstos expressamente, desde que respeitem aos limites existentes no
sistema.
A regra da não-retroatividade pode ser utilizada de maneiras
distintas pelos ordenamentos jurídicos de cada Estado. Pode vir a receber
status constitucional, sendo tratada como garantia constitucional, como se deu,
originariamente, na Constituição norte-americana, ou ser relegada aos sabores
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Conforme artigos 13 e 122.11 desta Carta.
Na Constituição de 1946 encontrava-se no artigo 141, §3, enquanto que na de 1967 e na
Emenda Constitucional nº 01/69, localizava-se, respectivamente nos artigos 150, §3º e 153,
§3º. Todos estes comandos constitucionais sofreram restrições provenientes de atos dos
regimes totalitários que vigiam à época.
81
Em 1934, operou-se uma inversão do discurso, admitindo-se, como regra, a retroatividade,
na esteira em que foi suprimida a expressão “em caso algum” contida no texto submetido à
votação. A Lei Fundamental de 1937, nos seus artigos 13 e 122.11, restringiu a proteção da
irretroatividade tão somente às matérias penais. Chegou-se mesmo a ser implementada,
através da Lei Constitucional nº 08, de 12 de outubro de 1942, a redução dos vencimentos dos
magistrados postos em disponibilidade ou aposentados. O Decreto nº 4.657, de 04 de
setembro de 1942, Lei de Introdução ao Código Civil, afirmava, até o advento da Lei nº 3.238,
de 1º de agosto de 1957, o efeito imediato e geral das leis, que não atingiriam as situações
jurídicas constituídas de forma definitiva e a execução dos atos jurídicos perfeitos, salvo
disposições em contrários. Essa aparente proteção restava enfraquecida diante da cláusula de
exceção, que somente exigia permissão legal para que se efetivasse lesão às situações que
pretendia tutelar. A Carta de 1946 resgata, no parágrafo terceiro de seu artigo 141, a redação
conferida pela de 1934. Em que pese a manutenção, em sua inteireza, do mencionado
dispositivo, foram-lhe impingidas várias limitações ao seu conteúdo, por meio dos atos
institucionais oriundos do regime de exceção implementado em 31 de março de 1964. Mesmo
nas Constituições de 1967 e 1969 (Emenda Constitucional nº 01, de 17 de outubro de 1969)
esta garantia restou prestigiada, respectivamente, nos artigos 150, §3º e 153, §3º. No entanto,
tal qual se deu com a Lei Fundamental de 1946, restou ineficaz diante da promulgação de
diversos atos institucionais, tal como o AI nº 05 e 07, de 1968 e 1969, respectivamente.
80
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da política legislativa, sendo disciplinada, como se deu entre nós, pelas normas
infraconstitucionais82.
Independente da opção exercida quanto à hierarquia em que a regra
ingressará no sistema, também se encontram variações no que diz respeito ao
seu conteúdo. Alguns sistemas optam por valer-se da retroatividade como
regra ao passo que outros, ao revés, utilizam-se da regra da irretroatividade,
proibindo-se expressamente qualquer espécie de retroação. É vislumbrado,
ainda, um sistema intermediário, no qual a irretroatividade admite exceções
expressas.
Estes limites podem ser de duas ordens. Entende-se por limitação
subjetiva a vedação da carga retroativa do comando normativo aos direitos
subjetivos individuais, como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada. Em outro flanco, tem-se a incidência de limites objetivos nos sistemas
em que o óbice que se coloca à retroação deva ser cotejado de acordo com
cada situação jurídica envolvida.
Como exemplos de retroatividade legítima podem ser mencionados
o artigo 231, §6º da Constituição e o artigo 17 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Aquele, declara nulos e extintos, desprovidos da
produção de quaisquer efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a
ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios, assim como a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União,
segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção
direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto
às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. Este, por sua vez, determina
a redução imediata dos vencimentos, da remuneração, das vantagens, dos
82

Confira-se, neste sentido, o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 135.632-4/RS,
Primeira Turma do Pretório Excelso, rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10 de outubro de
1995 e publicado em 03 de setembro de 1999, ementado nos termos que seguem: “Agravo de
Instrumento – Recurso Extraordinário – Servidores administrativos – Vantagens pecuniárias –
Alegação de ofensa à Constituição – Inocorrência de conflito direto e imediato com o texto da
Lei Fundamental – Aspectos meramente legais pertinentes à noção de direito adquirido (LICC,
art. 6º, §2º) – Ofensa à Constituição por via reflexa – Ausência de impugnação dos
fundamentos em que se assentou o ato decisório questionado – Pretendido desdobramento do
Recurso Extraordinário em Recurso Especial – Impossibilidade – Recurso improvido”.
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adicionais, e dos proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos
em desacordo com a Constituição, impedindo até mesmo que seja invocada a
garantia do direito adquirido.
Nosso sistema constitucional não define os limites da retroação,
restando ao legislador a disciplina da questão. Ao se debruçar sobre o alcance
desta garantia, perceber-se-á que o legislador ordinário disciplinou cada um
destes institutos no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (Decreto-Lei 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Em decorrência da não-retroatividade, os atos dos poderes
legislativo e administrativo destinam-se ao futuro, visando prover novas
situações. Somente em situações excepcionais e desde que admitidas pelo
ordenamento jurídico, vislumbra-se a possibilidade destes atos produzirem
efeitos que incidam sobre fatos pretéritos.
No entanto, tal não ocorre em se tratando da atividade jurisdicional,
uma vez que estas manifestações do poder estatal podem ser retroativas. É o
que ocorre, exemplificativamente, com a sentença que declara a nulidade de
um contrato ou que condene a reparar determinado dano, hipóteses em que o
comando emergente da decisão retroagirá, respectivamente, até o momento da
celebração do contrato ou até a data do fato que deu causa à pretensão.
Ao

passo

que

a

regra

referente

aos

atos

legislativos

e

administrativos é a não-retroação, no que se refere aos atos jurisdicionais, ao
revés, a regra é a retroatividade. Em todos os casos, no entanto, admitem-se
exceções. Nos dois primeiros, portanto, a exceção será a retroatividade, e no
que tange à função jurisdicional, a exceção será a não-retroação do comando
contido na sentença, como ocorre nas sentenças constitutivas, nas decisões
cautelares e, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868, de 10 de novembro de
1999, nas decisões de inconstitucionalidade em que o Supremo Tribunal
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Federal83 entenda necessário a preservação da segurança jurídica ou outro
excepcional interesse social.
Conforme será visto adiante a não-retroatividade do comando
jurisdicional assume posição de relevo quando se tem em conta mudança de
jurisprudência dos Tribunais Superiores, na medida em que as decisões
judiciais passam a contribuir para a estabilidade e continuidade do Direito. Com
efeito, a mudança do precedente não pode causar surpresa injusta aos
jurisdicionados, sendo de todo aconselhável ao Tribunal que sinalize à
sociedade que está alterando seu entendimento e passará a decidir de modo
diverso.
Há ainda outra manifestação da estabilidade do ordenamento
jurídico, que complementa esta regra da não-retroatividade dos preceitos
normativos, que é continuidade e a certeza do Direito, contribuindo para a
ciência das normas pelos seus destinatários, os possibilitando o planejamento
dos seus atos a partir do conhecimento das consequências jurídicas que lhes
são impostas.
A segurança jurídica deve possibilitar aos indivíduos o planejamento
de suas trajetórias de vida, de modo a conduzi-las com harmonia, o que será
efetivado se houver estipulação prévia das consequências dos atos da vida,
sejam os seus ou os de terceiros, que repercutam em sua esfera jurídica.
É assim que tanto o administrador público quanto o julgador geram
essa desejada previsibilidade aos cidadãos, de modo que, como será exposto
adiante, mesmo não estando vinculados eternamente aos posicionamentos
firmados, que ensejaria o indesejável engessamento84 do poder público, devem
levar em consideração a confiança legítima dos cidadãos ao os reverterem.
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A exemplo dos seguintes julgados: STF, HC 82.959/SP, Pleno, j. 23.02.2006, rel. Min. Marco
Aurélio, DJ 01.09.2006, p. 18, voto do Min. Gilmar Mendes, especialmente p. 613-657; STF,
ADI 4.029/DF, Pleno, j. 08.03.2012, rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.06.2012.
84
Como decorrência natural da evolução científica, cultural, social e econômica, bem como à
necessidade do Estado em adaptar-se a elas, com vistas ao atingimento do interesse público,
não estão impedidos os órgãos públicos de promoverem alterações em seus procedimentos e
entendimentos. No entanto, referida modificação deve observar a garantia constitucional da
segurança jurídica.
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Para que se tenha por previsível dado sistema jurídico não basta
que se assegure tão somente o conhecimento da norma e a uniformidade de
sua interpretação, mas que haja confiabilidade, por parte dos destinatários, na
obtenção da tutela jurisdicional que se tornou previsível e estável. Este último
vetor atua como termômetro da efetividade do sistema jurídico, no que
concerne à sua previsibilidade.
Esta confiabilidade também tangencia a questão da isonomia em
relação aos atos advindos do Poder Judiciário. Com efeito, quando são levadas
ao império dos magistrados duas ou mais demandas com idênticas situações
fáticas, haverá lesão à isonomia se, inexistindo condições especiais em
relações às pessoas que as titularizam, forem prolatados provimentos
jurisdicionais que caminhem em sentido opostos.
Ora, se as mesmas situações, submetidas aos mesmos comandos
normativos, são levadas à manifestação do Judiciário, a isonomia exige –
sempre ressalvando as hipóteses em que as pessoas envolvidas possuam
alguma condição especial – que sejam proferidas decisões judiciais similares,
que direcionem-se na mesma rota.
Da mesma forma, esta situação é prejudicial à previsibilidade que se
exige da segurança jurídica, impedindo que os jurisdicionados possam planejar
suas atitudes jurídicas, ou mesmo concluir sobre a probabilidade de êxito de
submeter sua pretensão ao judiciário85.
Com vista ao conhecimento das normas, o sistema jurídico
apresentou-se, inicialmente, mediante um conjunto de códigos, que almejavam
regular a totalidade das situações postas no corpo social. Como destacado, os
revolucionários franceses acreditavam que manter o juiz preso à lei, impedindoo de exercer atividade interpretativa e determinando-lhe a sua estrita aplicação,
seria sinônimo de segurança jurídica. No entanto, o desenvolvimento histórico
mostrou a insuficiência desta metodologia codificada, que resultou em um
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“(...) perante jurisprudência incerta, ninguém está seguro do seu direito” (BRASIL, Superior
Tribunal de Justiça, REsp nº 14.945-MG, Quarta Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
j. 17/03/1992).
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exagerado florescer de normas especiais àqueles, cujo conteúdo resta
propositalmente mantido em aberto pelo legislador.
Verifica-se, portanto, a superação da desconfiança do legislador em
relação aos magistrados em que aquele pretendia regular e pensar a disciplina
das relações intersubjetivas, restando a estes, tão somente, a sua aplicação
através do método da subsunção. Assim, os juízes são chamados a integrar os
conteúdos normativos cada vez mais imprecisos, repletos de cláusulas gerais e
expressões

com

conteúdo

jurídico

indeterminado.

Nestes

termos,

a

previsibilidade não dependeria exclusivamente do texto da lei em que a ação
se funda, mas também da sua interpretação judicial.
Diante da variedade das decisões e das interpretações da lei,
tornou-se necessário uma elaboração dogmática capaz de garantir a
segurança, a previsibilidade e a igualdade dos cidadãos. Ocorre que a doutrina
clássica do civil law encobria a necessidade de um instrumento capaz de
garantir a igualdade diante das decisões. O sistema do common law não
associa o conhecimento apenas das normas – mas também das decisões
jurisdicionais – à previsibilidade do sistema.
Foi demonstrado que a interpretação jurídica assume papel de
destaque quando se tem em mira a possibilidade de conhecimento das normas
determinativas da qualificação do agir, na medida em que, ao incidir sobre
estas, determinar-lhe-á o seu real sentido. O movimento atual é no sentido de
atribuir ao julgador a função de determinar a real dimensão normativa dos
textos legislados, o que faz com que o precedente atue de forma decisiva, pois
a segurança jurídica há de ser associada, hodiernamente, à possibilidade de
previsibilidade tanto da lei quanto das decisões judiciais, que lhe fecharam o
sentido.
Com essa proposital imprecisão dos conteúdos semânticos das leis,
que se deve ao reconhecimento da impossibilidade do legislador disciplinar
todas as situações jurídicas postas na teia social, surge um natural estado de
controvérsia em relação ao alcance e sentido das normas, que deverá ser
solucionado pelo Estado-juiz. Diante deste cenário, torna-se insuficiente a mera
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existência formal da norma abstrata para a promoção da previsibilidade do
sistema jurídico, sendo indispensável que haja respeito e obediência em
relação aos precedentes firmados.
Mostra-se insuficiente para se garantir previsibilidade das condutas,
a mera positivação legislativa de comandos abertos, que dependem de
posterior determinação, fechamento, pelo Judiciário. Assim, para que seja
garantida a previsibilidade do sistema, a interpretação conferida pelo Poder
Judiciário às normas há de ser uniforme.
Em nosso ordenamento jurídico existem alguns mecanismos
destinados à promoção da previsibilidade por parte do Poder Judiciário. Referese, em rol não exaustivo, aos comandos constitucionais que atribuem ao
Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, órgãos de cúpula
de nosso sistema judicial, respectivamente, a missão de uniformizar a
interpretação de lei federal86 e de estabelecer o sentido das normas
constitucionais.

86

Lamentavelmente, se vivencia a era do desrespeito generalizado à uniformização plasmada
pelo Superior Tribunal de Justiça, não somente pelos demais órgãos do Poder judiciário, mas
pelo próprio Tribunal da Cidadania. São elucidativas do que aqui se expõe as palavras do
Ministro Humberto Gomes de Barros, plasmadas no voto-vista do Agravo Regimental no
Recurso Especial n.º 382.736-SC, in verbis: “(...) Somos condutores e não podemos vacilar.
Assim faz o STF. Nos últimos tempos, entretanto, temos demonstrado profunda e constante
insegurança. Vejam a situação em que nos encontramos: se perguntarem a algum dos
integrantes desta Seção, especializada em Direito Tributário, qual é o termo inicial para a
prescrição da ação de repetição de indébito nos casos de empréstimo compulsório sobre
aquisição de veículo ou combustível, cada um haverá de dizer que não sabe, apesar de já
existirem dezenas, até centenas, de precedentes. Há dez anos que o Tribunal vem afirmando
que o prazo é decenal (cinco mais cinco anos). Hoje, ninguém sabe mais. Dizíamos, até pouco
tempo, que cabia mandado de segurança para determinar que o TDA fosse corrigido. De
repente, começamos a dizer o contrário. Dizíamos que éramos competentes para julgar a
questão da anistia. Repentinamente, dizemos que já não somos competentes e que sentimos
muito. O Superior Tribunal de Justiça existe e foi criado para dizer o que é a lei
infraconstitucional. Ele foi concebido como condutor dos tribunais e dos cidadãos. (...)
Dissemos sempre que sociedade de prestação de serviço não paga a contribuição. Essas
sociedades, confiando na Súmula nº 276 do Superior Tribunal de Justiça, programaram-se para
não pagar esse tributo. Crentes na súmula elas fizeram gastos maiores, e planejaram suas
vidas de determinada forma. Fizeram seu projeto de viabilidade econômica com base nessa
decisão. De repente, vem o STJ e diz o contrário: esqueçam o que eu disse; agora vão pagar
com multa, correção monetária etc., porque nós, o Superior Tribunal de Justiça, tomamos a
lição de um mestre e esse mestre nos disse que estávamos errados. Por isso, voltamos atrás.
Nós somos os condutores, e eu - Ministro de um Tribunal cujas decisões os próprios Ministros
não respeitam - sinto-me, triste. (...) Nas praias de Turismo, pelo mundo afora, existe um
brinquedo em que uma enorme bóia, cheia de pessoas é arrastada por uma lancha. A função
do piloto dessa lancha é fazer derrubar as pessoas montadas no dorso da bóia. Para tanto, a
lancha desloca-se em linha reta e, de repente, descreve curvas de quase noventa graus. O
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Conforme analisado em linhas superiores, a jurisprudência uniforme
dos Tribunais exerce a relevante função de conferir previsibilidade em relação
às decisões que serão tomadas nos casos semelhantes aos anteriormente
decididos e, na mesma esteira, promover o princípio constitucional da isonomia
entre os que se encontrem em situações análogas. Tendo em conta esta
relevante função não deve a Corte conceder efeitos retroativos à decisão que
representa mudança de jurisprudência consolidada, sob pena de lesar
expectativas legítimas por ela própria implementada, assim como a boa-fé e a
confiança dos jurisdicionados.
Se é o Poder Judiciário que define, em última análise, qual é o
87

Direito , a modificação de entendimento consolidado dos Tribunais sobre
determinada matéria modifica o Direito vigente e, sob a perspectiva do cidadão,
isso equivale, em todos os elementos relevantes à alteração do próprio texto
legislado. Ora, a fim de proteger o indivíduo, a Constituição ocupa-se de impor
limites à inovação legislativa. Pelas mesmas razões, e na linha do que já se
destacou acima, uma Suprema Corte que decide modificar sua jurisprudência
consolidada deve preocupar-se com cuidados semelhantes.
Com vistas à proteção da segurança jurídica, na dimensão da
confiança, o Supremo Tribunal Federal vem concedendo efeitos prospectivos,
modulando os efeitos de decisões que promovam substantiva alteração em sua
jurisprudência ou que representem mudança do critério de interpretação de
normas88.

jogo só termina, quando todos os passageiros da bóia estão dentro do mar. Pois bem, o STJ
parece ter assumido o papel do piloto dessa lancha. Nosso papel tem sido derrubar os
jurisdicionados” (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 382.736-SC, Primeira
Seção, rel. Min. Castro Meira, j. 08/10/2003, DJ. 25/02/2004).
87
Sobre a proeminência das manifestações do Poder Judiciário em relação aos atos dos
demais poderes, registre-se posição sustentada por Aluisio Gonçalves de Castro Mendes: “(...)
a atividade jurisdicional é provida de definitividade. E por isso é que se fala de uma certa
supremacia do próprio Poder Judiciário, porque é quem passa a ter a palavra final, decisão
final (...)” (MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Teoria Geral do Processo. Coleção
Programa de Processo, vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 42).
88
“(...) 5. O Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e
deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a
delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência
definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de
alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto” (BRASIL.
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1.5.1.2 Acepção subjetiva – proteção da confiança legítima

Já a perspectiva subjetiva, desenvolvida a partir da doutrina e
jurisprudência oriundas do Direito administrativo alemão, identifica-se a noção
de proteção da confiança legítima nos atos, procedimentos e condutas do
Estado, que representa a incidência direta da segurança jurídica objetiva nas
situações pessoais dos indivíduos, manifestada pela possibilidade de
conhecimento (previsibilidade) do Direito pelos destinatários, assegurando-se a
estes a possibilidade de saber com clareza, e de antemão, o que lhes é
mandado, permitido ou proibido, de modo a organizar suas condutas
presentes, bem como programar as expectativas oriundas de atuações
jurídicas futuras (calculabilidade).
Com isso, assume condição de pressuposto da liberdade do
indivíduo, afigurando-se como Direito fundamental, e o vincula ao princípio do
Estado de Direito, “revelada pela indispensabilidade da fé do cidadão em
relação à ordem jurídica, a partir da crença na legitimidade da conduta dos
agentes públicos”89.
Por possuir natureza de princípio, possibilita o exercício de um juízo
de ponderação em face de outros valores, como a legalidade e a isonomia,
sendo necessária a observância dos seguintes requisitos para o seu
reconhecimento: (i.) que o cidadão tenha confiado na existência do ato
administrativo e (ii.) que sua confiança seja digna de proteção sob a
ponderação com o interesse público em retratação.
Esta acepção da segurança jurídica ganhou espaço a partir da crise
do positivismo formalista, especialmente no reconhecimento da limitada tutela

Supremo Tribunal Federal. Conflito de Competência nº 7.204-1/MG, Tribunal Pleno. Rel. Min.
Carlos Britto. Julgado em 29 de junho de 2005, Publicado no D.J. de 09 de dezembro de 2005).
89
MARTINS-COSTA, Judith. Almiro do Couto e Silva e a Re-significação do Princípio da
Segurança Jurídica na Relação entre o Estado e os Cidadãos. In: ÁVILA, Humberto (org).
Fundamentos do Estado de Direito – Estudos em homenagem ao Professor Almiro do
Couto e Silva. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 145.
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que a certeza do plano abstrato da lei – implementada pelos princípios da
legalidade e da irretroatividade – confere à segurança do cidadão, e restou
prestigiada

implicitamente

em

sede

constitucional,

como

decorrência

necessária do Estado de Direito, e, de modo expresso, em nosso sistema de
normas em âmbito infraconstitucional, o que se deu com a edição das Leis n°
9.784, de 29 de janeiro de 1999 (artigos 2°90 e 5491); 9.868, de 10 de novembro
de 1999 (artigo 2792) e 9.882, de 03 de dezembro de 1999 (artigo 1193), que
dispõem, respectivamente, sobre o processo administrativo da União, a ação
declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade e a
arguição de descumprimento de preceito fundamental.
A lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao regulamentar o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, enfatizou a
relevância desta acepção do princípio da segurança jurídica, ao incluí-la dentre
os valores que devem nortear a atuação da administração, conforme se
depreende do caput de seu artigo segundo. Também merece menção o artigo
54 desta Lei, que, em concretização destes valores, estabelece o prazo de
cinco anos para a anulação dos atos administrativos ilegítimos, ressalvando-se
os casos em que haja má-fé do beneficiário.
Com relação ao alcance no tempo dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, foi se construindo, paulatinamente, uma posição menos
radical no que diz respeito a se considerar a lei inconstitucional nula ab initio e
90

“A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência” (RIBEIRO, Ricardo Lodi. A segurança jurídica
na jurisprudência do STF. in: SARMENTO, Daniel e SARLET, Ingo Wolfgang (coord.). Direitos
fundamentais no Supremo Tribunal Federal: balanço e crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011, p. 342).
91
“O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram
praticados, salvo comprovada má-fé”.
92
“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”.
93
“Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de
descumprimento de preceito fundamental, 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”.
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carecedora de produção de efeitos, para se aceitar algum tipo de
abrandamento.
Recentemente, a lei 13.105, de 16 de março de 2015, instituiu o
Código de Processo Civil brasileiro e seguiu esta tendência legislativa de
proteção à confiança legítima, como se vê do parágrafo quarto do artigo 927,
segundo o qual “[a] modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência
pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a
necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia”.
A partir do momento em que a normatização deixa de ser monopólio
do legislador, a segurança jurídica não pode ser interpretada apenas como a
proteção à irretroatividade das leis, devendo almejar a proteção do cidadão em
face de todas as searas em que o Estado aja aplicando as normas. É assim
que não somente o legislador o prestigiou, assim também a jurisprudência dos
Tribunais Superiores94.
O âmbito de proteção que a segurança jurídica confere à confiança
legítima do cidadão faz com que a previsibilidade da atuação do Estado seja
protegida, atualmente, na manutenção dos atos que dele advém, mesmo que
contrários ao Direito, em razão da necessária observância da boa-fé95.

94

“ (...) os contribuintes que demandaram judicialmente [até agosto de 2004], e somente eles,
tinham a expectativa de um provimento judicial favorável. Utilizaram-se do crédito-prêmio num
momento em que o STJ mantinha um posicionamento sólido a seu favor. Este aproveitamento
do benefício implicou redução dos custos e preços praticados por essas empresas, em valor
correspondente ao montante do IPI mitigado, levando-as a orientar seus planos e atividades
com base nessa realidade. São estes atos dos contribuintes, de apropriação e aproveitamento
do crédito-prêmio antes da guinada jurisprudencial, que se aperfeiçoaram sob a ‘sombra da
juridicidade’ e, agora, merecem ser preservados” (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, EDiv
no REsp 738.689, Primeira Seção, rel. Min. Teori Zavascki, j. 27/06/2007, DJ. 22.10.2007,
destaque do voto vencido do Min. Herman Benjamin).
95
“(...) o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no
princípio da boa fé. Diz: ‘Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo
imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é
imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta
medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa
fé] se aplica nas relações jurídicas de direito público’ (Derecho Justo – Fundamentos de Ética
Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p.95 e 96)” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de
Segurança nº 24.268-0. Tribunal Pleno. Rel. originária Min Ellen Gracie, Rel. para acórdão Min.
Gilmar Mendes. Julgado em 05 de fevereiro de 2004).
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1.5.2 Isonomia

Outro relevante vetor constitucional que sustenta a necessidade de
adoção do modelo de precedentes é a exigência de respeito à isonomia, que
assegura tratamento igual entre os jurisdicionados que se encontrem na
mesma situação jurídica.
A moderna concepção desta garantia reconhece a existência de
duas vertentes: a formal e a material. Aquela, própria da matriz liberal de
pensamento, reduzia a isonomia à seguinte fórmula legislativa: “todos são
iguais perante a lei” e consistiu em um dos lemas da Revolução Francesa,
pretendendo superar o modelo de tratamento privilegiado que o Monarca
concedia aos seus aliados políticos, sendo historicamente atribuído o seu
reconhecimento pelo Estado à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão
de 1789, tendo afirmado, em seu artigo 1.º, que “[o]s homens nascem e
permanecem livres e iguais em direitos; as distinções sociais não podem ser
baseadas senão na utilidade comum”. Antes disso, no entanto, já constava da
Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776 que “todos os
homens foram criados iguais”96.
Todas as Constituições que sucederam ao golpe de 18 do Brumário
mantiveram a garantia de tratamento igualitário perante a lei97. Mas esta
previsão, por si só, não era suficiente para assegurar a igualdade perante o
mundo real, ou seja, a garantia não se efetivava na cadeia de relações
intersubjetivas que eram travadas pelos cidadãos. Percebe-se nitidamente esta
mazela social quando se constata que as mulheres e os negros não eram
incluídos nesta fórmula pretensamente igualitária. Outra manifestação se
96

Sua formalização no Direito Constitucional norte-americano somente veio a ocorrer em 1868,
por meio da Emenda XIV à Constituição, tendo esta consagrado aos cidadãos “equal protection
of the laws”.
97
No direito brasileiro, a isonomia possui assento constitucional desde a Carta Imperial de
1824, que, no inc. XIII do art. 179, estabelecia que “A lei será igual para todos, quer proteja,
quer castigue, e recompensará em proporção dos merecimentos de cada um”. Referida regra
veio a ser reproduzida nas Constituições de 1891 (artigo 72, § 2.º), 1934 (artigo 113, § 1.º),
1937 (artigo 122, n. 1) e 1967 (artigo 50, § 1.º). A partir da Emenda Constitucional n.º 01, de
1969, a fórmula veio a ser modificada, constando em seu artigo 153, §1º que: “todos são iguais
perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. Será
punido pela lei o preconceito de raça”.
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encontra na instituição do voto censitário, restringindo o exercício da escolha
dos representantes políticos àqueles que ostentassem propriedades de bens
que superassem certo patamar estipulado pelos detentores do poder.
Daí se ter constatado que a previsão da isonomia, nestes moldes,
teve o intuito de conter os privilégios dos adversários políticos da burguesia e
nunca almejou a equiparação de direitos entre todos os integrantes da
sociedade. Muito ao revés, sua utilização se dava no intento de manter o status
quo.
Com a derrocada do Estado Liberal e o surgimento do Welfare State,
abandonou-se a matriz individualista de pensar o Direito e se pretendeu
institucionalizar uma concepção social do Direito, permitindo a transformação
da sociedade, a justa distribuição da riqueza produzida, a diminuição das
desigualdades e a promoção do bem de todos, sem discriminações. Nos
dizeres de Paulo Bonavides: “o centro medular do Estado social e de todos os
direitos de sua ordem jurídica é indubitavelmente o princípio da igualdade. Com
efeito, materializa ele a liberdade da herança clássica. Com esta compõe um
eixo ao redor do qual gira toda a concepção estrutural do Estado democrático
contemporâneo”98.
Neste paradigma, portanto, surge um novo elemento conformador da
isonomia consistente no reconhecimento de desigualdades entre os indivíduos,
o que revelou a insuficiência da fórmula que pretensamente assegurava a
igualdade de todos diante da lei, tão somente por sua inclusão no ordenamento
jurídico. A dogmática jurídica passou a desenvolver novos elementos
conformadores da igualdade, preocupando-se com a efetiva igualdade entre os
sujeitos das relações jurídicas. O Direito passa a atuar, portanto, como fator de
equilíbrio e assume natureza dinâmica, a depender do caso concreto.
A exigência de tratamento igualitário passa a ser lida, portanto,
segundo a máxima aristotélica que determina que se trate igualmente os iguais,
mas que seja dispensado tratamento desigual aos desiguais na estrita medida
da desigualdade. Nestes termos, o Estado, quando do desempenho de suas
98

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2005,
p. 388
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funções, deve discriminar situações, pessoas e coisas a fim de lhes conceder
tratamento adequado. É de se concluir que a isonomia exige tratamento
desigual nos casos em que se comprove existir desigualdades fáticas
subjacentes, sob pena de, desconsiderando-se estas diferenças, se ver
implementado o tratamento privilegiado de alguns sujeitos.
Esse clamor por igualdade, considerada sob seu viés substancial, se
expandiu para toda a ciência do Direito e vem recebendo a atenção do Estado
nas suas três funções clássicas. Todos os poderes do Estado devem se valer
da garantia da isonomia como um vetor normativo hábil a suprimir as
desigualdades materiais. Assim, ao Legislativo e ao Executivo compete
identificar as categorias de sujeitos, situações jurídicas e coisas que reclamam
tratamento diferenciado na formulação das leis e das políticas públicas. O
Judiciário não foge a esta exigência, devendo concretizar os Direitos
fundamentais com justiça99, o que reclama a consideração a respeito da
isonomia.
Os defensores da teoria do stare decisis no common law,
tradicionalmente afirmam ser um princípio básico da administração da justiça
que casos semelhantes recebam a mesma decisão100. Em sentido aproximado,
Leonardo Greco sustenta que: “o direito fundamental à igualdade não se limita
a um direito à igualdade perante a lei, a que corresponde um dever imposto ao
legislador, mas inclui a igualdade na lei, ou seja, na sua aplicação, por parte
dos administradores e do próprio Judiciário”101.
Especificamente em relação ao processo civil, a igualdade sempre
foi objeto de análise do ponto de vista intrínseco ao processo. Fala-se em
igualdade ao processo e em igualdade no processo como manifestações desta
garantia perante a jurisdição. Por igualdade ao processo entende-se o
equilíbrio nas condições de acesso à justiça, nos procedimentos e técnicas
99

“o magistrado é um guardião da justiça e, portanto, também guardião da igualdade”
(ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Pietro Nasseti. 3. ed. São Paulo: Martin Claret,
2001, 116).
100
CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law. Oxford: Clarendon Press,
2004, p. 03.
101
GRECO, Leonardo. Coisa julgada, constitucionalidade e legalidade em matéria tributária. In:
MACHADO, Hugo de Brito (coord.). Coisa julgada, constitucionalidade e legalidade em
matéria tributária. São Paulo: Dialética, 2006, p. 296.
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processuais. A preocupação, neste diapasão, é eliminar os óbices que
dificultam o acesso à jurisdição, especialmente o econômico, bem como
aqueles que impedem o exercício, pelo Estado, da tutela jurisdicional efetiva,
adequada e tempestiva. As últimas décadas testemunharam o empenho do
legislador brasileiro neste intento.
A compreensão de igualdade no processo, a seu turno, se relaciona
com a participação equilibrada dos sujeitos do processo, ou seja, com um
contraditório exercido mediante paridade de armas, fazendo com que as partes
tenham o mesmo poder de influência no resultado do processo. Assim como se
deu em relação à isonomia ao processo, também a igualdade no processo tem
sido objeto de debate e desenvolvimento pelos operadores do Direito.
Há, no entanto, um relevante aspecto da igualdade perante a
jurisdição que vinha sendo desconsiderado por parcela da doutrina e pela
jurisprudência até então dominante entre nós. Trata-se da igualdade perante as
decisões judiciais, aspecto extrínseco ao processo, portanto. Como exposto em
tópicos pretéritos, o advento do neoconstitucionalismo, a recepção do póspositivismo, bem como a guinada hermenêutica a favor da teoria lógicoargumentativa atribuíram ao Judiciário a relevantíssima função de definir o
significado dos textos que compõem o ordenamento jurídico, criando a norma
jurídica em complementação da tarefa iniciada pelo legislador.
Diante desta nova atribuição confiada ao Judiciário, torna-se
imperioso que, a partir de determinado momento, as normas jurídicas por ele
concretizadas alcancem um grau satisfatório de uniformidade. Com efeito, os
jurisdicionados que procuram a atividade jurisdicional reclamando solução para
o seu caso, esperam e confiam que o ordenamento jurídico seja aplicado de
forma igualitária em relação àqueles que se encontram sem situações
semelhantes102, em respeito à garantia constitucional da isonomia. Se, por
ventura, outros casos semelhantes já houverem sidos julgados pelo Judiciário,
102

Sempre que se fala em casos semelhantes ou situações semelhantes pretende-se referir à
homogeneidade entre as qualificações jurídicas dos fatos relevantes subjacentes aos
julgamentos, ou seja, à tarefa de concretização da norma. Não se desconhece que a
identidade absoluta é inviável, havendo sempre peculiaridades que diferenciam os casos. No
entanto, estas especificidades não são aptas a distinguir os casos do ponto de vista jurídico.
Daí a necessidade de tratamento isonômico em relação às decisões destes casos.
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estes atuarão como fator de previsibilidade, orientando as condutas da
sociedade, acrescendo-se segurança jurídica.
É natural, no entanto, que durante certo período de tempo os
provimentos jurisdicionais assumam conteúdos jurídicos divergentes, em razão
de recente alteração do ordenamento jurídico ou pelo advento de nova
tecnologia ou mudanças sociais, culturais, políticas ou econômicas. Trata-se de
um período de maturação em que a jurisprudência ainda se dá de modo
cambiante, não tendo sido definido o sentido exato da norma. Em que pese tal
fenômeno ensejar uma mitigação da segurança jurídica, especialmente na
perspectiva da previsibilidade, e à isonomia, este cenário de momentânea
indefinição do sentido normativo de determinado texto do ordenamento jurídico
não deve ser tido como uma mazela de nosso sistema jurídico, pois se
fundamenta no incremento de qualidade da tutela jurisdicional quando da
definição do sentido da norma, levando-se em consideração a maior
quantidade possível de argumentos jurídicos, que estarão representados nos
posicionamentos jurisdicionais divergentes.
Dentro da estrutura hierarquizada e piramidal de nosso sistema
jurídico, a função de atribuir definitivamente o sentido das normas jurídicas foi
concedida, pela Carta Política de 1988, aos Tribunais Superiores, cabendo ao
Superior Tribunal de Justiça a última palavra em relação à adequada
interpretação das leis federais e ao Supremo Tribunal Federal a guarda e
atribuição de sentido à Constituição.
A partir desse momento em que a interpretação jurídica adequada
restou sedimentada pelo órgão jurisdicional incumbido pela Constituição para a
definição do sentido da norma, não se deve mais admitir que os órgãos que
lhes são inferiores no edifício jurídico divirjam injustificadamente de seu
posicionamento jurídico, sob pena de se quebrar a unidade do nosso sistema
jurídico, o tornando irracional e incoerente. É dizer que, após o período de
maturação da jurisprudência, a norma jurídica construída, produto deste
processo de amadurecimento dos posicionamentos jurídicos, deve se tornar
uniforme e estável, permitindo que o ordenamento jurídico permaneça uno e
coerente.

87

É necessário compreender, portanto, que as decisões proferidas por
estes

órgãos

jurisdicionais,

quando

do

desempenho

desta

função

uniformizadora103 da interpretação das normas jurídicas, assumem um grau
elevado de eficácia jurídica, projetando efeitos para além do caso sob
julgamento e vinculando os demais juízos que lhes são inferiores à sua
observância. O entendimento uniforme dos tribunais superiores passa a ser
tido como um significativo elemento do discurso jurídico.
Lamentavelmente, a praxe jurídica revela que esta função
uniformizadora dos tribunais superiores não foi compreendida de forma
satisfatória pelos operadores do Direito, com especial destaque para aqueles
que exercem a função jurisdicional. Não é incomum, infelizmente, que, em
matéria na qual conste posição sedimentada do Superior Tribunal de Justiça ou
do Supremo Tribunal Federal, provimentos jurisdicionais sejam proferidos por
juízes e tribunais desconsiderando-a por completo, em total afronta às
garantias constitucionais da segurança jurídica e da isonomia, bem como à
racionalidade do sistema.
A situação ainda se agrava quando se constata que nem mesmo os
tribunais superiores, incumbidos pela Constituição do desempenho da função
uniformizadora, a respeitam. Com efeito, o desprezo à jurisprudência
uniformizada começa na parte superior da estrutura do Poder Judiciário, sendo
corriqueira a mudança injustificada dos entendimentos. É imperioso que se
compreenda que, além da uniformização do entendimento dos tribunais
superiores, faz-se necessário que esta se mantenha estável.
Neste sentido, quando do julgamento do Agravo regimental nos
Embargos no Recurso Especial n.º 228.432/RS, o Min. Humberto Gomes de
Barros externou sua preocupação à Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, nestes termos:
Tenho em mim a firme convicção de que 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
103

Além desta relevante função uniformizadora, os tribunais superiores exercem ainda as
funções paradigmáticas e nomofiláticas. Todas estas funções serão abordadas adiante.
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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
104
de nossa Corte. Melhor será extingui-la .

Essa postura de desrespeito à jurisprudência sedimentada dos
tribunais superiores, em geral, fundamenta-se em falsas premissas, tais como
a pretensa liberdade irrestrita dos juízes e o risco da vinculação causar o
engessamento do Direito. Os próximos tópicos serão dedicados à análise
destes argumentos.

1.5.3 Liberdade Judicial

O alcance da liberdade conferida aos juízes possui estreita relação
com a independência funcional dos magistrados e com a autonomia do Poder
Judiciário. Enquanto este se fundamenta na separação de poderes,
assegurando ao Judiciário o exercício de suas funções em relação ao
Legislativo e ao Executivo, aquele extrai justificação na proteção aos Direitos
fundamentais quando do exercício da função jurisdicional, atribuindo-se lhes
garantias que lhe assegurem o desempenho deste mister sem interferências,
tanto externas quanto internas.
Já foi afirmado que a Revolução Francesa resultou em uma
aniquilação dos poderes dos juízes, ao passo que a Revolução Gloriosa
valorizou a função desempenhada pelos magistrados, submetendo os atos do
monarca ao Direito comum, produzido em conjunto pelos juízes e
parlamentares. Desta feita, a teoria da separação dos poderes assume feições
absolutamente distintas naqueles sistemas jurídicos.
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BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Corte Especial, AgRg nos EREsp nº 228.432/RS, rel.
Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, j. 01/02/2002.
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Nos Estados Unidos da América105, por influência da colonização
inglesa, o Poder Judiciário sempre foi concebido para que desempenhasse
suas funções de forma livre e independente, sendo atribuído aos juízes o
relevante papel de controlar a constitucionalidade dos atos de poder do Estado
em todas as suas funções. Quanto ao ponto, a insigne decisão proferida em
1803 pelo juiz Marshall, no caso Marbury versus Madison assume um colorido
ainda mais brilhoso, pois se relaciona, a um só tempo, com o controle de
constitucionalidade pelos juízes e com a independência e autonomia do
Judiciário em relação aos demais poderes.
No Direito brasileiro, também por influência da colonização
portuguesa, já no período do Império, implementou-se um Judiciário
orquestrado para se permitir o controle pelos grupos então dominantes,
constando da Constituição de 1824 a possibilidade de suspensão ou remoção
dos juízes pelo Imperador. Essa precariedade da independência do Poder
Judiciário foi mantida na Constituição de 1937, especialmente em seu artigo
177 que autorizava a remoção dos juízes por interesse público ou por
conveniência do regime, bem como nos Atos Institucionais 1, 2 e 5 da Ditadura
Militar.
Com o segundo pós-guerra e o advento do neoconstitucionalismo,
desenvolveu-se na Europa Continental a teoria dos Direitos fundamentais,
tendo sido atribuído ao Judiciário a função de atuar como um garantidor de sua
efetiva implementação pelo Estado. Desta feita, deu-se uma aproximação do
modelo primitivo do civil law ao common law norte-americano, passando-se a
defender uma maior autonomia e independência dos juízes no sistema romanogermânico.
A independência dos juízes, portanto, foi estabelecida em razão de
sua essencialidade para a proteção dos Direitos fundamentais, o que faz com
que seja ela fundamentada na defesa do povo em face do Estado, sendo de
todo infundada a acusação de privilégio dos juízes. É que no desempenho
desta relevante função, é possível que as decisões por eles proferidas venham
105

O destaque em relação ao direito norte-americano é importante em razão da proximidade de
seu modelo constitucional em relação ao nosso.
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a contrariar interesses políticos e econômicos do próprio Estado, assim como
de grupos da iniciativa privada ou de parte da sociedade. Em razão deste
cenário, foram atribuídas algumas garantias e prerrogativas106 aos membros do
Judiciário, permitindo-lhes o desempenho da função sem receio de sofrer
retaliações, o que faria com que a independência fosse esvaziada.
Por serem independentes, os juízes não se subordinariam a nenhum
outro órgão quando do desempenho da função jurisdicional, nem mesmo às
instâncias que lhes sejam superiores, pois deveriam respeitar apenas o
ordenamento jurídico. Esse seria então o único limite que os magistrados
deveriam observar, sendo livres para, respeitando-se a fronteira da
Constituição e da lei, proferir toda sorte de decisão de acordo com sua livre
consciência.
Mas, diante do paradigma do pós-positivismo e mediante a nova
compreensão da função que o juiz desempenha na tarefa de concretizar a
norma jurídica, será que a liberdade dos juízes é ampla e irrestrita ao ponto de
sujeitarem-se apenas à lei? Se o texto da lei não se confunde com a norma e
passa a representar apenas o ponto de partida do processo interpretativo, que
reclama complementação judicial, a definição do sentido da norma pelo órgão
competente para uniformizar o seu entendimento ou definir o sentido da
Constituição deve exercer alguma influência?
A afirmação no sentido de que os juízes não devem respeito à
jurisprudência uniforme dos tribunais superiores em razão de estarem
vinculados unicamente à lei não se sustenta no atual estágio evolutivo do
Direito no Estado de Direito contemporâneo.
Não se nega que os membros da magistratura dispõem de certa
margem de liberdade na tarefa de concretização da norma jurídica. Como
mencionado, no paradigma do pós-positivismo a norma não se confunde com o
texto da lei, sendo construída pela via judicial mediante a atividade
interpretativa, em complementação ao trabalho iniciado pelo legislador. No

106

Entre nós, elas possuem assento constitucional nos artigos 95 e 96.
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entanto, tal liberdade não deve ser absoluta, sob pena de se possibilitar a
ocorrência de arbitrariedades e subjetivismos.
O Poder Judiciário deve ser encarado como uma instituição
composta por uma estrutura uniforme hierarquicamente organizada e não como
o conjunto dos milhares de membros que a compõem. Desta feita, o
pronunciamento de um dos tribunais superiores com aptidão para uniformizar a
jurisprudência deve ser levado em consideração pelos juízes em suas futuras
decisões e somente deve ser superado se restar comprovado não haver
similitude que justifique a sua aplicação ou que mudanças significativas na
realidade fática subjacente recomendam a sua superação.

1.5.4 Engessamento do Direito

Outro argumento utilizado para a rejeição da adoção de um sistema
de respeito aos precedentes consiste no engessamento ou petrificação do
Direito provocado pela vinculação ao precedente, pois sua aplicação mecânica
não permitiria aos julgadores que atualizassem o julgado paradigma com
eventuais inovações tecnológicas ou mudanças na sociedade, política e
economia.
Ocorre que a premissa deste argumento é falsa, razão pela qual
também não deve servir de óbice à adoção do sistema de vinculação aos
precedentes entre nós. Conforme será exposto no próximo capítulo, a teoria do
stare decisis, mesmo em sua vertente mais rígida, não sustenta uma aplicação
automática do precedente ao caso sob julgamento desde o Practice
Statemente promulgado em 1966, que expressamente reconheceu que a rígida
aderência aos precedentes pode conduzir à injustiça e restringir o
desenvolvimento do Direito. Com efeito, existem mecanismos que permitem a
atualização, ou oxigenação, do Direito às modificações vivenciadas na
sociedade.

Entre

estes

mecanismos,

destacam-se

distinguinshing, que serão abordados adiante.

o

overruling

e

o
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No entanto, estas situações que justificam o afastamento do
precedente devem ser submetidas a uma análise criteriosa, somente se
admitindo o manejo destes mecanismos em casos que realmente se
diferenciam daquele que ensejou o precedente em questão e após um novo
processo de maturação de argumentos jurídicos.
Essa não tem sido, infelizmente, a postura adotada pelos tribunais
brasileiros. Tem ocorrido alteração de jurisprudência consolidada de forma
repentina em razão, tão só, de mudança de posicionamento jurídico dos
julgadores ou por alteração nos membros julgadores que integram o tribunal
emissor do precedente.
Tendo sido apresentados os principais argumentos favoráveis e
contrários à implementação do modelo de vinculação aos precedentes, este
tópico não pode ser encerrado sem mencionar um benefício inegável que a
teoria do stare decisis possui aptidão para produzir. Trata-se do ganho de
tempo para a solução das demandas, tornando o exercício da tutela
jurisdicional pelo Estado mais célere e efetiva.

1.5.5 Efetividade da tutela jurisdicional

A partir do momento que a jurisprudência dos tribunais superiores,
incumbidos pela Constituição da tarefa de uniformizar a interpretação das leis
federais e da própria Carta Maior, torna-se efetivamente uniforme e estável,
especialmente diante da circunstância de respeito dos órgãos jurisdicionais que
lhes são inferiores, opera-se o efeito direto de desestímulo ao litígio.
Inegavelmente, tendo a parte ciência que em relação ao seu
problema o Judiciário tem decidido de várias formas, sendo uma delas
favoráveis aos seus interesses, surgirá nela, ou se aprofundará, a sensação de
que o litígio judicial lhe será conveniente, ainda mais nos casos dos litigantes
habituais, responsáveis por uma parcela considerável dos processos
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pendentes de julgamento perante o Judiciário brasileiro, tendo em vista que
lhes é benéfico arcar com os custos e com a demora do processo107.
Também os processos que já estejam em curso quando da
uniformização da interpretação pelos tribunais de cúpula poderão ser
beneficiados, uma vez que a estabilidade de posicionamento uniforme dos
tribunais serve como um forte fator favorável à celebração de acordos,
conciliando os interesses das partes ou o desestimulando o prosseguimento da
demanda. Exemplo paradigmático neste sentido ocorreu com o “Projeto
desistência” implementado pela Caixa Econômica Federal, uma das principais
partes litigantes na praxe forense, que ensejou uma redução de oitenta por
cento dos recursos que havia interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.
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De acordo com Thomas R. Lee: “A system that enhances the stability of the Court’s body of
precedent discourages expenditures on litigation aimed at disrupting it. Conversely, a more
highly discretionary regime would signal a greater receptiveness to arguments directed at
overruling precedent, thus encouraging increased expenditures directed at overruling previous
decisions. More fundamentally, rules of stare decisis enhance the level of stability and certainty
in the law, thereby decreasing the incentive for litigation at all levels of the judicial system. The
notion that uncertainty promotes litigation is hardly a new one. The insight offered here is simply
that a rule of stare decisis increases certainty and thus reduces the incentive for litigation” (LEE,
Thomas R. Stare decisis in economic perspective: an economic analysis of the Supreme
Court’s doctrine of precedent. North Carolina Law Review, n. 78, 2000, p. 652).
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2. NOÇÕES ESSENCIAIS PARA A COMPREENSÃO DOS PRECEDENTES

O presente capítulo destina-se a analisar as questões mais
relevantes que circundam a teoria dos precedentes vinculantes108. Neste ponto,
serão poucas as considerações a respeito de nossa realidade a respeito da
aplicação judicial do Direito, que será objeto de análise mais detida no terceiro
capítulo desta pesquisa.

2.1 O precedente e a jurisprudência: distinções e aproximações

Tradicionalmente, o termo jurisprudência designa um conjunto109 de
decisões proferidas por um determinado Tribunal. Esta não é, no entanto, sua
única acepção. De amplo aspecto semântico, pode significar:
i. a prudência do Direito, mediante a fusão dos termos “iuris” e
“prudentia”,

consistindo

na

“característica

ou

qualidade

daquele

que

interpretava os textos jurídicos com autoridade, sabedoria e ponderação, em
suma, com prudência”110;
ii. a ciência do Direito, como as Facoltà di Giurisprudenza,
faculdades de Direito de Roma. Sálvio de Figueiredo Teixeira afirma que
jurisprudência designava a ciência que se ocupa do Direito, enquanto a
expressão “juris prudentes” se destinava para designar os que a cultivavam, os
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Conforme exposto no primeiro capítulo, ainda será tratada a eficácia vinculatória por meio
da expressão precedentes judiciais, uma vez que ela é consagrada e sob esta denominação se
tem tratado em sede doutrinária, especialmente aquela oriunda do common law. A partir do
próximo capítulo, como adiantado, será tratado especificamente do sistema brasileiro de
pronunciamentos judiciais vinculantes, no qual o precedente judicial é apenas uma espécie, ao
lado da jurisprudência dominante exteriorizada por meio de enunciado de súmula.
109
A [jurisprudência] “ (...) não se forma através de uma ou três sentenças, mas exige uma
série de julgados que guardem, entre si, uma linha essencial de continuidade e coerência. Para
que se possa falar em jurisprudência de um Tribunal, é necessário certo número de decisões
que coincidam quanto à substância das questões objeto de seu pronunciamento” (REALE,
Miguel. Lições preliminares de direito. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 1987. p. 168).
110
LIMONGI FRANÇA, Rubens. O direito, a lei e a jurisprudência. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1974, p. 10.
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quais, embora não recebessem honorários ou remuneração, desfrutavam de
inegável prestígio cultural e generalizado acatamento111;
iii. a atividade de interpretação e aplicação do Direito legislado.
Nesta acepção, designa a ideia de doutrina jurídica, com as diversas
inquietações dos estudiosos, seja do ponto de vista eminentemente teórico ou
conjugada com ilações práticas, mas que não se destina a resolução de um
caso jurídico em específico. Sua preocupação é abstrata, voltando-se à
evolução da sua área especifica do conhecimento;
iv. acervo geral de decisões de um Tribunal;
v. conjunto de decisões de um Tribunal a respeito de determinada
matéria. Nesta hipótese, subdivide-se em jurisprudência uniforme, quando
encontram-se em um mesmo sentido jurídico, e jurisprudência contraditória,
assim entendido o grupo de decisões que não é homogêneo. Segundo Michele
Taruffo, é nesta última acepção que o termo vem sendo utilizada na dogmática
jurídica do civil law da contemporaneidade112.
Assim, portanto, o termo jurisprudência em sua compreensão mais
usual, atualmente, refere-se a uma pluralidade, um complexo, uma série de
julgados de um Tribunal sobre certo tema jurídico. Não admite, nestes termos,
correlação com uma decisão isolada do Tribunal, sendo próprio do termo
jurisprudência a ideia de constância formada a partir da reiteração de decisões.
Da relação entre a jurisprudência e o tempo, admite-se, em certas
hipóteses e diante de determinados critérios113, a modificação de entendimento
por parte do Tribunal a respeito da questão jurídica objeto de análise. Daí que
se classifica, então, em jurisprudência atualizada e ultrapassada.
No que se refere à incidência em relação aos demais julgados, é
próprio da jurisprudência, situada que está nos ordenamentos jurídicos que
111

TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A jurisprudência como fonte do direito e o aprimoramento
da magistratura. in: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). O juiz: seleção e formação do
magistrado no mundo contemporâneo. Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1999, p. 143.
112
TARUFFO, Michele. Precedente e giurisprudenza. Rivista Trimestrale di Diritto e
Procedura Civile, ano 61, nº 3, 2007, p. 709.
113
O tema será retomado, com maiores detalhes, adiante.
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integram a família jurídica do civil law, o seu caráter persuasivo, exercendo
mera influência em relação aos julgados que lhes são supervenientes. Quanto
ao ponto, Rubens Limongi França divide os ordenamentos jurídicos do civil law
em quatro grupos: o primeiro é o daqueles que negam de modo absoluto a
possibilidade dessa prerrogativa (Código Austríaco e Prussiano); o segundo é o
daqueles que são omissos com relação à matéria (Código de Napoleão,
Italiano, Alemão, Japonês e Chinês); o terceiro é o daqueles que a mencionam
de modo parcialmente negativo, para dizer que a jurisprudência não pode
revogar a lei (Código Espanhol, Argentino e Uruguaio); e o quarto é o daqueles
que a ela se referem de modo positivo, reconhecendo-lhe papel de coadjuvante
na interpretação das leis (Código Suíço e Soviético)114.
Já o termo precedente, próprio da família jurídica do common law,
possui um campo semântico mais definido e designa uma decisão que, por ser
paradigmática, possui eficácia em relação a outros casos a serem julgados,
impondo-lhes a regra jurídica a ser aplicada, desde que se tratem do mesmo
aspecto fático.
Fala-se quanto ao ponto, em eficácia vinculante dos precedentes.
Para Neil MacCormick e Robert Summers, “precedents are prior decisions that
function as models for later decisions. Applying lessons of the past to solve
problems of present and future is a basic of human practical reason”115. As
demais decisões proferidas assumem eficácia meramente persuasiva,
exercendo influência com seus argumentos aos casos que lhes são
semelhantes, e não propriamente a obrigação de observância pelo juiz do caso
posterior.
Há, no entanto, outra acepção possível ao termo precedente, sendo
entendido como as decisões anteriores que funcionam como modelos para as
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FRANÇA, Rubens Limongi. Jurisprudência – Seu caráter de forma de expressão de Direito,
in Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. 30, p. 284.
115
MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative
study. England: Ashgate, 1997, p. 1.
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decisões subsequentes. Neste sentido, há quem considere como precedente
toda e qualquer decisão judicial proferida pelos órgãos jurisdicionais116.
Frederik

Shauer

refere-se

a

esta

visão

dos

precedentes,

compreendendo-os como parte da razão humana prática, aplicando-se lições
do passado para solucionar problemas atuais e futuros, como se vê da
seguinte passagem:
Appeals to precedent do not exclusively in courts of law. Forms of
argument that may be concentrated in the legal system are rarely
isolated there, and the argument from precedent is a prime example
of the nonexclusivity of what used to be called ‘legal reasoning’. Think
of the child who insists that he should not have to wear short pants to
school because his older brother was allowed to wear long pants
when he was seven. Or think of the bureaucrat who responds to the
supplicant for special consideration by saying that ‘we’ve never done it
that way before’. In countless instances, out of law as well as in, the
fact that something was done before provides, by itself, a reason for
doing it that way again.
Reliance on precedent is part of life in general. The law’s lack of an
exclusive claim on precedential reasoning suggests that we should dig
beneath the use of precedent in this or even any legal system. I would
thus like to look at precedent, at least initially, without the baggage of
particular legal doctrines and without the encumbrances of a theory of
law or judicial decision. By removing these potentially distorting
constraints, we may see things that have previously been blocked
from view. And having abstracted the analysis by looking at precedent
outside of the law, we may then be able to glimpse a different Picture
of the use of precedent in law, and of what it means to ‘do law’, to
117
operate in a specifically legal form

Este fenômeno de aplicação das experiências prévias nas decisões
atuais encontra-se presente em todo e qualquer sistema jurídico. Mas esta
concepção é demasiadamente ampla, fazendo incidir na ideia de precedente
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È o que se verifica, exemplificativamente, da seguinte passagem da tese de doutoramento
de Mariana Capela: “Toda decisão judicial proferida por autoridade judiciária constitui
precedente judicial. Ainda que seja dissonante de todas as demais e assuma posicionamento
isolado em relação à matéria de fundo, a decisão proferida por autoridade judiciária é um
precedente judicial. O fato de poder ser alterada por decisão posterior, mediante recurso, não
retira dela essa característica. Para que a decisão seja considerada um precedente judicial,
basta que seja proferida por autoridade judiciária, portanto” (MORETO, Mariana Capela
Lombardi. O precedente judicial no sistema processual brasileiro. Tese de doutorado. São
Paulo: Universidade de São Paulo, 2012, p. 19); No mesmo sentido, Fredie Didier refere-se aos
precedentes como ato-fato jurídico: DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA,
Rafael. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias,
decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Jus
PODIVM, 2015, p. 453 e 487.
117
SCHAUER, Frederick. Precedent. Stanford Law Review, v. 39, n. 3, fev. 1987, p. 572.
Disponivel em: <http://www.jstor.org/stabl/1228760>. Acesso em: 17 de julho de 2016.
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decisões incompatíveis com a sua eficácia vinculatória, característica essencial
da stare decisis doctrine118.
Há de ser adotada, portanto, uma acepção restrita quanto ao termo
precedente, assim entendida a decisão proferida por uma Corte com
autoridade peculiar atribuída pelo sistema normativo, desde que preenchidos
certos requisitos. Dessa forma, quando se fala nesta pesquisa em precedente,
o termo é utilizado no sentido de sua eficácia vinculante, como na expressão
“doctrine of precedents”. Assim, tendo em conta o significado que se concede
ao termo “precedente” nesta pesquisa, a referência a precedentes persuasivos
consiste em uma contradição entre os próprios termos.
Da análise isolada a respeito de cada um dos termos, decorre como
ineludável que “jurisprudência” e “precedente” não se confundem, em que pese
ambos os institutos dedicaram-se à influenciar as decisões futuras, sendo
possível elevar, entre as principais distinções:
i. do ponto de vista quantitativo, a jurisprudência pressupõe um
conjunto de julgados, ao passo que o precedente nos remete a uma única
decisão, paradigmática. A jurisprudência, portanto, é construída paulatinamente
e representa a posição jurídica do Tribunal a respeito de uma determinada
questão jurídica que se consolida após uma série de outros pronunciamentos
do mesmo Tribunal. O precedente, na acepção sustentada neste trabalho, não
pressupõe uma prévia conduta reiterada do Tribunal encarregado de proferi-lo.
ii. do ponto de vista estrutural, a jurisprudência não leva em
consideração os fatos que ensejaram os julgados, mas extrai-se uma regra
jurídica abstrata, enunciada de forma genérica. O precedente, a seu termo,
demanda uma análise minuciosa quanto aos aspectos fáticos dos casos, tanto
o precedente quanto o que está sob julgamento, com vistas à aplicação da
regra jurídica universalizável.
iii. quanto ao aspecto histórico, a jurisprudência não teve o prestígio
concedido ao precedente, especialmente em razão da compreensão do Direito
118

Redução da fórmula stare decisis et quieta non movere, que significa, no vernáculo, o dever
de manutenção dos precedentes e de não perturbação das coisas já decididas.

99

após as Revoluções francesa e inglesa e o papel atribuído ao Judiciário nas
famílias jurídicas do civil law e do common law. Neste, as decisões judiciais
sempre tiveram a atribuição de formular o Direito comum, ao lado do legislador
como limitação ao império do monarca. Decorre da tradição do Direito anglosaxão, portanto, a eficácia vinculatória dos precedentes. Já a jurisprudência
sempre foi tida na tradição romano-germãnica como fonte secundária, de
complementação à lei.
iv. quanto à classificação como fonte do Direito, a jurisprudência não
é considerada fonte formal do Direito, ao passo que o precedente, conforme
analisado no primeiro capítulo, desde a instituição do common law na
Inglaterra, é considerado como manifestação do Direito, ao lado das leis
editadas pelo legislativo. No modelo do case-law119, o primeiro recurso dos
operadores do Direito é a consulta aos julgados anteriores para que se extraia
a interpretação adequada ao caso sob julgamento.
Pelo termo “fonte” deve-se entender o local de onde provém algo. É
neste sentido que se fala em fonte da água e fonte do jornalista. Em relação à
formulação de normas jurídicas, tradicionalmente, são mencionadas na família
jurídica do civil law a existência de duas espécies: as fontes formais e as
materiais. O critério distintivo é que apenas o primeiro grupo, as fontes formais,
deve ser obrigatoriamente observado e a jurisprudência sempre foi incluída
dentre as fontes meramente materiais, cuja atribuição é auxiliar a interpretação
das fontes formais. Daí falar-se em eficácia meramente persuasiva da
jurisprudência.
Pelos argumentos já apresentados, o estágio atual em que se
encontra a ciência do Direito está a exigir o reconhecimento do precedente

119

“’Case-law’ consists of the rules and principles stated and acted upon by judges in giving
decisions. In a system based on case-law, a judge in a subsequent case must have regard to
these matters; they are not, as in some other legal systems, merely material which he may take
into consideration in coming to his decision. The fact that English law is largely a system of
case-law means that the judge’s decision in a particular case constitutes a ‘precedent’”
(CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4. ed. New York: Oxford
University Press, 2004, p. 3-4).
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judicial e da jurisprudência dominante como fonte formal do Direito120. Com
efeito, já se teve a oportunidade de demonstrar que, na tradição jurídica
romano-germânica, a fonte formal por excelência sempre foi a lei, o que
justifica a utilização da expressão “primado da lei”121 como uma das principais
características do civil law. Mas também se destacou que esta visão do Direito
encontra-se superada pelo advento das teorias do neoconstitucionalismo, do
pós-positivismo e os Direitos fundamentais, uma vez que concretiza a norma
jurídica a ser obrigatoriamente aplicada aos casos futuros que se amoldem às
circunstâncias fáticas que lhe originaram, integrando a estrutura do
ordenamento jurídico. Nestes termos, resta evidente que a compreensão a
cerca das fontes formais do Direito deve sofrer uma adequada atualização122.
v. quanto à necessidade de previsão pelo legislador, diferenciam-se
a jurisprudência e o precedente em razão da aplicação deste, independente da
intermediação do legislador, por conta de sua evolução histórica enraizada no
modelo do common law. Conforme sustentado por Neil Duxbury: “When judges
follow precedents they do so not because they fear the imposition of a sanction,
but because precedent-following is regarded among them as correct practice,
as a norm, deviation from which is likely be viewed negatively”123.
De outro lado, no civil law, inexistindo a cultura de respeito aos
precedentes lato sensu, a extensão dos efeitos da jurisprudência a terceiros
exigiria justificação mediante regulamentação por parte do legislativo. Em
120

Recorde-se que o sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes é formado por
precedentes e por jurisprudência dominante representada em enunciado de Súmula. Sobre o
tema se voltará no capítulo terceiro dessa pesquisa.
121
Vide o artigo 4º da LINDB, que somente admite a utilização de analogia, costumes ou
princípios gerais de direito em caso de omissão da lei.
122
Sobre o ponto é essencial a comparação entre os Códigos de Processo Civil de 1939, de
1973 e de 2015. No primeiro, o termo jurisprudência é utilizado em duas ocasiões: artigos 853
e 854. Na redação originária do CPC/73 o termo jurisprudência aparecia apenas em três
oportunidades artigos 479, caput e seu parágrafo único, e 542, parágra único. Após as diversas
modificações mencionadas no primeiro capítulo, o CPC/73 passou a acrescentar referência à
jurisprudência nos artigos 120, parágrafo único; 475, §3º; 541, parágrafo único; 543-A, §3º;
543-C, §2º; 544, §3º; 544, §4º, “b” e “c”; e 557, caput e §1º. Em nenhum destes diplomas
legislativos o termo “precedente” aparece na acepção tratada nesta pesquisa, mas apenas
como forma de se referir a dispositivos anteriores. Já no CPC/2015 o legislador fez uso dos
dois termos: “Jurisprudência” nos artigos 489, §1º, VI; 521, IV; 926, caput e § 1º; 927, §§ 3º e
4º; 978; 1.029, §1º; 1.035, §3º, I; e 1.043, §4º; e “precedente” nos artigos 489, §1º, V e VI; e
926, §2º; 927, §5º.
123
DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. New York: Cambridge University
Press, 2008, p. 21.
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outras palavras, o legislador pode graduar a força da jurisprudência, a
depender de certos critérios, como o grau de sua uniformidade. Foi o que se
deu, como destacado, no ordenamento jurídico brasileiro.
Uma análise detida da Constituição permite afirmar que a eficácia
vinculatória já poderia ser afirmada a partir das garantias fundamentais da
segurança jurídica e da isonomia, conforme abordado no capítulo anterior. Não
obstante,

a

desnecessidade

de

autorização

expressa

pelo legislador

infraconstitucional para a sua implementação, não se pode descurar da aptidão
dos atos legislativos para determinar o padrão de conduta que se espera da
sociedade a qual se dirige.
Diversos são os exemplos, em nossa realidade atual, de
comportamentos sociais pautados diretamente pela lei, mesmo que do ponto
de vista racional pudéssemos sustentar sua desnecessidade. No âmbito
federal, pode ser citada a lei n.º 11.275, de 07 de fevereiro de 2006, também
conhecida como “Lei seca”, que agravou a infração de trânsito relacionada à
condução do veículo sob a influência de álcool e despertou a conscientização
da população a respeito do tema, bem como uma série de políticas públicas a
respeito do tema.
Um outro exemplo recente de modificação dos hábitos por meio de
ato legislativo, desta feita no âmbito local do município do Rio de Janeiro, é a
lei municipal n.º 3.273/2001, de 09 de setembro de 2001, que dispõe sobre a
gestão do sistema de limpeza urbana, e que ensejou o programa “Lixo Zero”
realizado pela Comlurb em parceria com a Guarda Municipal do Rio de Janeiro,
prevê a aplicação de multas de R$ 170 a R$ 3.400,00 para quem sujar a
cidade, conscientizando a população da importância de não jogar lixo nas ruas,
praias, praças e demais áreas públicas, melhorando a qualidade da limpeza.
É de se concluir, portanto, pela conveniência da previsão em lei a
respeito do sistema de “precedentes”, como se deu com o Código de Processo
Civil, lei n.º 13.105, de 17 de março de 2015, mesmo que desnecessário.
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2.2 Classificação dos Precedentes

2.2.1 Precedentes declarativos e criativos

Declarativos são os precedentes que se limitam a reconhecer e
declarar a norma jurídica já existente ao passo que são criativos os
precedentes que produzem a norma jurídica para aplica-la. Nos termos de
Victoria Iturralde Sesma: “En el primer caso la norma es aplicada porque es ya
derecho, mientras que en el segundo la norma es derecho para el futuro
porque es ahora aplicada”124. Esta classificação é derivada de uma antiga
discussão acadêmica do common law, entre as teorias declarativa e
constitutiva, a respeito da natureza jurídica dos precedentes.
A teoria declarativa do precedente sustenta que o Direito (seja ele
legislado ou costumeiro) preexiste em relação à decisão judicial e deve ser por
ela descoberto e declarado. Entre seus idealizadores encontram-se Matthew
Hale125 e William Blackstone, tendo este afirmado que os juízes “são os
depositários das leis; os oráculos vivos que devem decidir em todos os casos
de dúvida e que se encontram obrigados, por um juramento, a decidir em
conformidade com o Direito do país”126.
Outro relevante argumento apresentado pela teoria declarativa dos
precedentes é a teoria da separação de poderes que prevê o exercício das
funções legislativa, judiciária e executiva por órgãos estatais distintos, razão
pela qual haveria manifesta arbitrariedade ao se acumular no mesmo órgão do
estado, em um tribunal, as funções jurisdicional e legislativa. Incumbiria ao
legislador, com exclusividade, a função de editar normas gerais e abstratas, na
exata medida em que a ele foi endereçado os votos representativos do sufrágio
universal que lhes conferem legitimidade democrática.

124

SESMA, Victoria Iturralde. El precedente en el common law. Madrid: Civitas, 1995, p. 33.
HALE, Matthew. The history of the Common Law of England. Chicago: The University of
Chicago Press, 1971.
126
BLACKSTONE, Willian. Commentaries on the Law of England. Chicago: The University of
Chicago Press, 1979. Fac-símile da 1ª edição de 1765-1769, p. 69.
125
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A teoria constitutiva, a seu turno, afirma a possibilidade do juiz criar
o Direito (judge make law), o que decorre naturalmente da aplicação da
doutrina do stare decisis. A construção desta teoria se deu a partir das críticas
que autores como Gray127, Holmes, Cardozo128 e Pound formularam em
relação à concepção sustentada pela teoria declarativa. Para estes autores o
common law não está situado nos costumes imemoriais, mas nas normas
criadas pelos juízes ao decidirem os casos que lhes são submetidos, levandose em conta os costumes inerentes à questão jurídica apresentada.
Desse modo, é impreciso afirmar que o Direito preexiste à decisão
judicial e deve ser encontrado para sua aplicação mediante mera declaração,
quando, na verdade, o Direito é construído na decisão judicial mediante
interpretação, e a aplicação se dá na interpretação dos suportes jurídico e
fático. Nestes termos, a decisão não se limita a declarar, mas constitui a norma
a ser aplicada ao caso.
Nos dias atuais, esta é a concepção majoritária a respeito da
natureza jurídica do precedente, afinal, conforme lições extraídas de Jacqueline
Martin: “Although there used to be a school of thought that judges did not
actually ‘make’ new law but merely discovered it, today it is well recognized that
judges do use precedent to create new law and to extend old principles. There
are many areas of law which owe their existence to decisions by the judges”129.
A crítica a respeito da teoria da separação de poderes, a seu turno,
não merece prosperar, haja vista que ela não recebe nos dias de hoje a mesma
conformação de outros tempos. Atualmente, adota-se a teoria norte-americana
do “check and balances” segundo a qual as funções são atribuídas à estruturas
estatais próprias do Estado (chamadas impropriamente de Poderes) para seu
desempenho regular, mas admite-se que outras estruturas estatais a
desempenhem de forma atípica, tudo em conformidade com o desenho
institucional previsto na Constituição.
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GRAY, John Chipman. The nature and sources of the Law. New York: The Macmillan,
1924.
128
CARDOZO, Benjamin Nathan. A natureza do process judicial. Trad. Silvana Vieira. São
Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 113
129
MARTIN, Jacqueline. English legal system. London: Hodder & Stoughton, 1999, p. 31.
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Ademais, no processo de criação da norma jurídica a ser aplicada
aos casos concretos, os juízes devem levar em conta diversos elementos que
guiam a aplicação do Direito em um Estado democrático de Direito, como
eventuais atos legislativos130 ou judiciais, as lições da doutrina, os argumentos
das partes e de eventuais amicus curiae que tenha contribuído no processo.
Enfim, a permissão ao Judiciário para que crie normas jurídicas não equivale
dizer que este possa partir de um marco-zero teórico, inventar o Direito ou dizer
qualquer coisa sobre qualquer coisa. Ao desempenhar esta relevantíssima
função, o órgão jurisdicional deverá agir em conformidade com todo o sistema
jurídico no qual está inserido.
A admissão da natureza criativa dos precedentes apresenta uma
dificuldade de natureza distinta, relacionada à previsibilidade das condutas. Na
medida em que se aceita que o juiz cria o Direito ao decidir, pode ser que o
teor de sua decisão seja absolutamente desconhecido pela parte que a
suportará, o que não condiz com a atual concepção a respeito do processo
jurisdicional, especialmente em sua matriz do contraditório participativo, como
garantia de não surpresa.
Por conta desta situação, desenvolveu-se na doutrina do stare
decisis uma técnica própria para que os efeitos daquela decisão que inova no
ordenamento jurídico não produza seus efeitos instantaneamente, ou seja, para
que haja uma modificação quanto aos efeitos do julgado. O tema será objeto
de análise mais detida adiante, quando do estudo do prospective overruling.

2.2.2 Precedentes persuasivos, vinculantes e absolutamente vinculantes

Referida classificação leva em conta a autoridade dos precedentes.
Precedentes persuasivos são aqueles em que os juízes subsequentes não
estão obrigados a observá-los, sendo levados em consideração como mais um
130

É um equívoco imaginar-se que a teoria do precedente somente tem razão de ser em
sistemas jurídicos com pouca incidência de legislações escritas e que os precedentes atuariam
neste vácuo legislativo. Não existe ordenamento jurídico composto exclusivamente por
precedentes judiciais, nem mesmo no common law clássico.

105

argumento destinado à formar o convencimento do juízo incumbido de proferir
decisão no caso presente. Sua utilização na decisão atual demanda, portanto,
o convencimento do julgador a respeito de seu acerto.
São diversos os fatores que contribuem para a utilização de um
precedente considerado meramente persuasivo, como a justiça da decisão, a
posição do Tribunal que o emitiu, o prestígio acadêmico e intelectual do
julgador que o proferiu ou que conduziu a maioria em um julgamento colegiado,
a proximidade entre a data em que o precedente foi formado, o quórum de
aprovação do julgamento em órgão colegiado, entre outros.
Uma relevante observação faz-se imprescindível, em relação ao
objeto desta pesquisa. Conforme destacado quando da análise do termo
precedente, esta acepção é extremamente ampla e a utilização do termo
precedente, neste trabalho não a leva em consideração, ou seja, quando se
fala em precedente deve ser entendido como um pronunciamento judicial que
haverá de ser necessariamente observado. Portanto, trata-se de uma
contradição nos próprios termos a expressão “precedentes persuasivos”, pois a
qualificação de uma decisão como precedente não condiz com a limitação da
eficácia meramente persuasiva. Parece mais adequado a referência a decisões
pretéritas, ou apenas decisões, nas hipóteses em que o efeito vinculatório não
se fizer presente.
Diz-se vinculante o precedente que se utiliza da eficácia obrigatória
que decorre da doutrina do stare decisis, ou seja, diante de um precedente
vinculante, o órgão julgador está obrigado a levá-lo em consideração, somente
se admitindo o afastamento da regra jurídica oriunda do precedente em
hipóteses excepcionais, conforme será exposto adiante.
Por fim, considera-se absolutamente vinculante o precedente
quando o sistema jurídico que o regula veda ao órgão jurisdicional subsequente
que deixe de aplicá-lo, seja o mesmo órgão prolator ou outro órgão que lhe
seja hierarquicamente inferior.
Este sistema de vinculação absoluta foi utilizado pela Inglaterra até
1966, estando a Câmara dos Lordes, e todos os demais órgãos jurisdicionais,
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obrigados a seguir seus precedentes, em toda e qualquer hipótese, sem
exceção, mesmo quando houvesse relevantes argumentos para dele se
afastar.
Em 26 de julho 1966, como adiantado, a House of Lords percebeu o
equívoco desta concepção e, por meio do Practice Statement131 – uma
resolução interna destinada a regular o modo de atuação daquela Corte –,
permitiu o afastamento a suas decisões anteriores quando se fizesse
necessário. Admitiu-se expressamente que uma aderência excessivamente
rígida aos precedentes poderia conduzir à injustiças em certos casos
concretos, bem como impedir o desenvolvimento e adaptação do Direito à
realidade social, constantemente em transformação.
Consta do referido ato:
Their Lordships regard the use of precedent as an indispensable
foundation upon which to decide what is the law and its application to
individual cases. It provides at least some degree of certainty upon
which individuals can rely in the conduct of their affairs, as well as a
basis for orderly development of legal rules.
Their Lordships nevertheless recognise that too rigid adherence to
precedent may lead to injustice in a particular case and also unduly
restrict the proper development of the law. They propose therefore, to
modify their present practice and, while treating former decisions of
this house as normally binding, to depart from a previous decision
when it appears right to do so.
In this connection they will bear in mind the danger of disturbing
retrospectively the basis on which contracts, settlement of property,
and fiscal arrangements have been entered into and also the especial
need for certainty as to the criminal law.
This announcement is not intended to affect the use of precedent
132
elsewhere than in this House .
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Disponível em: http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1898/1.html. Acessado em: 06/02/2015
Posteriormente à publicação do Practice Statement nos Law Reports, a Corte publicou uma
nota explicatória para a imprensa, nos seguintes termso: “Since the House of Lords decided the
English case os London Street Tramways v. London County Council in 1898, the House have
considered themselves bound to follow their own decisions, except where a decision has been
given per incuriam in disregard of a statutory provision or another decision binding on them. The
statement made is one of great importance, although it should not be supposed that there will
frequently be case in which the House thinks it right no to follow their oen precedent. An
example of a case in which the House might think it right to depart from a precedent in where
they consider that the earlier decision was influended by the existence of conditions which no
longer prevail, and that in modern conditions the law ought to be diferente. One consequence of
this change is of major importance. The relaxation of the rule of judicial precdent will enable the
House of Lords to pray greater attention to judicial decisions reached in the superior courts of
the Commonwealth where they differ from earlier decisions of te House of Lords. That could be
of great help in the developement of our own law. The superior courts of many other countries
are not rigidly bound by their own decisions and the change in the practice of the House of
132
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Em que pese esta autorização formal para a superação de seus
julgados, a prática demonstra que a House of Lords vem exercendo esta
prerrogativa com prudência e moderação133.
Atualmente, não se tem notícia de ordenamento jurídico que se
utilize do modelo absolutamente vinculante de precedente, na medida em que
a regra do stare decisis já contém implícita as hipóteses excepcionais de
distinguishing e overruling. No entanto, a fuga do precedente, nestas hipóteses
excepcionais, deve ser realizada com a cautela necessária à sobrevivência da
teoria dos precedentes.
Antes de se concluir este tópico, pede-se vênia para um pequeno
ajuste terminológico. Conforme exposto, reputa-se por incorreta a referência a
precedentes persuasivos, razão pela qual, sempre que se refira a precedentes
nesta pesquisa, eles terão eficácia vinculatória. E mais: como nosso
ordenamento

jurídico

constitucionalizado

não

admite

precedentes

absolutamente vinculantes, a menção a esta espécie de precedente virá
sempre dita por extenso. Disso resulta que, sempre que se refira apenas a
precedente nesta pesquisa, o termo equivale ao precedente vinculante.

2.3 Funções dos precedentes e a aproximação com o modelo da
jurisprudência uniforme

As funções desempenhadas pelos precedentes possuem relação
direta com os fundamentos que legitimam sua previsão no sistema jurídico, a
segurança jurídica e a isonomia.

Lords will bring us more into line with them” (ZANDER, Michael. The Law-Making Process. 5.
Ed. London: Butterworths, 1999, p. 196-197).
133
Conforme noticiado por Michael Zander: “(...) in the years 1996 to 1980 there were 29 cases
in which the House of Lords was invited to overrule one of its own precedents (or in which the
question was raised by the Law Lords themselves without any prompting from counsel). The
succes rate was 28 per cent (8 out of the 29) but in further 10 cases at least one of the Law
Lords was willing to overrule the previous House of Lords Precedent” (ZANDER, Michael. The
Law-Making Process. 5. Ed. London: Butterworths, 1999, p. 202).
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Há em nosso ordenamento jurídico um instituto que exerce uma
função semelhante, que são os recursos excepcionais. Através do julgamento
destes recursos pelos Tribunais Superiores, além da substituição da decisão
impugnada naquilo que tiver sido objeto do recurso, são desempenhadas
funções relevantíssimas ao sistema jurídico, como a uniformização da
jurisprudência, que define a interpretação adequada de certa norma jurídica.
Em razão desta aproximação e, especialmente, pelas semelhança
das funções e dos objetivos que cercam os institutos do precedente, no
common law, e da jurisprudência uniforme, do civil law, optou-se por trata-los
em conjunto.

2.3.1 Função nomofilática

O termo nomofilaquia não consta do vernáculo e se origina da fusão
dos termos latinos “nómos” (regra ou lei) e “phylaktikos” (virtude de preservar
ou conservar), designando, portanto, “proteção da lei”. Seu desenvolvimento
semântico e teórico se deu na Itália, tendo sido atribuído ao tribunal de
cassação a tarefa de proteger a autoridade da lei, convertendo-a em órgão
jurisdicional e o alçando à posição de cúpula do poder Judiciário, por
intermédio do Decreto 601, de 24 de março de 1923.
Ao se conceder a proteção da lei a um órgão jurisdicional, assume a
superação da proibição de interpretação por parte dos juízes, representando
relevante avanço filosófico em relação à concepção que prevalecia na Europa
continental após a revolução do 18 do Brumário, cuja atribuição do Tribunal de
Cassação era a de cassar as decisões que contrariassem o texto da lei, pois os
juízes encontravam-se proibidos de interpretar o texto da lei, devendo este ser
aplicado nos seus exatos termos pela técnica mecânica da subsunção.
Atualmente, entende-se por nomofilaquia a tarefa de conceder
previsibilidade

ao

ordenamento

jurídico

mediante

a

uniformidade

da

interpretação das normas e aplicação do Direito. Nestes termos, a função
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precípua dos Tribunais Superiores quando do julgamento dos recursos
excepcionais não é a de fazer justiça ao caso concreto sob exame, mas o de
definir a adequada interpretação das normas.
As Cortes Superiores não devem se limitar a exercer uma função
reativa a uma violação ao Direito que já tenha ocorrido, o que equivaleria a
dizer que sua preocupação se limita a olhar para o passado. Definitivamente,
este não é o papel que foi atribuído às Cortes Superiores pela Constituição de
1988, mas sim o de servir como eficazes instrumentos de orientação de toda a
sociedade, através da definição da adequada interpretação dos textos legais,
que deverá prevalecer e irradiar-se por toda a prática jurídica, sendo respeitada
pelos tribunais inferiores, servindo de guia para o futuro, assim como a bússula
ruma ao norte. Este desígno constitucional aproxima-se da função exercida, no
common law, pelos precedentes.
A atuação dos Tribunais Superiores não deve ter como atividade fim
a mera tutela da legalidade por meio do controle da atuação dos órgãos
jurisdicionais inferiores.

2.3.2 Função uniformizadora

A exigência de uniformização dos julgados é uma consequência
direta da previsibilidade obtida pela função nomofilática. Conforme pontuado, a
compreensão atual da isonomia jurídica também exige homogeneidade em
relação à interpretação e aplicação das normas jurídicas, tornando o sistema
jurídico uno.
Com efeito, os tribunais superiores, como órgãos de cúpula da
estrutura hierarquizada do Poder Judiciário, desempenham esta relevante
função uniformizadora ao julgar os recursos excepcionais, determinando que a
regra jurídica que conste do julgado seja aplicada a todos os demais casos em
que haja semelhança relevante.
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Por óbvio, a função uniformizadora não está a reclamar aplicação
cega e irrestrita de um certo julgado, mesmo que proveniente de uma Corte
Superior, a todos os casos futuros. Conforme abordado no capítulo anterior, e
será retomado neste capítulo, não se defende uma petrificação do Direito. A
exigência de unidade do Direito e uniformização dos julgados não deve
desconsiderar as peculiaridades dos casos concretos, a heterogeneidade
própria da realidade de nossos tempos.
Há de ser destacada a relevantíssima atribuição concedida aos
tribunais superiores pela Constituição de 1988 no sentido de assegurarem a
uniformização da interpretação dos textos constitucionais e legais federais
pelos órgãos jurisdicionais em todo o território nacional. Daí se afirmar que
estes desígnos constitucionais já seriam o suficiente para se afirmar a eficácia
vinculatória das decisões preferidas pelos Tribunais Superiores quando do
desempenho desta função uniformizadora.
O êxito desta tarefa de uniformizar a orientação das normas jurídicas
vai depender da adequada compreensão dos operadores do Direito a respeito
da argumentação jurídica a respeito dos precedentes formados, reclamando
aplicação, distinção ou superação daquele que, a priori, incida no caso
concreto.

2.3.3 Função paradigmática

Em razão das diversas transformações na estrutura jurídica dos
países da Europa Continental após o término da segunda grande guerra, com
especial relevo à eficácia normativa da Constituição e o reconhecimento de sua
superioridade em relação aos demais diplomas legislativos, fez surgir uma
nova forma de atuação dos tribunais.
A conduta do Estado passou a ser condicionada aos valores
constantes da Constituição que, por sua vez, resta impregnada por conceitos
jurídicos indeterminados, o que, na matriz teórica de pós-positivismo, atribui ao

111

judiciário o encargo de concretização adequada aos casos concretos. Desta
feita, o controle de validade dos atos estatais foi concedida ao Judiciário, que
por meio de sua função paradigmática define o padrão interpretativo que deve
ser utilizado.
Com efeito, o modo diferenciado de elaboração dos textos
constitucionais, próprios da moderna compreensão do neoconstitucionalismo,
passou a exigir uma nova forma de atuação dos juízes, especialmente em
relação à exigência de fundamentação de suas decisões, uma vez que é neste
elemento da sentença que se encontra a concretização dos comandos
constitucionais.
Os tribunais superiores passam, portanto, a exercer uma função
prospectiva de definição dos casos futuros por parte de todo o Poder Judiciário
quando julgam os recursos que lhes são submetidos. Ao estabelecer o padrão
interpretativo a um dado texto constante do ordenamento jurídico, os efeitos da
decisão, quanto ao ponto, se desvinculam do caso sob julgamento, e se
espraiam a todas as demais situações fáticas que se amoldem ao julgado,
contribuindo de forma incisiva com a coerência e consistência do sistema
jurídico.
No common law, não se pode falar propriamente que os precedentes
exerçam esta função paradigmática pois criam o Direito sem que haja,
necessariamente, um texto normativo previamente concebido. No entanto, as
funções são similares, pois ambas servem de guia para o futuro e concretizam
a garantia de previsibilidade.
Decorre desta circunstância que o Judiciário atrai a possibilidade de
criar pautas de discussão a respeito da questão jurídica objeto de julgamento,
atraindo a participação dos mais diversos setores da sociedade. Muitos são os
exemplos sobre esta relevante atribuição confiada ao Judiciário, como as
Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 4.650 (doação de empresas a
campanhas eleitorais), e 4.578 (“Lei da Ficha Limpa”, em conjunto com as
Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 29 e 30), bem como as Ações
de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 54 (aborto de feto
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anencéfalo), 130 (incompatibilidade da Lei de Imprensa com a Constituição) e
132 (reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, em
conjunto com a ADIn n.º 4.578).
Em muitos desses casos, o Judiciário foi chamado a exercer sua
missão constitucional independentemente de prévia regulamentação pelo
Legislador. Trata-se de fenômeno que demonstra de forma nítida a
aproximação entre os sistemas da civil law e do common law134.
Diante de todo o exposto, é de se concluir que as funções
nomofiláticas, uniformizadora e paradigmática são complementares e atuam
em prol da segurança jurídica e da isonomia, que orientam o sistema brasileiro
de pronunciamentos judiciais vinculantes.

2.4 Law Reports

Com vistas a assegurar a publicidade do case-law e permitir o
conhecimento do Direito que vai sendo construído, os estudiosos do common
134

Aluisio Gonçalves de Castro Mendes leciona a respeito do tema: “No mundo
contemporâneo, é fato notório e incontroverso que se vive em uma sociedade a cada dia mais
dinâmica, na qual as inovações tecnológicas e comportamentais são a tônica. A edição de
normas escritas, pelo Poder Legislativo, pressupõe a existência ou previsibilidade de um fato a
ser regulado. Por sua vez, o processo legislativo, em sentido amplo, nas sociedades
democráticas, é marcado por ritos procedimentais, que buscam assegurar o pleno debate e
participação dos representantes do povo, demandando tempo. Entretanto, a vida não para. Os
debates e conflitos acabam sendo levados ao Poder Judiciário. É interessante notar que,
embora o processo judicial possa ter uma duração até mesmo prolongada até o seu término, o
encaminhamento do conflito ao Poder Judiciário e a possibilidade de uma decisão judicial,
ainda que em caráter apenas antecipatório, não demandam maior demora ou mesmo
eventualmente custos elevados, o que o torna suscetível de rápida ou imediata provocação.
(...) Dentro deste cenário, as decisões judiciais passam a ter uma importância não apenas sob
o prisma da resolução do caso concreto, mas como fixadoras de padrões de conduta. Muitos
exemplos poderiam demonstrar esta afirmação. (...) O primeiro diz respeito à proibição do fumo
nas aeronaves, estabelecida inicialmente a partir de uma decisão judicial proferida em ação
civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, no ano de 1998, quando ainda não havia
lei que expressamente proibisse esta prática em voos de longa duração. Levando-se em
consideração princípios como o da segurança e da saúde, bem como a analogia com outras
regras, a Justiça Federal do Rio Grande do Sul determinou a proibição do fumo em todas as
aeronaves, em voos nacionais, durante todo o percurso” (MENDES, Aluisio Gonçalves de
Castro. Precedentes e jurisprudência: papel, fatores e perspectivas no direito brasileiro
contemporâneo. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme;
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito Jurisprudencial, vol. II. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2014, p. 17-18).
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law organizavam relatórios anuais, os Yearbooks, contendo os casos julgados,
acrescidos de comentários. O precursor desta prática foi Henry de Bracton, juiz
da Court of King´s Bench, que elaborou, em 1235, o De Legibus et
Consuetudinibus Anglaie, um tratado composto por cinco volumes no qual
comentava casos julgados pelos tribunais, em estilo doutrinário.
Por conta da expressiva referência aos julgados desta obra, tornouse hábito no sistema processual inglês a robusta citação a julgados para
demonstrar como o julgador do caso presente deveria decidir a causa, mesmo
que àquela época não se falasse, propriamente, em eficácia vinculatória da
stare decisis doctrine.
Os Yearbooks representavam a principal fonte de pesquisa a
respeito do modo pelo qual o Tribunal julgava determinada questão jurídica,
consistindo, portanto, em imprescindível ferramenta de trabalho. Também os
tribunais se utilizavam destes relatórios para fundamentarem suas decisões.
Deste modo, os Yearbooks foram relevantíssimos para o desenvolvimento do
sistema de precedentes, tendo sido editado durante o período compreendido
entre os anos de 1268 e 1535.
A partir de 1535, os relatórios passaram a ser denominados Law
Reports e elaborados por particulares, contendo o inteiro teor dos casos
julgados pelas cortes e as anotações pertinentes em sentido doutrinário e
professoral. Talvez o mais ilustre autor dos Law Reports tenha sido Sr. Edward
Coke, que escreveu 13 volumes entre 1575 e 1616, sendo suas lições a
respeito da técnica de identificação do núcleo obrigatório do precedente
consideradas fundamentais para o aprimoramento do case law135.

135

Quanto à influência da doutrina de Coke no desenvolvimento da doutrina dos precedentes,
colha-se a seguinte passagem de Theodore F. T. Plucknett: “Coke, the most famous of all the
reporters, covers the years 1572 to 1616, and was so highly considered by the profession. that
his work is cited simply as The Reports. Their method is far from ideal, but their influence has
been tremendous. Coke seems to have set himself no less a task than of staying in systematic
and historical form the principles of English law as they arose in litigation before him”
(PLUCKNETT, Theodore F. T. A concise history of the common law. 5. ed. Boston: Little,
Brown and Company, 1956, p. 280).
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Em 1865, foi nomeado o Council of Law Reporting for England and
Wales, um conselho encarregado da edição destes relatórios sobre os casos
julgados.
A organização atual do The Law Reports, o mais importante dos
repertórios, procura acompanhar a organização judiciária inglesa e contém
quatro séries: AC – que cobre a United Kingdom Supreme Court (outrora era a
antiga House of Lords) e o Judicial Committee of the Privy Council; QB –
decisões da Queen’s Bench Division da High Court e decisões das apelações à
Court of Appeal; Ch – decisões da Chancery Division da High Court e decisões
das apelações à Court of Appeal; e Fam – decisões da Family Division da High
Court e decisões das apelações à Court of Appeal.
Além do The Law Reports, o Incorporated Council também publica o
Weekly Law Reports-WLR136, que, como o próprio nome indica, é publicado
semanalmente, embora também esteja disponível ao fim de um ano em três
volumes. A razão de sua publicação está no modo expedito com que põe os
precedentes à disposição da comunidade jurídica.
Há, ainda, algumas publicações com caráter comercial, como o ALL
England Law Reports – ALL ER e o ALL England Law Reports (European
Cases) – ALL ER (EC) publicados pela LexisNexis137.

2.5 Stare decisis doctrine

A noção de vinculação às decisões de certos tribunais decorre, mais
precisamente, da stare decisis doctrine, segundo a máxima do treat like cases
alike, derivando-se desta exigência de tratamento igualitário para os casos
iguais a tutela da isonomia, da estabilidade, da integridade, da previsibilidade e
da coerência, permitindo-se, ainda, uma contensão da discricionariedade
judicial. O postulado que determina a aplicação igualitária do Direito a casos
136
137

www.iclr.co.uk/products/iclr-print/the-weekly-law-reports.
www.lexisnexis.co.uk/en-uk/products/all-england-law-reports.page.
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que sejam substancialmente similares constitui um princípio universal de
administração de justiça138. É neste sentido a seguinte passagem extraída de
Stephen Markman: “The virtues of stare decisis are well-understood, promoting
as it does the stability, the predictability, and the efficiency of the legal sytem,
while also limiting the realm of judicial discretion and enhancing the appearance
of integrity of the judicial process”139.
Há de ser destacado que as noções de common law e stare decisis
não se confundem, sendo este uma derivação daquele. Ou seja, a doutrina do
stare decisis determina a observação obrigatória dos precedentes aos casos
iguais, ao passo que os precedentes existiam no common law desde seus
primórdios.
Com efeito, a eficácia vinculatória do precedente judicial foi
definitivamente consagrada, no common law, somente em 1898, quando do
julgamento do caso London Tramways Ltd v. London County Council, por
manifestação expressa da House of Lords quanto à obrigatoriedade de seguir
uma decisão anterior proferida por esta Corte, como se extrai da seguinte
passagem do julgado:
My Lords, for my own part I am prepared to say that I adhere in terms
to what has been said by Lord Campbell and assented to by Lord
Wensleydale, Lord Cranworth, Lord Chelmsford and others, that a
decision of his House once given upon a point of law is conclusive
upon this House afterwards, and that it is impossible to raise that
question again as if it was res integra and could be reargued, and so
the House be asked to reverse its own decision. That is a principle
which has been, I believe, without any real decision to the contrary,
established now for some centuries, and I am therefore of opinion that
in this case it is not competent for us to rehear and for counsel to
reargue a question which has been recently decided.
(…)
Of course I do not deny that cases of individual hardship may arise,
and that there may be a current of opinion in the profession that such
and such a julgament was erroneous; but what is that occasional
interference with what is perhaps abstract justice as compared with
the inconvenience – the disastrous inconvenience – of having each
question subject to being re-argued and the dealings of mankind
138

“It is a basic principle of the administration of justice that likes cases should be decided alike.
This is enough to account for the fact that, in almost every jurisdiction, a judge tends to decide a
case in the same way as that in wich a similar case has been decided by another judge”
(CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English law. 4. ed. Oxford: Clarendon Press,
2004, p. 3-4).
139
MARKMAN, Stephen. Precedent: tension between continuity in the law and the perpetuation
of wrong decisions. Texas Review of Law & Politics, vol. 8, Spring 2004, p. 285.
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rendered doubtful by reason of different decisions, so that in truth and
in fact there would be no real final court of appeal? My Lords, interest
rei publicae [i.e. it is in the public interest] that there should be finis
litium [i.e. an end to litigation] at some time, and there could be no finif
litium if it were possible to suggest in each case that it might be reargued, because it is not ‘an ordinary case’, whatever that may mean.
Under these circunstances I am of the that ought not to allow this
140
question to be re-argued .

Antes mesmo deste julgado, a vinculação às decisões prévias vinha
sendo referenciada, ainda de forma insipiente, como se vê dos casos Beamisch
v. Beamisch141, de 1861, e Bradford v. Pickles, de 1895.
Em 1966 a House of Lords editou o Practice Statement of Judicial
Precedent, uma resolução com vistas ao aprimoramento da stare decisis
doctrine, que disciplina as hipóteses em que o Tribunal estaria autorizado a
rever seus pronunciamentos prévios em prol do desenvolvimento do Direito e
evitando-se que injustiças sejam perpetuadas142.
Referida doutrina comporta divisão em stare decisis vertical e stare
decisis horizontal. Fala-se em eficácia vinculatória vertical nas hipóteses em
que os tribunais que ocupam posição inferior na estrutura hierárquica do Poder
Judiciário devem observar as decisões proferidas pelos tribunais que lhes são
superiores, por razões de uniformidade do Direito e segurança jurídica. Sua
aplicação, portanto, se dá de cima para baixo na estrutura do Poder Judiciário,
de forma vertical, portanto.
A eficácia vinculatória horizontal, a seu turno, impõe que o próprio
tribunal que emitiu o precedente deve segui-lo, tendo como fundamento a
integridade do Direito. Se no âmbito vertical é possível defender a utilização
dos precedentes em prol da uniformidade do Direito, da segurança jurídica, da
140

Disponível em: http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1898/1.html. Acessado em: 06/02/2015.
“A decision of this House, occasioned by the Lords being equally divided, is a binding upon
this House itself and upon all inferior courts, as if it had been pronounced nemine dissentiente”
disponível em: http://uniset.ca/other/ths/9HLC274.pdf). Acessado em: 06/02/2015.
142
Sobre o ponto, manifesta-se Scott Hershovitz: “Many think that stare decisis binds even the
highest court in a jurisdiction for follow preedents that were decided incorrctly. Indeed, the view
is commonly held by legal scholars and judges alike. But if that is what stare decisis really
requires, it is puzzling. What coul justify a principle that requires courts to make the same
mistakes over and over again? Surely a better principle (one that most of us endorse) is that
people should own up to their mistakes and seek not to repeat them. Could legal reasoning
really be só diferente from everyday reasoning that principle requires courts to make mistakes
repeatedly rather than correct them?” (HERSHOVITZ, Scott. Integrity and stare decisis. In.: ___________. Exploring Law´s Empire: The Jurisprudence of Ronald Dworkin. New York:
Oxford University Press, 2008, p. 103). O tema será retomado adiante.
141
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equidade, ou mesmo da eficiência, deve-se buscar outro fundamento para que
um Tribunal superior se veja vinculado a suas próprias decisões, sendo a ideia
de Direito como integridade que fundamenta o stare decisis horizontal143. Para
Humberto Ávila, no entanto, também seria possível falarmos em calculabilidade
decorrente do respeito, pelo próprio órgão que emitiu o precedente, do seu
conteúdo jurídico144.

2.5.1 O stare decisis e a identidade entre as causas

A característica essencial da doutrina do stare decisis determina que
o precedente seja seguido nas hipóteses em que os fatos relevantes do julgado
precedente sejam iguais, ou essencialmente semelhantes, àqueles do caso sob
julgamento.
Conforme analisado no primeiro capítulo, atualmente as tradições
jurídicas do common law e do civil law vem se aproximando mutuamente.
Nestes dois modelos, a função do intérprete é criadora do sentido da norma. O
que os distingue é que a prática do sistema romano-germânico consiste na
interpretação, primordialmente, dos textos das leis ao passo que na família
jurídica do common law, a empiria demonstra que a atividade do intérprete se
concentra na análise dos casos (do atual e dos precedentes).
Esse talvez seja o nosso “calcanhar de Aquiles” na adequada
compreensão e sistematização do modelo vinculatório. Nossa prática judiciária
tem se ocupado, historicamente, da análise de textos abstratos, sejam aqueles
da Constituição, das leis infraconstitucionais ou mesmo dos diversos
enunciados das súmulas de jurisprudência dominante de nossos tribunais.

143

“Stare decisis does not require a court to blindly follow incorrectly decided precedents. Nor
does it require a court to stand by a precedent irrespective of its merit. What stare decisis does
require is that courts engage with the past and act integrity. They do this when they display a
commitment to a coherent, defensible view of the contente of the law” (HERSHOVITZ, Scott.
Integrity and stare decisis. In.: ____________. Exploring Law´s Empire: The Jurisprudence
of Ronald Dworkin. New York: Oxford University Press, 2008, p. 118).
144
ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Malheiros, 2014, p. 635.
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Mesmo quando da utilização de julgados anteriores, trabalha-se com os
enunciados abstratos, ao invés de se dirigir à comparação analítica dos casos.
E é este dado concreto – a verificação de semelhança relevante entre casos –
que é a mola propulsora do método aplicativo do Direito no common law.
Sendo aceita esta premissa da relevância dos aspectos fáticos para
adequada compreensão e aplicação dos precedentes, a questão que se coloca
a ser enfrentada é a definição de semelhança entre dois ou mais fatos a
justificar a aplicação da mesma regra de Direito, é dizer, o que faz com que
diversos fatos do mundo empírico sejam tidos pelo Direito como uma mesma
situação jurídica a receber uma mesma consequência jurídica. Quais seriam,
afinal, os aspectos essenciais, e quais seriam os irrelevantes, na comparação
entre casos?
Na realidade, não existem casos idênticos. Por maior que seja a
afinidade, o ponto de contato ou a semelhança, haverá sempre algo a lhes
distinguir, nem que seja uma fração de segundo. Caso contrário, estaria-se
diante do mesmo fato. Não se há de exigir, diante dessa constatação, que haja
identidade entre dois casos para que se aplique a regra jurídica de um deles ao
outro.
Incumbe ao intérprete, quando da comparação entre os casos
jurídicos, demonstrar o nível de semelhança entre eles ou em outras palavras,
concluir pela essencialidade das distinções entre os seus aspectos fáticos.
Para aplicação de um precedente exige-se identidade entre os aspectos
essenciais (ou relevantes) dos fatos subjacentes. Uma questão se coloca,
nesse ponto: qual critério se pode utilizar para definir a aproximação entre
casos de modo a fazer com que tenham de receber a mesma solução jurídica?
O critério proposto por Teresa Arruda Alvim145 para a definição do
nível

de

semelhança

entre

causas

jurídicas

é

satisfatório.

Referida

processualista adota a classificação da identidade absoluta ou essencial entre
as causas como premissa necessária para a adoção da vinculação a um
julgamento pretérito.
145

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In.: WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim (coord.) Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 80).
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Por identidade absoluta entende-se a hipótese em que há
coincidência, nas causas precedente(s) e atual, entre os fatos relevantes bem
como a questão jurídica discutida, sendo esta, em geral, extraída de texto
normativo composto por termos precisos ou com elevado grau de precisão.
Já na identidade essencial, a similitude se manifesta em grau
inferior, admitindo-se mesmo que os fatos sejam completamente diferentes. É,
portanto, mais complexa a tarefa de definição deste tipo de identidade entre
causas. Fala-se em identidade essencial quando se depara com questão
jurídica que demanda a concretização de conceitos vagos e flexíveis, próprios
dos princípios jurídicos e das técnicas legislativas da cláusula geral e do
conceito jurídico indeterminado.
Em que pese não haver identidade absoluta, permitindo-se que haja
distinções fáticas, estas situações também reclamam a mesma solução
jurídica, por conta dos fundamentos que legitimam a utilização dos
precedentes, especialmente a isonomia e a segurança jurídica.

2.5.2 Ratio decidendi, holding ou Rule

Ratio decidendi é a regra jurídica que se extrai, seja explícita ou
implicitamente, como um pressuposto necessário146 por parte do julgador para
que se chegue à conclusão do processo147, ou seja, é a essência da tese
jurídica aplicada em um caso concreto, também chamada de núcleo do
precedente ou motivos determinantes da decisão.

146

“Some parts of an opinion are not formally binding as precedent. This is true of the views or
opinions of the court which are not necessary to the resolution of the specific issue before the
Court. This language is called dicta and it is generally not binding. As indicated, dicta are
usually defined simply as statements in the opinion ‘not necessary’ to the Court’s decision on
the issue or issues”) (SUMMERS, Robert S. Precedent in the United States (New York State).
In.: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert (coord.). Interpreting precedents: a
comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 384).
147
CROSS, Lady; HARRIS, Jim. Precedent in English Law. Oxford: Oxford University Press,
2004, p. 72
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Tradicionalmente, afirma-se que a ratio decidendi incide apenas
sobre as questões de Direito ou point of law decididas no precedente, e que os
pronunciamentos judiciais relacionados aos aspectos fáticos não integram a
regra jurídica do precedente148. No entanto, isso não conduz à irrelevância dos
fatos na medida em que o significado das decisões devem ser extraído a partir
deles.
Indiscutivelmente, o núcleo essencial do precedente deve ser
extraído dos pronunciamentos judiciais sobre questões de Direito discutidas no
julgamento a partir dos fatos apresentados pelas partes em suas alegações.
Assim sendo, a adequada compreensão da ratio decidendi exige uma análise
criteriosa quanto aos fatos da causa, às alegações veiculadas pelas partes e à
decisão judicial a respeito.
A conjugação da eficácia vinculante dos precedentes com a
importância dos fatos e das alegações das partes para a identificação da ratio
decidendi conduz à essencialidade da fundamentação dos precedentes no
sistema jurídico do common law. Na medida em que o precedente não
restringe seus efeitos às partes do processo, a análise da fundamentação do
julgado interessa a toda sociedade.
A definição da parte do julgado que integra o núcleo essencial do
precedente exige atividade hermenêutica do aplicador do Direito. Há uma nítida
dissociação entre o momento em que o precedente é formado e o momento,
em que se manifesta sua eficácia vinculatória, vindo a ser utilizado no
julgamento de um outro caso. Daí a afirmação no sentido de que “cabe aos
juízes, em momento posterior, ao examinarem-na como precedente, extrair a
‘norma legal’ (abstraindo-a do caso) que poderá ou não incidir na situação
concreta”149.
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“Decisions on questions of fact do not constitute a precedent, for every case is considered to
be unique. In order to constitute a precedent, a decision must concern a point of law” (CROSS,
Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4. ed. New York: Oxford University Press,
2004, p. 169).
149
CRUZ E TUCCI, José Rogério. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Ed.
RT, 2004, p. 175.

121

No julgamento subsequente, quando da identificação do conteúdo
vinculatório do precedente, o Tribunal exercerá, com auxílio dos advogados do
caso, a interpretação do precedente, comparando-o com o caso sob
julgamento. Como se vê, o ato interpretativo do precedente se dá quando da
aplicação no caso posterior.
Essa técnica interpretativa do precedente se desenvolve mediante o
uso da analogia entre as causas jurídicas, distinguindo-se, portanto, da
interpretação dos atos legislativos. É neste sentido que Neil Duxbury afirma
que “[c]ase-law, we might say, unlike statute law, tends to be analogized rather
than interpreted”150.
E o manejo desta técnica comparativa de interpretação do
precedente exige que os fatos sejam tratados com clareza na fundamentação,
permitindo à Corte posterior analisar o pronunciamento a respeito das
alegações das partes, aos fatos subjacentes aos pedidos formulados, bem
como às provas produzidas no processo que deu origem ao precedente. Assim,
o manejo da técnica case by case não se limita, certamente, à menção do
número do julgado paradigma, nem mesmo da mera reprodução da ementa
condensatória das fundamentações apresentadas no julgamento, mas exige
uma comparação analítica.
Como exposto em linhas anteriores, o método de interpretação dos
precedentes, no common law, sempre concedeu especial destaque aos fatos
subjacentes às decisões. Quanto ao caso sob julgamento, os fatos assumem o
significativo papel de definir a semelhança com o caso precedente,
estabelecendo o nível de vinculação. No que concerne aos fatos que
integraram o julgamento do caso precedente, sua função é a de auxiliar a
definição da regra de julgamento a ser seguida, definindo e auxiliando a
adequada compreensão da ratio decidendi.
A doutrina do common law, desde há muito tempo, vem se
ocupando do mister de estabelecer critérios seguros a respeito da identificação
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DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. New York: Cambridge University
Press, 2008, p. 59.
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do núcleo essencial dos precedentes, ou seja, do substrato normativo que
deverá ser aplicado no caso sob julgamento.
E esta talvez seja a tarefa mais penosa do sistema de aplicação do
Direito baseado na força vinculatória do precedente, pois a definição da ratio
decidendi não é atividade simples e singela, sendo tormentosa sua
identificação na decisão. Ademais, corre-se o risco de perda da eficácia
vinculatória se o precedente não ensejar, posteriormente à sua elaboração, a
identificação de seu substrato normativo. É neste sentido que Neil MacCormick
sustenta que: “[t]he greatest difficulty in the way of a clear understanding of any
doctrine of precedent and thus of any kind of case-law is the controversial
quality of the ratio decidendi”151.
O grau de dificuldade quanto à identificação da ratio decidendi varia
de caso a caso e de acordo com diferentes circunstâncias, como: a existência
de argumentos não deduzidos pelas partes, a complexidade da matéria em
razão dos fundamentos terem sido analisados de modo prematuro, o caráter
superficial das discussões quando do julgamento, a elaboração inconsistente
dos fundamentos, a diversidade de fundamentos, entre outras hipóteses.
Em razão da relevância da matéria, diversos métodos foram
apresentados, sendo alguns deles comumente tidos como os principais.
Consistem, grosso modo, em testes de subsistência do precedente em caso de
retirada de uma parte de seu conteúdo. Caso a compreensão do precedente
seja modificada com a retirada de uma parcela de seu conteúdo, este será tido
como elemento integrante do núcleo essencial, ou ratio decidendi. A
identificação da ratio decidendi é um antecedente lógico imprescindível à
adequada interpretação do precedente.
Segundo Eugene Wambaugh, deve ser considerada como ratio
decidendi a regra geral que, caso seja suprimida do precedente, acarretaria a
modificação do julgado152. Nestes termos, após a formulação da proposição de
151

MACCORMICK, Neil. Why cases have rationes and what these are. Precedent in law.
Oxford: Clarendon Press, 1987, p. 157.
152
“Yet by experiment even the begginer can determine whether it is possible for a given
proposition of law to be involved in a given case. In order to make the test, let him first frame
carefully the supposed proposition of law. Let him then insert in the proposition a word reversing
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Direito, haveria de ser nela incluído um termo que invertesse seu significado.
Feita esta operação, deve se passar a consideração quanto à manutenção do
julgado, devendo ser considerado como ratio decidendi se, diante da
proposição invertida, o resultado do julgamento houvesse de ser outro. Ao
revés, se o julgado tiver o mesmo desfecho jurídico diante da inversão da
proposição, disto resultaria que referida proposição não pode ser tida como
ratio decidendi, mas como mero obiter dictum.
Atualmente, este teste da inversão proposto por Wambaugh vem
perdendo força, pois não se presta a resolver a definição da ratio decidendi nas
hipóteses em que o julgado contém mais de um fundamento independente e
capaz153 de, isoladamente, ensejar a conclusão proposta no julgamento.
Para Herman Oliphant, a ratio decidendi seria representada pela
combinação de estímulos e respostas formuladas no processo, ou seja, o
estímulo impulsionado pelas partes apresentaria os fatos da causa e a resposta
do órgão julgador a estes estímulos seria a decisão jurisdicional.
Trata-se de uma concepção forjada na matriz teórica do realismo
jurídico americano, corrente de pensamento que, nos termos do que afirmado
por Paulo Nader, consistiria “na adoção de um método empírico de
investigação científica em que se dá preeminência à realidade concreta e se
rejeita a presença de comandos ideológicos”, valorizando-se “a prática judicial
na definição do Direito e o papel secundário atribuído às disposições legais”154.
Na teoria de Oliphant, a ratio decidendi não tem qualquer relação
com o raciocínio desenvolvido pelo juiz para se chegar à decisão, mas, como
mencionado, à conjugação dos estímulos e da resposta, como se vê da
seguinte passagem de sua obra:
its meaning. Let him then inquire whether, if the court had conceived this new proposition to be
good, and had had it in mind, the decision could be the same. If the answer be affirmative, then,
however excellent the original proposition may be, the case is not a precedent for that
proposition, but if the answer be negative the case is a precedent for the original proposition
and possibly for other propositions also” (WAMBAUGH, Eugene. The study of cases. 2. ed.
Boston: Little, Brown, 1894. p. 17).
153
“Where a case contains two independente operative rationes, in other words, the inversion
test decrees that there are only obter dicta, for neither ratio is necessary for the decision”
(DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. New York: Cambridge University
Press, 2008, p. 76-77).
154
NADER, Paulo. Filosofia do direito. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, 188.
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(...) there is a constant fator in this cases which is susceptible of
sound and satisfying study. The predicable element in it all is what
courts have done in response to the stimuli of the facts of the concrete
cases before them. Not the judges’ opinions, but which way they
decide the cases, will be the dominant subject matter of any truly
155
scientific study of law .

Arthur Goodhart critica a posição sustentada por Eugene Wambaugh
a respeito da definição da ratio decidendi, por ser esta excessivamente geral e
abstrata. Desse modo, desenvolve sua teoria a partir do estabelecimento de
regras e diretrizes concretas de interpretação dos precedentes, segundo as
quais o intérprete alcançaria êxito na empreitada de identificação e definição da
ratio decidendi.
O que importa para a definição da ratio decidendi não é a opinião
dos juízes que compõem o órgão julgador, mas a decisão que o órgão toma em
relação aos fatos essenciais da causa sob julgamento. Em outros termos, os
motivos determinantes da decisão, seus princípios de Direito, situam-se da
proposição de Direito formulada pelo órgão julgador a respeito dos fatos
destacados como fundamentais para a solução do caso. Goodhart destaca a
importância dos fatos em relação aos precedentes, com especial importância
aos fatos que o órgão reputa relevante para o julgamento156.
A teoria de Goodhart concede maior ênfase aos fatos e se estrutura,
portanto, em duas premissas claras: devem ser identificados os fatos
considerados fundamentais pelo órgão julgador, os material facts, e a decisão a
respeito destes fatos será tida por ratio decidendi, na medida em que a
fundamentação desta parcela da decisão será diferenciada fazendo com que o
peso de suas proposições seja diferenciado.
A questão que se coloca, neste ponto, é a identificação de quais
fatos que devem ser tidos como fundamentais. Neste diapasão, Goodhart
apresenta os seguintes critérios para a definição dos fatos que devem ser tidos
por fundamentais:
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OLIPHANT, Herman. A return to stare decisis. American Bar Association Journal – ABAJ,
1928, p. 71.
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GOODHART, Arthur L. Determining the Ratio decidendi of a case. The Yale Lae Journal,
v. 40, n. 2, dez. 1930, p. 169. Disponível em: http://www.jstor.or/stable/790205. Acessado em
19 de julho de 2015.
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The rules for finding what facts are material and what facts are
immaterial as seen by the judge are as follows. (1) All facts of person,
time, place, kind and amount are immaterial unless stated to be
material. (2) If there is no opinion, or the opinion gives no facts, then
all other facts in the record must be treated as material. (3) If there is
an opinion, then the facts as stated in the opinion are conclusive and
cannot be contradicted from the record. (4) If the opinion omits a fact
which appears in the record this may be due either to (a) oversight, or
(b) an implied finding that the fact is immaterial. The second will be
assumed to be the case in the absence of other evidence. (5) All facts
which the judge specifically states are immaterial must be considered
immaterial. (6) All facts which the judge impliedly treats as immaterial
must be considered immaterial. (7) All facts which the judge
specifically states to be material must be considered material. (8) If
the opinion does not distinguish between material and immaterial facts
then all the facts set forth must be considered material. (9) If in a case
there are several opinions which agree as to the result but differ as to
the material facts, then the principle of the case is limited so as to fit
the sum of all the facts held material by the various judges. (10) A
conclusion based on a hypothetical fact is a dictum. By hypothetical
fact is meant any fact the existence of which has not been determined
157
or accepted by the judge .

Uma vez definidos os fatos que são tidos por fundamentais, a
conclusão judicial a respeito destes fatos será a proposição jurídica do
precedente tida como ratio decidendi158.
As

principais

conclusões

provenientes

da

teoria

dos

fatos

fundamentais de Goodhart em relação à ratio decidendi são as seguintes: i. o
princípio de um caso não é encontrado nas razões dadas na opinion, que
constitui a principal parte da decisão judicial, representando a discussão
detalhada e profunda sobre um ponto de Direito; ii. o princípio não é
encontrado na regra de Direito apresentada na opinion; iii. o princípio não é
necessariamente encontrado através de uma consideração de todos os fatos
157

GOODHART, Arthur L. Determining the Ratio decidendi of a case. The Yale Lae Journal,
v. 40, n. 2, dez. 1930, p. 181. Disponível em: http://www.jstor.or/stable/790205. Acessado em
19 de julho de 2015.
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“Having, as a first step, determined all the facts of the case as seen by the judge, it is then
necessary to discover which of these facts he has found material for his judgment”
(GOODHART, Arthur L. Determining the Ratio decidendi of a case. The Yale Lae Journal, v.
40, n. 2, dez. 1930, p. 163. Disponível em: http://www.jstor.or/stable/790205. Acessado em 19
de julho de 2015). Goodhart apresenta um exemplo com vistas a ilustrar sua teoria: “In a
certain case the court finds that facts A, B and C exist. It then excludes fact A as immaterial,
and os facts B and C it reaches conclusion X. What is the ratio decidendi of this case? There
are two principles: (1) In any future case in wich the facts are A, B and C, the court must reach
conclusion X, and (2) in any case in wich the facts are B and C the court must reach conclusion
X. In the second case the absence of fact A does not affect the result, for fact A has been held
to be immaterial. The court, therefore, creates a principle when determines which are the
material and wich are immaterial facts on wich in bases its conclusion” (GOODHART, Arthur L.
Determining the Ratio decidendi of a case. The Yale Lae Journal, v. 40, n. 2, dez. 1930, p.
166. Disponível em: http://www.jstor.or/stable/790205. Acessado em 19 de julho de 2015).
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averiguados do caso e da decisão do juiz; iv. o princípio do caso é encontrado
ao se levarem em conta os fatos tratados pelo juiz como fundamentais e sua
decisão baseada neles; e v. para encontrar o princípio, também, é necessário
estabelecer quais fatos foram considerados não fundamentais pelo juiz, pois o
princípio pode depender tanto da exclusão como da inclusão159.
Para Rupert Cross, ratio decidendi é qualquer regra de Direito
expressa ou implicitamente considerada pelo juiz como um passo necessário
para se alcançar sua conclusão, tendo em conta a linha de raciocínio por ele
adotada160.
Referida concepção vem sendo criticada por parte da doutrina do
common law, como Neil Duxbury e Neil MacCormick, por ser excessivamente
abrangente, fazendo incidir na ratio decidendi, por exemplo, o texto da lei
quando ele é concretizado e aplicado no caso concreto, pois ele será um passo
necessário para aquela conclusão jurídica. Neil Duxbury sustenta que quando o
juiz interpreta o texto da lei para se chegar à decisão, o que deve ser tido por
ratio decidendi é a conclusão judicial a respeito da melhor interpretação
daquele texto diante daqueles fatos, e não o texto da lei propriamente161.
Segundo Neil MacCormick, seria ratio decidendi as razões
suficientes para se chegar à conclusão do caso162. Se, por exemplo, para julgar
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GOODHART, Arthur L. Determining the Ratio decidendi of a case. The Yale Lae Journal,
v. 40, n. 2, dez. 1930, p. 172. Disponível em: http://www.jstor.or/stable/790205. Acessado em
19 de julho de 2015.
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““(…) any rule of law expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in
reaching his conclusion, having regard to the line of reasoning adopted by him” (CROSS,
Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4. ed. Oxford: Clarendon Press, 2004, p.
67).
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“Cross’s assumption – that the ratio is the ‘rule of law’ that a judge treats as necessary to a
decision – does not seem quite correct. When, for example, a judge interprets a statute in the
process of reaching a decision, the ratio is what the judge believes to be the best interpretation
of the statute – the judge’s ruling, in other words, rather than the legal rule. No doubt judges
sometimes will expressly or impliedly treat particular rulings as necessary to particular
conclusions; but it is just as likely that they will sometimes treat particular rulings as their
preferred means by which to reach those conclusions. Necessity tests, however formulated,
provide only inadequate conceptions of the ratio decidendi” (DUXBURY, Neil. The nature and
authority of precedent. New York: Cambridge University Press, 2008, p. 77).No mesmo
sentido: MACCORMICK, Neil. Rhetoric and the Rule of law: A theory of Legal Reasoning.
New York: Oxford University Press, 2009, p. 209.
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Segundo Neil Maccormick, “a ratio decidendi is a rulling expressly or impliedly given by a
judge which is suficiente to settle a point of law put in issue by the parties’ arguments in a case,
being a point on which a ruling was necessary to his/her justification (or one of his/her
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um caso o tribunal tenha de enfrentar duas questões jurídicas, uma delas
referente à prescrição e outra à responsabilidade do réu, somente será
considerada como ratio decidendi a resolução da questão que seja suficiente à
conclusão.
Se, no exemplo apresentado, o tribunal condenar o réu, rejeitando a
alegação de prescrição, esta questão jurídica sobre a prescrição não integrará
a ratio decidendi da conclusão, em que pese ser uma questão necessária ao
julgamento, vez que se trata de uma preliminar de mérito. Para a teoria de
Rupert Cross, conforme destacado, esta parte do julgado seria tida por ratio
decidendi, por tratar-se de questão necessária.
A análise destes métodos experimentados no sistema jurídico do
common law demonstra que a definição da ratio decidendi não deve atender a
uma fórmula ou modelo pronto e pré-determinado, mas o fundamento
determinante que resulta do exame das particularidades do caso concreto e
das conclusões jurídicas do julgamento. No sistema processual brasileiro,
como será destacado no próximo capítulo, devem ser considerado como
fundamento determinante (expressão utilizada pelo legislador nos artigos 489,
§1º, V e 979, §2º) aquele acolhido, expressa ou implicitamente, pelo menos
pela maioria dos integrantes do órgão colegiado competente para a proferir o
pronunciamento judicial vinculante.

2.5.3 Obiter dictum

Nem todas as proposições que compõem o precedente são incluídas
em sua ratio decidendi. A adequada compreensão da distinção que se faz entre
as parcelas do julgado paradigmático que possuirão eficácia vinculatória, a
ratio decidendi, e as demais, que são desprovidas deste relevante efeito

alternative justifications) of the decision in the case” (MACCORMICK, Neil. Rhetoric and the
Rule of law: A theory of Legal Reasoning. New York: Oxford University Press, 2009, p. 153).
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jurídico, é imprescindível para o sucesso do sistema jurídico que adote o stare
decisis como método de aplicação do Direito163.
A relevância é tamanha que, até meados do século XIX, conforme
noticiado por Rupert Cross, prevalecia no common law o entendimento que os
pronunciamentos da Corte que não fossem ratio decidendi não haveriam de ser
considerados como opinions, ou seja, não eram tidos como manifestação da
função jurisdicional do Estado. Possuíam, portanto, caráter extrajudicial164.
Nestes termos, todas as afirmações que constem do julgado
paradigma e que não integrem seu núcleo essencial de julgamento são tidas
por irrelevantes em relação à eficácia vinculante165. Estas proposições são
chamadas obiter dicta (dito para morrer) e chega-se a ela por exclusão, ou
seja, será tido por obiter dictum toda fundamentação do precedente que não
seja integrante da ratio decidendi. São, portanto, argumentações que não
vinculam, sendo formulados marginalmente, à latere.
Os argumentos obiter dicta são irrelevantes para a conclusão
adotada pelo órgão julgador e podem se manifestar de variadas formas. Em
algumas situações, correspondem a opiniões pessoais do julgador, em outras
são desnecessárias ao resultado, sendo mesmo expostas expressamente
como argumento de reforço, despidas de pretensão de justificar a regra de
Direito a ser aplicada no caso julgado. Há, também, casos em que a questão
judicial discutida pela corte não possui nenhuma conexão com os fatos da
causa sob julgamento ou, mesmo quando conectadas, não tenham sido
163

“Today, it is difficult to imagine a common lawyer being unaware of this distinction – the
distinction, that is, between the ratio decidendi of and the obiter dicta within a case”
(DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. New York: Cambridge University
Press, 2008, p. 67). Por conta disso, Eric Rasmusen afirma que: “The distinction between ratio
decidendi and dictum limits the rate at which new law can be created, which is useful with
regard to maintaining a precedent-obeying equilibrium. Judges must wait to create law until
appropriate cases arrive at their benches, and only the ratio decidendi or holding, the case’s
essential and decisive point of law, is binding precedent. Dicta, rulings irrelevant to the case’s
outcome, are, by convention, not binding on future judges, although, like anyone’s writings the
may be considered as arguments. If dicta were binding, a judge could create an unlimited
amount of new law” (RASMUSEN, Eric. Judicial legitimacy as a repeated game. Journal of
Law, Economics, and Organization, n. 10, abr. 1994, p. 63-83. Disponível em:
<http://www.rasmusen.org/published/Rasmusen_94JLEO.judges.pdf>. Acesso em: 11 mar.
2015).
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CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4. ed. Oxford: Clarendon
Press, 2004, p. 37.
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POSNER, Richard A. How judges think. Cambridge: Havard University Press, 2008, p. 192
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alegadas pelas partes ou submetidas a um contraditório prévio. Nestes casos,
a definição como obiter dicta é indene de dúvidas.
Há situações, no entanto, em que a precisa identificação dos
argumentos qualificados como obiter dicta é mais tormentosa. Esta situação se
agrava, ainda, em virtude do variado nível de persuasão que estes argumentos
laterais podem assumir, havendo casos em que se aproximam da ratio
decidendi, como naquele em que a questão jurídica não é necessária e
suficiente à resolução da causa, mas é abordada e debatida de forma
aprofundada pela Corte. Estes argumentos, em que pese não possuírem
eficácia vinculatória própria da ratio decidendi, assumem elevada carga
persuasiva, sendo chamado por alguns de gratis dictum166.
O problema se agrava sobremaneira nas hipóteses em que o julgado
paradigma possui uma pluralidade de ratione decidendi capazes de,
isoladamente, sustentar a conclusão do precedente. Os autores ingleses Cross
e Harris comentam que, em um caso que apresente mais de uma ratio
decidendi, porque o juiz fundamentou sua conclusão em ambas as razões,
saber se a proposição é um dictum ou uma segunda ratio depende da
linguagem do juiz (na decisão), mas o problema não será respondido com
certeza até que outra corte o solucione167. Referido problema será analisado,
de forma detida, em momento próprio desta pesquisa.

2.6 Atualização do Direito mediante distinguishing e overruling
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A respeito do risco de se tratar uma obiter dictum como ratio decidendi, colhe-se a seguinte
passagem de Geoffrey Marshall: “If, therefore, a rule for future cases has to be inferred or
constructed from the decision by a later court, there is less reason to exclude any class of
statements on the ground that they are dicta, not central or necessary to a particular decision.
Such dicta may represent legal evaluations or paraphrases of constitutional or statutory rules to
which weight may be attached. Thus, in Spain, according to a decision of the constitutional
court, ‘reasons cited by the constitutional court as obiter dicta may be considered as authorized
criteria... and are sometimes uses as judicial and doctrinal arguments’” (MARSHALL, Geoffrey.
What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMER, Robert S. Interpreting
Precedents: a comparative study. Hants: Ashgate, 1997, p. 509).
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CROSS, Lady; HARRIS, Jim. Precedent in english law. Oxford: Oxford University Press,
2004, p. 82.
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Conforme analisado, a aceitação da legitimidade de adoção do
modelo de precedente não conduz ao engessamento do Direito. Aliás, o
modelo do binding precedent não é mais adotado, nem mesmo na Inglaterra,
desde a década de sessenta do século passado. Com efeito, a exigência de
segurança jurídica e preservação das situações jurídicas não deve levar à sua
imobilidade, como se vê das lições de Humberto Ávila168.
Neil

Duxbury

sustenta

a

conveniência

na

superação

dos

precedentes, entre outros argumentos, na circunstância de que o juiz não deve
ser escravo do passado e déspota do futuro. Nestes termos: “The judge who
acts fairly and reasonably, and who preforms his duties with profissionalism and
skill, need not be a slave to the past and a despost for the future, bound by the
decisions of his dead predecessor and binding for generations to come the
judgments of those who will succeed him”169.
Há uma linha tênue entre a manutenção dos entendimentos
jurisdicionais, exigidos pela estabilidade como uma das acepções da
segurança jurídica, e a necessidade de modificação da jurisprudência com
vistas à adaptação do ordenamento jurídico aos avanços sociais. Além de
tênue, esta linha divisória é de difícil e tormentosa equalização, a exigir dos
operadores do Direito bastante cautela e prudência, além da análise criteriosa
a respeito de sua manutenção ou modificação.
Inegavelmente, portanto, existem casos em que a mutação
jurisprudencial é necessária. No entanto, essa alteração deve ser excepcional,
sob pena de se enfraquecer o sistema de precedentes, e não deve ser feita de
qualquer forma, sem critérios. E são justamente estes critérios jurídicos que
merecem atenção quanto ao ponto.
Em princípio, a decisão que dará início a um novo entendimento
jurisprudencial, superando ou distinguindo uma outra orientação previamente
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Humberto Ávila afirma que a proteção à segurança jurídica “não exige imobilidade – e,
portanto, não afasta a mudança jurisprudencial” (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre
permanência, mudança e realização no direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2011, p.
471).
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DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. New York: Cambridge University
Press, 2008, p. 130
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construída, assume o ônus argumentativo de demonstrar a necessidade de
superação ou distinção e deve respeitar as expectativas legítimas dos
jurisdicionados quanto ao posicionamento jurídico sustentado pela Corte até
então.

2.6.1 Distinção

Nas hipóteses de distinções, ou distinguishing, incumbe ao intérprete
interessado demonstrar que a ratio decidendi de um certo precedente não pode
ser aplicada ao caso sob julgamento em razão de peculiaridades ligadas aos
seus fatos materiais que o distinguem daquele. O ônus argumentativo, a toda
evidência, é atribuído àquele que pretende realizar a distinção entre os casos,
na medida em que esta técnica excepciona a cláusula do stare decisis. Deverá
o interessado, então, demonstrar que há relevantes diferenças quanto aos
fatos

materiais

das

causas

presente

e

precedente,

comparando-os

analiticamente. Assim, não é qualquer diferença entre os casos que autoriza o
manejo da técnica da distinção.
A técnica da distinção excepciona a aplicação dos precedentes, mas
não enfraquece a teoria do stare decisis. Muito antes, pelo contrário, a
reforça170, pois o torna menos rígido e permite o desenvolvimento do Direito,
adequando o precedente à novas realidades ou situações daquela sociedade a
que ele se dirige. Serve, portanto, como uma técnica de oxigenação da
doutrina dos precedentes.
Evita-se que a cada inovação ou modificação relevante o precedente
tenha que ser revogado e um outro elaborado para regular o caso. Assim,
mesmo que em uma primeira análise possa parecer o contrário, a permissão
de distinção se justifica pela necessidade de estabilidade do Direito, neste caso
atenuado pela necessidade de seu desenvolvimento.
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DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. New York: Cambridge University
Press, 2008, p. 113.
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Como pontuado, o precedente possui dupla função de resolver o
caso presente e servir de guia para o futuro. Desta eficácia prospectiva, deriva
seu caráter dinâmico, relacionando-se aos futuros casos que diuturnamente
chegam ao Judiciário. Neste diapasão, a teoria dos precedentes deve se
ocupar em relação ao modo em que o julgado paradigma incidirá, e até quando
incidirá, aos casos supervenientes.
Não existe uma fórmula pronta e acabada a respeito do nível de
diferenciação entre o caso sob julgamento e a ratio decidendi que, a priori, lhe
seria aplicada que permita ao julgador do caso atual deixar de seguir aquele
precedente. Sua análise deve ser casuística, portanto.
A utilização desta técnica deve ser moderada, eis que a permissão
em distinguir os casos não pode ser confundida com uma pretensa concessão
de poder irrestrito para, de forma discricionária (é dizer: arbitrária) deixe de
seguir os precedentes quando lhe for conveniente. Afinal, conforme advertido
por Neil Duxbury:
The judge who tries to distinguish cases on the basis of materially
irrelevant facts is likely to be easily found out. Lawyers and other
judges who have reason to scrutinize his effort will probably have no
trouble showing it to be the initiative of someone who is careless or
dishonest, and so his reputation might be damaged and his decision
appealed. That judges have the power to distinguish does not mean
171
they can flout precedent whenever it suits them .

Insta, ainda, advertir que a realização da distinção em uma dada
hipótese, excepcionando a aplicação do precedente em relação ao caso
distinguido, não o revoga ou induz sua incorreção ou injustiça, pois a distinção
não se relaciona com seu conteúdo ou sua eficácia, mas com os fatos
materiais de cada um dos casos.
Há, no entanto, a possibilidade do precedente restar naturalmente
enfraquecido em razão da excessiva quantidade de vezes em que foi
submetido

à

distinção,

aproximando-o

da

hipótese

de

superação,

provavelmente por conta de relevantes modificações na sociedade. O ponto
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DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. New York: Cambridge University
Press, 2008, p. 114.
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nodal é a constatação de que o enfraquecimento do precedente não deriva da
técnica da distinção, mas de sua utilização repetida.
O Supremo Tribunal Federal já vem se utilizando da técnica da
distinção desde há muito tempo, como se deu, exemplificativamente, no
julgamento do Habeas Corpus n.º 85.185-1. O objeto desta Habeas Corpus era
o indeferimento da liminar pleiteada no Habeas Corpus n.º 39.955, proposto
perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo suporte fático consistia em: i.
tramitação de processo penal em face do paciente, em primeira instância, onde
se apura a suposta prática dos crimes contra a ordem tributária descrita nos
incisos I e IV do artigo 1.º da lei federal n.º 8.137/90; ii. impugnação ao
lançamento tributário na instância administrativa competente, ainda pendente
de julgamento; iii. rejeição do seu pedido de trancamento da ação penal, no
qual alegava falta de justa causa; iv. intimação para submeter-se a
interrogatório; v. propositura de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da
3ª região; vi. indeferimento da liminar pleiteada no Habeas Corpus.
Diante deste quadro fático, foi impetrado Habeas Corpus perante o
Superior Tribunal de Justiça tendo-lhe sido negado seguimento, fundamentado
na inadmissibilidade de Habeas Corpus em face de indeferimento de liminar.
Desta decisão denegatória, foi interposto novo Habeas Corpus, desta feita
endereçado ao Supremo Tribunal Federal e distribuído à primeira turma, onde
lhe foi concedida a liminar requerida pelo relator, Ministro Cezar Peluso.
Diante desta decisão concessiva de liminar, o Ministro Sepúlveda
Pertence apresentou questão de ordem alegando violação ao enunciado n.º
691172 da Súmula de jurisprudência predominante do Supremo Tribunal
Federal, oportunidade em que foi acompanhado pelo Ministro Marco Aurélio.
Com a concordância do relator, a questão de ordem foi submetida ao Plenário.
Iniciado os debates do julgamento da questão de ordem em plenário
o relator, ministro Cezar Pelluso, manifestou-se pelo cancelamento do
enunciado n.º 691 da súmula de jurisprudência predominante do Supremo
Tribunal Federal, uma vez que ela seria contrária à ordem jurídica
172

“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra
decisão de relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
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constitucional, especialmente diante do teor do inciso LXVIII do artigo 5.º da
Carta Magna, que assegura o Direito fundamental ao Habeas Corpus “sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Superada a apresentação do relatório e da proposta de relator, o
ministro Sepúlveda Pertence externou sua preocupação com a “grave
responsabilidade” daquela Corte em responder ao aumento significativo de
casos que lhes seriam submetidos à análise, pondo em risco inclusive a sua
viabilidade, no que foi acompanhado pelo ministro Carlos Velloso.
Em seguida o ministro Carlos Brito afirmou não ser necessária a
revogação da “súmula”, bastando que se efetue ponderação em cada caso. De
pronto, o ministro Sepúlveda Pertence argumentou que verbete de súmula não
deveria ser interpretado. Segundo ele, ou se observa a súmula ou seria caso
de sua revogação, pois:
A súmula é uma pura declaração solene do Tribunal de que considera
determinada questão pacificada e, consequentemente, dispensa
novas discussões, citações de precedentes, longas e eruditas
fundamentações. É apenas um ‘método de trabalho do tribunal’, na
expressão de Victor Nunes. Quando se discute que a súmula não
devia dizer o que os precedentes disseram, ela já não presta como
súmula. Então, o caso é de cancelar. Assim, não há meia medida: ou
173
se cancela, ou se aplica a súmula .

Após intenso debate, entre os ministros até então citados, a respeito
da conveniência em se cancelar o enunciado em apreço, o Ministro Gilmar
Mendes apresentou ao plenário considerações a respeito de se utilizar a
técnica

do

distinguishing

manejada

no

stare

decisis,

como

posição

intermediária ao overruling e encaminhou proposta de excepcionar a incidência
da súmula quando o caso sob julgamento for distinto daqueles que ensejaram
a edição do verbete. Afirmou, ainda, que o Supremo Tribunal Federal pratica
costumeiramente o distinguishing diante de enunciado de súmulas, como se
deu na análise dos enunciados n.º 506 e 634, situações nas quais as súmulas
restaram paulatinamente enfraquecidas.
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BRASIL, República Federativa do. Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, Habeas
Corpus n.º 85.185/SP, rel. min. Cezas Pelluso, julgado em 21/06/2005.
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A Corte acabou por acolher a proposta de distinção, excepcionando
o rigor do verbete n.º 691 da súmula de jurisprudência dominante do Pretorio
Excelsio, nas hipóteses em que houver manifesta ilegalidade, circunstância
fática que não se fazia presente nos julgados que resultaram na edição do
enunciando da súmula do STF em comento.
O Código de Processo Civil de 2015 faz expressa menção à
possibilidade de distinção como forma de não aplicar pronunciamento judicial
vinculante invocado pelas partes, como se vê do artigo 489, §1º, VI174. A
questão será retomada adiante.

2.6.2 Superação

Admite-se a superação de um precedente, hipótese em que ele
deixará de exercer eficácia vinculativa por decisão do tribunal competente175,
seja expressa ou tacitamente176, ou mesmo por modificação legislativa177, nos
174

O § 5º do artigo 966 prevê o cabimento da ação rescisória nas hipóteses em que o
pronunciamento vinculante foi aplicado equivocadamente a caso cuja circunstância fática é
distinta, ou seja, será cabível ação rescisória nas hipóteses em que a decisão rescindenda não
tenha realizado a técnica da distinção entre o pronunciaento vinculante e o caso sob
julgamento.
175
Somente o tribunal competente para a edição do precedente pode vir a revogá-lo, sob pena
de violação de sua prerrogativa e fragilização da autoridade de seus precedentes, como consta
da decisão a seguir, proferida pela Suprema Corte dos Estados Unidos: “We do not suggest
that the Court of Appeals on its own authority should have taken the step of renouncing Wilko. If
a precedent of this Court has direct application in a case, yet appears to rest on reasons
rejected in some other line of decisions, the Court of Appeals should follow the case which
directly controls, leaving to this Court the prerogative of overruling its own decisions. We now
conclude that Wilko was incorrectly decided and is inconsistent with the prevailing uniform
construction of other federal statutes governing arbitration agreements in the setting of business
transactions. Although we are normally and properly reluctant to overturn our decisions
construing statutes, we have done so to achieve a uniform interpretation of similar statutory
language, Commissioner v. Estate of Church, 335 U.S. 632, 649 -650 (1949), and to correct a
seriously erroneous interpretation of statutory language that would undermine congressional
policy as expressed in other legislation, see, e. g., Boys Markets, Inc. v. Retail Clerks, 398 U.S.
235, 240 -241 (1970) (overruling Sinclair Refining Co. v. Atkinson, 370 U.S. 195 (1962)). Both
purposes would be served here by overruling the Wilko decision”. Disponível em:
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=490&invol=477. Acessado em:
28 de setembro de 2015.
176
“One respect in which there has been a marked change in the practice of the courts of recent
years relates to the question of overruling a previous case, This is primarily the prerogative of
the court above that wich decided the previous case. Overruling may be express or implied”
(CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4. ed. Oxford: Clarendon Press,
2004, p. 127).
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casos de relevantes alterações quanto aos valores reinantes na sociedade para
qual se dirige, deixando o precedente de corresponder aos padrões de
congruência social178. Nestes casos, são os mesmos fundamentos que
justificam a adoção da vinculação aos precedentes que passaram a exigir sua
superação. Com efeito, uma vez que o precedente não corresponde mais à
realidade social, tanto a isonomia como a segurança jurídica passariam a
advogar pela sua perda da força vinculatória.
Durante relevante período, a Inglaterra se utilizou de um modelo
absolutamente rígido em relação à eficácia vinculativa dos precedentes
emanados do órgão de cúpula da sua estrutura judiciária. A rigidez do sistema
inglês nunca chegou aos Estados Unidos da América, onde as Cortes sentemse menos constrangidas à revogação dos precedentes.
A superação é um instituto essencial ao sucesso da teoria do
precedente, pois é indispensável para a evolução do Direito, evitando seu
engessamento em relação às novas conformações da sociedade. No entanto,
esta prática deve ser moderada e prudente, sob pena de enfraquecer a
autoridade dos precedentes179. Por esta razão, mesmo após a superação dos
bindings precedents, na Inglaterra, o manejo da técnica do overruling é
absolutamente excepcional, tendo sido utilizada em raríssimas oportunidades
após a edição do Practice Statement em 1966180.
Assim como destacado nos itens anteriores, cumpre registrar que a
análise detida do sistema brasileiro de pronunciamentos vinculantes será feita
177

Os precedentes não se situam acima da lei, mas definem, em regra, sua interpretação
adequada ou suprem sua omissão inconstitucional, para concretizar garantias fundamentais.
178
EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the common law. Cambridge: Harvard University
Press, 1998, p. 104.
179
“Não é pela razão de ter poder para revogar os seus próprios precedentes que a Corte pode
revogá-los à distância de circunstâncias especiais, como se a todo instante pudesse rever a
mesma questão jurídica. Como já dito, não há qualquer sentido em ter poder para elaborar
precedente e não ter dever de respeitá-lo. Lembre-se que a Suprema Corte americana, embora
venha exercendo o seu poder de overruling de modo bem mais intenso, é sempre cobrada
quando revoga precedentes sem critérios razoáveis” (MARINONI, Luiz Guilherme.
Precedentes obrigatórios. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 388).
180
Conforme noticiado por Michael Zander: “(...) in the years 1996 to 1980 there were 29 cases
in which the House of Lords was invited to overrule one of its own precedents (or in which the
question was raised by the Law Lords themselves without any prompting from counsel). The
succes rate was 28 per cent (8 out of the 29) but in further 10 cases at least one of the Law
Lords was willing to overrule the previous House of Lords Precedent” (ZANDER, Michael. The
Law-Making Process. 5. Ed. London: Butterworths, 1999, p. 202).

137

a partir do próximo capítulo, mas por ora pode ser adiantado que o CPC-2015
regula a possibilidade de superação da tese constante de pronunciamento
vinculante nos artigos 489, §1º, VI; 927, §§ 2º a 4º; 947, §3º e 986.

2.6.3 Institutos intermediários à distinção e à superação

2.6.3.1 Overriding

Consiste na superação parcial e implícita do precedente, limitando
sua força, seu âmbito de incidência. O órgão jurisdicional deixa de seguir a
ratio decidendi que, a princípio, deveria ser aplicada em razão de um novo
entendimento parcialmente distinto do Tribunal a respeito da questão jurídica
discutida ou pela superveniência de modificações no suporte normativo que
regulamenta a questão jurídica discutida. Opera-se, nestes termos, uma
compatibilização do precedente ao novo posicionamento através de uma
superação parcial.

2.6.3.2 Signaling

Correspondente à situação jurídica em que a corte identifica a
necessidade de superar um determinado precedente, mas, por razões de
previsibilidade e estabilidade do sistema jurídico, assume a conveniência em
preservá-lo por um determinado período de tempo, em respeito à confiança181
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“Retroactive application of an overruling decision may upset substantial reliance on the
overruled precedent and will treat parties similarly situated quite differently” (SUMMERS, Robert
S. Precedent in the United States (New York State). In.: MACCORMICK, Neil; SUMMERS,
Robert (coord.). Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p.
397-398); No memso sentido: “the major justification for prospective overruling is the protection
of justifiable reliance” (EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the common law. Cambridge:
Harvard University Press, 1998, p. 131).
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que os advogados e os jurisdicionados depositaram na regra jurídica
anteriormente afirmada pelo próprio tribunal.
Tal conduta da corte presta-se a servir como indício, seja expressa
ou implicitamente, de que o entendimento anterior consagrado no precedente
está em vias de ser superado, pois perdeu consistência182. Há, inegavelmente,
uma sinalização do modo como a corte entende que a questão jurídica deva
ser, a partir daquele momento, aplicada. A sinalizaçsão consiste, portanto, em
uma etapa prévia à revogação do precedente.
A sinalização se faz necessária para a proteção da segurança
jurídica em razão dos efeitos retroativos que comumente são atribuídos à
superação dos precedentes. Há, portanto, um ganho em previsibilidade e
proteção da confiança. No entanto, a sinalização não contribui para a certeza, a
coerência e a unidade do ordenamento jurídico, pois o precedente ainda não
veio a ser revogado e a sua ratio decidendi não deve ser levada em
consideração, apesar de ainda ser válida. Por conta disso, a revogação seria
mais eficaz do ponto de vista da unidade, da certeza e da coerência do
ordenamento jurídico
É preferível, portanto, que se opere desde logo a revogação,
especificando que seus efeitos serão produzidos apenas em um momento
posterior. Trata-se do prospective overruling, que atende a todos os
fundamentos jurídicos que norteiam a teoria dos precedentes seriam atendidos,
até mesmo a isonomia183.

2.6.3.3 Modulação dos efeitos dos precedentes

182

“Signaling is a technique by which a court follows a precedent but puts the profession on
notice that the precedent is no longer reliable” (EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the
common law. Cambridge: Harvard University Press, 1998, p. 122).
183
“at minimum, the ‘victim’ of the overruling decision will be treated differently from those who
come after and who thus benefit from the new rule” (SUMMERS, Robert S. Precedent in the
United States (New York State). In.: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert (coord.).
Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 398)
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Conforme abordado, a regra é que o precedente produza efeitos em
relação ao caso que o originou, bem como a todos aqueles que lhes sejam
similares, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Há situações, no
entanto, que recomendam a postergação dos efeitos da decisão para um
momento futuro, para se salvaguardar os mesmos princípios que justificam a
adoção da vinculação dos precedentes, como a isonomia e a segurança
jurídica, mais especificamente a preservação da confiança legitimamente
depositada pelo jurisdicionado.
A proteção conferida à legítima confiança possui direta relação com
o princípio da boa-fé objetiva, na medida em que é de se esperar do Tribunal
que mantenha, de forma estável, o padrão de comportamento decisório que
vinha adotando até então, impedindo que o efeito surpresa atinja a norma
judicial estabelecida.
Para que se possa atribuir efeitos prospectivos à superação de um
precedente em homenagem à legítima confiança, é necessário que este não
tenha sofrido ataques hermenêuticos que lhe tenha fragilizado, seja do tribunal,
como o uso da sinalização ou mesmo pela doutrina especializada. Com efeito,
nestas hipóteses em que o precedente resta enfraquecido, não há de se cogitar
em proteger a confiança, pois esta será ilegítima ou injustificável.
A atribuição de efeitos prospectivos à superação de um precedente
faz com que a ratio decidendi do precedente revogado ainda continue regendo
os casos jurídicos submetidos à apreciação do Judiciário até então. Dessa
forma, o novo julgado, que supera o que até então prevalecia, somente
produzirá seus efeitos em relação aos casos que lhes sejam supervenientes.
Há ainda uma divisão da eficácia prospectiva da superação em duas
espécies: quando a decisão não produz efeitos nem mesmo diante do caso sob
julgamento, e que ensejou a superação, a doutrina do stare decisis refere-se à
pure prospective overruling. Já nas hipóteses em que a decisão se aplica ao
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caso sob julgamento, mas apenas à nova situações ocorridas após o momento
determinado pelo julgado, fala-se em prospective prospective overruling184.

2.7 Pronunciamentos judiciais vinculantes no Direito comparado

Na Inglaterra, as decisões proferidas pela Supreme Court of
Judicature devem ser obrigatoriamente observados por todas as demais cortes
inglesas. Como adiantado, até 1966 a House of Lords renunciou formalmente
ao poder de superar suas próprias decisões, restando absolutamente
vinculadas às suas próprias decisões.
A civil division da Court of Appeal está obrigada a seguir, portanto,
as decisões tomadas pela Supreme Court of Judicature, bem como às suas
próprias decisões, que também exercem eficácia vinculante em relação aos
demais órgãos jurisdicionais da estrutura do Poder Judiciário inglês que lhes
sejam hierarquicamente inferiores.
Em relação à Divisional Court da High Court, estas se subordinam
aos precedentes emanados pela Supreme Court of Judicature, pela civil
division da Court of Appeal e aos seus próprios julgados, que também devem
ser seguidos pela County Courts, pela Magistrates’ Courts e pela Crown Court.
Há, no entanto, uma peculiaridade quanto à eficácia vinculante da High Court
relacionado à Supervisory Jurisdiction exercida pela Queen’s Bench Division,
muitas vezes por um juiz singular, pois as decisões proferidas quando do
exercício desta jurisdição são consideradas equivalentes a de um juízo
monocrático da High Court em competência originária, o que faz com que ela
possa deixar de ser seguida.
Deste modo, em que pese ser exercida por um único órgão
jurisdicional, a Queen’s Bench Division, a competência recursal se distingue da
supervisory jurisdiction, sendo exigido a vinculação a seus julgados prévios
184

EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the common law. Cambridge: Harvard University
Press, 1998, p. 127-128.
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quando do exercício da competência recursal, mas admitindo-se que deles se
afastem quando da supervisory jurisdiction.
Quanto à ordinary High Court, encontra-se obrigada a seguir os
precedentes do Supreme Court of Judicature, da civil division da Court of
Appeal e das Divisional Courts da High Court. Em relação aos seus julgados,
por se tratar de um órgão de primeira instância, não há vinculação, apesar de
serem consideradas decisões extremamente persuasivas. Em relação às
County Courts e Magistrates’ Courts, no entanto, os precedentes da ordinary
High Court são vinculantes.
As County Corts e as Magistrates Courts, como cortes que compõe
a primeira instância do judiciário inglês, encontram-se vinculadas aos
precedentes das Cortes Superiores - Supreme Court of Judicature, da civil
division da Court of Appeal e das Divisional Courts da High Court.
Quanto aos Estados Unidos da América, cumpre ressaltar que a
prática forense quanto à força do stare decisis possui significativa distinção em
relação à Inglaterra, sua antiga metrópole. O manejo do Common Law vigora
desde antes da fusão das treze colônias, tendo exercido forte influência na
formação do direito norte-americano.
Nas colônias inglesas situadas na América do Norte, o Direito foi
construído paralelamente ao Common Law, tendo recebido significativa
influência da Bíblia185, e surgido alguns códigos, como aquele de 1634
promulgado em Massachusetts, o que o diferencia sobremaneira do direito
inglês. Contribuíram para esta distinção a recepção, nas colônias americanas,
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“(...) ligações da Inglaterra com os EUA, importa observar que a adaptação e recepção da
Common Law inglesa nos EUA não se fizeram de maneira automática. As realidades de um
país no Novo Mundo, com as extensões continentais dos EUA, não poderiam permitir a
recepção de institutos concebidos para uma sociedade cercada de água por todos os lados e
profundamente enraizados numa mundivisão feudal, como é o caso do direito agrário (land
law); por tais razões, os institutos como a primogenitura, que é a base do sistema hereditário
na Inglaterra, nunca tiveram qualquer aceitação nos EUA. Outra diferença notável é o fato de
os EUA terem sido formados sob a égide da liberdade de culto religioso, numa fase histórica
em que a equity já estava laicizada nos tribunais que a aplicavam; isso posto, a influência do
direito declarado pelos tribunais quase-eclesiásticos do Chanceler do Rei, a equity (antes ou
após a reforma anglicana), teve uma influência relativa sobre o direito norte-americano, como
um todo” (SOARES, Guido Fernando Silva. Common Law – Introdução ao direito nos EUA.
1. ed, 2. Tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 59).
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de imigrantes oriundos da Espanha, da França, da Alemanha, da Escócia, da
Irlanda, da Holanda, da Suécia, entre outros186.
A Declaração de Independência de 1776 fez surgir a Federação dos
Estados Unidos da América, que deu ensejo à promulgação da Constituição,
em 1787, e o Bill of Rights, em 1789, fazendo com que o direito inglês deixasse
de ser aplicado em solo norte-americano. Os Estados Unidos da América, no
entanto, se mantiveram vinculados à tradição jurídica do common law,
especialmente pela influência da metrópole inglesa. Atualmente, apenas o
Estado da Luisiana não se encaixa nas características próprias do common
law.
O Direito norte-americano possui atributos que o diferenciam do
Direito inglês, como a existência de uma Constituição escrita, o controle difuso
de constitucionalidade dos atos normativos, a supremacia da Constituição, o
modelo federativo de Estado, a descentralização do Judiciário, a existência de
diversos códigos, tanto nos estados quanto na federação.
Os restatements of laws, são obras extensas produzidas pela
American Law Institute com participação de professores do direito renomados,
juízes e intelectuais dedicados à investigar a realidade prática do direito
(practitioners), sendo abundantemente citados nos precedentes em razão da
autoridade de seus autores e pelo prestígio da American Law Association.
O mais importante para esta pesquisa, no entanto, é a peculiaridade
inerente ao efeito vinculante, que é mais flexível e menos ortodoxo que a stare
decisis doctrine do Direito inglês. Regra geral, os precedentes devem ser
observados nos Estados Unidos da América, sendo aqueles oriundos da
186

“Papel relevante a considerar, igualmente, é que os EUA são um país de imigrantes (em
comparação com a Inglaterra, que somente após a Segunda Guerra Mundial se tem
configurado como suscetível de influências de imigrantes no seu solo), fenômeno ao qual se
tem de adicionar a influencia dos direitos da Espanha, que persistem em institutos dos
Estados-membros da Federação norte-americana, que foram antigas colônias da Coroa
espanhola ou que foram conquistados de países vizinhos, antigas colônias da Coro espanhola,
como o Texas e a Califórnia; na verdade, o sistema da propriedade conjugal na Califórnia é um
capítulo à parte no sistema da Common Law do resto do país. Quanto à influência do direito
francês, o mesmo é de tal importância, juntamente com o direito espanhol, no caso do Estado
da Louisiana, a ponto de constituir-se num inteiro sistema da Civil Law, incrustado na
Federação dos EUA” (SOARES, Guido Fernando Silva. Common Law – Introdução ao direito
nos EUA. 1. ed, 2. Tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 60).
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Suprema Corte seguidos por todos os demais órgãos da estrutura judiciária
norte-americana. Os demais Tribunais Superiores produzem precedentes
vinculantes em relação à jurisdição que integram.
Quanto aos precedentes produzidos pela Suprema Corte, conforme
adiantado, há uma maior flexibilidade nos Estados Unidos do que na Inglaterra.
Desde 1910, quando do julgamento do caso Herts vs. Woodman afirma-se a
possibilidade da Suprema Corte deixar de seguir seus precedentes desde que
esta seja a medida mais razoável. Segundo nos informa Edward Allan
Farnsworth:
mesmo uma decisão com autoridade imperativa não é absolutamente
compulsória. Raramente um Tribunal se defronta com situação na
qual não possa proferir a decisão que considera justa e permanecer
diante dos limites impostos pela doutrina do precedente. Pode
resolver o problema adotando o precedente, apesar da sua injustiça
no caso particular, com o fundamento de que os motivos que
justificam a doutrina são mais relevantes do que os que falam em
favor da decisão contrária. Poderá argumentar, também, que cabe ao
Legislativo, não ao Tribunal, fazer qualquer alteração. Essa solução
não é de surpreender em casos de direito comercial ou de
propriedade, em que a previsibilidade é especialmente importante e é
geralmente viável a ação corretiva do Legislativo. Por outro lado, o
Tribunal pode não querer seguir o precedente. Pode ocorrer que a
decisão tenha sido obviamente errônea ao ser dada, que seja tão
antiga que as novas condições a tenham tornado inadequada, ou,
finalmente, tenha sido alterada a composição do Tribunal, de modo
que o que era anteriormente a opinião de uma minoria enérgica seja
agora a da maioria. Por qualquer dessas razões, ou por outras, o
Tribunal pode recusar-se a seguir o precedente e reformar sua
anterior decisão. Isso não seria de surpreender numa questão
constitucional, em que não é possível recorrer a uma solução através
do Legislativo, ou em uma questão processual, em que são usuais as
187
alterações retroativas .

Outra característica própria dos precedentes norte-americanos se
relaciona à significativa superioridade em termos numéricos naquele sistema,
seja pela extensão territorial e populacional, seja pela existência das jurisdições
estaduais e federal, o que gera algumas contradições entre estes precedentes.
Os Estados Unidos da América passam também por maiores modificações
econômicas e sociais do que a Inglaterra, o que acarreta uma maior incidência
da superação dos seus precedentes.

187

FARNSWORTH, E. Alla. Introdução ao Sistema Jurídico dos Estados Unidos. Trad.
Antônio Carlos Diniz de Andrada. Rio de Janeiro: Forense, 1969, p. 69.
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Tirante esta peculiaridade que, em certa medida, enfraquece o rigor
da stare decisis doctrine norte-americana em relação à prática inglesa, os
precedentes possuem, como regra geral, força vinculante nos Estados Unidos
da América. Tratando-se de julgado da Suprema Corte dos Estados Unidos
relativo a questão federal, todos os demais tribunais, tanto os federais quanto
os estaduais, restam vinculados a segui-lo.
As decisões da United States Courts of Appeal são vinculantes em
relação aos demais órgãos jurisdicionais da estrutura da justiça federal, mas
possuem eficácia meramente persuasiva em relação à estrutura judiciária dos
diversos Estados. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às Cortes
Supremas estaduais, cujas decisões possuem eficácia vinculatória em relação
aos demais órgãos de sua estrutura e que lhes são inferiores, mas possuem
eficácia meramente persuasiva em relação aos tribunais federais. Por fim,
ainda quanto aos United States Courts of Appeal, as decisões do Tribunal
federal de apelação de uma determinada região são meramente persuasivas
em relação aos demais tribunais federais das outras regiões.
Para concluir a análise dos precedentes em relação à State Courts
System cumpre ressaltar que seus julgados, mesmo que proferidos pelo órgão
de cúpula de sua estrutura judiciária, não vinculam os órgãos jurisdicionais de
outros estados, possuindo, portanto, eficácia meramente persuasiva em
relação a estes.
A

República

de

Portugal

tem

sua

experiência

com

os

pronunciamentos judiciais vinculantes a partir dos assentos. Desde o século
XV, as deliberações da Casa da Suplicação, órgão máximo da estrutura
judiciária lusitana àquela época, passaram a ter de ser obrigatoriamente
seguidos pelos juízos inferiores, na medida em que conferiam interpretação
autêntica da lei ou uniformizavam a jurisprudência, também chamada de estilos
das cortes. Essas deliberações eram os assentos, cuja eficácia vinculante se
extraía do Alvará de 10 de dezembro de 1518.
Em 1769, a Lei da Boa Razão reforçou o caráter vinculatório dos
assentos. Mas diante do afluxo dos ideais liberais, bem como da recepção da
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doutrina estrita da separação de poderes, “em 28 de Março de 1822, já em
pleno período liberal, mas em data anterior à promulgação da Constituição de
1822, por ‘deliberação tomada em Mesa’, considerou ‘não poder esta, depois
da nova ordem de cousas, tomar assentos sobre a intelligência de qualquer
Lei, sem huma nova Delegação do Poder Legislativo’, pois que, ‘os assentos
contém decisões legaes, e constituem parte da nova Legislação’ e por isso
pertencem ‘à competência privativa e própria do Poder Legislativo’"188.
Em 23 de setembro de 1822 surge o Supremo Tribunal de Justiça,
em substituição à Casa da Suplicação, sendo abandonada momentaneamente
a prática de emitir assentos, em que pese não existir norma expressa que
vedasse sua edição.
O estado caótico em que se transformou a praxe forense em virtude
da existência de “uma jurisprudência variável, flutuante e incerta, alimentada
pela tendência individualista da liberdade de opinião dos magistrados judiciais,
pouco atreitos a uma apertada disciplina de colegialidade interpretativa das
leis”189 fez surgir a discussão a respeito do retorno dos assentos para combater
o mal grave gerado pela incerteza da jurisprudência. Com a promulgação do
Código de Processo Civil português de 1939, o instituto dos assentos foi
reintroduzido no ordenamento jurídico, sendo mantido no código de 1961. No
atual Código de Processo Português, no entanto, o instituto não foi
reproduzido, o que não induz o desprezo do sistema à uniformização da
jurisprudência, como será pontuado.
Mas o ápice do efeito vinculante, em Portugal, se deu com o advento
do Código Civil, em 1966, em cujo artigo 2º constava que nos casos declarados
na lei, “podem os tribunais fixar por meio de assentos, doutrina com força
obrigatória e geral”. A previsão causou muita discussão190 e veio a ser
188

Trecho do Acórdão n.º 810/93 do Tribunal Constitucional. Disponível em:
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930810; Acessado em: 09/07/2016.
189
Trecho do Acórdão n.º 810/93 do Tribunal Constitucional. Disponível em:
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930810; Acessado em: 09/07/2016.
190
"(...) tem efectivamente pressentido nos assentos um instituto pertubadoramente
problemático, como desde logo o comprova o tipo de atenção, e mesmo a preocupação, de
que tem sido objecto, e que não pode dizer-se comum à generalidade dos institutos jurídicos
que, como este nosso, apresentam a natureza de um simples instrumento técnico dirigido à
resolução de um problema estritamente jurídico. Basta dizer que, para além do extenso debate
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declarada

inconstitucional,

em

1993,

pelo

Acórdão

810

do

Tribunal

Constitucional191.
O caso chegou ao Tribunal Constitucional por meio de recurso,
permitindo-lhe o exercício da fiscalização concreta de constitucionalidade, em
uma ação de despejo por uso indevido do imóvel. Na origem, 5º Juízo Cível da
comarca do Porto, deu-se o julgamento de improcedência com fundamento na
“excepção de caducidade invocada pela ré relativamente ao exercício do
direito, nos termos do artigo 1094º do Código Civil e do assento do Supremo
Tribunal de Justiça de 3 de Julho de 1984”192.
Dessa

decisão

foi

interposta

apelação

que

alegava

a

inconstitucionalidade do assento utilizado na fundamentação do julgado de
primeira instância. Em 23 de Junho de 1988, o Tribunal da Relação do Porto
indeferiu o recurso, “depois de se ponderar que o ‘assento que interpretou o
artigo 1094º do Código Civil tem de ser respeitado, com o valor atribuído no
artigo 2º do mesmo diploma’”193.
Diante

desta

decisão,

foi

interposto

recurso

ao

Tribunal

Constitucional alegando que o instituto dos assentos não deve ser considerado
fonte do direito (artigo 115º, n.º 5 da Constituição de Portugal) e que eles

que suscitou nos trabalhos legislativos da sua instituição definitiva e da particular consideração
que nunca deixou de merecer à preparação de todas as reformas do nosso direito processual,
desde 1926, e a acrescentar ainda aos numerosos estudos doutrinários que o tiveram por
tema, já em reflexão crítica, já em análise simplesmente dogmática, foram inclusivamente os
assentos convocados às instituições políticas, ao ocupar-se a Assembleia Nacional
expressamente deles com a apresentação e a discussão de um aviso prévio, em 1951. Com o
que pode dizer-se terem sido projectados a um plano que ultrapassa o do domínio apenas
técnico-jurídico, denunciando-se talvez já assim que afinal o instituto tem a ver com algo mais
do que como simples juridismo da especializada dogmática dos juristas, e que antes nele vão
implicados valores jurídicos fundamentais. Só que, não obstante tudo isto, cremos não ser
temerário reafirmar que o verdadeiro sentido dos assentos continua por esclarecer em pontos
decisivos, uma vez que o nosso pensamento jurídico, dirigindo-se-lhes em termos hesitantes,
quando não mesmo com objectivos contraditórios, e sobretudo sem a atitude
metodologicamente mais adequada, não logrou ainda compreender a sua exacta natureza e
significado, os quais na verdade lhe têm escapado" (Trecho do Acórdão n.º 810/93 do Tribunal
Constitucional. Disponível em: www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930810; Acessado
em: 09/07/2016).
191
Acórdão
n.º
810/93
do
Tribunal
Constitucional.
Disponível
em:
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930810; Acessado em: 09/07/2016.
192
Trecho do Acórdão n.º 810/93 do Tribunal Constitucional. Disponível em:
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930810; Acessado em: 09/07/2016.
193
Trecho do Acórdão n.º 810/93 do Tribunal Constitucional. Disponível em:
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930810; Acessado em: 09/07/2016.
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ofendem a garantia da separação de poderes (artigo 114º da Constituição de
Portugal). Sustentou-se que o acórdão recorrido, “ao lançar mão do assento
aplicou norma inconstitucional, com ofensa do preceituado nos artigos 114º,
115º, nº 5, 207º e 277º, nº 1, todos da Constituição”194.
Referido recurso veio a ser distribuído à relatoria do Conselheiro
Antero Alves Monteiro Diniz, que votou pela inconstitucionalidade195 dos
assentos em razão: i. de sua força obrigatória e geral196; e ii. da impossibilidade
de sua modificação197. O relator chegou a afirmar em seu voto que, se os
assentos pudessem ser modificados e tivessem força vinculatória apenas em
relação aos órgãos jurisdicionais, os assentos seriam considerados institutos
adequados à Constituição Portuguesa198.
Posteriormente, em 12 de dezembro de 1995, os assentos vieram a
ser revogados pelo Decreto 329-A, que também acrescentou o artigo 732-A ao
Código de Processo Civil português de 1961, disciplinando o recurso de revista
com finalidade uniformizadora, as denominadas “revistas ampliadas”. No
Código de 2013, o “Julgamento ampliado da revista” é regido pelo artigo 686.

194

Trecho do Acórdão n.º 810/93 do Tribunal Constitucional. Disponível em:
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930810; Acessado em: 09/07/2016.
195
Deste modo, o texto constitucional saído da primeira revisão (como aliás acontece com a
actual versão da Constituição) não dispunha de qualquer norma que directa e expressamente
consagrasse a existência constitucional dos assentos, sendo seguro, como aliás decorre das
considerações antecedentes e da própria génese histórica do preceito, não poder extrair-se da
norma do artigo 206º (actualmente 205º, nº 2) relativo à função jurisdicional, qualquer título
legitimador daquele instituto.
196
“Com efeito, nesta linha de entendimento e à luz de tudo quanto vem de se expor, há-de
afirmar-se que os assentos se apresentam com carácter prescritivo, constituindo verdadeiras
normas jurídicas com o valor de "quaisquer outras normas do sistema", revestidas de carácter
imperativo e força obrigatória geral, isto é, obrigando não apenas os tribunais, mas todas as
restantes autoridades, a comunidade jurídica na sua expressão global” (Trecho do Acórdão n.º
810/93
do
Tribunal
Constitucional.
Disponível
em:
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930810; Acessado em: 09/07/2016).
197
“A consagração de um tal sistema, rígido e imutável, para além de anquilosar e impedir a
evolução da jurisprudência, necessariamente ditada pelo devir do direito e da sua adequada
realização histórico-concreta, contraria manifestamente o sentido mais autêntico da função
jurisprudencial” (Trecho do Acórdão n.º 810/93 do Tribunal Constitucional. Disponível em:
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930810; Acessado em: 09/07/2016).
198
“E parece poder afirmar-se que, desprovida desta caracterização, isto é, sem força
vinculativa geral e sujeita, em princípio, à contradita das partes e à modificação pelo próprio
tribunal dela emitente, aquela doutrina perderá a natureza de acto normativo de interpretação e
integração autêntica da lei” (Trecho do Acórdão n.º 810/93 do Tribunal Constitucional.
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930810;
Acessado
em:
Disponível
em:
09/07/2016).
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Atualmente,

apenas

a

decisão

judicial

a

respeito

da

inconstitucionalidade ou ilegalidade, é capaz de produzir o efeito vinculante,
desde que tenha sido proferida pelo Tribunal Constitucional em ação própria
em três oportunidades, ex vi do artigo 281, item 3, da Constituição de Portugal.
Em que pese a superação do instituto dos assentos, decorrente da
declaração de inconstitucionalidade e posterior revogação do dispositivo que
lhe dava suporte, não se pode falar que a República de Portugal despreza e
importância da uniformização da jurisprudência, pois conforme consta do artigo
629, item 2, “c”, do Código de Processo Civil português, sempre é admissível
recurso em face “[d]as decisões proferidas, no domínio da mesma legislação e
sobre a mesma questão fundamental de direito, contra jurisprudência
uniformizada do Supremo Tribunal de Justiça”.
Por fim, o artigo 656 do Código de Processo Civil de Portugal de
2013, atribui ao relator a possibilidade de abreviar o procedimento recursal
proferindo “decisão sumária, que pode consistir em simples remissão para as
precedentes decisões, de que se juntará cópia” nas causas que já houverem
sido “jurisdicionalmente apreciada, de modo uniforme e reiterado”.
A Itália não tem tradição com os pronunciamentos judiciais
vinculantes em sua prática de aplicação do Direito. Segundo nos informam
Michele Taruffo e Massimo La Torre:
In the Italian Law system no precedent may be considered as strictly
binding: the main reason for this is that it is not a system based upon
the principle of formally binding precedent. (…) Therefore in never
happens that a precedent must be applied as a rule for a subsequent
decision. Every Italian precedent is therefore a de facto or persuasive
199
precedent, lacking any formally binding effect .

Somente as decisões de inconstitucionalidade de uma norma,
proferida pela Corte Constituzionale, possuem eficácia vinculante200. As demais

199

TARUFFO, Michele; LA TORRE, Massimo, Precedent in Italy. In: MACCORMICK, Neil;
SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Emgland:
Ashgate, 1997, p. 154.
200
“There is only one type of case where a precedent is formally and strictly binding, not subject
to overruling, and must be followed in every subsequent case: when the Constitutional Court
finds that a statutory rule is contrary to a constitutional provision, and therefore the courts
declares that such a rule is ‘unconstitutional’” (TARUFFO, Michele; LA TORRE, Massimo,
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decisões, mesmo aquelas proferidas pela Corte Suprema di Cassazione,
possuem eficácia meramente persuasiva, mesmo que, na prática, sejam
levadas em consideração pelas cortes inferiores201.
Não há obrigação jurídica, portanto, para que os tribunais inferiores
sigam a jurisprudência da Corte de Cassação, ou mesmo outra que lhe seja
superior, mas exige-se que efetuem uma adequada fundamentação para que
desprezem legitimamente o pronunciamento da Corte que lhe e superior202.
Mesmo que não haja a binding force, é possível que certas decisões
alcancem,

na

realidade

jurídica

italiana,

uma

eficácia

semelhante,

constrangendo se o julgador a seguir a decisão anterior na hipótese em que
esta é confrontada por diversos novos argumentos e subsiste ou quando a
divergência entre as Câmaras da Corte de Cassação é solucionada pela
Sezioni Unite203. Há, nestes casos, significativo incremento na eficácia
persuasiva, que a aproxima da eficácia vinculatória. Refere-se a este quadro
como giurisprudenza constante ou consolidata204.

Precedent in Italy. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting
precedents: a comparative study. Emgland: Ashgate, 1997, p. 154-155).
201
“Despite the lack of bindingness of precedents, the decisions of higher courts in the Italian
judicial system certainly have great influence on and are persuasive to lower courts whose
decisions will be appealable to those same courts” (TARUFFO, Michele; LA TORRE, Massimo,
Precedent in Italy. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting
precedents: a comparative study. Emgland: Ashgate, 1997, p. 155).
202
“However, judgments not following the relevant precedents are usually criticized, especially
when they do not even consider relevant precedents. A court may decide not to follow a
precedent but, in such a case, the court is expected to discuss the issue and to state arguments
supporting the choice not to follow the precedent” (TARUFFO, Michele; LA TORRE, Massimo,
Precedent in Italy. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting
precedents: a comparative study. Emgland: Ashgate, 1997, p. 155).
203
“Also the case of conflicting judgments delivered by diferent chambers is related to the
problem of setting or reviewing precedents, since conflicting or inconsistent judgments on the
same issue cannot represent an effective precedent. The special panel is expected to solve the
conflict with a judgment that, being uniform and authoritative, may actually be a precedent for
future cases. No judge, and not even the single chamber of the court, is formally obliged to
comply with the judgment delivered by the Sezioni Unite of the Corte di Cassazione or by the
Adunanza Plenaria of the Consiglio di Stato in these situations. However, their judgments are
usualle considered as especially authoritative and they are normally used as precedents”
(TARUFFO, Michele; LA TORRE, Massimo, Precedent in Italy. In: MACCORMICK, Neil;
SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Emgland:
Ashgate, 1997, p. 146).
204
TARUFFO, Michele; LA TORRE, Massimo, Precedent in Italy. In: MACCORMICK, Neil;
SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Emgland:
Ashgate, 1997, p. 160-161.
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O sistema italiano se caracteriza por ter uma excessiva quantidade
de julgamentos205 proferidos pelo seu órgão de cúpula do Poder Judiciário. Tal
se dá por conta de não existir mecanismo que permita à Corte de Cassação
selecionar as causas que possuam questões relevantes para toda a sociedade
italiana. Essa excessiva quantidade de julgados formados acaba por
enfraquecer o sistema de vinculação, pois aumenta a probabilidade de
contradições entre os julgados que se referem à mesma questão de direito, o
que de fato acontece na realidade italiana206.
A prática forense revela que a utilização da jurisprudência pelos
operadores do Direito italiano não se baseia na íntegra do julgado que originou
a regra jurídica universalizável, mas em um pequeno excerto daquela decisão,
um resumo do julgado que, sem qualquer menção aos fatos subjacentes,
pretende condensar os principais argumentos deduzidos no julgamento207. Este
resumo é a massima, que se aproximam, em grande medida, das súmulas do
direito brasileiro.
A origem deste mecanismo deriva do fato de que os julgamentos da
Corte di Cassazione não eram publicados na íntegra, mas apenas o seu
resumo, que eram elaborados pelo Ufficio del Massimario. Este fato não possui
apenas valor histórico, tendo em vista que atualmente a Corte di Cassazione
não empreende à publicação de todos os seus julgados, especialmente em
razão de elevada quantidade de decisões que profere208. Os mais relevantes

205

“The Corte di Cassazione now decides about 12.000 civil cases (including labour cases) and
about 35.000 criminal cases (...) a year” (TARUFFO, Michele; LA TORRE, Massimo, Precedent
in Italy. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting precedents: a
comparative study. Emgland: Ashgate, 1997, p. 144).
206
TARUFFO, Michele; LA TORRE, Massimo, Precedent in Italy. In: MACCORMICK, Neil;
SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting precedents: a comparative study. Emgland:
Ashgate, 1997, p. 164-165.
207
“(...) the most importante feature of such a system is that the massime are usually stated
without any effective connection with the facts in issue and with the peculiar aspects of the
single case. Correspondingly, it cannot be said that a massima contains the ratio decidendi of
the case” (TARUFFO, Michele; LA TORRE, Massimo, Precedent in Italy. In: MACCORMICK,
Neil; SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting precedents: a comparative study.
England: Ashgate, 1997, p. 149).
208
“(…) only the judgments delivered by the Constitutional Court are published in their whole
text by an official journal. (…) The judgments of the Corte di Cassazione are regularly recorded
and published only under the form of the massime” (TARUFFO, Michele; LA TORRE, Massimo,
Precedent in Italy. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting
precedents: a comparative study. England: Ashgate, 1997, p. 150).
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julgados são veiculados por jornais e revistas especializados, de acordo com a
matéria.
Os julgamentos da Corte de Cassação assumem nítida função
interpretativa na Direito italiano, conferindo a adequada interpretação às regras
jurídicas previstas nas fontes oficiais do direito, como a Constituição, as leis e
os Códigos209. Não se considera a jurisprudência como fonte do Direito, razão
pela qual não prestam a fundamentar, isoladamente, novos julgamentos. Em
que pese ser corriqueira a referência, nas decisões, de julgamentos anteriores,
faz-se necessário a menção aos textos da lei, em sentido lato210.
Na Alemanha, a aplicação do Direito se dá mediante a interpretação
do sistema jurídico composto pela Constituição (Grundgesetz – GG) e pelas
leis ou códigos (Gesetze ou Ordnungen), que são os principais marcos
referenciais. O case law não é considerado fonte formal do direito, na medida
em que o artigo 20.3 da Constituição afirma que os juízes devem obediência à
lei e ao Direito.
Desta forma, as decisões atuam como critério norteador da
adequada interpretação das fontes formais e não se prestam a fundamentar,
isoladamente outras decisões, sendo necessário que o juiz lance mão de
argumentos legais. Somente em hipóteses excepcionais o julgado pode ser
aplicado isoladamente, em substituição à regra positivada.
O ordenamento jurídico alemão é codificado, em razão das
características próprias do modelo civil law, mas grande parte das regras são
expostas por uma textura aberta, com conceitos jurídicos indeterminados. Os
julgamentos costumam ser utilizados como critério norteador da adequada
209

“Precedents are not a source of law. Even decisions of the Corti di Cassazione do not bind a
lower courts (...). Italian courts are only bound to follow the official sources of Law – codes,
Constitution, and statutes – evento touro precedents are frequently cited to the courts to explain
how to interpret and apply the statutes” (ALGERO, Mary Garvey. The Sources of Law and the
Value of Precedent: A Comparative and Empirical Study of a Civil Law State in a Common Law
Nation. In.: Louisiana Law Review, n. 2, vol. 65, 2005, p. 775-822, p. 790)
210
“the basis of the legal regulation of a matter can be found in precedents a reference to some
statutory provisions is required. In many instances such a reference is weak and vague, butano
nevertheless the prevailing opinion is that precedents cannot be the only basis of a judicial
decision” (MAZZOTTA, Francesco G. Precedents in Italian law. In.: Journal of international
law and practice Journal of international law and practice, Detroit College of Law, Vol. 9,
No. 1, p. 121-151, Vol. 9, No. 1, p. 148).
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interpretação de determinado texto de lei e, neste desiderato, desempenham
um papel importante na praxe forense alemã, sendo citados na maioria das
decisões proferidas. De acordo com Robert Alexy e Ralf Dreier:
It is not easy to find a decision in the oficial series edited by members
of the highest courts that does not contain any reference to
precedents. If one takes a look into the respective ten latest volumes,
it will be recognized that a very high percentage of published
decisions refers to precedents: BVerfGE 83-92 (1990-95): 97.02 per
cent (228 out of 235 decisions); BGHZ 119-128 (1992-5): 99.29 per
cent (417 out of 420 decisions): BGHSt 31-40 (1982-95): 95.94 per
cent (686 out of 715 decisions); BVerwGE 87-96 (1990-94): 97.51 per
cent (509 out of 522 decisions); BAGE 65-74 (1992-5): 97.6 per cent
(406 out of 416 decisions); BSGE 65-74 (1989-94): 98.13 per cent
(473 out of 482 decisions); BFHE 168-177 (1993-6): 97.86 per cent
(1190 out of 1216 decisions). This picture does not change very much
regarding decisions of the other higher courts published in series and
211
academic journals .

Apenas uma das decisões possui força vinculatória formal. São as
decisões do Tribunal Federal Constitucional, o Bundesverfassungsgericht, que
assumem força de lei perante o sistema alemão de distribuição de justiça212,
como se vê do § 31, I e II, da bundesverfassungsgerichtsgesetz213.
Todos as demais decisões são desprovidas de eficácia formalmente
vinculatória214, mesmo aquelas proferidos por um dos cinco Tribunais Federais.
Não obstante, se reconhece uma graduação em relação aos níveis persuasivos
211

ALEXY, Robert. Precedent in the Federal Republico f Germany. In: MACCORMICK, Neil;
SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting precedents: a comparative study. England:
Ashgate, 1997, p. 23-24.
212
“The German system is a code system. There are, apart from constitutional adjudication, no
strict rules on the binding force of precedents and it is not a common practice to categorize
different kinds of precedents according to their bindingness” (ALEXY, Robert. Precedent in the
Federal Republico f Germany. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. (Coord.).
Interpreting precedents: a comparative study. England: Ashgate, 1997, p. 26).
213
“Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (Bundesverfassungsgerichtsgesetz - BVerfGG)
§ 31 (1) Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane
des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden; (2) In den Fällen des § 13 Nr. 6,
6a, 11, 12 und 14 hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Gesetzeskraft. Das gilt
auch in den Fällen des § 13 Nr. 8a, wenn das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz als mit
dem Grundgesetz vereinbar oder unvereinbar oder für nichtig erklärt. Soweit ein Gesetz als mit
dem Grundgesetz oder sonstigem Bundesrecht vereinbar oder unvereinbar oder für nichtig
erklärt wird, ist die Entscheidungsformel durch das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen. Entsprechendes gilt für die
Entscheidungsformel in den Fällen des § 13 Nr. 12 und 14”.
214
Não obstante, a preocupação com a uniformidade da jurisprudência possui assento
constitucional, como se vê do item 3 do artigo 95 da Constituição, nos seguintes termos: “Para
preservar a unidade da jurisprudência deve ser constituída uma câmara conjunta dos tribunais
mencionados no §1 [Tribunal Federal da Justiça, o Tribunal Federal Administrativo, o Tribunal
Federal das Finanças, o Tribunal Federal do Trabalho e o Tribunal Federal Social]. A matéria
será regulamentada por uma lei federal”.
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dos precedentes que varia de acordo com alguns elementos como a hierarquia
da corte e a sua estrutura interna, a solidez dos argumentos, o tempo de sua
duração, a composição por uma linha harmônica de julgados.
Dessa forma, alguns julgados, mesmo que desprovidos da eficácia
vinculante derivada da lei possuem vinculação de fato, como as decisões
proferidas pela Great Pannel do Bundesgerichtshof, o Tribunal Federal de
Justiça. As cortes inferiores seguem naturalmente sua jurisprudência dos
Tribunais que lhes são hierarquicamente superiores, norteados por uma ideia
de racionalidade do sistema, uma vez que suas decisões provavelmente virão
a ser reformadas pelo tribunal que emitiu o julgado desrespeitado.
Assim, à exceção das decisões do Tribunal Constitucional, os juízes
alemães não estão obrigados a seguir a jurisprudência, mas a prática
demonstra que os julgados, especialmente aqueles das cortes superiores,
exercem elevada e significativa eficácia persuasiva perante os julgadores que
compõem os níveis intermediário, ou regional, e inferior da estrutura do poder
judiciário215.
A prática forense demonstra que os órgãos jurisdicionais atribuem
significativa importância aos seus julgados, bem como à jurisprudência
produzida pelos tribunais hierarquicamente superiores, em homenagem à
unidade do Direito. Dificilmente a jurisprudência dos Tribunais Superiores deixa
de ser seguida, o que demonstra a elevada carga de efetividade daquele
sistema216.

215

“All other precedents are not formally binding. (In cases of appeal there is a possibility that
the higher court confines itself to a reversal of the decision of the lower court and refers the
case back for final decision. If this happens, the legal opinion of the higher court of binding upon
the lower court (…)). This is, still, not a case of formal bindingness of precedents because
bindingness is restricted to the specific case being decided by both courts.) Nevertheless,
precedents play a major role in German law, too. Precedents are cited in most of the published
decisions by the highest courts. If there is a deviation from a court´s own precedent, it will
generally be recognized and substantiated. The lower courts usually follow the precedents of
the higher courts, and lawyers and administrative authorities tend to handle precedents in a
similar way as legislative decisions” (ALEXY, Robert. Precedent in the Federal Republico f
Germany. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting precedents:
a comparative study. England: Ashgate, 1997, p. 27).
216
“Em regra, os tribunais alemães respeitem seus próprios precedentes e os estabelecidos
pelas cortes superiores, especificamente: O Bundesgerichtshof, Tribunal Federal de Justiça,
última instância para casos de Direito Civil e Penal, tendo também função de uniformizar a
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Não há, em geral, regra sobre eficácia horizontal217, mas há uma
forte tendência em seguir os julgados emanados da própria corte. As cortes
não são obrigadas a seguir a jurisprudência de outras cortes situadas no
mesmo nível hierárquico. No entanto, há algumas regras procedimentais a
respeito da eficácia horizontal entre diversas seções de um mesmo Supremo
Tribunal Federal e do tribunal federal Constitucional.
Deste modo, se uma seção almeja divergir de precedente formado
por outra seção de um mesmo tribunal federal, haverá de apresentar a
divergência ao Great Pannel. Da mesma forma, se uma Higher regional Court
of Appeal não aplica uma decisão formulada por uma das Supremas Cortes
Federais, deve receber eventual recurso interposto em face desta decisão.
Tratam-se de evidentes medidas que privilegiam os vetores de unidade e
coerência do sistema jurídico de distribuição de justiça.
Mesmo nas hipóteses em que um dado tribunal deixa de seguir
julgado que, a princípio, estaria vinculado pela cultura daquele sistema, é
comum que empreenda a uma substancial justificação em relação à distinção
ou superação. Assume-se, portanto, um ônus argumentativo reforçado, um
burden of argument, à corte que deseja desconsiderar uma jurisprudência
superior218.
Há de ser destacada a força persuasiva diferenciada que assume a
standige rechtsprechung, jurisprudência constante dos Tribunais, entendida
como cadeia uniforme de decisões ou a linha estável de decisões.

jurisprudência dos tribunais inferiores (Oberlandesgericht); O Bundesarbeitsgericht, o Tribunal
Federal do Trabalho, última instância para ações trabalhistas; o Bundesfinanzhof, o Tribunal
Federal de Finanças, última instância para casos tributários e alfandegários; o
Bundespatentgericht, o Tribunal Federal de Patentes, última instância para demandas sobre
essa matéria; o Bundessozialgericth, o Tribunal Federal Social, última instância para ações
envolvendo seguridade social; e o Bundesverwaltungsgericht, o Tribunal Federal
Administrativo, última instância para assuntos da Administração Pública” (BENEDUZI, Renato.
Introdução ao processo civil alemão. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 40-41).
217
ALEXY, Robert. Precedent in the Federal Republico f Germany. In: MACCORMICK, Neil;
SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting precedents: a comparative study. England:
Ashgate, 1997, p. 31.
218
ALEXY, Robert. Precedent in the Federal Republico f Germany. In: MACCORMICK, Neil;
SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting precedents: a comparative study. England:
Ashgate, 1997, p. 32.
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O nível de respeito à jurisprudência sedimentada dos tribunais
superiores, na Alemanha, chega a um patamar em que a propositura de uma
ação que a contrarie frontalmente, faz surgir o dever do advogado indenizar ao
cliente os custos que este teve com a demanda, bem como eventuais prejuízos
que dela tenham decorridos219, pois exige-se dos operadores do direito que
conheçam a jurisprudência sobre a questão jurídica que está a analisar.
A aplicação dos julgados se dá mediante mera menção, sem se
referir à sua força ou mesmo em relação a qual parte do julgado é tida por ratio
decidendi e qual se tem por obter dicta. Com exceção da Corte Federal
Constitucional, não se encontra nas decisões, discussões aprofundadas220
quanto aos precedentes, apenas em artigos acadêmicos especializados.
Precisos e extensos argumentos são encontrados no tribunal constitucional,
provavelmente por conta da vinculatividade formal que o sistema jurídico
concede às suas decisões. Mesmo assim, também não se diferencia nesta
corte a ratio decidendi do obter dictum.
Na

França,

não

há

vinculatividade formal,

em

regra,

aos

221

pronunciamentos jurisdicionais anteriormente proferidos na França

. As

decisões, mesmo aquelas proferidas pela Corte de Cassação, possuem
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ALEXY, Robert. Precedent in the Federal Republico f Germany. In: MACCORMICK, Neil;
SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting precedents: a comparative study. England:
Ashgate, 1997, p. 31.
220
“Referring to precedents occurs, indeed, very frequently but in most cases only as a
reference and without detailed discussion. A detailed discussion of precedents does not take
place in judicial opinions but in scholarly or other juristic treatises in which bodies of precedent
law are analysed, explained and synthesized” (ALEXY, Robert. Precedent in the Federal
Republico f Germany. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting
precedents: a comparative study. England: Ashgate, 1997, p. 24).
221
“There is no formal bindingness of previous judicial decisions in France” (TROPEL, Michel;
GRZEGORCZYK, Christophe. Precedent in France. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS,
Robert S. (Coord.). Interpreting precedents: a comparative study. England: Ashgate, 1997,
p. 115); “It is usually recognised in French legal theory that the corollary to art. 5 is to be found
in another provision of the Civil Code – namely, art. 1351. This rule, known as the principle of
autorité relative de la chose jugée, is in fact the expression in French law of the doctrine of res
judicata. As such, it is outwardly only concerned with the effects of a judicial decision on the
actual parties to a particular dispute who by virtue of art. 1351 are prevented from raising the
same issue at a later date. However, art. 1351 has been applied in conjunction with art. 5 to
mean that courts cannot determine in advance the outcome of subsequent similar litigation
involving different parties. Articles 5 and 1351, taken together, are the written expression of the
absence of a doctrine of binding precedent in French law” (STEINER, Eva. Theory and practice
of judicial precedent in France. In.: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da;
ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de; MACÊDO, LUCAS BURIL (Coords.). Precedentes.
Salvador: JusPodivm, 2015, p. 25).
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eficácia meramente persuasiva, mesmo que, na prática, sejam levadas em
consideração pelas cortes inferiores.
Não há obrigação jurídica, portanto, para que os tribunais inferiores
sigam os julgados da Corte de Cassação, ou mesmo outra que lhe seja
superior, pois a única fonte formal do Direito, na França, é o produto do Poder
Legislativo, seja a Constituição ou as leis222, que, em razão da concepção
clássica e rígida a respeito da teoria da separação de poderes, assumem
primazia (Parliament’s power)223. Neste sentido, o artigo 10 da Constituição
Francesa de 1790, que, mesmo não estando mais vigente ainda exerce
significativa influência entre os operadores do Direito, dispunha que: “Les
tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à
l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des
décrets du Corps législatif, à peine de forfaiture”.
Conforme sustentado por Eva Steiner:
Set against judicial law making is the constitutional theory, derived
from a rigid doctrine of separation of powers, by which is strictly a
matter for the legislature, not the judiciary. Under this doctrine, the

222

“The law consists of the statutes created by the legislature and codified in the code. The
‘principle [of the code being thesole source of law] was formerly established by the law of 16–24
August 1790, [and] forbid[s] the courts to makerules or interfere with legislation’ (TROPEL,
Michel; GRZEGORCZYK, Christophe. Precedent in France. In: MACCORMICK, Neil;
SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting precedents: a comparative study. England:
Ashgate, 1997, p. 117). No mesmo sentido: “In French constitutional theory precedents do not
form part of the só called ‘pyramid of norms’ inherited from Kelsen’s conception of legal
normativity (i.e the grundnorm is the fundamental norm and all other norms are derived from it in
a hierarchical structure). As a result French law does not view judicial decisions as ‘norms’ or
oficial sources” (STEINER, Eva. Theory and practice of judicial precedent in France. In.: DIDIER
JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de; MACÊDO,
LUCAS BURIL (Coords.). Precedentes. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 21).
223
“Officially, the civil judge mechanically applies legislative provisions to given fact situations.
Is is the statutory law – especially the Civil Code – that determines cases. Its matrix generates
outcomes in a grammatical fashion. This grammatical interpretive ideology is the product of
several constitutive elements. Legislative provisions define the place of the judiciary in the
French system of separation of powers and delineate basic rules concerning the proper
execution of the judicial role. Judicial application and interpretation of these legislative
provisions establish and enforce a specific reading of these provisions. Finally, the formal
structure of the French civil judicial decision conveys a specifically grammatical conception of
the judicial role implicit in the very production of such decisions” (LASSER, Mitchel de S. O. l’E.
Judicial (Self-)Portraits: Judicial Discourse in the French Legal System. In.: The Yale Law
Journal, vol. 104, 1994-1995, p. 1334).

157
function of judges is solely that of adjudicating by applying the law
224
originating from Parliament to legal disputes brought before them .

O artigo 5.º do Código Civil francês proíbe os juízes de se
pronunciarem por disposições gerais a respeito das causas que lhes são
submetidas. Consta do dispositivo que “Il est défendu aux juges de prononcer
par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont
soumises”. Ou seja, os juízes não podem formular regras gerais a serem
aplicáveis a casos futuros análogos.
A doutrina contemporânea, no entanto, reconhece “that judicial
reasoning is a much more complex process than the simple act of ‘saying’ what
the law is”225 o que faz com que referido dispositivo receba uma interpretação
restritiva, vedando-se aos juízes apenas que profiram normas jurídicas
desvinculadas com os fatos subjacentes ao caso, pois, nesta hipótese, estaria
agindo como o legislador. Assim:
“(...) this rule does not in practice, prevent judges from laying down
general rules with possible application to subsequent cases, as prima
facie the wording of art. 5 would suggest. What judges are forbidden
to do in art. 5 is to act as legislators by creating for the future rules
which are not related to the actual facts of the case under
consideration. Thus, as long as the reasoning of the court shows the
relation of the principle established by the court and the consequent
solution deriving from it to the material facts of the case at hand, no
226
case for any breach of art. 5 can be made against that court”

Há, no entanto, uma exceção à regra geral de que a jurisprudência
possui eficácia meramente persuasiva. Trata-se das decisões do Conseil
Constitutionnel que, nos termos do artigo 62 da Constituição francesa, não
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STEINER, Eva. Theory and practice of judicial precedent in France. In.: DIDIER JR., Fredie;
CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de; MACÊDO, LUCAS
BURIL (Coords.). Precedentes. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 23.
225
STEINER, Eva. Theory and practice of judicial precedent in France. In.: DIDIER JR., Fredie;
CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de; MACÊDO, LUCAS
BURIL (Coords.). Precedentes. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 23. Segundo Mitchel Lasser:
“The study of jurisprudence constitutes perhaps the prime function of conclusions and rapports.
The advocate general and reporting judge pay extremely close attention to past judicial
decisions, and the ways in which they do so offer the best means of understanding the French
judiciary´s conception of its own function. A complete conclusions or rapport always cites and
analyzes relevant case law” (LASSER, Mitchel de S. O. l’E. Judicial (Self-)Portraits: Judicial
Discourse in the French Legal System. In.: The Yale Law Journal, vol. 104, 1994-1995, p.
1376).
226
STEINER, Eva. Theory and practice of judicial precedent in France. In.: DIDIER JR., Fredie;
CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de; MACÊDO, LUCAS
BURIL (Coords.). Precedentes. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 24.
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estão sujeitas a recurso e são impostas a todos os poderes públicos e todas as
autoridades administrativas e jurisdicionais.
Mesmo que não se possa considerar como formalmente vinculante,
a jurisprudência constante da Court of Cassation e do Conseil d’Etat possui
elevadíssima eficácia persuasiva em relação aos tribunais inferiores quando
mantém a mesma interpretação a respeito de determinada regra jurídica.
Segundo Michel Tropel e Christophe Grzegorczyk, “courts aswell as scholars
tend to recognize the existence of [a case] rule and the character of ‘arrêt de
principe’ of the precedent when it has been followed by a line of others”227.
Entre os fatores que contribuem para o incremento da eficácia
persuasiva elevada, atribuindo força à jurisprudência, podem ser citados: a
hierarquia da corte na estrutura verticalmente escalonada do Poder Judiciário
francês, a contínua repetição do julgado em um linha constante, a declaração
pela corte que elabora o julgado de que a decisão deve ser tida como arrêt de
principe228 e a decisão que reverte jurisprudência consolidada229.
A decisão judicial não pode ser fundamentada exclusivamente em
jurisprudência, sob pena de ser considerada ilegal, por desrespeito à norma
extraída do artigo 455 do código de processo civil francês. Registre-se, no
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TROPEL, Michel; GRZEGORCZYK, Christophe. Precedent in France. In: MACCORMICK,
Neil; SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting precedents: a comparative study.
England: Ashgate, 1997, p. 130.
228
“A decision is regarded as being particularly authoritative when a court – usually a highest
court – states clearly and explicitly the principle of general application which form the basis of its
decision. It is not generally the case that French courts are explicit in their justification. That
explains why these types of decisions, called arrêts de principe, are of particular importance,
and this is notably reflected by the interest they generate in academic writing. Arrêts de principe
are relatively limited in number, as compared with the more common arrêts d’espèce. The latter,
unlike the former, are merely the application of established judicial practice to the material facts
of a particular case and are, therefore, of limited value” (STEINER, Eva. Theory and practice of
judicial precedent in France. In.: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE
JR., Jaldemiro Rodrigues de; MACÊDO, LUCAS BURIL (Coords.). Precedentes. Salvador:
JusPodivm, 2015, p. 37).
229
STEINER, Eva. Theory and practice of judicial precedent in France. In.: DIDIER JR., Fredie;
CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de; MACÊDO, LUCAS
BURIL (Coords.). Precedentes. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 29.
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entanto, que os julgados são comumente citados nas decisões como
argumento de apoio à regra legal aplicada230.
A partir do próximo capítulo, será analisado o sistema brasileiro de
pronunciamentos judiciais vinculantes, o que será feito a partir da cultura
jurídica e do modo como o Direito, em geral, e o processo, em específico, é
compreendido no Brasil. Não obstante, a experiência dos sistemas jurídicos
alienígenas em relação ao manejo do efeito vinculatório pode servir como guia
de orientação. Com efeito, a análise dos acertos e dos equívocos lá
experimentados podem ser levados em conta, desde que não sirvam para
desnaturar nossa tradição jurídica.
Nestes termos, insta ressaltar como pontos positivos a preocupação
com a unidade e a estabilidade do Direito, especialmente na Inglaterra e
Alemanha; o envolvimento da comunidade acadêmica na identificação da ratio
decidendi dos precedentes da Suprema Corte Norte Americana e do Tribunal
Constitucional Alemão.
De outra banda, se deve ter claro o equívoco na utilização da
jurisprudência pela italianos, como a consideração de proposições que, nas
massimas, são tidas por obiter dictum como ratio decidendi, bem como pela
circunstância de que a aplicação das massimas não se baseia na íntegra da
decisão que o formou, mas em um texto condensado que contém um pequeno
resumo do julgado o que acaba por resultar em uma negligência quanto a sua
compatibilidade com o caso sob julgamento.
Ainda em relação à Itália destaque-se o problema do excesso de
julgamentos pela Corte de Cúpula, que resulta no elevado índice de decisões
contraditórias, bem como a circunstância de que os julgamentos não são
públicos, sendo divulgado apenas um pequeno resumo, o que fere de morte
sua cognoscibilidade.
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TROPEL, Michel; GRZEGORCZYK, Christophe. Precedent in France. In: MACCORMICK,
Neil; SUMMERS, Robert S. (Coord.). Interpreting precedents: a comparative study.
England: Ashgate, 1997, p. 118.
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Por fim, há de se pontuar que a impossibilidade de modificação dos
assentos portugueses resultaram na sua declaração de inconstitucionalidade
pelo Tribunal Constitucional.
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3.

SISTEMA

BRASILEIRO

DE

PRONUNCIAMENTOS

JUDICIAIS

VINCULANTES

A primeira parte deste capítulo dedicar-se-á à exposição do modo
como o Código de Processo Civil de 2015 pretende que os provimentos
judiciais sejam tratados. Nesta quadra, serão analisadas noções como
uniformização de jurisprudência, estabilidade, integridade, coerência, súmulas,
entre outros. Superados estes tópicos, a segunda parte do presente capítulo se
concentrará na análise das decisões às quais o ordenamento jurídico concede
eficácia vinculatória, da gradação e das técnicas de vinculação e dos requisitos
para que o efeito vinculante se exteriorize.
Antes disso, ainda em caráter introdutório, algumas observações
preliminares revelam-se imprescindíveis. A primeira delas refere-se à
localização topográfica em que o CPC-2015 trata da questão. Assim, em que
pese o fato do artigo 926 iniciar o Capítulo I (“Disposições gerais”) do Título I
(“Da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos
tribunais”), do Livro III (“Dos processos nos tribunais e dos meios de
impugnação das decisões judiciais”), os institutos que serão analisados a partir
dele não se restringem aos processos que tramitem no Tribunal, nem mesmo
se limita aos sujeitos do processo quando de sua atuação no Tribunal. Com
efeito, os deveres a que este capítulo se refere aplicam-se a todos os membros
que integram a estrutura do Poder Judiciário, qualquer que seja a instância em
que se desenvolve o processo.
Outro destaque essencial consiste na ressalva de que, em que pese
a aproximação entre as famílias jurídicas do common law e do civil law, a
formulação de um sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes
não deve transplantar de forma acrítica os institutos que se desenvolveram no
common law231. Estes servirão, inegavelmente, como inspiração e como
231

“Será razoável vislumbrar nesses fenômenos sintomas de um progressivo deslocamento do
processo civil brasileiro para a órbita do common law? Parece temerário responder
afirmativamente. Por maior importância que revistam, são em regra específicos e limitados os
tópicos em que se manifesta a influência norte-americana: pontos isolados de um conjunto
vastíssimo, cuja substância não alteram. Aninham-se na ramagem da árvore, sem lhe atingir
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pronunciamentos judiciais vinculantes, mas deverão ser conformados ao nosso
ordenamento jurídico como um todo e às nossas tradições jurídicas. Portanto, a
atribuição de efeitos vinculantes a certos pronunciamentos judiciais não faz
com que o ordenamento jurídico brasileiro tenha migrado para o common law.
Afinal, mesmo que o Código de Processo Civil de 2015 tenha
inovado em nosso ordenamento jurídico ao prever um sistema de
pronunciamentos judiciais vinculantes, não se pode afirmar que a nossa
tradição jurídica processual fosse absolutamente estranha a esta temática.
Conforme analisado no primeiro capítulo desta pesquisa, desde a época do
Brasil Colônia utilizávamos dos assentos como instrumento de vinculação.
É certo que com o advento do Código de Processo Civil de 1973 foi
abandonada a vinculação aos julgados anteriores, mas nosso sistema jurídico
processual nunca se conformou com a subsistência de divergências
jurisprudenciais. Em suma, a retirada da eficácia vinculatória não deveria
conduzir à extrema liberdade judicial aos julgadores, em que pese a realidade
prática paulatina e progressivamente ter demonstrado o contrário.
Assim, para corrigir eventual divergência entre julgados referentes à
interpretação de uma mesma questão de direito previu-se o incidente de
uniformização de jurisprudência e o cabimento de recurso extraordinário ao
Supremo Tribunal Federal que, com o advento da Constituição de 1988, veio a
ser transformado, mediante a criação do Superior Tribunal de Justiça, em
recurso especial por divergência jurisprudencial.
Não se pode olvidar, no entanto, que o código de processo de 2015
promoveu uma relevantíssima modificação no ordenamento jurídico brasileiro
mediante a previsão de um sistema de pronunciamentos judiciais vinculantes.
Além das hipóteses que já possuíam eficácia vinculatória, como o controle
concentrado de constitucionalidade e a súmula vinculante, outras foram
criadas, a exemplo do julgamento do incidente de resolução de demandas
repetitivas.
raízes ou tronco” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O processo civil brasileiro entre dois
mundos. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 4, n. 16, p. 11-22, 2001, p. 20).
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A última consideração, relaciona-se à falta de homogeneidade com
que o CPC-2015 trata a jurisprudência, ora referindo-se a este termo de modo
isolado, ora o qualificando como dominante (artigos 926, §1º; 927, §3º e 1035,
§3º, I). Prossegue ainda o equívoco deste diploma legislativo em relação ao
ponto na medida em que por vezes refere-se à jurisprudência como gênero de
provimentos jurisdicionais vinculantes, como se vê do caput do artigo 926, e em
outras oportunidades utiliza-se deste mesmo termo querendo aludir a uma das
espécies de pronunciamentos jurisdicionais vinculantes.
O mesmo problema se passa em relação ao termo precedente,
sendo ele ora utilizado como o conjunto de decisões pretéritas, como se dá no
parágrafo 2º do artigo 926, ora como o gênero dos pronunciamentos
vinculantes, ex vi do parágrafo 5º do artigo 927, e em outros momentos como
uma das espécie deste referido sistema, conforme inciso V do parágrafo 1º do
artigo 489.
Nesta quadra da pesquisa, revela-se conveniente repisar algo
anteriormente afirmado. É que os termos precedente, jurisprudência e súmula
possuem cargas semânticas distintas. Os conceitos de jurisprudência e de
súmula são mais próximos à tradição jurídica brasileira, ao passo que a noção
de precedente judicial tem sido desenvolvida, em tempos recentes.
Como assinalado, por jurisprudência entende-se o conjunto de
decisões emanada de um tribunal, em certo momento histórico, a respeito de
uma determinada questão jurídica que, a depender do nível de convergência, é
tida por dominante ou controvertida.
Já o precedente é um pronunciamento jurisdicional paradigmático
que, pela autoridade que lhe é conferida pelo ordenamento jurídico, exerce
influência em outros processos mediante a aplicação da norma jurídica que se
extrai de suas razões. Não se pode concordar, portanto, com afirmações
genéricas que pretendem atribuir a qualidade de precedente a qualquer
decisão judicial, como se tem verificado em parcela da doutrina232.

232

“Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como fundamento de um outro
julgamento que venha a ser posteriormente proferido. Dessa forma, sempre que um órgão
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pronunciamento judicial decisório deve ser considerado um precedente, mas
tão somente aqueles que possuam os atributos, ou os requisitos, exigidos pelo
ordenamento jurídico para que se lhe possa ser concedido o efeito vinculatório,
como a viabilidade de se extrair ao menos um fundamento determinante
universalizável (ratio decidendi)233. Assim, é plenamente possível que uma
determinada decisão judicial seja empregada como fundamento, como
argumento de reforço, de um outro pronunciamento judicial sem que, somente
por isso, venha a ser considerada precedente. Nesta hipótese, aquela decisão
anterior foi utilizada pela decisão atual em seu sentido meramente persuasivo,
que continua sendo a regra em nosso ordenamento jurídico.
Perceba-se o ponto: ao se considerar como precedente um
pronunciamento judicial que, por seu caráter paradigmático e por atender os
requisitos de reforço, exerce força vinculatória nos demais processos, é falha a
concepção de que pode ser tido por precedente qualquer decisão judicial
utilizada em um processo futuro. Fosse isto verdade e a eficácia vinculatória
dos pronunciamentos judiciais deixaria de ser excepcional e passaria a ser a
regra em nosso ordenamento. Não parece que tenha sido esta a opção
exercida pelo nosso modelo constitucional de processo, na medida em que
somente alguns pronunciamentos judiciais possuem esta eficácia vinculatória.
Há uma relevante diferença quantitativa234 entre os institutos na
medida em que precedente designa uma única decisão, singularizada, que
serve como suporte a decisões posteriores ao passo que jurisprudência denota
uma ideia de conjunto de decisões em um determinado sentido a respeito de
certo tema jurídico.
É equivocada, pois, a conclusão de que existiria uma escala gradual
entre os pronunciamentos judiciais vinculatórios sendo a jurisprudência um
jurisdicional se valer de uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão,
empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriormente prolatada será
considerada um precedente” (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Direito
Processo Civil. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.297).
233
Enunciado n.º 315 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Nem todas as decisões
formam precedentes vinculantes”.
234
Para maiores distinções entre jurisprudência e precedente, consulte-se o segundo capítulo
desta pesquisa.
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conjunto de precedentes em um mesmo sentido. Por esta linha de raciocínio, a
jurisprudência representaria uma categoria aprimorada de precedente, ou seja,
teria a jurisprudência maior força vinculatória que o precedente, o que é
absolutamente equivocado. O que dá ensejo à formação da jurisprudência é o
acúmulo de diversos pronunciamentos judiciais decisórios em um mesmo
sentido e, como mencionado, os conceitos de decisão e precedente não se
confundem.
Já a súmula, a seu turno, deve ser compreendida como um excerto
abstrato que pretende representar, de forma objetiva, o entendimento
majoritário consolidado a respeito das principais questões jurídicas que lhes
são submetidas. Trata-se de mecanismo processual criado como uma técnica
de agilização dos julgamentos. Não se confunde, portanto, com os institutos do
precedente e da jurisprudência, em que pese sua forte relação com esta. É que
a razão de ser da súmula é a demonstração facilitada, por meio de seus
enunciados, da jurisprudência daquele tribunal. Trata-se, a rigor, de um
instrumento de exteriorização da jurisprudência dominante.
Por todo o exposto, é de se concluir que o sistema brasileiro de
pronunciamentos judiciais vinculantes é composto por precedentes e
jurisprudência dominante.
Há de ser ressaltado, por fim, que a denominação usual, seja no
texto da lei ou na doutrina, é a um sistema de precedentes vinculantes, sendo
aí utilizado o termo precedente como o gênero de pronunciamentos judiciais
que vinculam. Nesta vertente, deveria se falar em precedentes lato sensu, para
se referir ao gênero, composto pela jurisprudência dominante e pelos
precedentes stricto sensu. Para evitar confusão, opta-se por nomear o gênero
como pronunciamentos judiciais vinculantes.
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3.1 A ressignificação da jurisprudência e os deveres de uniformização,
estabilidade, integridade e coerência
Uma das linhas mestras do Código de Processo Civil de 2015 é a
valorização dos pronunciamentos jurisdicionais definitivos, almejando o
estabelecimento de um sistema jurídico estável, íntegro e coerente como
repúdio à desastrosa realidade prática que vivenciamos. Infelizmente, o
desrespeito às decisões judiciais é prática costumeira, seja pelos órgãos
jurisdicionais inferiores ou mesmo pelo próprio tribunal que a proferiu, o que se
convencionou chamar, em sede doutrinária, loteria judiciária235.
O exemplo do Superior Tribunal de Justiça é significativo, na exata
medida em que, com uma frequência acima da desejada, este mesmo tribunal
modifica seu entendimento, sendo mesmo reconhecido no meio jurídico, em
tom de anedota, como o “tribunal gerúndio”, pois não costuma fixar
entendimento, mas está entendendo momentaneamente no sentido de sua
última manifestação, ou ainda, como tribunal “Band News”, pois em vinte
minutos tudo pode mudar.

235

“É completamente absurdo imaginar que, tendo o Superior Tribunal de Justiça o dever de
uniformizar a interpretação da lei federal, possam os Tribunais de Justiça e Regionais Federais
aplicá-la de modo diferente. Tal possibilidade constituiria agressão à coerência do direito e à
segurança jurídica, impossibilitando a previsibilidade e a racionalização do acesso à justiça”
(MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 3. ed, rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, p. 492); “não foram infrequentes os casos em que, numa mesma
sessão, um mesmo órgão, julgou exatamente a mesma questão de dois modos distintos, sem
que houvesse ou fosse enfrentado qualquer fator que justificasse a diferenciação de
tratamento. Pior que isso, muitas vezes, decisões antagônicas acerca de uma mesma questão,
numa mesma época, provieram de um mesmo e único relator - sem que também houvesse
qualquer elemento a justificar a distinção...” (WAMBIER, Luis Rodrigues; TALAMINI, Eduardo.
Curso avançado de processo civil, vol. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 700);
De acordo com Teresa Arruda Alvim Wambier: “uma preocupação que esteve presente, como
pano de fundo, em todos os momentos de elaboração do novo CPC. Esta preocupação diz
respeito à extrema desuniformidade da jurisprudência brasileira, que ocorre mesmo em torno
de temas extremamente relevantes, desuniformidade esta que compromete de maneira
profunda e indesejável a previsibilidade e a segurança jurídica. Exemplos seriam até
desnecessários, já que este fenômeno é conhecido e lamentado por todos. Mas não é só.
Também ocorrem no Brasil, com reprovável frequência, alterações bruscas jurisprudenciais.
Estas mudanças repentinas comprometem a segurança jurídica, surpreendendo o
jurisdicionado e impedindo os indivíduos e as empresas de planejar suas vidas, 'de acordo com
o direito'. Por isso, uma das linhas mestras do NCPC é estimular e criar condições mais
favoráveis para que se produza, no país, jurisprudência uniforme, estável” (WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO,
Rogerio Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil:
artigo por artigo. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1.313).
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Tal constatação pode ser feita através da análise do alcance do
benefício fiscal aos serviços hospitalares. Quanto à definição de “serviço
hospitalar” a Primeira Turma entendia ser relacionada à natureza do serviço
atrelado à área da saúde, sendo irrelevante se o local onde era prestado
estava dentro ou fora de um hospital236. A este entendimento se alinharam os
julgados da Segunda Turma237. Posteriormente, a Primeira Turma mudou seu
entendimento e passou a sustentar uma interpretação restritiva à expressão
“serviço hospitalar”, devendo ser ela entendida como aquela que integre a
estrutura hospitalar238, entendimento que veio a ser acolhido pela Primeira
Seção do STJ239. Superado um breve período de alinhamento ao precedente
uniformizador na Seção, a 2ª Turma voltou a interpretar a expressão no sentido
originário, mais amplo240, o que resultou em um novo pronunciamento da 1ª
Seção, que reverteu seu entendimento para se alinhar aos julgados da 2ª
Turma e atribuir interpretação extensiva à expressão, levando em consideração
a natureza do serviço prestado, e não o local241.
Em diversas outras situações esta guinada jurisprudencial se
242

consumou
236

, sendo este cenário nefasto para o sistema jurídico por gerar o

REsp. 380.584-RS, rel. Min. Garcia Vieira, 1ª Turma, publicado em 25/03/2002.
Exemplificativamente: REsp. 380.087-RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma,
publicado em 07/06/2004.
238
REsp. 837.778-SC, rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, publicado em 31/08/2006.
239
REsp. 786.569-RS, rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, publicado em 30/10/2006.
240
REsp. 807.128-RS, rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, publicado em 28/05/2007.
241
REsp. 951.251-PR, rel. Min. Castro Meira, 1ª Seção, julgado em 22/04/2009, publicado em
03/06/2009.
242
Incidência de ISS sobre operações de arrendamento mercantil (leasing) - inicialmente o STJ
não admitia a incidência do tributo sobre os contratos de leasing. Posteriormente, passou a
admitir a exação e, por fim, passou a reputar-se incompetente para julgamento em razão da
matéria ser substancialmente constitucional, como se vê dos seguintes julgados: REsp
2.646/SP, rel. Min. Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 17/04/1991, publicado em
03/02/1992; EREsp 5.438/SP, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Primeira Seção, julgado
25/04/1995, publicado em 14/08/1995; REsp 37.578/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro,
Segunda Turma, julgado em 12/09/1996, publicado em 07/10/1996; REsp 220.635/RS, rel. Min.
Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 16/05/2000, publicado em 07/08/2000; REsp
162.741/SP, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 01/03/2001,
publicado em 23/04/2001; REsp 797.948/SC, rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 07/12/2006, publicado em 01/03/2007; REsp 914.421/RS, rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 09/02/2010, publicado em 24/02/2010; Denúncia espontânea com
pedido de parcelamento: após julgados divergentes entre as Turmas, a Primeira Seção do STJ
firmou entendimento no sentido de que a formalização da denúncia espontânea acompanhada
do pagamento do tributo devido acarreta a inexigibilidade da multa de mora, como se extrai do
EREsp n.º 180.700-SC, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 27/09/2000,
publicado em 25/06/2001. Mas como as Turmas não alinharam seus julgados àquele
precedente uniformizador, a Primeira Seção apreciou novamente a questão, desta feita
afirmando que a hipótese do parcelamento do débito tributário não se confunde com o
237
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descrédito das Cortes e de suas decisões. Afinal, diante desta circunstância,
parcela dos juízes inferiores deixou de se sentir constrangido a, ao menos,
dialogar com as decisões dos Tribunais Superiores, e sentiu-se autorizada a
deixar de observar as decisões daqueles tribunais. Referida situação já foi
reconhecida pelo próprio STJ, em um acórdão paradigmático a este respeito.
Com efeito, no AgRg nos EREsp. 228.432, de relatoria do ministro
Humberto Gomes de Barros, restou consignado que o STJ presta um
desserviço ao modificar seu entendimento ao sabor das convicções pessoais
de seus integrantes243. Como pode um tribunal que não respeita suas decisões
exigir dos demais tribunais, e mesmo dos operadores do Direito em geral, que
a respeitem?
Referida circunstância fere diretamente a dignidade e a autoridade
do sistema jurídico e gera inegável prejuízo à previsibilidade do ordenamento
jurídico. Para repelir esta indesejável situação, o diploma processual de 2015
cria o dever jurídico de se manter os pronunciamentos jurisdicionais uniformes,
estáveis, íntegros e coerentes, como se vê do artigo 926.

3.1.1 Uniformização dos pronunciamentos judiciais

Havia, no CPC/73, um procedimento que pretendia alcançar
semelhantes resultados, o “incidente de uniformização de jurisprudência”. Mas

pagamento e, portanto, não incidiria o benefício da denúncia espontânea da infração (REsp.
378.795-GO, rel. Min. Franciulli Netto, Primeira Seção, publicado em 21/03/2005).
243
“Processual – STJ – 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” (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, AgRg nos EREsp
228432-RS, Corte Especial, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 01/02/2002, DJ.
18/03/2002).
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referido incidente foi desprezado durante todo o período de vigência do
CPC/73, o que resultou em sua substituição no CPC-2015, pelos deveres e
procedimentos previstos nos artigos 926 e 927.
No primeiro capítulo desta pesquisa, foram apresentados os
principais argumentos que justificam a implementação de um modelo de
vinculação aos precedentes, como a segurança jurídica, a estabilidade, a
previsibilidade, a coerência, a integridade, a proteção à confiança e à isonomia.
Estes valores, que são caros ao Estado democrático de Direito, são
englobados pelos deveres previstos nestes artigos em comento, de modo a
assegurar que os pronunciamentos judiciais restem harmonizados.

3.1.2 Estabilidade

O dever de estabilidade remete à necessidade de o julgador do caso
presente observar a linha decisória que exista a respeito da questão jurídica
nele discutida sendo-lhe vedado que a ignore ou mesmo que a modifique de
forma arbitrária. Perceba-se bem: a estabilidade não veda por completo a
modificação ou mesmo superação do precedente, mas exige-se um ônus
argumentativo, com fundamentação específica e adequada, do julgador que
assim queira proceder.
A estabilidade diferencia-se da integridade e da coerência por ser
um conceito autorreferente, relacionando-se diretamente com as decisões
anteriores, ao passo que a integridade e a coerência demandam uma análise
histórico-institucional, como será visto adiante, considerando-se os aspectos
fáticos envolvidos.
Deste modo, encontra-se implícito no dever de estabilidade a
eficácia horizontal da vinculação ao precedente, restando obrigado a segui-lo o
próprio Tribunal que proferiu o julgado. Trata-se, em outras palavras, do dever
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de autorreferência244. Deve-se evitar a divergência interna em um mesmo
tribunal, entre os seus vários órgãos.

3.1.3 Integridade
Conforme

exposto

no

primeiro

capítulo,

o

advento

do

neoconstitucionalismo, do pós-positivismo, do reconhecimento da distinção
entre texto da lei e norma jurídica, e sua necessária concretização por meio da
atividade interpretativa criadora do intérprete, a concessão de normatividade
aos

princípios

e

o

controle

de

constitucionalidade

decorrente

do

reconhecimento de superioridade normativa da Constituição ensejaram uma
indefinição quanto ao significado da norma.
Para equilibrar o sistema jurídico e lhe outorgar a necessária
previsibilidade exige-se do judiciário o dever de integridade, de onde se extrai a
necessidade do julgador do caso presente respeitar a história institucional do
órgão que faz parte sobre a questão jurídica que lhe é posta, levando em
consideração tudo o que se decidiu anteriormente, como se verá adiante.
Em nosso modelo constitucional de construção do Direito, não pode
restar dúvida, que ele deve receber interpretação isonômica pelos órgãos
jurisdicionais,

que

restam

vinculados

à

assegurar

a

integridade

do

ordenamento jurídico que, como se destacou em diversas passagens desta
pesquisa, encontra-se potencialmente indeterminado em razão da nova
concepção do Direito.
Na concepção do Direito sustentada por Ronald Dworkin, a
integridade situa-se entre os modelos convencionalista e pragmatista. O
primeiro centra sua perspectiva nas decisões políticas do passado e na
necessidade de sua manutenção, exigindo para tanto um robusto estudo de

244

Enunciado n.º 316 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “A estabilidade da
jurisprudência do tribunal depende também da observância de seus próprios precedentes,
inclusive por seus órgãos fracionários”; Enunciado n.º 453 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis: “A estabilidade a que se refere o caput do art. 926 consiste no dever de
os tribunais observarem os próprios precedentes”.
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repertórios judiciais e parlamentares245, como a busca da vontade do
legislador.
O pragmatismo, por sua vez, não concede tanta importância às
decisões do passado, assegurando aos cidadãos tão somente o direito de
obter uma decisão judicial que revele o melhor para a comunidade nas
circunstâncias do caso concreto em relação ao futuro246, mediante um
raciocínio instrumental247. Não há, portanto, nenhuma vinculação com decisões
políticas tomadas por outras autoridades públicas, estando os juízes livres para
implementarem os fins sociais da sociedade em relação ao futuro.
Dworkin

critica

estas

duas

concepções

do

Direito.

O

convencionalismo, ao focar demasiadamente no passado, em detrimento do
presente e do futuro, deve ser rejeitado, pois “o juiz deve encontrar algum outro
tipo de justificativa além da garantia do Direito, além de qualquer exigência de
consciência com decisões tomadas no passado, que venham apoiar o que fará
em seguida”248. Ademais, nas hipóteses em que um dado caso concreto não

245

“O convencionalismo defende a autoridade da convenção ao insistir em que as práticas
convencionais estabelecem tanto o fim quanto o princípio do poder do passado sobre o
presente. Insiste em que o passado não concede nenhum direito sustentável diante de um
tribunal, salvo quando forem incontestavelmente aquilo que todos sabem e esperam. Se a
convenção for omissa, não existindo direito, e a força dessa afirmação negativa está
exatamente no fato de que os juízes não devem, então, fingir que suas decisões decorrem, de
algum modo, daquilo que já foi decidido. Devemos proteger a convenção dessa maneira,
segundo o convencionalismo, mesmo achando que às vezes os juízes devem, em
circunstâncias extremadas, ignorar a convenção” (DWORKIN, Ronald. O império do direito.
Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 147).
246
“O pragmatismo é uma concepção cética do direito porque rejeita a existência de
pretensões juridicamente tuteladas genuínas, não estratégicas. Afirma que, para decidir os
casos os juízes devem seguir qualquer método que produza aquilo que acreditam ser a melhor
comunidade futura, e ainda que alguns juristas pragmáticos pudessem pensar que isso
significa uma comunidade mais rica, mais feliz ou mais poderosa, outros escolheriam uma
comunidade com menos injustiças, com uma melhor tradição cultural e com aquilo que
chamamos de alta qualidade de vida. O pragmatismo não exclui nenhuma teoria sobre o que
torna uma comunidade melhor. Mas também não leva a sério as pretensões juridicamente
tuteladas. rejeita aquilo que outras concepções do direito aceitam: que as pessoas podem
claramente ter direitos, que prevalecem sobre aquilo que, de outra forma, asseguraria o melhor
futuro à sociedade. Segundo o pragmatismo, aquilo que chamamos de direitos atribuídos a
uma pessoa são apenas os auxiliares do melhor futuro: são instrumentos que construímos para
esse fim, e não possuem força ou fundamento independentes” (DWORKIN, Ronald. O império
do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 195).
247
“O que os juízes tomam e devem tomar quaisquer decisões que lhes pareçam melhores
para o futuro da comunidade” (DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz
Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 119).
248
DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo:
Martins Fontes, 1999, p. 181.
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houvesse recebido ainda uma resposta institucional, se abriria ao julgador uma
via discricionária, vez que este não pode se eximir de julgar.
Já em relação ao modelo pragmático, Dworkin critica o fato de
vincular a força do Direito unicamente à produção de normas individuais e
reforça a circunstância de que, ao ignorar o dever de coerência em relação às
convenções pretéritas, corre-se o risco de se afastar gravemente da realidade
social, afirmando que
o pragmático adota uma atitude cética com relação ao pressuposto
que acreditamos estar personificado no conceito de direito: nega que
as decisões políticas do passado, por si sós, ofereçam qualquer
justificativa para o uso ou não do poder coercitivo do Estado. Ele
encontra a justiticativa necessária à coerção na justiça, na eficiência
ou em alguma outra virtude contemporânea da própria decisão
coercitiva, como e quando ele é tomada por juízes, e acrescenta que
a coerência com qualquer decisão legislativa ou judicial anterior não
contribui, em princípio, para a justiça ou a virtude de qualquer decisão
atual. Se os juízes se deixarem guiar por esse conselho, acredita ele,
então a menos que cometam grandes erros, a coerção que impõe
tornará o futuro da comunidade mais promissor, liberado da mão
249
morta do passado e do fetiche da coerência pela coerência .

Segundo Ronald Dworkin, o Direito como integridade
nega que as manifestações do direito sejam relatos factuais do
convencionalismo, voltados para o passado, ou pragramas
instrumentais do pragmatismo jurídico, voltados para o futuro. Insiste
em que as afirmações jurídicas são opiniões interpretativas que, por
esse motivo, combinam elementos que se voltam tanto para o
passado quanto o futuro. (...) Assim, o direito como integridade
rejeita, por considerar inútil, a questão de se os juízes descobrem ou
inventam o direito; sugere que só entendemos o raciocínio jurídico
250
tendo em vista que os juízes fazem duas coisas e nenhuma delas .

Como se vê, o Direito como integridade nasce da crítica ao
convencionalismo e ao pragmatismo e estabelece um ponto de equilíbrio251 no
Direito entre o presente, o passado e o futuro, não admite prisão ao passado
nem a mais ampla liberdade em relação ao futuro, tanto em relação ao

249

DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo:
Martins Fontes, 1999, p. 185.
250
DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo:
Martins Fontes, 1999, p. 271.
251
“O direito como integridade nega que as manifestações do direito sejam relatos factuais do
convencionalismo, voltados para o passado, ou programas instrumentais do pragmatismo
jurídico, voltados para o futuro” (DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz
Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 271).
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Legislativo quanto ao Judiciário252, preocupando-se com a práxis jurídica e com
seu conteúdo253.
Ao julgar a demanda o juiz deve levar em consideração, portanto,
todo o histórico institucional da comunidade, como as leis, os aportes
doutrinários e as decisões a respeito da matéria posta a julgamento e, após
confrontar as peculiaridades do caso concreto, decidir se a hipótese deve
receber o mesmo tratamento ou se é caso de adotar uma linha diversa pela
distinção ou superação do entendimento anterior. Não se trata, portanto, de
mera repetição mecânica.
Com vista a representar como deve o jurista agir diante de um caso
posto a julgamento no Direito como integridade, Dworkin recorre à analogia
com a prática literária dos romances escritos em cadeia por vários autores
distintos. Neste tipo de obra, cada um dos autores, à exceção do primeiro, deve
se inteirar de tudo o que foi escrito e cooperar para a construção do romance
de forma harmônica e coerente, na medida em que apenas uma obra será
publicada254.
Dessa forma, cada um dos sucessivos romancistas
interpreta os capítulos que recebeu para escrever um novo capítulo,
que é então acrescentado ao que recebe o romancista seguinte, e
assim por diante. Cada um deve escrever seu capítulo de modo a
criar da melhor maneira possível o romance em elaboração, e a
complexidade dessa tarefa reproduz a complexidade de decidir em
255
caso difícil de direito como integridade .

252

A integridade na legislação reclama que aqueles que criam o Direito através da legislação o
mantenha coerente quanto aos princípios, ao passo que a integridade no julgamento exige que
os julgadores apliquem o Direito de forma coerente.
253
Segundo Dworkin: “O direito como integridade, portanto, começa no presente e só se volta
para o passado na medida em que seu enfoque contemporâneo assim o determine. Não
pretende recuperar, mesmo para o direito atual, os ideais objetivos práticos dos políticos que
primeiro o criaram. Pretende, sim, justificar o que eles fizeram (às vezes incluindo, como
veremos, o que disseram) em uma história geral digna de ser contada aqui, uma história que
traz consigo uma afirmação complexa: a de que a prática atual pode ser organizada e
justificada por princípios suficientemente atraentes para oferecer um futuro honrado”
(DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins
Fontes, 1999, p. 274).
254
Cada autor deve ter ciência “de que está acrescentando um capítulo a esse romance, não
começando outro” (DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Trad. Luís Carlos Borges.
São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 236).
255
DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo:
Martins Fontes, 2000, p. 276.
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É dessa mesma forma que deve atuar o juiz ao exercer a função
jurisdicional do Estado. Deve analisar todas as decisões proferidas até então e
dar continuidade a esta linha decisória em permanente processo de
elaboração, salvo se houver razão suficiente para romper esta interpretação
construtiva. O juiz deve procurar compreender qual o sentido produzido
coletivamente256 pelas decisões até então proferidas e, considerando-se mais
um dos diversos elos desta cadeia, lhe dar prosseguimento. Há de se inteirar
da historicidade do caso, pois cada julgador é, ao mesmo tempo, intérprete e
criador que almeja prosseguir essa história no futuro através da decisão que
profere no presente.
O Direito como integridade repudia, dessa forma, que, tendo diante
de si uma cadeia decisória sólida, possa o julgador dela desviar sem razão
para tanto – e nestes casos o ônus argumentativo é redobrado –, como se
partisse de um marco zero interpretativo, ao seu bel prazer. A circunstância do
juiz não se encontrar preso ao passado – destacou-se que a integridade
superou o convencionalismo – não significa que possa desprezá-lo. Muito ao
contrário, toda produção do Direito deve respeito à tradição produzida pela
comunidade jurídica desde sempre (em uma perspectiva geral) e à história
institucional do Poder Judiciário do qual o julgador é apenas mais um dos
diversos integrantes (em uma perspectiva específica). Esta circunstância é
ainda mais sensível nos Estados em que o Poder Judiciário é escalonado de
forma hierárquica, como se dá no Brasil, e haja manifestação na referida linha
decisória por uma Corte de cúpula.
Corresponde, dessa forma, a uma garantia contra arbitrariedades
interpretativas, limitando a ação dos julgadores. Com efeito, se nos séculos XIX
e XX a contenção dos atos do Estado se deu, respectivamente, pelo
reconhecimento da exigência de legalidade – a primazia da lei foi o meio pelo

256

“Deve decidir como os personagens são ‘realmente’, que motivos orientam, qual é o tema
ou o propósito do romance em desenvolvimento, até que ponto algum recurso ou figura
literária, consciente ou inconscientemente usado, contribui para estes, e se deve ser ampliado,
refinado, aparado ou rejeitado para impelir o romance em uma direção e não em outra. Isso
deve ser a interpretação em um estilo não subordinado a intenção porque, pelo menos para
todos os romancistas após o segundo, não há um único autor cujas intenções qualquer
intérprete possa, pelas regras do projeto, considerar como decisivas” (DWORKIN, Ronald. Uma
questão de princípio. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 236-237).
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qual o Estado de Direito restringia a atuação do Poder Executivo – e o controle
de constitucionalidade – a superioridade normativa dos Direitos fundamentais
assegurados nas Constituições, ao seu turno, serviu como mecanismo de
limitação dos atos do Poder Legislativo –, nos dias de hoje é o Poder Judiciário
que recebe a atenção com vistas à limitação de sua atuação.
Esta limitação à arbitradriedades decisionais e a postura que se
exige do julgador em buscar o sentido que a comunidade jurídica atribui à
matéria posta a julgamento, assim como a história institucional do Judiciário
representada pela linha decisória a respeito da matéria em questão, são
referenciadas na teoria de Dworkin pela tese da única resposta correta, por
meio da qual pretende eliminar a discricionariedade própria do positivismo
kelsiano na escolha de uma entre as várias interpretações possíveis de uma
regra. Trata-se, portanto, de um procedimento ligado à integridade do Direito
que visa orientar a escolha do intérprete.
Dworkin não defende que para cada caso haja somente uma
resposta correta, como a nomenclatura da tese sugere. Sua perspectiva não é
substancial, mas procedimental. Nestes termos, não há qualquer incongruência
entre a tese da única resposta correta e a perspectiva lógico-argumentativa da
interpretação que se defende nesta pesquisa, desde que aquela seja entendida
como uma limitação às escolhas do intérprete no ato de concretização da
norma. Ela não é, portanto, “algo posto de antemão, algo ‘material’, pelo que o
juiz perquire como se almejasse um fim em si mesmo em um mundo inteligível
platônico”257.
Para concluir, deve ser registrado que é na fundamentação
(entendida em sua matriz analítica, como garantia fundamental, e não nas
pseudos fundamentações que encontram em diversos julgados) que se deverá
257

MEYER, Emílio Peluso Neder. Os direitos que temos: a tese de única resposta correta de
Dworkin. In.: OMMATI, José Emílio Medauar (Coord.). Ronald Dworkin e o direito brasileiro.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 156. No mesmo sentido: “a resposta correta de Dworkin
não é algo pronto, mas reflete um compromisso – parte da divergência, isto é, do
enfrentamento de todos os elementos que compõem o caso, constituindo um esforço para que
se veja a situação com a melhor luz, do modo mais adequado sob a perspectiva da coerência e
integridade do direito” (STRECK, Lênio Luiz. Coerência e integridade de Ronald Dworkin: uma
análise de sua aplicação ao contexto brasileiro. In.: OMMATI, José Emílio Medauar (Coord.).
Ronald Dworkin e o direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 336);
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demonstrar a integridade da decisão com as convicções compartilhadas pela
comunidade jurídica, conforme será aprofundado em item próprio adiante.

3.1.4 Coerência

Por fim, exige-se que os pronunciamentos jurisdicionais sejam
coerentes, atribuindo a mesma conclusão jurídica a casos que sejam
essencialmente

semelhantes.

Com

isso,

assegurar-se-á

a

aplicação

isonômica258 do Direito, pois casos semelhantes devem receber a mesma
conclusão jurídica evitando-se o risco de, como pontuado, ter-se por
enfraquecida a autoridade das Cortes, dos juízes que a integram a de suas
próprias decisões. Para dar cumprimento a tal desígnio, haverá de ser
implementadas algumas medidas, como um aprimoramento do repertório de
julgados e indexação das questões decididas, permitindo-se aos julgadores
que saibam da existência de eventual decisão que contraria o sentido que seu
voto estaria a conduzir ou mesmo para qual caminho ele deve orientar a
solução do caso que tem diante de si, desde que não haja distinção ou
superação.

3.2 A vinculação aos pronunciamentos judiciais no sistema processual
brasileiro

A eficácia vinculatória pode se manifestar de diferentes formas, seja
mediante a utilização, no caso presente, dos fundamentos determinantes do
pronunciamento judicial vinculante ou por intermédio da abreviação do
258

“A igualdade é, em primeiro lugar, uma norma que está por trás de todas as outras, porque
lhes assegura uniformidade de aplicação. Todos os direitos assegurados pela Constituição são
assegurados com igualdade: quando a Constituição assegura o direito de propriedade, ela o
assegura com igualdade; quando protege a liberdade, o faz com igualdade, e assim
sucessivamente” (ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária, 2. ed. São Paulo:
Malheiros, 2009. p. 144).
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procedimento, como se dá nos casos de julgamento liminar de improcedência e
naqueles em que o relator do recurso pode julga-lo monocraticamente.
Mas para que este sistema de vinculação a certos pronunciamentos
judiciais possa ser aplicado de modo legítimo, é dizer, de forma condizente
com os valores preponderantes de nossa sociedade (substantive due process
of law) e, portanto, com o Estado democrático de Direito, alguns requisitos são
de observância obrigatória, como as exigências de contraditório substancial, de
abertura democrática e de fundamentação adequada das decisões. Este tópico
se destina à análise do rol dos pronunciamentos judiciais que estão autorizados
a produzir o efeito vinculatório.

3.2.1 Do histórico evolutivo das versões do projeto de Código de
Processo Civil

Nas várias versões que o projeto do Código de Processo Civil de
2015 teve, um dos dispositivos que mais sofreu modificações foi exatamente o
artigo 927. Tal se deu, certamente, pela significativa mudança que ele
empreendeu em nosso sistema processual civil.
Na redação inicial do anteprojeto do senado federal, instituída pelo
Ato do Presidente do Senado Federal n.º 379 de 2009, o artigo correspondente
ao 927 da versão final do CPC-2015, era o 847, que principiava o Capítulo I,
“Das disposições gerais”, do Título I, “Dos processos nos Tribunais”, do Livro IV
“Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões
judiciais”, da Parte Especial, com a seguinte redação:
Art. 847. Os tribunais velarão pela uniformização e pela estabilidade
da jurisprudência, observando-se o seguinte:
I – sempre que possível, na forma e segundo as condições fixadas no
regimento interno, deverão editar enunciados correspondentes à
súmula da jurisprudência dominante;
II – os órgãos fracionários seguirão a orientação do plenário, do órgão
especial ou dos órgãos fracionários superiores aos quais estiverem
vinculados, nesta ordem;
III – a jurisprudência pacificada de qualquer tribunal deve orientar as
decisões de todos os órgãos a ele vinculados;
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IV – a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais
superiores deve nortear as decisões de todos os tribunais e juízos
singulares do país, de modo a concretizar plenamente os princípios
da legalidade e da isonomia;
V – na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela
oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação
dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança
jurídica.
§ 1º A mudança de entendimento sedimentado observará a
necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando
o imperativo de estabilidade das relações jurídicas.
§ 2º Os regimentos internos preverão formas de revisão da
jurisprudência em procedimento autônomo, franqueando-se inclusive
a realização de audiências públicas e a participação de pessoas,
órgãos ou entidades que possam contribuir para a elucidação da
259
matéria .

Da leitura deste dispositivo do anteprojeto, constata-se facilmente
que não havia qualquer referência a precedentes, nem mesmo a previsão de
um dever dos tribunais quanto à uniformização e estabilidade da jurisprudência.
Previa-se tão somente que os tribunais cuidariam da uniformização e
estabilidade, de onde se extraía a manutenção da eficácia meramente
persuasiva da jurisprudência, tanto dos tribunais intermediários quanto dos
superiores.
Referido Anteprojeto veio a ser distribuído à relatoria do Senador
Valter Pereira como projeto de lei do Senado Federal, n.º 166, de 2010 (PLS
166/2010). A versão final do Senado Federal, mediante aprovação do relatório
do Senador Valter Pereira, não modificou a localização do referido dispositivo e
alterou muito pouco a sua redação, incluindo apenas a expressão “em
princípio” no seu caput. Do ponto de vista normativo, no entanto, esta pequena
alteração redacional empreendia uma significativa mudança de sentido, pois
reforçava o caráter meramente persuasivo da jurisprudência, retirando quase
que por completo a possibilidade de se conceder interpretação a este texto no
sentido de lhe atribuir eficácia vinculatória. Eis o texto do artigo 882, na versão
aprovada pelo Senado Federal:
Art. 882. Os tribunais, em princípio, velarão pela uniformização e pela
estabilidade da jurisprudência, observando-se o seguinte:
I – sempre que possível, na forma e segundo as condições fixadas no
regimento interno, deverão editar enunciados correspondentes à
súmula da jurisprudência dominante;
259

Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/anteprojeto.pdf, Acessado em
03/11/2015.
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II – os órgãos fracionários seguirão a orientação do plenário, do órgão
especial ou dos órgãos fracionários superiores aos quais estiverem
vinculados, nesta ordem;
III – a jurisprudência pacificada de qualquer tribunal deve orientar as
decisões de todos os órgãos a ele vinculados;
IV – a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais
superiores deve nortear as decisões de todos os tribunais e juízos
singulares do país, de modo a concretizar plenamente os princípios
da legalidade e da isonomia;
V – na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela
oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação
dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança
jurídica.
§ 1º A mudança de entendimento sedimentado observará a
necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando
o imperativo de estabilidade das relações jurídicas.
§ 2º Os regimentos internos preverão formas de revisão da
jurisprudência em procedimento autônomo, franqueando-se inclusive
a realização de audiências públicas e a participação de pessoas,
órgãos ou entidades que possam contribuir para a elucidação da
260
matéria .

Após a devida aprovação no Senado federal, o projeto seguiu para a
Câmara dos Deputados, e transformou-se no projeto de lei da Câmara dos
Deputados n.º 8.046, de 2010, tendo como relator o Deputado Federal Paulo
Teixeira. Nesta casa revisora, o projeto de lei aprovado no Senado Federal foi
substancialmente modificado.
A versão final aprovada pela Câmara dos Deputados alterou
significativamente o trato da eficácia dos pronunciamentos judiciais, criando no
Título I, “Do procedimento comum”, do Livro I, “Do processo de conhecimento e
do cumprimento de sentença”, da Parte Especial, o Capítulo XV, “Do
precedente Judicial” logo após a disciplina da sentença e da coisa julgada. O
relatório aprovado pela Câmara dos Deputados é lapidar, em seu item n.° 23,
ao dispor a respeito da eficácia que se pretende atribuir aos pronunciamentos
judiciais:
(...) 23) Eficácia do precedente judicial
O relatório manteve o sistema, acolhido no projeto aprovado pelo
Senado Federal, de atribuir eficácia vinculante aos precedentes
judiciais. Busca-se aperfeiçoá-lo, porém.
Em primeiro lugar, modifica-se topologicamente o trato do tema,
levando-o para o capítulo que trata da sentença e da coisa julgada,
de modo a deixar claro que se trata de atribuir eficácia vinculante aos
provimentos judiciais finais.
260

Disponível
em:
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=84495&tp=1; Acessado em
03/11/2015.
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Aperfeiçoa-se a terminologia do projeto, de modo a deixar clara a
eficácia vinculante dos precedentes judiciais, regulamentando-se,
também, a eficácia das decisões que superam os precedentes
vinculantes, de forma a respeitar os princípios da segurança jurídica,
confiança e isonomia.
Busca-se, ainda, regular os casos em que a eficácia vinculante não
incide, de modo a permitir a correta distinção entre o caso que deu
origem ao precedente vinculante e um caso concreto posterior que,
por ser diferente daquele, não deva ser julgado da mesma maneira.

Percebe-se, portanto, que a nova redação do projeto de Código de
Processo Civil concedida pela Câmara dos Deputados passou a referir-se
expressamente a precedentes judiciais e à sua eficácia vinculatória. Assim, o
artigo 521 desta nova versão empreendeu a mais uma significativa modificação
no trato da eficácia dos pronunciamentos judiciais, desta feita ressaltando sua
força vinculatória, nestes termos:
Art. 521. Para dar efetividade ao disposto no art. 520 e aos princípios
da legalidade, da segurança jurídica, da duração razoável do
processo, da proteção da confiança e da isonomia, as disposições
seguintes devem ser observadas:
I – os juízes e tribunais seguirão as decisões e os precedentes do
Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
II – os juízes e tribunais seguirão os enunciados de súmula
vinculante, os acórdãos e os precedentes em incidente de assunção
de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
III – os juízes e tribunais seguirão os enunciados das súmulas do
Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
IV – não sendo a hipótese de aplicação dos incisos I a III, os juízes e
tribunais seguirão os precedentes:
a) do plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de
constitucionalidade;
b) da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em matéria
infraconstitucional.
§ 1º O órgão jurisdicional observará o disposto no art. 10 e no art.
499, § 1º, na formação e aplicação do precedente judicial.
§ 2º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizandoos por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente,
na rede mundial de computadores.
§ 3º O efeito previsto nos incisos do caput deste artigo decorre dos
fundamentos determinantes adotados pela maioria dos membros do
colegiado, cujo entendimento tenha ou não sido sumulado.
§ 4º Não possuem o efeito previsto nos incisos do caput deste artigo
os fundamentos:
I – prescindíveis para o alcance do resultado fixado em seu
dispositivo, ainda que presentes no acórdão;
II – não adotados ou referendados pela maioria dos membros do
órgão julgador, ainda que relevantes e contidos no acórdão.
§ 5º O precedente ou jurisprudência dotado do efeito previsto nos
incisos do caput deste artigo poderá não ser seguido, quando o órgão
jurisdicional distinguir o caso sob julgamento, demonstrando
fundamentadamente se tratar de situação particularizada por hipótese
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fática distinta ou questão jurídica não examinada, a impor solução
jurídica diversa.
§ 6º A modificação de entendimento sedimentado poderá realizar-se:
I – por meio do procedimento previsto na Lei nº 11.417, de 19 de
dezembro de 2006, quando tratar-se de enunciado de súmula
vinculante;
II – por meio do procedimento previsto no regimento interno do
tribunal respectivo, quando tratar-se de enunciado de súmula da
jurisprudência dominante;
III – incidentalmente, no julgamento de recurso, na remessa
necessária ou na causa de competência originária do tribunal, nas
demais hipóteses dos incisos II a IV do caput.
7º A modificação de entendimento sedimentado poderá fundar-se,
entre outras alegações, na revogação ou modificação de norma em
que se fundou a tese ou em alteração econômica, política ou social
referente à matéria decidida.
§ 8º A decisão sobre a modificação de entendimento sedimentado
poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de
pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a
rediscussão da tese.
§ 9º O órgão jurisdicional que tiver firmado a tese a ser rediscutida
será preferencialmente competente para a revisão do precedente
formado em incidente de assunção de competência ou de resolução
de demandas repetitivas, ou em julgamento de recursos
extraordinários e especiais repetitivos.
§ 10. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante,
sumulada ou não, ou de precedente, o tribunal poderá modular os
efeitos da decisão que supera o entendimento anterior, limitando sua
retroatividade ou lhe atribuindo efeitos prospectivos.
§ 11. A modificação de entendimento sedimentado, sumulado ou não,
observará a necessidade de fundamentação adequada e específica,
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da
261
confiança e da isonomia .

Tendo em vista a expressiva modificação que a Casa revisora
realizou no projeto de lei, este teve de ser encaminhado para a Casa iniciadora,
o Senado Federal, para deliberação quanto às modificações empreendidas,
vindo a ser distribuído ao Senador Vital do Rego. Quando da emissão deste
novo relatório, constou que:
A obra legislativa que ora chega à sua fase derradeira reúne as mais
avançadas experiências processuais em redução de conflitos e em
tratamento de demandas repetitivas.
O respeito aos precedentes jurisprudenciais é uma das marcas do
futuro Código, o que reduzirá o grau de imprevisibilidade jurídica que
262
impera sobre os atores da vida civil .
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Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoestemporarias/especiais/54a-legislatura/8046-10-codigo-de-processo-civil/proposicao/parecerese-relatorios/parecer-do-relator-geral-paulo-teixeira-08-05-2013; Acesso em: 03/11/2015.
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Disponível
em:
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=157884&tp=1; Acesso em:
03/11/2015.
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Referido relatório foi aprovado e o projeto de lei seguiu para
aprovação da Presidência da República, vindo a ser aprovado com a seguinte
redação constante do Capítulo I, “Disposições gerais”, do Título I, “Da ordem
dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais”, do
Livro III, “Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das
decisões judiciais”, da Parte Especial:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.
§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art.
489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.
§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou
em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de
audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou
entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.
§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela
oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação
dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança
jurídica.
§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência
pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos
observará a necessidade de fundamentação adequada e específica,
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança e da isonomia.
§ 5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizandoos por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente,
263
na rede mundial de computadores .

3.2.2 Rol de pronunciamentos judiciais vinculantes

Digno de nota, quanto à qualificação do pronunciamento judicial
como vinculante, a circunstância de adotarmos um modelo diametralmente
oposto ao do common law, onde o conhecimento da eficácia vinculatória do
263

BRASIL, República Federativa do. Código de processo Civil – lei federal n.º 13.105, de 17
de março de 2015.
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julgamento, é dizer, sua qualificação como precedente, é efetuado pelo juízo
responsável pelo julgamento do caso futuro, ou seja, quando da sua formação,
não se sabe que a decisão será considerada um precedente.
Em nosso sistema jurídico, no entanto, em razão do primado da lei,
a eficácia vinculatória foi atribuída previamente pelo ordenamento jurídico.
Assim sendo, quando do nascedouro de certos pronunciamentos judiciais,
todos saberão de sua eficácia vinculante, tanto os julgadores que estão
participando de sua elaboração, quanto os demais juízes, as partes que
participaram do contraditório substancial e toda a sociedade.
Esta opção política, a qual se atribui em sede doutrinária a
denominação de “precedentes dolosos”264 é a mais adequada para a nossa
realidade jurídica, seja pelo ganho em previsibilidade ou pelo reconhecimento
de que nossa tradição jurídica está dando, ainda, os primeiros passos no
sentido da vinculação a certos pronunciamentos judiciais.
Diante do artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015, uma
questão relevantíssima se coloca, que consiste em saber a real extensão do
efeito vinculatório que ele instituiu ao se utilizar do verbo imperativo afirmativo
“observarão”.

3.2.2.1 Da constitucionalidade do artigo 927 do Código de Processo Civil
de 2015

Há uma linha de entendimento265 que considera inconstitucional a
interpretação deste dispositivo do Código de Processo Civil que conceda
264

“No direito processual civil brasileiro a situação é diferente. É que a lei já estipula, com
antecedência, quais são as decisões judiciais que terão eficácia de precedente vinculante. (...)
no Direito brasileiro, diferentemente do que acontece em outros ordenamentos, o precedente é
criado ‘para ser precedente vinculante’. Pode-se mesmo dizer que tais pronunciamentos são
‘precedentes de propósito’ (...)” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil
brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 439).
265
“O caput do dispositivo, ao se valer do verbo ‘observar’ conjugado no imperativo afirmativo,
insinua, não o nego, que não há escolha entre adotar ou deixar de adotar as diferentes
manifestações das decisões jurisdicionais estabelecidas em seus cinco incisos quando o caso,
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eficácia vinculatória aos pronunciamentos judiciais, pois referida vinculação
demandaria uma autorização constitucional, conforme se deu nas hipóteses de
controle concentrado de constitucionalidade e da súmula vinculante. Deveria
ser concedida ao dispositivo, portanto, interpretação restritiva.
Data maxima venia, referida posição não se sustenta, pois a
necessidade de determinação da eficácia vinculatória do controle concentrado
de constitucionalidade e da súmula vinculante se justifica pela circunstância de
que elas vinculam, além dos órgãos inferiores do Poder Judiciário, também
aqueles que compõem a estrutura da administração direta e indireta, órgãos do
Poder Executivo. É neste sentido a lição de Aluisio Gonçalves de Castro
Mendes:
Ressalte-se que o efeito vinculante está sendo conferido por norma
infraconstitucional, o que suscita e suscitará, obviamente, debate em
torno da constitucionalidade do comando. Entretanto, não obstante o
pensamento em sentido contrário, entendo que não há qualquer
impedimento, de ordem constitucional, para que este efeito vinculante
seja estabelecido por norma infraconstitucional. O fato de a Carta
Magna prever, nas duas hipóteses já mencionadas, ou seja, nos arts.
102, § 2.º, e 103-A, representa, apenas, que o referido comando foi
inserido em nível constitucional porque (a) possuíam íntima relação
com assuntos (controle concentrado da constitucionalidade e
inovação afeta ao STF, contendo inclusive a exigência de quórum
qualificado de dois terços) tratados na norma maior; (b) foi
estabelecido o efeito vinculante não apenas para os demais órgãos
judiciais, mas também para a administração pública, nas esferas
federal, estadual e municipal; (c) preservação do caráter vinculativo,
para as duas hipóteses previstas, de eventuais reformas
infraconstitucionais, que pudessem afastá-lo; (d) reforço da
possibilidade de efeito vinculante para os demais órgãos judiciais,
diante de eventual alegação de independência funcional, que se
poderia fortalecer se a inovação viesse, primeiramente, por
266
determinação infraconstitucional .

na perspectiva fática, o reclamar. Não serão poucos, destarte, que verão nele a imposição de
caráter vinculante genérico àquelas decisões e, nesta exata proporção, haverá espaço para
questionar se esse efeito vinculante é, ou não, harmônico ao ‘modelo constitucional do direito
processual civil’, fora das hipóteses em que a própria CF o admite, como ocorre, afirmo-o,
desde já, nos incisos I e II (e só neles) do art. 927.A ressalva é ainda mais evidente ao se
analisar o cabimento da reclamação, nos casos do inciso IV do art. 988, na redação da Lei n.
13.256/2016, para ‘garantir observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (BUENO,
Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 601);
NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo
Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1839.
266
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Precedentes e jurisprudência: papel, fatores e
perspectivas no direito brasileiro contemporâneo. In.: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro;
MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito
Jurisprudencial, vol II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 35-36.
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Desta forma, não há de se falar em inconstitucionalidade do artigo
927 do Código de Processo Civil de 2015 pois este dispositivo determina tão
somente a vinculação dos pronunciamentos judiciais decisórios aos demais
órgãos que compõem este mesmo Poder. Trata-se, portanto, de regular
exercício do atributo do autorregramento, ínsito à ideia de autonomia entre os
poderes

da

República,

e

que

admite

normatização

por

veículo

infraconstitucional.
Há ainda uma outra acusação de inconstitucionalidade dirigida em
face da eficácia vinculatória atribuída aos pronunciamentos judiciais decisórios
elencados no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015, lastreada em
uma suposta invasão da função legislativa pelo Poder Judiciário, que estaria
editando normas gerais e abstratas sem autorização da Lei Maior. No entanto,
quando da concretização das normas jurídicas, ou da definição da adequada
interpretação a um texto jurídico, o Poder Judiciário não cria uma norma geral e
abstrata, mas atua para atribuir sentido a um dispositivo previamente existente
ou supre eventual omissão legislativa a comando constitucional. Portanto, não
há de se confundir a função desempenhado pelo juiz com a do legislador, pois
aquele não goza de absoluta liberdade quando da concretização das normas
jurídicas, devendo interpretar o direito “conforme os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil”
(artigo 1º, CPC/2015) e a legislação infraconstitucional.
Sustenta-se, ainda, como fator de inconstitucionalidade do sistema
de pronunciamentos judiciais vinculantes a restrição à liberdade dos juízes,
argumento que não merece prosperar como enfrentado no primeiro capítulo
desta pesquisa. Àquela altura foi destacado que a afirmação no sentido de que
os juízes não devem respeito à jurisprudência uniforme dos tribunais superiores
em razão de estarem vinculados unicamente à lei não se sustenta no atual
estágio evolutivo do Direito. Não se nega que os membros da magistratura
dispõem de certa margem de liberdade na tarefa de concretização da norma
jurídica, mas tal liberdade não deve ser absoluta, sob pena de se possibilitar a
ocorrência de arbitrariedades e subjetivismos. O Poder Judiciário deve ser
encarado como uma instituição composta por uma estrutura uniforme
hierarquicamente organizada. Ademais, o sistema de pronunciamento judicial
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vinculante previsto no Código de Processo Civil de 2015 não permite sua
aplicação de modo mecânico, como será abordado adiante. Dessa forma, aos
julgadores

dos

casos

seguintes

sempre

será

possível

demonstrar

argumentativamente que o fundamento determinante do pronunciamento
vinculante não deve ser aplicado em razão da distinção.

3.2.2.2 Da adequada interpretação do caput do artigo 927 do Código de
Processo Civil de 2015

Segundo Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição,
Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello267 não é o
artigo 927 que atribui eficácia vinculante aos pronunciamentos judiciais
decisórios, mas o artigo 988, que regulamenta a reclamação. Por isso,
sustentam que o artigo 927 não apresenta nenhuma hipótese de vinculação
pois este efeito somente se produziria se puder ser manejada a reclamação em
caso de descumprimento do pronunciamento judicial vinculante.
Nestes termos, possuiriam eficácia vinculante, ou obrigatoriedade
em sentido forte, a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de controle
concentrado de constitucionalidade (artigo 988, III c/c artigo 927, I), as Súmulas
Vinculantes (artigo 988, III c/c artigo 927, II), a decisão do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (artigo 988, IV c/c artigo 927, III) e a
decisão do incidente de Assunção de Competência (artigo 988, IV c/c artigo
927, III). Nas demais hipóteses mencionadas no dispositivo, não haveria
obrigatoriedade, por não ser manejável a reclamação.
Esta posição resta incorreta, pois, conforme sustentado por Aluisio
Gonçalves de Castro Mendes, “(...) o cabimento ou não da reclamação, ao
menos no Brasil, é irrelevante para a denominação do precedente como
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WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins, RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Primeiros Comentários ao Novo
Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.317-1.318.
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vinculante, sendo todos os precedentes listados no art. 927 vinculantes”268. A
Reclamação, como se verá, é um instrumento eficaz a ser utilizado nos casos
em que a autoridade de certos pronunciamentos judiciais vinculantes forem
desrespeitados. Não se destina, portanto, a definir os pronunciamentos
judiciais vinculantes, mas a conceder-lhes maior operacionalidade.
Alexandre Freitas Câmara, a seu turno, sustenta que o artigo 927,
isoladamente, não concede eficácia vinculante a qualquer pronunciamento
judicial decisório269. A vinculação demandaria, portanto, previsão em outra
norma do ordenamento jurídico, seja pela Constituição Federal, como nas
hipóteses das decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de controle
concentrado de constitucionalidade e das Súmulas Vinculantes, ou pelo próprio
Código de Processo Civil, como ocorre com o julgamento dos Recursos
Extraordinários e Recursos Especiais Repetitivos, do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas e do Incidente de Assunção de Competência.
Desta forma, a interpretação que deveria prevalecer quanto ao
alcance do termo “observarão”, é no sentido de que os julgadores devem levar
em conta aqueles provimentos jurisdicionais mencionados no artigo 927.
Somente será possível falar em vinculação se o regime jurídico próprio de cada
um daqueles provimentos assim considerar, como se passa com o controle
concentrado de constitucionalidade, com a súmula vinculante, com o Incidente
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MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; SILVA, Bruno Miola da; SILVA, Larissa Clare
Pochmann da. Notas aos artigos 926 a 975. In.: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro;
Larissa Clare Pochmann da; ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Novo código de processo civil
comparado e anotado. 3. ed. Rio de Janeiro: GZ, 2016, p. 549.
269
“(...) é preciso, desde logo, afastar-se a ideia – que poderia resultar de uma leitura isolada
do art. 927 – de que todos os pronunciamentos ali indicados (...) seriam precedentes
vinculantes. Não é isto que resulta de uma interpretação sistemática do ordenamento brasileiro
(...). É que a eficácia vinculante não resulta do disposto no art. 927 do CPC. E é equivocado,
data venia, pensar que tal eficácia resultaria do fato de que o texto normativo do caput desse
dispositivo afirma que os juízes e tribunais observarão o que consta dos incisos do aludido
artigo de lei. A exigência, contida no caput do art. 927, de que os órgãos jurisdicionais
observarão o que ali está elencado indica, tão somente, a exigência de que tais decisões ou
enunciados sumulares sejam levados em conta pelos juízes e tribunais em suas decisões. Em
outras palavras, o art. 927 cria, para juízes e tribunais, um dever jurídico: o de levar em
consideração, em suas decisões, os pronunciamentos ou enunciados sumulares indicados nos
incisos do art. 927. Daí não resulta, porém, qualquer eficácia vinculante. Esta, quando
existente, resultará de outra norma, resultante da interpretação de outro dispositivo legal (e que
atribua expressamente tal eficácia)” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil
brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 436).

188

de Resolução de Demandas Repetitivas e com o Incidente de Assunção de
Competência.
Segundo sustentam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart
e Daniel Mitidiero, apenas os pronunciamentos judiciais decisórios emanados
dos Tribunais Superiores, ou Cortes Supremas, possuem força vinculante.
Quanto a estes tribunais superiores, todos os seus pronunciamentos, e não
apenas aqueles que constam do artigo 927, possuem eficácia vinculatória.
Também estes entendimentos devem ser refutados, pois eles
extrapolam o limite semântico do ordenamento jurídico. Com efeito, nada
autoriza que se empreenda a uma divisão entre os pronunciamentos judiciais
decisórios mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015.
Ademais, os parágrafos deste dispositivo constituem premissas para a
legitimidade da eficácia vinculatória, e não faria sentido exigir o cumprimento
dessas exigências de reforço se fosse para continuar atribuindo eficácia
meramente persuasiva.
A interpretação adequada é no sentido de que todos os
pronunciamentos judiciais decisórios elencados no artigo 927 possuem eficácia
vinculativa. Desta feita, o termo “observarão” constante do seu caput significa
mesmo a obrigatoriedade aos juízes. É exatamente neste sentido o Enunciado
n.º 170, do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “As decisões e
precedentes previstos nos incisos do caput do art. 927 são vinculantes aos
órgãos jurisdicionais a eles submetidos”.

3.2.1.2.3 Dos pronunciamentos judiciais vinculantes constantes do artigo
927 do Código de Processo Civil de 2015

3.2.2.3.a Decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
de constitucionalidade
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Decorre do parágrafo segundo270 do artigo 102 da Constituição
Federal, regulamentado pelo parágrafo único do artigo 28 da Lei 9.868, de 10
de novembro de 1999, que os pronunciamentos decisórios do Supremo
Tribunal Federal quanto ao mérito das ações direta de inconstitucionalidade
(ADIn), declaratória de constitucionalidade (ADC) e de descumprimento de
preceito fundamental (ADPF), que formam o sistema de controle concentrado
de constitucionalidade no âmbito federal, possuem eficácia erga omnes e
vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e a todos os
órgãos da administração pública, direta e indireta, em todas as esferas,
excluindo-se tão somente os órgãos que compõem o Poder Legislativo.
O inciso I do artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 atribui
eficácia

vinculante ao

precedente formado no exercício

do

controle

concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. A questão
que se coloca, neste ponto, é a de saber se este preceito do CPC consiste em
mera reprodução da norma constitucional mencionada há pouco, limitando-se,
com isso, à conferir sistematicidade às hipóteses de vinculação.
E a resposta há de ser negativa, pois o efeito vinculante que decorre
da norma constitucional incide sobre a parte dispositiva da decisão de controle
concentrado de constitucionalidade, enquanto que a eficácia vinculatória do
precedente oriundo de controle concentrado de constitucionalidade não se
encontra no dispositivo do pronunciamento decisório, mas na ratio decidendi.
Trata-se da relevante distinção entre a eficácia erga omnes da coisa
julgada material proveniente do controle concentrado de constitucionalidade e o
efeito vinculante atribuído, pelo artigo 927 do CPC-2015, aos fundamentos
determinantes do julgamento, em acolhimento da tese da transcendência dos
motivos determinantes ou do efeito transcendente dos motivos determinantes.
A respeito desta questão, pronunciou-se o Fórum Permanente de
Processualistas Civis por meio do Enunciado n.º 168, nos seguintes termos:
“Os fundamentos determinantes do julgamento de ação de controle
270

Redação concedida pela Emenda Constitucional n.º 45, de 30 de dezembro de 2004. Antes
disso, a Emenda Constitucional n.º 03, de 17 de março de 1993 atribuiu eficácia vinculante às
ações declaratória de constitucionalidade e de inconstitucionalidade.
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concentrado de constitucionalidade realizado pelo STF caracterizam a ratio
decidendi do precedente e possuem efeito vinculante para todos os órgãos
jurisdicionais”.
Referida construção teórica foi acolhida pelo Supremo Tribunal
Federal em diversos julgados, como nas Reclamações n.º 9.428271, 8.025272,
2.363273 e 1.987274. Ultimamente, no entanto, a Corte não vem admitindo a tese
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“Conforme já assentou esta Corte, os fundamentos ou motivos determinantes de decisão
proferida no âmbito de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, seja em sede
liminar, seja em pronunciamento definitivo, são dotados de eficácia vinculante transcendente
(art. 102, §2º, CF, e art. 28, § único, da Lei nº 9.868, de 10.11.1999), apta a ensejar, quando
evidenciada contrariedade de decisão, jurisdicional ou administrativa, ao entendimento firme
que ali se tenha firmado, a propositura da reclamação ao Supremo Tribunal Federal (art. 102,
inc. I, “l”, da CF), para fazer prevalecer-lhe a postura desrespeitada” (BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. Rcl. 9428, Tribunal Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, j. 10/12/2009, DJE
25/06/2010).
272
“Reclamação. Impugnação. Ato do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Eleição para o
cargo de Presidente. Alegação de Nulidade decorrente da não observância do universo dos
elegíveis. Alegação de descumprimento da decisão da ADI n. 3.566. Fraude à Lei. Fraude à
Constituição. Normas definidoras do universo de magistrados elegivéis para os órgãos diretivos
dos Tribunais. Necessidade de renovação dos quadros administrativos dos tribunais.
Determinação contida na segunda parte do artigo 102 da LOMAN. Condição de elegibilidade e
causa de inegibilidade. Reclamação julgada procedente. 1. Impugnação de ato do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região concernente à eleição para o cargo de Presidente daquele
Tribunal. 2. Discussão a propósito da possibilidade de desembargador que anteriormente
ocupou cargo diretivo por dois biênios no TRF da 3ª Região ser eleito Presidente. 3. Afronta à
decisão proferida na ADI n. 3.566 --- recepção e vigência do artigo 102 da Lei Complementar
federal n. 35 - LOMAN. 4. Desembargador que exerceu cargo de Corregedor-Geral no biênio
2003-2005 e eleito Vice-Presidente para o biênio 2005-2007. Situação de inelegibilidade
decorrente da vedação do art. 102, da LOMAN, segunda parte. 5. A incidência do preceito da
LOMAN resulta frustrada. A fraude à lei importa, fundamentalmente, frustração da lei. Mais
grave se é à Constituição, frustração da Constituição. Consubstanciada a autêntica fraus legis.
6. A fraude é consumada mediante renúncia, de modo a ilidir-se a incidência do preceito. 7. A
renovação dos quadros administrativos de Tribunais, mediante a inelegibilidade decorrente do
exercício, por quatro anos, de cargo de direção, há de ser acatada. 8. À hipótese aplica-se a
proibição prevista na segunda parte do artigo 102, da LOMAN. 9. O artigo 102 da LOMAN traça
o universo de magistrados elegíveis para esses cargos, fixando condição de elegibilidade
(critério de antiguidade) e causa de inelegibilidade (quem tiver exercido quaisquer cargos de
direção por quatro anos, ou o de Presidente). O universo de elegíveis é delimitado pela
presença da condição de elegibilidade e, concomitantemente, pela ausência da causa de
inelegibilidade. Normas regimentais de Tribunais que, de alguma forma, alterem esses critérios
violam o comando veiculado pelo artigo 102 da LOMAN. Pedido julgado procedente” (BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. Rcl 8025-SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Eros Grau, j. 09/12/2009, DJ.
06/08/2010).
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“1. 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 ADIn 1.662 – 9. Reclamação
que se julga procedente” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Rcl 2.363-PA, Tribunal Pleno,
rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/10/2003, DJ. 01/04/2005).
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da transcendência dos motivo determinantes275. Espera-se que o advento do
Código de Processo Civil de 2015 e a previsão do sistema brasileiro de
pronunciamentos judiciais vinculantes faça o Pretório Excelso retomar o rumo
no sentido do reconhecimento da eficácia transcendente aos motivos
determinantes dos julgamentos em sede de controle concentrado de
constitucionalidade.
No julgamento da ADIn n.º 3406/RJ, rel. Min. Rosa Weber, em
decisão datada de 29/11/2017 e ainda não publicada, o Tribunal Pleno do STF
indica ter retomado a adesão às teorias da transcendência dos motivos
determinantes e da abstrativização do controle difuso de constitucionalidade,
na linha do que se defende nesta pesquisa.
Conforme afirmado há pouco, a previsão de eficácia vinculante, de
qualquer parte da decisão, em relação a órgãos que integrem a estrutura de
Poder do Estado diferente daquele de qual a ordem provém, demanda
autorização
274

da

Constituição,

em

respeito

à

cláusula

da

separação,

“Reclamação – Cabimento – Afronta à decisão proferida na ADIn 1.662/SP – Sequestro de
verbas públicas – Precatório – Vencimento do prazo para pagamento – EC 30/2000 – § 2.º do
art. 100 da CF. 1. Preliminar. Cabimento. Admissibilidade da reclamação contra qualquer ato,
administrativo ou judicial, que desafie a exegese constitucional consagrada pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que a ofensa
se dê de forma oblíqua. (…) 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” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Rcl 1.987-DF, Tribunal Pleno, rel. Min.
Maurício Corrêa, j. 01/10/2003, DJ. 21/05/2004)
275
“RECLAMAÇÃO. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o
desrespeito a decisão proferida. Descabe emprestar-lhe contornos próprios ao incidente de
uniformização, o que ocorreria caso admitida a teoria da transcendência dos motivos
determinantes. Precedente: Reclamação nº 3.014/SP, Pleno, relator ministro Ayres Britto,
acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 21 de maio de 2010” (BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. Rcl 11.478-CE, Primeira Turma, rel. Min. Marco Aurélio, j. 05/06/2012, DJ.
21/06/2012); “O que pretende o Reclamante é valer-se desse instituto para exigir respeito aos
fundamentos determinantes externados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das
Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT, que não teriam sido
observados pela autoridade reclamada. No entanto, a questão referente à aplicação da teoria
dos motivos determinantes não está consolidada neste Supremo Tribunal, sendo exemplo
disso: Rcl 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe
31.1.2008; Rcl 5.365-MC/SC, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; Rcl
5.087-MC/SE, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007; e Rcl 3.014/SP, Rel.
Min. Ayres Britto, DJe 21.5.2010.Rcl 11.479, Min. Carmen Lúcia” (BRASIL. Supremo Tribunal
Federal. Rcl 11.479-CE, rel. Min. Carmen Lucia, j. 04/04/2011, DJ. 15/04/2011).
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independência e autonomia entre os poderes, plasmada no artigo 2º da Lei
Maior. Dessa forma, a eficácia vinculatória que deriva da ratio decidendi do
precedente que trata de controle concentrado de constitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal vincula tão somente os demais órgãos do próprio
Poder Judiciário.
O dispositivo não se refere expressamente às decisões do Supremo
Tribunal Federal em sede de controle difuso de constitucionalidade, mas a
vinculação a estas decisões será extraída do inciso V do artigo 927, como será
exposto adiante. Em razão da proximidade do tema, será aprofundada a
análise neste ponto.
O sistema difuso de constitucionalidade idealizado pela Carta Maior
deve vincular todos os juízes à interpretação constitucional concedida pelo
Pretório Excelso, na medida em que a Constituição lhe atribui a sua guarda.
Trata-se da tese de objetivação do recurso extraordinário, fortalecida pelo
requisito da repercussão geral, previsto no artigo 103-A da Constituição,
introduzido pela Emenda Constitucional 45/04 e regulamentado pela Lei n.º
11.418, de 19 de dezembro de 2006.
Decorre do judicial review o poder de todo magistrado, desde o
recém-ingressado na carreira (juiz substituto) até o mais experiente Ministro do
Supremo Tribunal Federal, verificar se o ato normativo encontra-se em
consonância com a Constituição. No entanto, os deveres de uniformização,
integridade e coerência exigem que o pronunciamento do órgão jurisdicional
incumbido de conceder a adequada interpretação da Constituição deva ser
seguido pelos demais juízes que compõem o sistema jurídico, pois de nada
adiantaria haver no sistema uma corte de superposição se suas decisões não
tivessem autoridade suficiente para se impor sobre os outros órgãos.
O curioso é constatar que, inegavelmente, adotamos o controle
difuso de constitucionalidade inspirado no modelo norte-americano sem, no
entanto, atentarmos para o fato de que a sua utilização nos Estados Unidos da
América pressupõe o manejo do stare decisis, vinculando-se, portanto, as
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cortes inferiores aos pronunciamentos jurisdicionais quanto ao controle de
constitucionalidade das Cortes Superiores.
Essa vinculação aos pronunciamentos jurisdicionais do Supremo
Tribunal Federal em sede do controle difuso de constitucionalidade passa por
uma necessária revisão do papel do Senado Federal neste tipo de controle de
constitucionalidade. A norma que se extrai do artigo 52 da Carta Magna, dessa
forma, não é mais o de suspender os efeitos da lei declarada inconstitucional,
mas o de dar publicidade à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em
controle difuso276. Ademais, mesmo que se suponha permanecer atribuído ao
Senado federal a competência de suspender os efeitos da lei declarada
inconstitucional, não se pode admitir que a omissão do Poder Legislativo retire
da decisão do Supremo Tribunal Federal sua imprescindível vinculatividade.
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“Deve-se observar, outrossim, que o instituto da suspensão da execução da lei pelo Senado
mostra-se inadequado para assegurar eficácia geral ou efeito vinculante às decisões do
Supremo Tribunal que não declaram a inconstitucionalidade de uma lei, limitando-se a fixar a
orientação constitucionalmente adequada ou correta. Isto se verifica quando o Supremo
Tribunal afirma que dada disposição há de ser interpretada desta ou daquela forma,
superando, assim, entendimento adotado pelos tribunais ordinários ou pela própria
Administração. A decisão do Supremo Tribunal não tem efeito vinculante, valendo nos estritos
limites da relação processual subjetiva. Como não se cuida de declaração de
inconstitucionalidade de lei, não há que se cogitar aqui de qualquer intervenção do Senado,
restando o tema aberto para inúmeras controvérsias. Situação semelhante ocorre quando o
Supremo Tribunal Federal adota uma interpretação conforme à Constituição, restringindo o
significado de certa expressão literal ou colmatando uma lacuna contida no regramento
ordinário. Aqui o Supremo Tribunal não afirma propriamente a ilegitimidade da lei, limitando-se
a ressaltar que uma dada interpretação é compatível com a Constituição, ou, ainda, que, para
ser considerada constitucional, determinada norma necessita de um complemento (lacuna
aberta) ou restrição (lacuna oculta – redução teleológica). Todos esses casos de decisão com
base em uma interpretação conforme à Constituição não podem ter a sua eficácia ampliada
com o recurso ao instituto da suspensão de execução da lei pelo Senado Federal. Mencionemse, ainda, os casos de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, nos
quais se explicita que um significado normativo é inconstitucional sem que a expressão literal
sofra qualquer alteração. Também nessas hipóteses, a suspensão de execução da lei ou do
ato normativo pelo Senado revela-se problemática, porque não se cuida de afastar a incidência
de disposições do ato impugnado, mas tão somente de um de seus significados normativos.
Não é preciso dizer que a suspensão de execução pelo Senado não tem qualquer aplicação
naqueles casos nos quais o Tribunal limita-se a rejeitar a arguição de inconstitucionalidade.
Nessas hipóteses, a decisão vale per se. Da mesma forma, o vetusto instituto não tem
qualquer serventia para reforçar ou ampliar os efeitos da decisão do Tribunal naquelas
matérias nas quais a Corte, ao prover ou não um dado recurso, fixa uma interpretação da
Constituição. Da mesma forma, a suspensão da execução da lei inconstitucional não se aplica
à declaração de não recepção da lei pré-constitucional levada a efeito pelo Supremo Tribunal.
Portanto, das decisões possíveis em sede de controle, a suspensão de execução pelo Senado
está restrita aos casos de declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo”
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4.335-AC, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j.
20/03/2014, DJ. 22/10/2014).
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Uma vez mais há de se destacado que no julgamento da ADIn n.º
3406/RJ, rel. Min. Rosa Weber, em decisão datada de 29/11/2017 e ainda não
publicada, o Tribunal Pleno do STF indica ter retomado a adesão às teorias da
transcendência dos motivos determinantes e da abstrativização do controle
difuso de constitucionalidade, na linha do que se defende nesta pesquisa.

3.2.2.3.b Súmulas Vinculantes

Trata-se de mais um pronunciamento judicial vinculante que antes
mesmo da previsão do Código de Processo Civil de 2015 já possuía referida
eficácia vinculatória atribuída por meio de norma de natureza constitucional,
conforme

se

depreende

do

artigo

103-A,

introduzido

pela

Emenda

Constitucional n.º 45/2004 e regulamentado pela lei 11.417, de 19 de dezembro
de 2006. Quanto ao inciso II do artigo 927 do CPC, portanto, não há
significativa inovação normativa oriunda desta previsão legal.
Há, no entanto, um ganho hermenêutico decorrente da inclusão da
súmula vinculante no rol previsto no Código de Processo Civil de 2015. Além
de conferir sistematicidade às hipóteses de vinculação, serve para destacar a
necessidade inelutável de se tratar as súmulas vinculantes segundo a teoria
dos precedentes, conforme estudado no capítulo anterior.
Disso decorre a necessidade de deixar de tratar as súmulas pelo seu
texto abstrato, mas de acordo com os casos que resultaram nos julgados que
ensejaram a edição da súmula, permitindo-se a busca pelas normas jurídicas
emanadas de cada julgamento das reiteradas decisões. Não obstante isso, é
recomendável que o Tribunal, quando da edição dos enunciados sumulares,
adote uma redação clara e objetiva com vistas a reduzir, ao máximo possível, a
abrangência de seu texto e, consequentemente, as dúvidas interpretativas277.

277

Não é demais recordar que a má utilização da Massima é um dos pontos negativos da
vinculação à jurisprudência uniforme na Itália, como abordado em passagem anterior desta
pesquisa.
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Para que se possa editar a súmula vinculante é necessário que haja
reiteradas decisões e controvérsia atual, assim entendido os casos em que
exista discussão contemporânea apta a ensejar insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos, acerca da validade, da interpretação e da
eficácia de normas constitucionais, sendo aprovada por dois terços de seus
membros.
As súmulas vinculantes, diferente das demais modalidades de
súmula, produzem efeitos também em relação à administração pública, direta e
indireta, em todas as esferas, razão pela qual se fez necessário a previsão
constitucional.

3.2.2.3.c Incidentes de Assunção de Competência e de Resolução de
Demandas Repetitivas e Recursos extraordinários e especiais pelo
procedimento de recursos repetitivos

Os artigos 947, §3º, 985 e 1.040 do CPC-2015 já atribuem força
vinculatória a estes pronunciamentos judiciais, sendo justificada sua previsão
no artigo 927, que estabelece um rol de pronunciamento judiciais vinculatórios,
para atribuir sistematicidade e ressaltar a necessidade de tratar estes
pronunciamentos judiciais segundo os ditames da teoria dos precedentes.
Desse modo, dever-se-á investigar sua ratio decidendi.
O sistema de julgamento de casos repetitivos, que nos termos do
artigo 928 do Código de Processo Civil de 2015 é composto pelos recursos
especial e extraordinário repetitivos e pelo incidente de resolução de demandas
repetitivas, fez-se necessário em função da explosão de litigiosidade,
conhecida como “processos de massa” ou “processos seriais”. Consiste esse
fenômeno na multiplicação de milhares, por vezes milhões, de processos em
que se discute a mesma questão jurídica278 e, em razão de envolverem partes
278

Em que pese a lei mencionar a exigência de multiplicidade de recursos ou processos
fundados em idêntica questão de direito, também se exige análise dos fatos subjacentes para a
investigação da similitude entre as causas jurídicas.
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distintas (em algumas situações, apenas uma das partes da demanda varia,
mantendo-se a mesma parte demandada quanto aos demais processos),
ensejam a propositura de inúmeras demandas autônomas e, respectivamente,
múltiplos recursos. Trata-se, em última medida, de um mecanismo de
adaptação do processo civil pátrio à sociedade do consumo do século XXI,
evitando-se que as Cortes Superiores tenham que repetir a tese jurídica
firmada em cada um destes feitos.
Percebe-se, então, que o julgamento do recurso cuja questão
jurídica se repete em milhares de outros processos deixa de importar apenas
às partes envolvidas naquele caso concreto. Os mesmos fundamentos que
legitimam a vinculação a pronunciamentos judiciais, como pontuado no
primeiro capítulo desta pesquisa, ensejaram a criação deste mecanismo,
especialmente a isonomia perante as decisões que envolvem casos
significativamente similares. Operou-se, dessa forma, uma coletivização do
processo.
Bem analisadas as razões de sua instituição, resta consignado que a
técnica do julgamento por amostragem279 reconhece implicitamente que as
decisões dos tribunais superiores não costumam ser respeitadas em nossa
praxe forense. Consiste o sobrestamento dos demais recursos em um paliativo
ao acúmulo de feitos a serem julgados pelos Tribunais Superiores, bem assim
à crise de insubordinação dos juízos inferiores.
De acordo com o inciso III do artigo 102 da Constituição Federal,
cabe ao Supremo Tribunal Federal a sua guarda, competindo-lhe julgar,
mediante recurso extraordinário, toda decisão que, em única ou última
instância, contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade
de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em
face da Constituição ou julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

279

“(...) quis-se evitar que o STF precisasse apreciar repetidas vezes a repercussão geral das
mesmas questões suscitadas pelos recorrentes. Adotou-se, então, procedimento a que não
soa mal a denominação de ‘recursos extraordinários por amostragem’” (BARBOSA MOREIRA,
José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 5. Rio de Janeiro: Forense,
2009, p. 618).
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Mais adiante, o inciso III do artigo 105 atribui ao Superior Tribunal de
Justiça a missão de julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única
ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar
tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência, julgar válido ato de governo local
contestado em face de lei federal ou der a lei federal interpretação divergente
da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Os recursos excepcionais possuem dupla função em nosso
ordenamento jurídico, pois serve de instrumento destinado a tutelar o interesse
da parte recorrente e, ao mesmo tempo, de tutela do Direito objetivo, ou da
unidade do Direito, mediante a decisão dos Tribunais Superiores.
Há de se compreender, portanto, que a Carta Magna atribuiu a estes
Tribunais Superiores a missão de consagrar o significado ou o sentido da
norma jurídica, justamente em razão da posição de cúpula que ocupam na
estrutura hierarquizada do Poder Judiciário280. Suas decisões, neste sentido,
deveriam ter, desde sempre e por determinação constitucional281, eficácia
vinculatória, por exercerem a função integradora do sentido da norma.
Como analisado no primeiro capítulo, o paradigma do póspositivismo nos legou a dissociação entre o texto da lei e a norma jurídica.
Diante disto, é possível que se extraia do mesmo texto legal mais de uma
norma jurídica. Superou-se, portanto, a concepção do formalismo teórico de
que as palavras da lei teriam um sentido próprio. Ao contrário, o texto da lei
não possui um significado que lhe seja intrínseco. Não há uma equiparação
perfeita entre o texto e a norma, compreendida como resultado da
interpretação daquele texto. A norma jurídica, nestes termos, é o sentido e não
o texto.
280

SILVESTRI, Elisabetta. Corti Supreme Europee: Accesso, filtri e selezione. In.: Le Corti
Supreme. Milano: Giuffrè, 2001. p. 110
281
Não deveria ser necessário, então, que a obediência aos julgados das Cortes Superiores
fosse estimulada por uma lei ordinária, de matriz infraconstitucional. Em que pese essa
desnecessidade, no entanto, não há qualquer inconstitucionalidade quanto ao ponto, sendo
mesmo estes dispositivos do código de processo civil entendidos como argumentos de reforço.
Neste sentido o enunciado n.º 314 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, segundo o
qual: “as decisões judiciais devem respeitar os precedentes do Supremo Tribunal Federal, em
matéria constitucional, e do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional
federal”.
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O Poder Judiciário passou a colaborar com o desenvolvimento do
Direito, agregando valor ao produto do Poder Legislativo, adequando-o aos
fatos e valores sociais. O Direito passa a ser compreendido como a comunhão
de esforços dos membros dos Poderes Legislativo e Judiciário.
Com a evolução da teoria da interpretação e a superação da
perspectiva cognitivista ou formalista, assume-se a ambivalência dos textos
legislativos e se admite, portanto, que coexistam decisões divergentes, porém
legítimas, com base em uma mesma lei. A interpretação deixa de constituir
investigação e declaração da norma contida na lei para significar valoração e
decisão a cerca do sentido que se deve atribuir à lei. Dessa forma é
possibilidade que exista dois ou mais resultados ou interpretações a partir de
um mesmo texto legal.
Ressalte-se que até que se dê a manifestação destes órgãos de
cúpula, pelo julgamento dos recursos excepcionais, há de ser admitido como
natural ao desenvolvimento do sistema jurídico que existam pronunciamentos
judiciais em sentidos diversos. Mas após o pronunciamento judicial vinculante
do Tribunal Superior competente, por razões lógicas, nenhum juiz ou tribunal
poderá dar solução diversa. É de se admitir, portanto, que os Tribunais
Superiores assumem a função de fechamento ou de definição quanto ao
significado da norma, orientando toda a sociedade em relação aos casos
futuros similares.
Neste cenário pós-positivista do Direito, a função dos Tribunais
Superiores não se limita ao controle da legalidade das decisões recorridas e
com o acerto da decisão que julga um caso já ocorrido, mas é incrementada
pela garantia da unidade do Direito através da definição do significado das
normas, ou seja, da adequada interpretação do Direito. A corte deixa de olhar
apenas para o passado e passa a olhar ao futuro, mediante a orientação das
condutas da sociedade.
Antes, a interpretação do Direito era apenas o instrumento da
solução do caso concreto, que consistia na finalidade de sua atuação. Agora,
operou-se uma guinada, vindo o julgamento do recurso que se relaciona a um
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caso concreto a servir de meio ou pretexto para a definição, pelo Tribunal
Superior competente, da adequada interpretação do Direito. Por conta dessa
dupla função exercida pelos recursos excepcionais, eventual desistência do
recurso representativo da controvérsia não impede que o Tribunal Superior
competente fixe o padrão decisório, proferindo o pronunciamento judicial
vinculante.
A eficácia vinculatória do julgamento dos recursos extraordinários e
especiais repetitivos é disciplinada pelo artigo 1.040 do Código de Processo
Civil de 2015. Trata-se da fixação de padrão decisório mediante o julgamento
de alguns casos concretos282, selecionados como paradigmas283 dentre os
vários recursos interpostos em casos jurídicos com idênticas questões de
Direito, com vistas à desejada uniformização, bem como à aceleração e
simplificação do julgamento dos recursos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Proferida

a

decisão de

afetação

dos recursos

paradigmas

representativos da controvérsia, incumbirá ao relator do recurso extraordinário
ou especial identificar, com precisão, a questão de direito a ser submetida a
julgamento; determinar a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional, sendo-lhe facultado requisitar aos presidentes dos tribunais
locais a remessa de um recurso representativo da controvérsia.
Conforme se vê da redação do artigo 1.038 do Código de Processo
Civil de 2015, o relator poderá solicitar ou admitir manifestação de pessoas,
órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância
da matéria e consoante dispuser o regimento interno; fixar data para, em
282

Art. 1.036, §1º: “O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal
regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que
serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins
de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso”. A escolha dos
recursos paradigmas realizada pelo tribunal de origem não vincula as Cortes de superposição,
sendo facultado ao relator do recurso extraordinário ou especial repetitivo que selecione outro
recurso que representem melhor a questão de direito controvertida.
283
De acordo com o parágrafo sexto do artigo 1.036, “somente podem ser selecionados
recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da
questão a ser decidida”, permitindo-se, que o recurso possa ter seu mérito analisado e, pela
abrangência da argumentação, que se profira a decisão quanto ao recurso com um exame
aprofundado de todos os argumentos a respeito da questão de direito subjacente.

200

audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e
conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento, bem
como requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia
e, cumprida a diligência, intimará o Ministério Público para manifestar-se.
Não se pode deixar de frisar, no entanto, que, conforme será
aprofundado a seguir, não se trata de mera faculdade do relator do recurso
extraordinário ou especial, mas, verdadeiramente, de um dever jurídico que
permita a intervenção, sempre que houver requerimento, de pessoas, órgãos
ou entidades com interesse na controvérsia ou de pessoas com experiência e
conhecimento na matéria, em que seja demonstrado a utilidade na intervenção
por conter novos argumentos a serem acrescidos.
Com efeito, trata-se de medida tendente a ampliar o debate,
assegurando um contraditório ampliado a respeito da questão de direito a ser
resolvida

por

meio

do

recurso

extraordinário

ou

especial

repetitivo,

possibilitando ao maior número possível de interessados que apresentem seus
fundamentos a respeito do objeto do recurso repetitivo, instruindo-o da forma
mais ampliada possível. Trata-se, a toda evidência, da consagração da
intervenção do amicus curiae no processo civil brasileiro.
O julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos
assume dupla finalidade, tanto para a definição da solução jurídica da causa
objeto do recurso quanto para as demais causas que versem sobre a mesma
questão de direito e, eventualmente, encontrem-se com tramitação suspensa.
Em razão desta eficácia pan-processual, o parágrafo 3º do artigo 1.038 exige
que a decisão-quadro contenha todos os fundamentos da tese jurídica,
devendo ser interpretado, como se aprofundará adiante, no sentido de abordar
todos argumentos relacionados à questão jurídica284.
Conforme consta do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de
2015, concluído o julgamento dos recursos paradigmas e publicado o acórdão,
284

A versão original do CPC-2015 determinava que o acórdão previsse todos os argumentos,
tanto os favoráveis quanto os contrários à conclusão firmada. A Lei 13.256/2016, no entanto,
retirou este dispositivo. Apesar disso, a exigência continua vigente, por força do parágrafo § 1º
do art. 489, que trata das regras que devem ser observadas para que se considerem
fundamentadas as decisões.
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este deverá ser aplicado aos demais casos que versem sobre a questão de
direito decidida, haja vista se tratar de um pronunciamento jurisdicional
vinculante. Desse modo, quantos aos processos que se encontram pendentes
de julgamento no próprio Tribunal superior, os órgãos colegiados os declararão
prejudicados ou aplicarão a tese firmada, conforme o acórdão recorrido tenha
sido proferido no mesmo sentido da orientação firmada pelo tribunal superior
ou em sentido divergente, respectivamente.
Em relação aos feitos que se encontrem ainda nos tribunais de
origem, a decisão paradigma do recurso afetado produz os seguintes efeitos: i.
negativa de seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados,
pelo presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem, se o acórdão
recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; ii. reexame, pelo órgão
competente, do julgamento proferido no caso sobrestado nas hipóteses em que
o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; e iii. os
processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o
curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior,
assegurando-se ao demandante que, caso a tese firmada seja contrária aos
seus interesses, desista da ação independentemente do consentimento do réu,
mesmo que este já tenha apresentado contestação285.
Conforme afirmado, o juízo a quo resta obrigado a seguir o acórdão
proferido pelo Tribunal superior em sede de recurso repetitivo, tendo em vista
que esta é uma das espécies de vinculação do sistema brasileiro de
pronunciamentos jurisdicionais vinculantes. Desta feita, na hipótese de
devolução do acórdão que se encontre em sentido diverso do acórdão
paradigma emitido pelo Tribunal Superior, o órgão competente em segunda
instância, deverá rever sua conclusão sobre o caso, somente se admitindo que
a decisão divergente seja mantida caso se demonstre fundamentadamente que
as causas são distintas, hipótese em que o recurso interposto será remetido ao
Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça.

285

Caso o réu não tenha, ainda, ofertado contestação, a lei processual dispensa o autor da
obrigação de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.

202

Ao lado dos recursos repetitivos e inspirados nos mesmos
fundamentos, compõe o sistema de causas repetitivas o incidente de resolução
de demandas repetitivas (IRDR), como se vê do artigo 928 do Código de
Processo Civil de 2015. Referido incidente possui a mesma pretensão de
elaborar um padrão decisório a ser aplicado nas inúmeras demandas
repetitivas286, assegurando, com isso, o tratamento isonômico às demandas
substancialmente semelhantes.
De competência287 dos tribunais de segunda instância, o Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas destina-se à fixação de um
pronunciamento

judicial

decisório

de

eficácia

vinculante,

verdadeiro

precedente, mediante o julgamento de um caso concreto que seja
representativo da controvérsia.
A lei processual prevê três requisitos cumulativos para que o tribunal
aceite o processamento288 do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, quais sejam: a efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de Direito; a existência de
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e a inexistência de afetação,

286

“Grande parte do volume de ações que tramitam no Judiciário brasileiro concerne a causas
ditas repetitivas. Vale dizer: ações entre sujeitos total ou parcialmente diversos, mas que
concernem a uma mesma questão de direito. Pense-se no caso em que milhares de
aposentados propõem ações individuais pretendendo receber um mesmo benefício
previdenciário; ou em que inúmeros contribuintes impugnam um mesmo imposto, por um
mesmo fundamento (p. ex., arguição incidental de inconstitucionalidade da lei instituidora desse
tributo). Em situações como essas, em cada uma das ações está se pleiteando um direito
próprio e inconfundível com os das outras demandas. Contudo, a questão jurídica a ser
enfrentada é a mesma. A rigor, há nesses casos pretensões de direitos homogêneos que estão
sendo defendidos em ações diversas” (WAMBIER, Luis Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso
avançado de processo civil, vol. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 725-726).
287
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas será distribuído ao órgão colegiado
que, nos termos do regimento interno do Tribunal local, possua competência para uniformizar
sua jurisprudência. No entanto, caso haja no caso concreto questão preliminar quanto à
constitucionalidade de lei ou ato normativo, a competência será, necessariamente do Órgão
Especial ou do Tribunal Pleno, em razão da exigência de reserva de plenário constante do
artigo 97 da Constituição Federal.
288
A decisão quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do IRDR é de
competência exclusiva do órgão colegiado indicado no regimento interno para julgamento do
incidente, vedando-se, portanto, que a decisão seja tomada de forma monocrática pelo relator.
Neste sentido o Enunciado n.º 91 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Cabe ao
órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas
repetitivas, sendo vedada a decisão monocrática”.
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perante o Tribunal Superior competente, de recurso repetitivo para definição de
tese sobre a mesma questão de direito289.
Não se admite, portanto, a instauração do Incidente de Resolução
de

Demandas

Repetitivas

em

caráter

preventivo,

sendo

exigido

a
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demonstração de efetiva multiplicação de processos

, nem mesmo se admite

a instauração de referido incidente para a resolução de questões que, exigindo
análise dos aspectos fáticos, fugiria da lógica de aplicação do sistema de
demandas repetitivas.
Também não será admitido o processamento de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas se a questão jurídica objeto do incidente
já houver sido posta para apreciação diante de tribunal superior pela
sistemática do recurso repetitivo. Como ambos os procedimentos destinam-se
à fixação de um pronunciamento jurisdicional vinculante, não haverá utilidade
no processamento do referido incidente, pois a eficácia da tese fixada em
recurso repetitivo abrangerá todo o território nacional, abrangendo, portanto, o
âmbito de circunscrição do Tribunal local onde se pretende instaurar o IRDR.
Para reforçar que este instituto não possui caráter preventivo, a lei
processual também exige que, além da multiplicidade de demandas ajuizadas,
haja efetivo risco de lesão à isonomia e à segurança jurídica, verificável nas
hipóteses em que se constata decisões em sentido divergente a respeito da
289

Há na doutrina quem sustente um quarto requisito: a pendência de julgamento de pelo
menos um processo perante o Tribunal. V. CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil
brasileiro. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017. Ainda nesse sentido consta o
Enunciado n.º 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “A instauração do incidente
pressupõe a existência de processo pendente no respectivo Tribunal”. Esta concepção chegou
a constar do Projeto de Código de Processo Civil aprovado na Câmara dos Deputados, mas
restou vencida no Senado Federal e não possui base normativa no Código aprovado. Para
maiores considerações a esse respeito: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de
resolução de demandas repetitivas: sistematização, análise e interpretação do novo instituto
processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 116-124.
290
Não se define, em lei, a quantidade necessária para que seja atingido este requisito da
efetiva repetição de processos. Caberá ao Tribunal definir se, diante do caso concreto, justificase a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Não se exige, ainda,
que o número de feitos distribuídos seja significativo, sendo suficiente para o enquadramento
na categoria de processos repetitivos que se possa deduzir, diante dos casos já distribuídos,
que aquela demanda possui uma probabilidade a se repetir futuramente. Neste sentido o
enunciado n.º 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “A instauração do incidente
de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de
processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da
isonomia e de ofensa à segurança jurídica”.
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mesma questão de direito. Nestes termos, se em determinado tribunal há uma
série de demandas que tratem da mesma questão jurídica, não haverá
utilidade, o que acarreta a ausência de interesse de agir, se todas os processos
sejam julgados no mesmo sentido. Nesta hipótese, o Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas não se justifica em função de que os seus
fundamentos legitimadores já estão se manifestando.
Deliberando o órgão colegiado pelo preenchimento dos requisitos de
admissibilidade, será instaurado o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, sendo o processo no qual se deu a instauração remetido ao órgão
que possua competência, nos termos do regimento interno do respectivo
Tribunal, para uniformização de jurisprudência. Determina a lei processual que
esta decisão que admite o IRDR seja objeto de ampla e específica divulgação e
publicidade, inclusive por registro eletrônico junto ao Conselho Nacional de
Justiça, permitindo-se que o maior número possível de pessoas e entidades
interessadas sobre a questão de direito a ser julgada pelo IRDR tenham ciência
e possam contribuir com a instrução deste incidente e, consequentemente, com
o pronunciamento jurisdicional vinculante a ser formado.
Assim como se passa com a admissão dos recursos extraordinários
e especiais repetitivos, todos os demais processos pendentes, individuais ou
coletivos, que tramitam perante o Tribunal local terão sua tramitação suspensa
mediante decisão do relator do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas. Admite-se, inclusive, que qualquer dos legitimados requeira ao
Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, conforme haja,
no caso concreto, questão constitucional ou infraconstitucional a ser resolvida,
que, visando à garantia da segurança jurídica, determine a suspensão de todos
os processos em curso no território nacional que versem sobre a questão
objeto do incidente já instaurado.
No que se refere ao desenvolvimento do incidente, destaca-se a
importância concedida pelo ordenamento jurídico em razão da sua gratuidade e
celeridade. Com efeito, determina o Código de Processo Civil que não serão
cobradas quaisquer custas processuais no incidente e que seu processamento
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e julgamento é prioritário, exceto em relação ao habeas corpus e aos
processos penais com réu preso.
As mesmas considerações feitas quando do estudo dos recursos
extraordinário e especial repetitivo a respeito das exigências de ampliação do
contraditório e de fundamentação adequada quando da formação do
pronunciamento judicial vinculante deve ser replicada neste ponto da pesquisa.
Deverá ser assegurado aos interessados, portanto, que intervenham no
processo, inclusive mediante a juntada de documentos, bem como solicitação
de diligências. O tema será aprofundado adiante quando da análise do
contraditório participativo como requisito de legitimidade do efeito vinculatório.
Caso haja a desistência ou o abandono da causa na qual o Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas tenha sido instaurado, o Ministério
Público assumirá a titularidade do incidente, e o padrão decisório será fixado
em tese, não produzindo efeitos portanto em relação ao caso concreto. Tratase de nova manifestação da concepção atual do processo civil que afirma a
primazia do interesse coletivo em face do individual.
Assim como se deu em relação ao recebimento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, também deve se conceder a mais ampla
divulgação e publicidade do resultado de seu julgamento, incluindo-se no
registro próprio do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal local, expressa
menção aos fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos legais a
eles relacionados. Tal medida se justifica em razão do caráter vinculante do
pronunciamento judicial proferido no referido incidente, devendo a tese jurídica
nele fixada ser aplicada nos demais feitos, tanto os que estavam em curso e
foram suspensos, quanto aqueles que venham a ser instaurados, que versem
sobre a mesma questão jurídica.
Para encerrar a análise do inciso III do artigo 927 do Código de
Processo Civil de 2015, deve ser abordada, ainda, a vinculação ao
pronunciamento judicial proferido quando do processamento do incidente de
assunção de competência, sendo este incidente instaurado na pendência de
processo a ser julgado pelo tribunal, seja mediante recurso, reexame
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necessário ou causa de competência originária, desde que envolva relevante
questão de direito, com significativa repercussão social, mas que não seja
objeto de múltiplos processos.
Trata-se de mecanismo processual a ser utilizado quando houver
relevante questão de direito que se manifesta em inúmeros processos, mas
que não podem ser considerados como demandas seriais em razão da causa
de pedir e o pedido serem distintos291. Havendo, portanto, efetiva repetição de
processos a respeito desta relevante questão de direito, o processamento do
Incidente de Assunção de Competência não deverá ser admitido por faltar
interesse de agir, sendo o procedimento adequado o do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas292.
A finalidade deste incidente é a prevenção ou a composição de
divergências jurisprudenciais no âmbito interno do tribunal, visando impedir
dissídio interpretativo mediante a fixação de um padrão decisório293. Percebase, portanto, mais uma distinção em relação ao Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, pois no Incidente de Assunção de Competência admitese a instauração do procedimento em caráter preventivo.
Solicitada a instauração do Incidente de Assunção de Competência,
o colegiado competente para o julgamento do processo perante o Tribunal
deliberará a respeito do preenchimento dos requisitos de instauração do
incidente. Sendo este admitido, o incidente será instaurado perante um órgão
291

É possível imaginar a instauração de um Incidente de Assunção de Competência para a
definição dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Evidentemente essa
questão jurídica é relevante e pode se manifestar em inúmeros processos, mas estes não
serão repetitivos pois a desconsideração costuma ser discutida incidentalmente às mais
variadas causas jurídicas, como as de família, empresarial, de dano ambntal, dentre outras.
292
Enunciado n.º 334 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Por força da expressão
‘sem repetição em múltiplos processos’, não cabe o incidente de assunção de competência
quando couber julgamento de casos repetitivos”.
293
Segundo Barbosa Moreira, o sistema jurídico pode conter dois tipos básicos de técnicas
voltadas à uniformização da jurisprudência: a da prevenção e a da correção da desarmonia das
teses jurídicas. O objetivo da prevenção consiste na fixação da tese antes de ser configurado o
dissídio jurisprudencial, evitando-se o risco de serem proferidas decisões divergentes. A
correção, ao seu turno, atua em situações nas quais a divergência já está instaurada, e
possibilita uma via para a revisão do julgado que se encontra em desacordo com o que foi
assentado como tese a ser seguida. Ainda segundo o autor, a conveniência de ser adotada
uma ou outra técnica de uniformização – ou até mesmo os dois expedientes – é de política
legislativa, tendo o direito brasileiro, historicamente, se valido de ambas as técnicas,
simultaneamente. V. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de
Processo Civil, vol. 5. Rio de Janeiro: Forense, p. 5.
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mais amplo, indicado pelo regimento interno do tribunal, que assumirá a
competência que antes era do órgão menos amplo e fará nova análise quanto
à presença dos requisitos.
Tal qual se passa com o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, também no Incidente de Assunção de Competência haverá o
julgamento de um caso concreto, que servirá como piloto para a estipulação da
tese jurídica, ou padrão decisório, que deverá ser observado em todos os
demais feitos que versem sobre a mesma questão jurídica.
De outro lado, assim como se deu em relação aos recursos
extraordinário e especial repetitivos e ao Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, também em relação ao Incidente de Assunção de Competência
deve ser assegurado, quando do julgamento da causa piloto e formação do
pronunciamento judicial vinculante, o respeito às exigências de ampliação do
contraditório e a fundamentação adequada. Neste sentido, o Enunciado n.º 201
do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Aplicam-se ao incidente de
assunção de competência as regras previstas nos arts. 983 e 984”, que
disciplinam o IRDR.

3.2.2.3.d Enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça

Os enunciados das súmulas de jurisprudência predominante do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça passam a possuir,
nos termos do inciso IV do artigo 927 do CPC-2015, eficácia vinculatória. Mas
sua utilização como pronunciamento judicial vinculante requer uma adequada
compreensão da teoria precedentalista, evitando-se, portanto, que as súmulas
sejam aplicadas de modo desconectado dos julgados que ensejaram sua
edição.
Como mencionado, a súmula não se confunde com os institutos do
precedente e da jurisprudência e consiste em um instrumento destinado à
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assegurar que o próprio tribunal se mantenha rente aos seus pronunciamentos
anteriores e que os julgamentos sejam simplificados ou facilitados294,
provocando um desafogo no judiciário.
Idealizada pelo Ministro Victor Nunes Leal295 e introduzida no
regimento interno do Supremo Tribunal Federal pela emenda de 28 de agosto
de 1963296, os enunciados das súmulas sempre tiveram eficácia meramente
persuasiva no Direito brasileiro, mesmo que em algumas situações,
especialmente em relação àquelas editadas pelos tribunais superiores,
possuíssem eficácia quase vinculante na prática em razão de sua aceitação
geral pelos operadores do Direito.
Consiste a súmula de um Tribunal na exteriorização da sua
jurisprudência dominante mediante a elaboração de enunciados ou verbetes
que condensam em um pequeno texto o entendimento do Tribunal a respeito
de certas questões de Direito que lhes foram submetidas. Cada verbete297,
portanto, representa um extrato que condensa a conclusão de diversos
pronunciamentos judiciais sobre a mesma questão jurídica.
Trata-se,

inegavelmente,

de

medida

tendente

a

conferir

previsibilidade quanto aos entendimentos consagrados dos tribunais. Não por
294

Segundo dispõem os artigos 102, § 4º, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e
o 124, do regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, a citação da súmula pelo número
correspondente dispensa, perante o tribunal, a referência a outros julgados no mesmo sentido.
295
Como não havia um método específico àquela altura para a identificação dos julgados aos
quais se faziam referência, os ministros reportavam-se aos mesmos mediante o testemunho de
sua participação nos julgamentos. Preocupado com sua capacidade de realizar esta função,
especialmente por cota de suas constantes falta de memória, o Ministro Victor Nunes Leal
passou a anotar, de forma sistematizada, os julgamentos dos quais participava. Foi este
compêndio que, posteriormente, veio a resultar nos primeiros enunciados da Súmula do
Supremo Tribunal Federal. Confira-se um testemunho do Ministro idealizador da Súmula: “juiz
calouro, com a agravante da falta de memória, tive que tomar, nos primeiros anos, numerosas
notas, e bem assim sistematizá-las, para pronta consulta durante as sessões de julgamento”
(LEAL, Victor Nunes. Passado e futuro da súmula do STF. Revista de Direito Administrativo,
n.º 145, 1981, p. 8).
296
Em sessão plenária de 13 de dezembro de 1963 foram aprovadas as primeiras trezentas e
setenta súmulas do Supremo Tribunal Federal, as quais começaram a vigorar no início do ano
judiciário de 1964. O primeiro adendo (Súmulas-STF nº 371-404) foi aprovado em 3 de abril de
1964; o segundo adendo (Súmulas-STF nº 405-438), em 1º de junho de 1964; o terceiro
adendo (Súmulas-STF nº 439-472), em 1º de outubro de 1964; o quarto adendo (Súmulas-STF
nº 473-551), em 8 de dezembro de 1969; e o quinto adendo (Súmulas-STF nº 552-600), em 15
de dezembro de 1976.
297
Na prática forense verifica-se uma confusão entre o todo, a Súmula de jurisprudência
dominante, e suas partes, seus diversos verbetes ou enunciados. Há entre eles, portanto, uma
relação de continência, sendo a Súmula o continente e os enunciados seus conteúdos.
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outra razão, o parágrafo primeiro do artigo 926 do CPC-2015 estimula a edição
de enunciados a respeito de sua jurisprudência dominante, na forma
estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno dos
respectivos tribunais. Ademais, a lei processual dispõe, em diversas passagens
de seu texto, quanto à influência que o enunciado sumular pode exercer no
processo civil, como se extrai, exemplificadamente, dos seguintes dispositivos:
artigo 496, §4º, inciso I, que trata da dispensa de remessa necessária quando a
decisão estiver em conformidade com súmula de tribunal superior; artigo 932,
incisos IV, alínea “a”, que permite ao relator abreviar o procedimento do
recurso se a decisão impugnada estiver em conformidade com súmula do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio
tribunal; artigo 932, incisos V, alínea “a”, que também permite ao relator
abreviar o procedimento do recurso, após facultada a apresentação de
contrarrazões, se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; e
1.035, parágrafo 3º, inciso I, que trata da admissibilidade de recurso
extraordinário, presumindo a existência do requisito da repercussão geral nos
casos em que se impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal.
Há, no entanto, uma utilização inadequada dos enunciados de
súmula, na medida em que a maioria dos operadores do Direito empreende
exclusivamente a uma análise do seu texto, desprezando por completo os
julgados que ensejaram a sua edição. São nestes, no entanto, que se
encontram as circunstâncias que levaram à formação daquele entendimento,
bem como os fundamentos que lhes deram suporte.
Os enunciados de súmula não devem ser tidos como normas
prontas e acabadas, não são enunciados gerais e abstratos que se aplicam
automaticamente. Deve-se evitar, portanto, cair na tentação de sua pretensão
universalizante e a consequente aplicação mecânica, como se fossem
independentes e autônomas em relação aos casos concretos que ensejaram
os diversos julgamentos que resultaram na sua edição. A adequada utilização
do

enunciado

sumular

pressupõe

sua

compreensão

como

atividade

hermenêutica, pois ele deve ser compreendido à luz das peculiaridades dos
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casos concretos, sob pena de continuarmos seguindo os mesmos equívocos
relacionados à aplicação das Massima na realidade forense italiana, conforme
narrado no capítulo segundo desta pesquisa.
Ciente desta mazela, o legislador exigiu dos tribunais, por meio do
parágrafo segundo do artigo 926 do CPC-2015, que, quando da edição de
enunciados de sua Súmula, se atenham às circunstâncias fáticas dos
precedentes que motivaram sua criação. Mesmo que bem intencionado, este
dispositivo deixa a desejar, pois o problema na utilização dos enunciados de
súmula não se limita à sua edição, mas principalmente em sua aplicação pelos
operadores do Direito.
A adequada utilização do enunciado de súmula passa pela sua
compreensão como elemento argumentativo, sendo exigida análise minuciosa
da íntegra dos pronunciamentos jurisdicionais que o formaram, assim como
dos que lhes seguiram, com vistas à extração dos seus fundamentos
determinantes, por imposição do dever de integridade. Nestes termos o
Enunciado n.º 166 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “A
aplicação dos enunciados das súmulas deve ser realizada a partir dos
precedentes que os formaram e dos que os aplicaram posteriormente”.
O regimento interno do Supremo Tribunal Federal disciplina a sua
súmula nos artigos 102 e 103, afirmando que esta será composta pela
jurisprudência assentada do Tribunal, devendo seus enunciados seguir o
procedimento de edição, revisão ou cancelamento previsto entre os artigos
354-A e 354-G.
Qualquer ministro pode propor a inclusão, modificação ou exclusão
de enunciado da súmula, o que resultará em deliberação específica do Plenário
da Corte dependendo a aprovação da proposta do voto da maioria absoluta de
seus membros. Trata-se, portanto, de um rito rígido, na medida em que exige
aprovação pela maioria absoluta dos membros do mais elevado órgão daquele
tribunal.
Quanto ao Superior Tribunal de Justiça, a questão vem regulada
entre os artigos 122 e 127 de seu regimento interno. No Tribunal da Cidadania,
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percebe-se uma ampliação das hipóteses de edição de enunciado sumular. De
acordo com o que consta no regimento, será objeto de súmula o julgamento
tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram a Corte
Especial ou cada uma das seções, em incidente de uniformização de
jurisprudência; também poderão ser inscritos na súmula os enunciados
correspondentes às decisões firmadas por unanimidade dos membros
componentes da Corte Especial ou da seção, em um caso, ou por maioria
absoluta em pelo menos dois julgamentos concordantes (art. 122, § 1º, do
RISTJ).
As hipóteses não param por aí: qualquer ministro poderá propor, na
turma, a remessa do feito à Corte Especial, ou à seção, para o fim de ser
compendiada em súmula a jurisprudência do tribunal, quando verificar que as
turmas não divergem na interpretação do Direito (art. 126, caput, do RISTJ);
igualmente, a Comissão de Jurisprudência poderá propor à Corte Especial ou à
seção que seja compendiada em súmula a jurisprudência do tribunal, quando
verificar que as turmas não divergem na interpretação do Direito (art. 126, § 3º,
do RISTJ).
A Corte Especial ou a Seção deliberarão sobre a proposta,
dependendo a aprovação do voto da maioria absoluta dos seus membros.
Compete às Seções a formulação de enunciados à respeito da jurisprudência
assente em suas respectivas turmas, ao passo que a Corte Especial possui
atribuição para tratar dos enunciados que se relacionem à jurisprudência
uniforme em questões jurídicas comuns às Seções.

3.2.2.3.e Decisões dos órgãos de cúpula dos Tribunais

Consiste o inciso V do artigo 927 em dispositivo de difícil
interpretação que reclama uma análise de todo o trâmite do projeto de lei que
resultou no Código de Processo Civil de 2015. Segundo seu texto, os juízes e
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os tribunais estão vinculados a observar “a orientação do plenário ou do órgão
especial aos quais estiverem vinculados”.
A adequada compreensão deste texto, como assinalado, requer a
análise evolutiva do projeto que culminou na aprovação da lei 13.105/2015.
Segundo o artigo 847, inciso IV, do anteprojeto elaborado pela comissão de
juristas designada pelo Senado Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e dos demais tribunais superiores deveriam nortear as decisões de
todos os tribunais e juízos singulares do país, de modo a concretizar
plenamente os princípios da legalidade e da isonomia. Referido enunciado
textual não sofreu modificação quando da aprovação do projeto de lei do
Senado Federal n.º 166 de 2010 sitiando-se, nesta altura, no artigo 882, inciso
IV.
Na

Câmara

dos

Deputados,

o

tratamento

do

sistema

de

pronunciamentos judiciais vinculantes foi aperfeiçoado, como um todo, e,
especificamente quanto a este ponto, não se deu de forma diversa. Os
pronunciamentos judiciais vinculantes que constam nos incisos I a IV do artigo
927 do Código de Processo Civil de 2015, encontravam-se nos incisos I a III do
artigo 521 do projeto de lei n.º 8.046/2010 da Câmara dos Deputados. E,
segundo o inciso IV deste dispositivo do projeto, que é o que interessa de perto
nesta quadra: “não sendo a hipótese de aplicação dos incisos I a III, os juízes e
tribunais seguirão os precedentes: a) do plenário do Supremo Tribunal Federal,
em controle difuso de constitucionalidade; e b) da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional”.
Percebe-se a olhos nu, que a redação final do Código de Processo
Civil de 2015 quanto ao ponto – e isto se estende, lamentavelmente, a todo o
sistema de pronunciamentos judiciais vinculantes – sofreu um significativo
empobrecimento dogmático. Mas o intérprete não de se curvar, nem mesmo se
contentar em lamentar o que não existiu, mas construir argumentativamente as
normas jurídicas constitucionalmente adequadas para que sejam aplicadas aos
casos concretos.
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Como cediço, compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da
Constituição sendo-lhe incumbido a definição da interpretação de seus
enunciados textuais. Ao Superior Tribunal de Justiça, paralelamente, compete
a última palavra a respeito da interpretação das normas infraconstitucionais.
Sendo o nosso Poder Judiciário estruturado de forma hierárquica, conforme
assentado anteriormente nesta tese, decorre mesmo da eficácia vertical própria
do sistema de pronunciamentos judiciais vinculantes que as decisões

dos

Tribunais Superiores, que ocupam a cúpula desta estrutura, quanto às
respectivas competências constitucionais, devem ser seguidas pelos demais
órgãos jurisdicionais que estão a eles vinculados e sediados em um nível
inferior na referida estrutura.
Esta situação estava mais clara no anteprojeto do Senado Federal e
nos projetos de lei do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Na
redação final do Código de Processo Civil de 2015, não se pode olvidar que
esta ideia não reluz de forma cristalina. No entanto, como é de todos sabido,
não se faz necessário que texto de lei elaborado com clareza para que se
cumpra norma constitucional já que este diploma possui, desde muito, força
normativa direta.
Portanto, outra não pode ser a norma jurídica que se concretiza do
texto do inciso V do artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015, senão a
que todos os órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário brasileiro restam
vinculados às decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle difuso de constitucionalidade e da Corte Especial298 do Superior
Tribunal de Justiça a respeito de matéria infraconstitucional, bem como a dos
Tribunais dos Estados no que toca ao direito local.

298

Segundo Lucas Buril de Macêdo, a atribuição do efeito vinculatório deveria ser expandida
também às decisões proferidas pelas seções especializadas do Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista que a competência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é, nos
termos do artigo 11 de seu Regimento Interno, reduzida. Além deste fator, aduz que a
justificativa de criação das Seções consiste justamente na especialização das matérias
apreciáveis e que seria um contrassenso atribuir eficácia vinculatória apenas a um órgão cuja
competência é genérica. V. MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito
processual civil. 2. ed., rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodium, 2017, p. 517. Em que pese
ser atraente os argumentos, com eles não se concorda em razão do limite do texto. Trata-se,
portanto, de medida a ser reinvindicada na sede própria, a alteração legislativa do texto do
inciso V do artigo 927 do Código de Processo Civil.

214

3.3 Dos requisitos de legitimidade dos pronunciamentos judiciais
vinculantes

Este tópico se destina a analisar os elementos indispensáveis para
que se produza o efeito panprocessual próprio da universalização da regra
jurídica que conste dos pronunciamentos judiciais vinculantes de modo legítimo
e adequado ao modelo constitucional de processo.
Como sabido, os atos do Poder Público praticados em um Estado
Democrático de Direito, não devem se limitar ao preenchimento do requisito da
legalidade, assim entendida a sua conformação formal com o Direito, mas
precisam também do atributo da legitimidade299, aferível mediante a simetria
em relação aos valores da sociedade a qual se dirige (substantive due process
of law) e no atual estágio de desenvolvimento jurídico, a atividade jurisdicional
só pode ser pensada em termos de um Estado no qual os atos de poder são
justificados. Com efeito, o Estado Constitucional possui dois corações políticos:
ele é democrático e de Direito.
Se a legalidade tem como parâmetro a compatibilidade com as
normas do Direito vigente, a legitimidade assume um viés fundante ao se
relacionar com a forma adequada de produção do Direito300. Neste sentido,
299

“Recurso Extraordinário. Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais.
Artigo 118, §3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Militar. 1. A garantia constitucional
estatuída no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões
judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado democrático de direito e,
por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício
do direito de defesa. 2. A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce ao arbítrio
do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação. 3. A lavratura do acórdão dá
consequência à garantia constitucional da motivação dos julgados. 4, Recurso Extraordinário
conhecido e provido” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 540.995/RJ, Primeira Turma, rel.
Min. Menezes Direito, j. 19/02/2008, DJe 02/05/2008).
300
“Quando dizemos que um determinado ato jurídico é ilegal, queremos dizer que é contrário
à legislação vigente. A legalidade é, pois, a adequação dos atos jurídicos, quer sejam
contratos, decretos ou decisões judiciais, aos ditamos legais existentes num dado tempo e
lugar. O mesmo não se pode dizer em relação à legitimidade, pois tal atributo da norma jurídica
não se refere à sua adequação a preceitos legais que lhe são hierarquicamente superiores,
numa concepção kelseniana da pirâmide jurídica. Quando se fala em determinado ato jurídico
é legítimo, pensa-se, comumente, na sua fonte de elaboração: se dispunha de poderes para
tanto e se constitui manifestação inequívoca da vontade daqueles que o geraram. Assim, a
legitimidade relaciona-se com a fonte geradora do Direito, no sentido de se saber se a norma
produzida condiz efetivamente com a vontade daqueles que poderiam elaborá-la e se haveria
fundamento para a sua edição. Poderíamos dizer que, enquanto a legalidade é um fenômeno
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cumpre destacar a previsão constitucional quando afirma que “[t]odo o poder
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente” (art. 1º, parágrafo único, CRFB/88).
Assim,

sendo

o

exercício

da

função

jurisdicional

e,

mais

especificamente, o manejo de pronunciamentos judiciais vinculantes um nítido
ato de definição do Direito e, consequentemente, manifestação de poder do
Estado,

torna-se

imprescindível

que

seja

assentado

sua

justificação

democrática, mais precisamente seu viés participativo301. Efetivamente, é
imperioso voltar a destacar que atualmente o exercício da democracia não
pode mais ser reduzido ao modelo representativo, como pontuado pela Lei
Maior no parágrafo único do artigo 1º. Com isso, a democracia passa por uma
necessária releitura: a representação do povo passa a ser insuficiente302 e
dividir espaço com a participação dos cidadãos303.

jurídico, de respeito à ordem legal estabelecida, a legitimidade é um fenômeno metajurídico,
referente ao fundamento da ordem jurídica estabelecida” (MARTINS FILHO, Ives Gandra da
Silva. A legitimidade do direito positivo: direito natural, democracia e jurisprudência. Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 1992. p. 11).
301
“[n]o princípio da soberania popular, segundo o qual todo o poder do Estado vem do povo, o
direito subjetivo à participação, com igualdade de chances, na formação democrática da
vontade, vem ao encontro da possibilidade jurídico-objetiva de uma prática institucionalizada de
autodeterminação dos cidadãos. Esse princípio forma a charneira entre o sistema dos direitos e
a construção de um Estado de direito” (HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia entre
facticidade e validade. Trad. bras. de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1997. vol. 1, p. 212).
302
Citando Norberto Bobbio, Darci Guimarães Ribeiro e Felipe André Scalabrin apresentam as
seguintes promessas descumpridas pela democracia representativa: “a) a vontade geral como
centro de poder – a realidade social demonstrou que não existe apenas um foco de força
política, como pretendiam os idealizadores da democracia, de sorte ser impossível alcançar
uma única vontade geral, já que efetivamente existem, de fato, diversos núcleos de poder que
coexistem; b) contenda de interesses – o representante deveria apenas buscar os interesses
de toda a coletividade, mas, de fato, busca os interesses daqueles que o colocaram no poder;
c) a manutenção das oligarquias; d) o espaço limitado – apesar de ser agora ampla a
quantidade de votantes, seu espaço de inserção no discurso político ainda é ínfimo, daí a crise
estar em “onde se vota”, ou seja, em definir quais os momentos em que o povo é efetivamente
chamado a se manifestar sobre determinado tema; e) a persistência de um poder invisível – a
noção de que existem, ainda, instituições e órgão que agem nas sombras, sem publicizar seus
atos, atuando com intenções duvidosas; e, por fim, f) o problema da cidadania – o cidadão, a
partir da possibilidade de atuar através da democracia, aprenderia, e se transformaria em um
cidadão ativo e participante, que se engajasse na prática política – o que não apenas não
aconteceu como se procedeu ao inverso: as democracias mais consolidadas têm por
característica um povo apático e desinteressado” (RIBEIRO, Darci Guimarães; SCALABRIN,
Felipe André. O papel do processo na construção da democracia: para uma nova definição da
democracia participativa. Scientia Iuris, Londrina, v. 13, p. 155-168, nov. 2009, p. 160).
303
De acordo com Peter Häberle: “’Povo’ não é apenas um referencial quantitativo que se
manifesta no dia da eleição e que, enquanto tal, confere legitimidade democrática ao processo
de decisão. Povo é também um elemento pluralista para a interpretação que se faz presente de
forma legitimadora no processo constitucional: como partido político65, como opinião científica,
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A democracia participativa304 é materializada no processo, que
passa a servir como instrumento destinado a permitir a efetivação dos Direitos
fundamentais assegurados na Constituição, assumindo a própria garantia de
amplo e irrestrito acesso à justiça prevista no inciso XXXV do artigo 5º da Lei
Maior nítida feição democrática, ao permitir que toda e qualquer pessoa, no
sentido mais amplo da palavra, busque no Judiciário a concretização de seu
interesse.
Mas, se o sistema processual cria mecanismos de abreviação
procedimental e vinculação a pronunciamento judicial formado em outro
processo, torna-se imperioso que haja uma compensação sistêmica a respeito
da participação democrática305 quando da formação deste pronunciamento que
produzirá efeitos panprocessuais. Há, portanto, uma inafastável necessidade
de reequilíbrio do sistema, como será abordado adiante.
Trata-se, portanto, de se analisar os requisitos exigíveis pelo
ordenamento jurídico para que se possa produzir legitimamente o efeito
vinculatório em relação aos fundamentos determinantes daquela decisão
prolatada em relação a terceiros.
E esses requisitos são de três ordens: publicidade ampliada,
fundamentação analítica e contraditório substancial. Será analisado, neste item
da pesquisa, cada um desses requisitos para a legítima atribuição do efeito
vinculatório aos fundamentos determinantes dos pronunciamentos judiciais
destacados pelo ordenamento jurídico e que acabaram de ser analisados.
como grupo de interesse, como cidadão” (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – A
sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: Contribuição para interpretação pluralista e
“procedimental” da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Revista Direito Público, vol.
60, nov./dez. 2014, p. 40).
304
“A transposição do modelo tradicional da democracia representativa para o paradigma da
democracia participativa e deliberativa impôs ao direito público a criação e o desenvolvimento
de instrumentos que permitissem incrementar a participação do indivíduo nos processos de
tomada de decisão estatal” (CABRAL, Antônio do Passo. Os efeitos processuais da audiência
pública. Boletim Científico. Escola Superior do Ministério Público da União. Brasília, ano 6,
n.º 24/25, p. 41-65, jul./dez. 2007, p. 41).
305
A respeito da democracia como forma de inclusão, mediante participação: “A democracia
justifica-se a partir do povo, deve servir ao povo ativo, ao povo enquanto instância de atribuição
e ao povo-destinatário, quer dizer, aos titulares dos direitos eleitorais, acrescidos de todos os
cidadãos, acrescidos de todas as pessoas no âmbito do seu ordenamento constitucional. A
democracia é a forma estatal da inclusão. A democracia é um direito positivo de todo e
qualquer ser humano” (MÜLLER, Friederich. Democracia e exclusão social em face da
globalização. Revista Jurídica, Brasília, v. 7, n. 72, p.01-10, maio, 2005, p. 9).
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3.3.1 A publicidade ampliada como requisito para a legítima atribuição da
eficácia vinculatória

Segundo consta do parágrafo quinto do artigo 927, é dever do
Tribunal que formou o pronunciamento judicial vinculante conceder-lhe a
devida publicidade, os organizando por questões jurídicas para facilitar o
acesso pela parte interessada e divulgando-os, preferencialmente, através da
internet306. Felizmente, os principais tribunais já vem adotando esta prática, de
forma que pode ser considerada como satisfatoriamente atendida a exigência
de ampla publicidade.
Conforme abordado anteriormente, a cognoscibilidade do Direito é
um requisito essencial da segurança jurídica e do Estado de Direito, pois é
elementar que os cidadãos possam ter conhecimento das normas jurídicas as
quais se submetem. Outro não é o sentido do dever constitucional de
publicidade previsto nos artigos 37 e 93, IX, da Carta Magna.
Tendo sido afirmado que no paradigma do pós-positivismo, do
neoconstitucionalismo e da teoria da argumentação jurídica alguns enunciados
textuais precisam ser complementados mediante a concretização das normas
jurídicas empreendidas pelo Poder Judiciário e diante da instituição de um
sistema de pronunciamentos judiciais vinculantes, resta evidente que também
esses pronunciamentos judiciais vinculantes precisam se tornar públicos e
acessíveis para que possam produzir legitimamente seus regulares efeitos.
Conforme mencionado, no common law há um repertório próprio
destinado à análise dos precedentes formados ao qual se somam artigos
306

O artigo 979, como destacado quando da análise do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, também se refere ao dever de publicidade ampliada. Seria natural que se
concedesse interpretação sistematizada a este dispositivo para que ele abarcasse também os
julgamentos de recursos repetitivos, especialmente em razão do microssistema de causas
repetitivas inaugurado pelo artigo 928 do CPC, o que faz com que as disposições acerca de um
de seus integrantes devem ser usadas para integrar a normatização dos demais. Tal
empreitada é desnecessária, no entanto, pela previsão do §5º do artigo 927, uma vez que este
dispositivo é regra geral a abranger todas as modalidades de pronunciamentos judiciais
vinculantes.
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jurídicos de profissionais especializados na matéria, com o fito de analisar a
íntegra do julgamento e extrair sua ratio decidendi. Na realidade brasileira,
pode ser mencionada a progressiva importância que se vem atribuindo aos
informativos dos principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça. Outros tribunais, como exemplificativamente o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, também disponibilizam
constantes ementários de suas principais decisões, divididos em diversos
ramos do Direito.
Além da divulgação, também o acesso e a pesquisa devem ser
facilitados para que se possa afirmar que o requisito da publicidade resta
assegurado. Pode ser destacada a relevância do acesso à íntegra307 dos
julgados, para que seja possível interpretar a regra jurídica a ser
universalizada. Adiante será exposto que trabalhar com pronunciamentos
judiciais vinculantes não pode ser confundido com a mera leitura da ementa do
julgado, fazendo-se imprescindível a leitura da decisão em sua totalidade. De
nada adiantaria, portanto, conceder ampla publicidade aos informativos dos
Tribunais Superiores a respeito de suas principais decisões se o acesso à
íntegra do julgado fosse restringido. Seria obviamente ineficiente que
soubéssemos da formação de um pronunciamento judicial vinculante, mas não
soubéssemos o que ele significa, o que ele obriga.
Além da cognoscibilidade do Direito, o que já seria suficiente para
que se exigisse a publicidade dos pronunciamentos judiciais vinculantes
formados, há ainda um relevante elo de ligação entre a publicidade e o efetivo
contraditório participativo pelos destinatários. Conforme será visto adiante, o
manejo dos pronunciamentos judiciais vinculantes é argumentativo, sendo
incumbido aos sujeitos que dele fazem uso que com ele dialoguem no sentido
de apresentar a interpretação que lhe é concedida, seu significado jurídico,
bem como as razões que justifiquem sua aplicação ou a necessidade de sua
distinção ou superação diante do caso concreto posto a julgamento. Mas, como
seria possível este uso argumentativo se os sujeitos do processo não tivessem
conhecimento de sua existência ou de seu conteúdo?
307

Recorde-se a crítica feita ao sistema processual italiano, onde as decisões judiciais são
parcamente publicadas mediante divulgação de um mero resumo.
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Insta destacar que o sistema processual brasileiro vem atendendo
satisfatoriamente este requisito da publicidade, devendo ser mencionado, além
dos informativos de jurisprudência já abordados, que os principais tribunais
disponibilizaram em seus portais na internet um campo próprio para busca de
pronunciamentos vinculantes, tanto os já formados quanto aqueles em
construção308.

3.3.2 A fundamentação analítica como requisito para a legitima atribuição
da eficácia vinculatória

3.3.2.1 A função do juiz como intérprete concretizador das normas
jurídicas

Conforme abordado no primeiro capítulo desta pesquisa, as teorias
do Direito e da norma jurídica experimentaram uma migração da postura
positivista em direção ao pós-positivismo o que resultou, no campo da
interpretação jurídica, um movimento pendular entre as concepções formalistas
e antiformalistas, como será analisado.
Perspectiva formalista da interpretação é aquela em que o intérprete
deve se limitar a descobrir a norma que encontra-se encapsulada no enunciado
textual do dispositivo. Trata-se de ato destinado a conhecer o sentido da
308

Mencione-se, exemplificativamente: No STF é possível realizar busca específica de
pronunciamentos
judiciais
vinculantes
no
campo
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp, onde se vê como
critérios de busca, dentre outros: Proposta de Súmula Vinculante, Súmulas Vinculantes,
Súmulas, Teses de RG, Teses de Controle Concentrado; No STJ é possível realizar busca
específica de pronunciamentos judiciais vinculantes no campo http://www.stj.jus.br/SCON/,
onde constam, dentre outros, as seguintes opções: Jurisprudência em Teses, Repetitivos e
IAC, Repetitivos Organizados por Assunto, Súmulas do STJ; No CNJ a busca pode ser
efetuada
no
seguinte
espaço:
http://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=Q
VS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos; e No TJ/RJ criou-se um campo
onde são disponibilizadas informações sobre pronunciamentos judiciais vinculantes tanto do
STF,
como
do
STJ
e
do
próprio
TJ/RJ,
como
se
vê
em
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/bancoconhecimento/jurisprudencia/precedentes1.
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norma, que já estava dado, sendo previamente constituído pelo legislador. A
atividade do intérprete era meramente descritiva de sua descoberta. Interpretar
envolveria ato de conhecimento, daí porque esta compreensão a respeito da
teoria do Direito e da norma jurídica também é chamada de concepção
cognitivista.
Referida proposição a respeito da função da norma jurídica e do
Direito reinou durante o período da Revolução Francesa e da constituição do
Estado de Direito. Como exposto, a intenção era mesmo a contenção do abuso
de poder pelo monarca, submetendo-se todos ao império do Direito e
atribuindo-se absoluta certeza ao ordenamento jurídico, por intermédio da
afirmação de que o texto detém um único sentido possível, sendo valorizada
sua carga literal, que já conteria a norma jurídica a ser aplicada.
Nestes termos, aos juízes era vedado o exercício da interpretação
do texto da lei, que deveria ser aplicado “às cegas”. Essa proibição tinha nítida
intenção de atribuir um elevado grau de segurança jurídica, mais precisamente,
de previsibilidade quanto ao sentido das normas jurídicas. Além da segurança
jurídica, havia também a preocupação em assegurar o tratamento igualitário
mediante a aplicação mecânica do texto da lei, sem interpretação pelo
magistrado.
A preocupação era centrada na instituição de técnicas jurídicas que
fossem aptas a conter a arbitrariedade, a subjetividade e a parcialidade no
exercício de poder pelo Estado. Com isso, quando da instituição do Estado de
Direito, que exige um governo do Direito e não dos homens como forma de
limitação dos poderes, institui-se a técnica de aplicação mecânica e objetiva
dos textos jurídicos aos casos submetidos a julgamento. A vedação à
interpretação se deu por desconfiança que os juízes agissem em sentido
contrário ao da Revolução através da determinação de aplicação da lei através
do método lógico-subsuntivo.
Esta ideologia estática tinha como fundamento teórico a estrita e
rígida separação entre os poderes do Estado de Direito que se criava. Com
efeito, tendo o Legislativo se ocupado de atribuir sentido à norma no ato de sua
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edição, os futuros operadores do Direito que com ela viessem a travar contato,
primordialmente os juízes, deveriam se limitar a descobrir este significado pelo
manejo do sentido literal das palavras. Esta operação baseada na lógica formal
era operacionalizada pela técnica do silogismo e da subsunção.
Outra característica marcante da interpretação formalista, além do
aprisionamento da norma em seu texto, consiste na univocidade de sentido e,
sendo o enunciado linguístico sujeito a apenas uma interpretação, haveria uma
única resposta correta ou um único sentido correto a ser atribuído ao texto.
Para cada texto, uma, e apenas uma, norma possível, ou apenas uma norma
correta, verdadeira.
A principal doutrina que defendeu esta concepção a respeito do
Direito e de sua interpretação foi a École de l’Exégèse, que no início do século
XIX309, pregava a identificação do Direito com o conjunto de textos legais
constantes no monumento legislativo preponderante daquela época, os
códigos. A aplicação do Direito, como visto, dava-se de modo lógico-analítico,
mediante dedutivismo e silogismo. O juiz se limitava a desempenhar uma
função absolutamente declaratória, pela descoberta do sentido unívoco do
texto atribuída pelo legislador. A célebre figura de imagem denota ser o juiz a
boca que tão somente pronuncia as palavras da lei.
A escola da exegese defendia, portanto, uma interpretação passiva
e mecânica dos juízes em relação ao Código Napoleão, que se transforma, a
um só tempo, na única fonte do Direito e no único critério normativamente
válido das decisões judiciais. Com efeito, em razão da pretensa ausência de
vagueza, de lacunas e de ambuiguidades quanto aos textos jurídicos que
compõem os códigos, estes são tidos por completos e coerentes, logo
autossuficientes. O legalismo exegético recusava validade de qualquer outro
critério para além do seu teor literal.

309

A escola da exegese experimentou três fases em sua trajetória: a. os primórdios (1804 a
1830) – edição do Código Civil francês, código Napoleão; b. o apogeu (de 1830 a 1880) – ; c.
o declínio (de 1880 até próximo de 1900 - François Geny, Méthode d’interpretation et sources
en droit privé positif, de 1899).
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Além da Escola da Exegese, podem ser citadas, ainda, outras
matrizes que se dedicaram a propagar este mesmo referencial formalista que
limita a atividade do intérprete à declaração do objeto descoberto. É o que se
passou com a Escola Histórica do Direito que combatia o racionalismo
iluminista, mais precisamente a sua abstrata autonomia construtivista, por meio
da afirmação de uma natureza histórica, a Volksrecht, constitutiva da realidade
humana e de suas manifestações culturais. Portanto, o Direito não se originava
da lei, mas da convicção jurídica comum do povo alemão. O maior propulsor da
ideia de Direito como o espírito do povo foi Savigny.
Permanece a matriz formalista ancorando o raciocínio jurídico dos
adeptos da Escola Histórica do Direito, pois se o Direito é sempre derivado
convicção jurídica comum do povo alemão, esta veio a substituir o código em
relação à Escola da Exegese. O Direito continua sendo um elemento pronto e
acabado, competindo ao intérprete tão somente a tarefa de descobri-lo ou de
conhecê-lo.
A lei alemã apenas expressava o Direito do povo, que preexistia,
devendo o juiz concentrar seus esforços para, diante de determinado contexto
social, descobrir o Direito, que, portanto, não seria permeado pela vontade do
legislador em dizer o que o constitui, mas seria aquilo que o juiz reconhecesse,
mediante a apreensão de um sentido preexistente devidamente sistematizado
doutrinariamente, como o Direito historicamente constituído de um povo.
Veio a Escola Histórica do Direito a ser sucedida pela doutrina da
Jurisprudência dos Conceitos, Begriffsjurisprudenz, dedicada à estruturação de
um sistema lógico e fechado formado por conceitos e guiado pelo formalismo
conceitual rígido. Puchta, discípulo de Savigny, defendia que as normas e
decisões jurídicas poderiam ser deduzidas de conceitos e que o Direito poderia
ser reconduzido a uma pirâmide de conceitos construídos segundo a lógica
formal. Assim, o Direito pode ser visto como um objeto de conhecimento,
produto de dedução científica que é trazido à luz das normas ocultas no
espírito jurídico nacional. Diferenciava-se da Escola Histórica do Direito por
reconhecer a abstração da ciência jurídica, desprendida das realidades social,
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política e moral. O formalismo jurídico encontra na Jurisprudência dos
conceitos um terreno fértil para utilização do método lógico-dedutivo.
No common law, esta ideia formalista chegou a ser propagada por
Jeremy Bentham, defensor dos ideais iluminista afirmados pela Revolução
Francesa, especialmente a viabilidade do estabelecimento de leis racionais
universalmente válidas. A Analytical Jurisprudence pregava, nestes termos, a
reforma do sistema jurídico inglês para que se introduzisse o modelo
codicístico, baseado na razão humana e na autoridade do Parlamento.
Referida concepção veio a ser aceita por alguns pensadores, como Blackstone
e Austin, mas, como sabido, não foi a opção acolhida por aquela família
jurídica.
As teorias formalistas do Direito, no que se refere à sua
interpretação, ao afirmarem que a decisão judicial consiste na consequência
lógica da aplicação do dispositivo legal de natureza geral e abstrata ao caso
concreto, produziram um modelo lógico quanto ao raciocínio judicial. Segundo
o formalismo, o raciocínio judicial deveria ser expresso em moldes de
silogismos para que o intérprete, em atividade estritamente formalista,
descubra a norma a ser aplicada.
A experiência demonstrou o desacerto da premissa de completude
do sistema jurídico defendida pela concepção formalista da interpretação, pois
o ordenamento jurídico não pode ser tido como um objeto completo e
determinado. Sua incompletude se evidencia quando se percebe que a
realidade dos fatos não cabem nele. Por mais diligente e efetivo que seja o
legislador, haverá sempre algo por regulamentar. Reconheceu-se que o
legislador

sempre

chega

atrasado

na

regulamentação

das

inúmeras

modificações sociais.
De igual maneira, há de ser reconhecida a indeterminação do
sistema jurídico na exata medida em que se tem dúvidas a respeito da
existência, validade e eficácia de seus incontáveis dispositivos legais. Não
obstante, mesmo nas hipóteses em que se tem por definido quais os textos
jurídicos que incidirão no caso concreto, ao contrário do que sustentado pelo
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formalismo interpretativo, seu sentido não é unívoco e pré-determinado mas
deve ser reconhecida sua equivocidade, o que pode vir a resultar em
problemas de ambiguidade, complexidade, implicabilidade, superabilidade e
abrangência.
A partir da incompletude e indeterminação do ordenamento jurídico,
a interpretação formalista perde sua base de sustentação, dando ensejo ao
surgimento de teorias antiformalistas, que partem do premissa da distinção
entre texto e norma, sendo esta o resultado da interpretação daquele. Assumese, portanto, que o intérprete atua uma função propositiva, construindo o
significado

da

norma

jurídica

a

ser

aplicada.

A

atividade

por

ele

desempenhada, nestes termos, é diametralmente oposta daquela exercida na
concepção do formalismo interpretativo, não se restringindo à identificação ou
declaração da norma, mas lhe atribuindo significado.
Essa atividade adscritiva do intérprete, própria das teorias
antiformalistas, não é apenas de conhecimento mas também representa um ato
de vontade pois ele terá de escolher dentre os sentidos possíveis de se atribuir
ao dispositivo sob interpretação.
Referido combate ao logicismo jurídico que reinava nas concepções
formalistas resultaram em duas posturas entre as escolas antiformalistas.
Inicialmente, dirigiu-se atenção à circunstância de que o intérprete não deve se
limitar ao conhecimento da norma pré-determinada mediante utilização da
lógica-formal. Posteriormente, foi desenvolvida uma concepção intermediária,
menos radical, de antiformalismo interpretativo, sendo reconhecido que a
atividade interpretativa possui doses de conhecimento e criação, de mero
reconhecimento e de criação. Admite-se nesta nova vertente antiformalista,
portanto, o manejo de raciocínio lógico na empreitada interpretativa.
Consiste a primeira postura da concepção antiformalista no
ceticismo radical, sendo defendida a exclusão da lógica no pensamento
jurídico. Perceba-se que a reação ao formalismo interpretativo e ao logicismo
jurídico, isto é, à pretensa limitação da atividade jurídica aos ditames da lógica
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formal, resultou em uma postura jurídica diametralmente oposta, pela rejeição
do uso da lógica no raciocínio jurídico.
Nesta senda, o intérprete não deve se ater ao que consta do
ordenamento jurídico, estando absolutamente livre para criar a norma,
independentemente daquilo que conste da legislação. Como o enunciado
normativo

não

possui

nenhum

significado

preexistente

à

atividade

interpretativa, esta envolveria apenas ato de vontade para a atribuição de
sentido ao dispositivo, podendo ser eleito qualquer um pelo intérprete.
Dentre as principais escolas que se utilizaram do antiformalismo
radical ou extremado, encontram-se o Movimento do Direito Livre, a Libre
Recherche Scientifique e a Jurisprudência dos Interesses. O Movimento do
Direito Livre defendia uma absoluta liberdade ao intérprete para a afirmação
das normas jurídicas para além e até mesmo em contrariedade à legislação
promulgada. O que deveria ser tido por Direito era o resultado da atividade dos
juristas, mais precisamente dos juízes e não do legislador. E o exercício pelos
juízes desta atividade criativa do Direito era absolutamente livre, despida de
qualquer limitação na busca pela solução justa.
Visava-se

combater

as

principais

ideias

consagradas

pelo

formalismo jurídico, como a do Direito como sistema unitariamente fechado, de
pura lógica e dedução, de aplicação mecânica da norma descoberta. No
movimento do Direito Livre a legislação não interfere nos juízes que somente
se conformavam à realidade social, sendo reconhecido portanto uma gama de
fontes extralegais. Ao desempenhar sua atividade interpretativa os juízes não
se utilizavam da lógica, mas apenas de sua vontade ou sua intuição quanto à
justiça.
Já a concepção do Libre Recherche Scientifique, idealizado por
François Geny, distinguia-se do Movimento do Direito Livre em razão da
exigência de objetividade. Assim, mesmo que reconhecesse a liberdade judicial
quando da criação do Direito em razão da insuficiência das fontes formais do
Direito, sua atividade deveria ser pautada em dados científicos, elementos de
natureza objetiva, e não subjetivos, meramente volitivos ou intuitivos, devendo-
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se evitar qualquer influência pessoal do julgador quando da criação do Direito.
A jurisprudência dos interesses, Interessenjuriprudenz, não descarta por
completo a eficácia obrigatória da legislação, mas admite que os juízes,
quando da decisão judicial, investiguem os interesses relevantes da sociedade
para a criação da norma jurídica.
No common law, o antiformalismo foi defendido pelo Realismo
Jurídico Americano, que reagiu à aplicação mecânica do Direito proposta pela
Analytical Jurisprudence. Não admitiam que as decisões judiciais fossem
fundadas tão somente por elementos lógicos pré-moldados, seja este dado um
precedente ou uma lei. Haveria de ser reconhecido, portanto, certa margem de
discricionariedade ao julgador admitindo-se que ele aplique o Direito a partir de
elementos variáveis ou mesmo manipuláveis, o que torna o Direito
excessivamente indeterminado.
A partir do reconhecimento da atividade adscritiva do intérprete por
meio da atribuição de um dos sentidos possíveis torna-se imprescindível o
manejo

de

elementos

discursivos

e

argumentativos

para

orientar e

regulamentar este ato de escolha. Inicialmente, deve ser consignado que o
caráter argumentativo do Direito não equivale ao reconhecimento de uma total
liberdade, arbitrariedade hermenêutica ou discricionariedade pelo intérprete.
Desse modo, todo argumento jurídico utilizado com vistas à concretização da
norma deve possuir vinculação em relação ao ordenamento jurídico.
Não obstante, a aplicação do Direito não se restringe à interpretação
dos enunciados textuais. Além destes, também atuam na empreitada
hermenêutica alguns elementos extratextuais, como as condutas humanas, que
devem ser analisadas a partir do contexto social, cultural e histórico no qual
estejam inseridas. Desta forma, além dos textos jurídicos, participam também
da concretização da norma a interpretação de atos, fatos e costumes que se
desenvolvem na sociedade. Mesmo diante destas circunstâncias, o intérprete
resta subordinado à utilização de discurso e argumentos vinculados ao
ordenamento jurídico.
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O discurso jurídico orientado por escolhas determinadas pela
argumentação consiste em uma espécie de discurso prático geral pois as
questões jurídicas consistem em questões práticas com pretensão de correção.
Diferencia-se, no entanto, do discurso prático geral na medida em que se
vincula ao Direito vigente.
A teoria cética moderada, a seu turno, admite o uso da lógica310 no
discurso jurídico, alinhada com a argumentação jurídica. Dessa forma, a
argumentação jurídica deve conter uma correlação lógica entre a conclusão e
as suas premissas, acrescida da observância à racionalidade, universalização
e coerência. Em outros termos, a tarefa que o intérprete desempenha quando
da concretização das normas jurídicas, conjuga elementos lógicos e
argumentativos, mesclando atividades de conhecimento do sentido mínimo prédefinido e de criação de sentido por meio de ato de vontade discursivamente e
argumentativamente orientado. Vê-se que, embora se reconheça a existência
de uma atividade cognitiva, essa não é a função primordial da hermenêutica,
que deverá se utilizar das escolhas efetuadas pelo intérprete.
Trata-se

de

uma

postura

intermediária

entre

o

formalismo

interpretativo, onde a lógica era utilizada de forma absoluta, e a teoria cética
radical, na qual o antiformalismo rejeitava por completo o manejo das técnicas
da lógica. Quanto à atividade do intérprete, se reconhece que a sua atuação
consiste em conhecimento e vontade mediante escolhas. Em assim sendo, há
de se reconhecer que as propostas formalistas e antiformalistas radicais
enxergam a tarefa do raciocínio jurídico de forma equivocada. No entanto,
ambas possuem proposições parcialmente verdadeiras. Por tal razão, a
concepção antiformalista moderada propõe um aproximação parcial, de modo a
que aquelas teorias ponham-se em posição de complementariedade, pois tanto
a absoluta refutação da utilização dos elementos da lógica quanto o
reducionismo lógico do raciocínio jurídico devem ser extirpados da prática

310

“A lógica jurídica, especialmente a judiciária, que procuramos discernir com análise do
raciocínio dos juristas, mais particularmente das Cortes de Cassação, apresenta-se, em
conclusão, não como uma lógica formal, mas como uma argumentação que depende do modo
como os legisladores e os juízes concebem sua missão e da ideia que têm do direito e de seu
funcionamento na sociedade” (PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica: nova retórica. 2. Ed.
Trad. Vergínia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 243).
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jurídica.

Daí que

o

ceticismo moderado

utiliza-se

da

teoria

lógico-

argumentativa.
A teoria lógico-argumentativa visa conciliar, portanto, as duas
concepções contrapostas da lógica e da racionalidade prática de forma a
compatibilizar no discurso jurídico a eleição das premissas fáticas e
normativas, pela argumentação, e a correlação lógica entre estas premissas e
a conclusão jurídica alcançada no processo de concretização.
Perceba-se então que o ceticismo radical defende não existir
qualquer significado atribuível ao enunciado textual antes da interpretação
enquanto que o ceticismo moderado afirma que há uma pluralidade de sentidos
possíveis antes do exercício da interpretação, cabendo ao intérprete escolher
argumentativamente um deles. No entanto, não é possível admitir um total
antiformalismo, como se não houvesse nenhum significado antes da
interpretação, nem mesmo um formalismo da interpretação que reduza a
aplicação do Direito à tarefa lógica-dedutiva da subsunção em razão da
equivalência da norma com seu texto.
Há quanto à teoria antiformalista radical um vício insanável em sua
concepção no que se relaciona à possibilidade do intérprete atribuir qualquer
sentido ao enunciado textual desconsiderando-se, por exemplo, os limites
mínimos dos signos linguísticos. Assim como não se admite a teoria formalista
por conta da vedação à atividade interpretativa, também não se pode
concordar com a proposta do antiformalismo radical justamente pela amplitude
de poder interpretativo concedido ao intérprete, como se ele partisse de um
marco zero de significado da norma.
Inegavelmente, há um sentido mínimo311 de significado inerente à
linguagem o que se comprova pelo estabelecimento da comunicação e o
estabelecimento do seu uso comunitário e convencional. Nestes termos,

311

“a constatação de que os sentidos são construídos pelo intérprete no processo de
interpretação não deve levar à conclusão de que não há significado algum antes do término
desse processo de interpretação. (...) “pode-se afirmar que o intérprete não só constrói, mas
reconstrói sentido, tendo em vista a existência de significados incorporados ao uso linguístico e
construídos na comunidade do discurso” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da
definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 34-36)
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interpretar não pode significar a atribuição de qualquer significado ao texto da
lei. Deve ser reconhecido alguns elementos que restringem esta atividade
criativa do intérprete quando da concretização da norma jurídica, como a
linguagem versada, os métodos hermenêuticos, os clássicos critérios de
resolução de antinomias e os precedentes formados a respeito daquela
questão jurídica.
Com base nestes fundamentos, não se admite que o manejo da
argumentação jurídica sirva para conduzir o intérprete a qualquer resultado.
Assim, ao lado do caráter argumentativo, reconhece-se um aspecto lógico à
decisão judicial destinado à aferição dos nexos entre proposições e
enunciados.
Estas diferentes teorias relacionadas à interpretação do Direito e ao
pensamento ou raciocínio jurídico não se restringem a aspectos meramente
teóricos,

mas

possuem

relevante

repercussão

prática

quanto

ao

desenvolvimento do processo judicial e, no que mais de perto interessa nesta
senda, à fundamentação das decisões e sua eventual eficácia vinculatória.
Com efeito, a interpretação e a consequente concretização das normas
jurídicas, quando desenvolvidas em um processo judicial, destinam-se à
solução de um caso concreto subjacente e deverá ser consignado, na
fundamentação do julgado, todo o percurso percorrido quando do exercício
desta tarefa hermenêutica. Em relação à eficácia vinculatória, é impossível
trabalhar com a doutrina dos precedentes sem compreender adequadamente
as teorias da interpretação jurídica e o papel do intérprete na teoria do Direito,
assim como o dever de fundamentação das decisões que concretizam as
normas jurídicas a serem aplicadas.
Dessa forma, sendo assumida a teoria antiformalista moderada e
sua concepção lógico-argumentativa, é de se admitir que o intérprete possa
atribuir sentido à norma jurídica quando de sua concretização sem que esteja,
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no entanto, absolutamente livre para tanto312. A construção argumentativa do
sentido da norma, nestes termos, exige uma adequada justificação.

3.3.2.2 Breve análise histórica comparativa da fundamentação nas
decisões judiciais

Em um passado não muito distante, o estudo da fundamentação das
decisões judiciais era negligenciado por nossos estudiosos e operadores do
Direito313, o que resultava – e ao mesmo tempo era alimentado por – um
natural descaso por parte dos magistrados. Nos últimos anos, especialmente a
partir da previsão na Constituição de 1988, a doutrina tem dedicado maior
atenção a este relevantíssimo tema. Ocorre que, a partir do estabelecimento no
ordenamento jurídico do sistema brasileiro de pronunciamentos jurídicos
vinculantes, o tema ganhou ainda mais relevância.
Antes de ser apresentada a compreensão atual desta garantia, é
relevante que se empreenda, mesmo que brevemente, a uma digressão
histórica a respeito de sua evolução.
Os romanos não apenas desprezavam a motivação das decisões
judiciais como recomendavam que os atos decisórios fossem desprovidos de
motivação, salvo na hipótese em que o demandante se utilizasse de
312

É imprescindível consignar este ponto, mesmo que já se tenha referido a esse respeito em
linhas anteriores. O intérprete não possui liberdade absoluta quando desempenha a relevante
função de concretização das normas jurídicas, e um dos elementos limitadores é justamente o
pronunciamento jurisdicional vinculante que eventualmente incida a respeito da questão
jurídica submetida à apreciação do Poder Judiciário. Por todo o exposto, não se concorda com
manifestações doutrinárias que defendem um poder discricionário atribuído aos juízes como
intérpretes finais que concretizam normas jurídicas no processo judicial, como esta: “(...)
abertura do texto, permitindo que, hermeneuticamente, o interpretemos e os magistrados
verdadeiramente ‘decidam’, por isso que detentores de poder discricionário, decidindo-se entre
as alternativas autorizadas pela norma, será transformá-los em juízes responsáveis. Esta será
uma profunda revolução em nossa compreensão do direito processual; uma profunda revisão
de conceitos e, acima de tudo, uma revolucionária transformação do sistema” (SILVA, Ovídio
Araújo Baptista da. Fundamentação das sentenças como garantia constitucional.
Jurisdição, direito material e processo. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 141).
313
“Verifica-se, entretanto, que, diversamente da doutrina alienígena, entre nós, pouca atenção
tem-se dado a essa relevantíssima temática” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da
sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 5).
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procedimento inadequado. Em sentido assemelhado, verifica-se no Direito
canônico o decreto Sicut nobis, promulgado em 1199 pelo papa Inocêncio III, o
qual proibia o questionamento a respeito da validade das decisões em razão da
ausência de motivação.
O fundamento por trás dessa indicação de não motivação das
decisões era impedir ou dificultar o manejo de recursos ou ações autônomas
de impugnação. O julgador não deveria apor justificativas para que não se
corresse o risco destas serem consideradas inidôneas ou equivocadas, o que
ensejaria discussão a respeito de sua validade e, consequentemente, de sua
reforma, mesmo que a sua conclusão jurídica estivesse correta.
Com o advento do absolutismo, o cenário permaneceu inalterado,
sendo-lhe acrescentado um novo argumento para justificar a desnecessidade
de fundamentação das decisões. Com efeito, como todo o poder era
concentrado na figura do Rei por intermédio de uma “legitimação” divina, seus
atos, e mesmo aqueles praticados por seus agentes delegados, não
precisavam de justificação. Nesta linha de raciocínio, há de se destacar ainda o
reforço ao misticismo em relação à tomada de decisão, o que fortalecia o poder
do Rei.
Com a demasiada expansão do absolutismo e a concentração de
poder na figura do Rei em relação a uma porção de terra cada vez maior,
tornou-se essencial a delegação a pessoas de sua confiança da função de
prestar justiça. Ocorre que a expansão territorial incessante acabou resultando
em uma excessiva delegação de poder do Rei, o que o fragilizava. Assim, com
vistas a retomar a concentração do poder mediante a centralização de parcela
da atividade de prestar justiça, o modelo absolutista passou a exigir, a partir do
século XVI, a fundamentação das sentenças proferidas pelas Cortes do Rei.
O caso francês é paradigmático, especialmente por causa da
relação entre a monarquia absolutista e a magistratura, o que veio a resultar,
acrescido de outros fundamentos, na revolução francesa.
No final do século XVI, o Judiciário francês passou a receber
severas críticas, dentre outros motivos, pelo elevado custo do processo e pela
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demora em sua conclusão, bem como, e especialmente, pela venalidade do
cargo de magistrado. Também a crescente proximidade entre a Coroa e os
juízes provocou um tensionamento entre os grupos sociais presentes na
monarquia, o que resultou na solicitação, pela nobreza, na reunião dos Estados
Gerais de 1560, da estipulação do dever de motivação de todos os
julgamentos.
A opção política do Rei foi declarar-se incompetente para criar este
dever de motivação, deixando a cargo de cada juiz verificar a conveniência,
diante do caso posto a julgamento, em fundamentá-lo. Tal postura da Coroa
francesa demonstrou a força política que a magistratura detinha naquela
monarquia, o que voltou a ser questionado na reunião dos Estados Gerais de
1614. Nesta ocasião, o requerimento para a criação do dever de
fundamentação das decisões judiciais partiu da burguesia, grupo social ainda
insipiente e que, especialmente por conta desse fator, teve seu pedido
rejeitado.
Esta crescente ampliação do poder concedido aos magistrados veio
a resultar, entre 1648 e 1649, em uma guerra civil, a fronde parlementaire,
travada entre a magistratura e a Coroa, nesta altura representada pela rainha
regente em função da menoridade do futuro Rei Louis XIV. O término desta
guerra civil se deu mediante o aumento, pela coroa, do número de cargos de
magistrados e a possibilidade dos juízes tronarem-se nobres. Em mais uma
oportunidade a magistratura demonstrou toda a sua força, saindo vitoriosa dos
embates travados com os outros setores daquela monarquia, excluindo-se
apenas o clero.
Mesmo que o reinado de Louis XIV tenha reduzido os poderes dos
juízes entre os anos de 1661 e 1715, referida classe ainda detinha significativa
força, ainda que adormecida por conveniência política. Mas a morte do
monarca resultou na retomada de uma postura ativa pelo Judiciário francês, em
clara oposição ao Parlamento. O agravamento da crise institucional,
potencializada por uma séria crise econômica, fez eclodir a revolução, em
decisão tomada na reunião dos Estados gerais realizada em 05 de maio de
1789.
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Uma das primeiras providências dos revolucionários que ascendiam
ao poder foi reduzir a força de seus principais opositores, o que originou, dentre
outras medidas, o dever de motivação dos julgamentos como forma de controle
da atividade por eles desempenhadas decorrente da instituição do Estado de
Direito. No entanto, esta imposição do dever de motivação não fez surgir,
àquela altura, um aprimoramento teórico a respeito do tema. Mesmo
Montesquieu, um dos principais opositores da magistratura e defensor da
contenção de seus poderes, desprezou a análise filosófica de referido dever de
motivação.
A principal razão para este desprezo em relação à relevância da
exigência de fundamentação das decisões judiciais foi, como exposto, a crença
na legalidade e em sua potencialidade de conferir segurança jurídica através
de sua aplicação mecânica do texto da lei.
O dever de fundamentação das decisões foi incluído no sistema
jurídico francês através do artigo 15, título V, da lei de organização judiciária de
24 de agosto de 1790. Segundo este dispositivo, as decisões deveriam conter
quatro seções: a qualificação das partes, a exposição dos fatos, os motivos do
julgamento e a sua conclusão. Posteriormente, elevou-se este requisito a nível
constitucional, como se via do artigo 208 da Constituição do ano III, de 1795:
“as sessões dos tribunais são públicas; os juízes deliberam em segredo; os
julgamentos são pronunciados em voz alta; eles são motivados e nele são
enunciados os termos da lei aplicável”.
A partir desta previsão constitucional, referido dever foi incorporado
à consciência coletiva do povo francês, vindo, inclusive, a ser repetido pelo
artifo 7.º da Lei de 20 de abril de 1810, já sob o império de Napoleão. Antes
disso, a regra já havia sido incorporada às Repúblicas Jacobinas formadas na
Itália durante a campanha napoleônica (1796 a 1799), que se inspiraram no
artigo 208 da Constituição francesa de 1795.
Em que pese esta previsão na Constituição francesa e toda a sua
influência na Europa, foram raras as Constituições do velho continente que, no
século XIX, adotaram referido dever de motivação das decisões judiciais. Uma
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delas foi a liberal Constituição siciliana de 1825, a qual albergou uma
quantidade impressionante de garantias ao indivíduo. A Constituição belga de
1831 dispunha em seu artigo 97 que “Todo julgamento é motivado. Ele é
pronunciado em audiência pública”, vindo tal previsão normativa ser mantida no
artigo 149 da Constituição de 1994. O artigo 89 da Constituição de Luxemburgo
de 1868 também possuía redação idêntica a da Constituição belga. Por fim,
ressalte-se o artigo 161 da Constituição Colombiana de 1886, que vigorou até
1991.
Quanto aos povos ibéricos, deve ser destacado que em 23 de junho
de 1778, o Rei Carlos III havia proibido que os juízes expusessem os motivos
de suas decisões, ao argumento de que a medida servia para ‘evitar os
prejuízos que resultam com a prática, que observa a Audiência de Mallorca, de
motivar duas sentenças, dando lugar a devaneios dos litigantes, consumindo
muito tempo na extensão das sentenças (...) e nas custas’; as sentenças
deveriam simplesmente ‘ater-se às palavras decisórias’. Mas os novos ventos
vindos da França foram recepcionados pelo projeto de decreto elaborado em
31 de março de 1811, nos seguintes termos: “desejando afastar a malícia, a
fraude e a arbitrariedade a todo pretexto, e assegurar ao público a exatidão,
zelo e escrupulosidade dos magistrados, vem-se decretar que em toda decisão
(...) exponham-se as razões, causas e fundamentos em que se apoiam”. Muito
embora não tenha sido aprovado, serve para demonstrar a acolhida do dever
de motivação por parcela dos intelectuais, o que demonstra o princípio de
modificação a respeito do tema. O dever de motivação foi introduzido
paulatinamente no Direito Espanhol durante o século XIX, embora só tenha
adquirido natureza constitucional na segunda metade do século XX314.
Em relação a Portugal, o dever de motivação foi incluído nas
Ordenações Filipinas, em seu Livro III, Título LXVI, n.º 7º, in verbis:
E para as partes saberem se lhes convém appellar, ou aggravar das
sentenças deffinitivas, ou vir com embargos a ellas, e os Juízes da
mór alçada entenderem melhor os fundamentos, por que os Juízes
inferiores se movem a condenar, ou absolver, mandamos que todos
nossos Desembargadores, e quaesquer outros Julgadores, ora sejam
314

LUCCA, Rodrigo Ramina de. O dever de motivação das decisões judiciais. Salvador:
JusPudivm, 2015, p. 113-114.
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Letrados, ora o não sejam, declarem specificadamente em suas
sentenças diffitivas, assim na primeira instancia, como no caso da
appellação, ou agravo, ou revista, as causas, em que se fundaram a
condenar, ou absolver, ou a confirmar, ou revogar.
E o Julgador, que pozer sentença diffitiva contra forma desta
Ordenação, se o caso tiver alçada, pagará vinte cruzados: e se
houver delle appellação, ou aggravo, pagará dez cruzados para a
parte, em cujo prejuizo fôr posta a dita sentença diffinitiva. E sendo
posta em Relação, ou assinada per muitos, incorrerá na dita pena o
Juiz do feito, que a sentença pozer, e não os outros. E as partes, que
as ditas penas quiserem demandar, se fôr em caso, que do dito
Julgador haja appellação, ou aggravo, poderão tomar instrumento,
para o Superior as prover por ele, ou per simples petição.

No Brasil, embora as Ordenações Filipinas continuassem vigentes
após a declaração de independência em 1824, constatava-se um notório
desrespeito pelos juízes à obrigatória exposição dos motivos de suas decisões,
vindo o Ministro Clemente Ferreira França a baixar uma Portaria determinando
aos juízes que “declarem nas sentenças que proferirem, circunstanciada e
especificamente, as razões e fundamentos das mesmas”.
Em 1850 foi editado o Regulamento 737 que inovou em seu artigo
232 ao exigir, além dos fundamentos fáticos, a indicação do fundamento
jurídico em que a sentença se ampara. Há, destarte, uma considerável ruptura
com a antiga concepção lusitana de que a motivação era apenas um
instrumento de racionalização da atividade judicial voltado a reduzir o número
de recursos e permitir uma melhor análise da causa pelo juízo ad quem.
Atualmente, há três grupos distintos em relação à previsão no
ordenamento jurídico quanto ao dever de fundamentação dos julgados. Em
alguns Estados, a referência no ordenamento jurídico quanto a este dever
encontra-se em nível constitucional, enquanto que outros Estados o tratam
apenas através da legislação infraconstitucional. Há, por fim, aqueles em que
não se faz qualquer referência no Direito positivo.
Quanto aos ordenamentos jurídicos que fixam o dever de
fundamentação das decisões judiciais em nível constitucional, dentre os quais
evidentemente se inclui o Brasil, destaca-se a edição destes Textos Maiores já
no século XX após a queda de regimes ditatoriais e autoritários, como
Constituição mexicana de 1917 (artigo 16); Constituição italiana de 1948 (artigo
111.6); Constituição Alemã de 1949 (artigo 103, I); Constituição grega de 1975
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(artigos 6,1 e 10,1); Constituição espanhola de 1978 (artigo 120, 3);
Constituição peruana de 1979 (artigo 233,4); Constituição portuguesa de 1976
(artigo 205, 1). O mesmo se passa com a Corte Europeia dos Direitos
Humanos (CEDH), sendo o dever de motivação regulamentado nos artigos
6º.1, através da cláusula do “processo justo”, e 45.
Em países como Estados Unidos da América, Canadá, Suiça,
Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, França e Alemanha, a seu turno, não há
imperativo constitucional tratando sobre o dever der fundamentação, mas
apenas dispositivos infraconstitucionais.
O Código de Processo Civil francês dispõe em seu artigo 455 que “le
jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et
leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des
parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motive”. O mesmo
se passa na Alemanha, tendo o § 313,1 da Zivilprozessordnung regulamentado
o dever de fundamentação no plano legal. A jurisprudência, no entanto, afirma
que referido dever encontra-se implícito na Constituição em razão da previsão
na Carta Magna da cláusula do Estado de Direito.

3.3.2.3 O dever de fundamentação no Estado democrático de Direito

O Estado Constitucional, por basear-se na racionalidade, tem o
dever de justificar todos os seus atos, pois não se aceitam decisões arbitrárias,
mas apenas aquelas racionalmente justificadas. É a fundamentação da decisão
judicial tomada, portanto, num ambiente de transparência e de justificação
racional dos atos de poder que legitima a intervenção estatal no âmbito da
esfera jurídica dos cidadãos. Afasta-se a concepção analisada há pouco de
que as decisões judiciais não dependiam de fundamentação por serem
manifestações de autoridade e poder315.

315

Não se concorda, portanto, com a posição doutrinária que sustenta o fundamento da
sentença na intuição do julgador, afirmando que o termo sentença decorre do ato de sentir, ou
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A crise do Estado absoluto, centrado no autoritarismo do Soberano,
fez surgir a necessidade de justificação dos atos do Estado, sobretudo as
decisões judiciais. Com efeito, o exercício da jurisdição não se fundamenta na
vontade do Soberano, mas na delegação desta função como uma parcela do
poder do povo consagrado no artigo 1º da Constituição Federal. Logo, tendo
como base de sustentação, em último nível, o pacto democrático e a soberania
popular, não se admite o exercício arbitrário de qualquer função do Estado,
incidindo a fundamentação como critério de comprovação do exercício da
jurisdição de forma adequada.
Trata-se de uma prestação de contas pelos juízes à toda a
sociedade sobre o modo que desempenham a função jurisdicional, com vistas
a legitimá-la. Isto porque, a contrário do que se passa com os membros dos
poderes Legislativo e Executivo, perante os quais a legitimidade democrática
opera-se a priori por conta da eleição baseada no sufrágio universal, a
legitimação dos atos praticados pelos magistrados opera-se a posteriori316,
reclamando sua adequada fundamentação.
Dessa forma, no que se relaciona aos atos decisórios do Poder
Judiciário, o controle exercido pela sociedade refere-se à proteção dos Direitos
fundamentais pelo juízo, assim como à adequada demonstração do acerto de
suas proposições através da conjugação do raciocínio lógico desenvolvido no
relatório, na fundamentação e no dispositivo. Existem basicamente três
modelos estruturais da motivação das decisões judiciais propostas pela
doutrina: o lógico-dedutivo, o indutivo e o argumentativo.
Nessa perspectiva, a fundamentação deixa de ser encarada como
elemento que diga respeito apenas para as partes do processo no qual é
seja, do sentimento do juiz: “A motivação da sentença tem por escopo imediato demonstrar ao
próprio juiz, antes mesmo que às partes, a ratio scripta que legitima o decisório, cujo teor se
encontrava em sua intuição; mostra à parte sucumbente que a decisão não é fruto da sorte ou
acaso, mas de atuação da lei; permite o controle crítico da sentença, possibilitando o
dimensionamento da vontade do juiz e a verificação dos limites objetivos do julgado” (NERY
JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1153).
316
“Onde funcionários públicos e juízes não são eleitos pelo povo, a concretização de leis não
basta para torná-los representantes deste mesmo povo. O ciclo da legitimação foi rompido,
ainda que de forma democrática; mas ele foi rompido” (MÜLLER, Friederich. Democracia e
exclusão social em face da globalização. Revista Jurídica, Brasília, v. 7, n. 72, p.01-10, maio,
2005, p. 1).
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proferida. Com efeito, além da compreensão das partes quanto ao desfecho do
processo, permitindo-lhes a análise quanto ao interesse em interpor eventual
recurso cabível, que representa a sua eficácia endoprocessual, há também o
aspecto do controle externo por parte da sociedade para que se verifique, por
sua eficácia extraprocessual, se o poder delegado pelo povo aos magistrados é
exercido de forma legítima.
Em tempos de positivismo exegético e interpretação formalista do
Direito, a fundamentação dos julgados era desprovida de conteúdo
argumentativamente construído, pois pressupunha a identificação do texto com
a norma e não se exigia a justificação das escolhas empreendidas pelo
intérprete quando do exercício da interpretação e concretização da norma.
Trata-se do modelo lógico-dedutivo de fundamentação, baseado em processo
silogístico. Os ordenamentos jurídicos centrados nestas matrizes teóricas não
concediam relevância às razões que embasam o ato decisório.
Na concepção formalista317 de interpretação, a fundamentação do
pronunciamento judicial identifica o raciocínio judicial no silogismo dedutivo,
tomando-se como prontas e previamente dadas as premissas de fato e de
Direito e ignorando que no processo de interpretação e de aplicação do Direito
o intérprete deve sempre fazer escolhas.
Quando se admite, ao contrário, que o Direito possui um caráter
lógico-argumentativo no qual o caminho traçado pelo intérprete é permeado de
individualizações, valorações e escolhas, surge um ainda mais elevado grau de
necessidade de justificação da decisão judicial, mais precisamente das
escolhas efetuadas pelo julgador no curso do processo interpretativo.
A justificação da decisão judicial passa a ser o modo de demonstrar
a racionalidade da decisão, ou as razões que ensejaram a concretização da
317

No processo civil, a concepção formalista do Direito pode ser representada pelas seguintes
passagens: “o juiz atua, em todos os casos, vontade de lei preexistente, e, se faz obra de
especialização da lei, é tão só no sentido de que formula, caso por caso, a vontade de lei
concretizada antes do processo” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual
civil. Trad. J. Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969, vol. 2, p. 42); jurisdição como
“conjunto de atividades atribuídas aos órgãos judiciários para a atuação prática de uma
vontade concreta da lei” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Embargos do executado. 2. ed. Trad. J.
Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 93).
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norma, reconstruindo seu sentido, e ao mesmo tempo atua como controle
daquela racionalidade, já que serve a justificar em quais premissas baseou-se
a decisão e por quais razões tais premissas foram aceitas. Atua diante da
necessidade de justificar decisões que não são nem evidentes nem arbitrárias.
Com

base

no

reconhecimento

da

indeterminabilidade

do

ordenamento jurídico, da equivocidade das normas, da ambiguidade da
linguagem utilizada pelo Direito e a consequente exigência de escolhas pelo
intérprete, a fundamentação da decisão judicial passa a desempenhar a
relevantíssima função de demonstrar que as premissas de fato e de direito,
bem como o sentido normativo atribuído ao enunciado textual, obedeceu um
caminho discursiva e argumentativamente válidos, atribuindo segurança
jurídica318.
Uma vez que se reconhece haver na interpretação jurídica uma
atividade lógica, de conhecimento dos sentidos possíveis da norma, e uma
atividade argumentativa, de criação do sentido da norma através da escolha de
um daqueles sentidos, a fundamentação não pode ser um ato puramente
lógico, mas sobretudo retórico, pelo qual o magistrado deve justificar a decisão
tomada a partir de técnicas discursivas. A motivação consiste, portanto, em um
discurso argumentativo, apto a lhe proporcionar racionalidade mediante a sua
capacidade de persuasão.
Conforme mencionado, o ingresso da argumentação jurídica não
equivale a desprezar por completo o papel da lógica. Assim, a justificação da
decisão judicial envolve uma linha lógica-dedutiva, constante da justificação
interna, e uma perspectiva argumentativa estabelecida na justificação externa.
Trata-se do modelo argumentativo ou retórico de raciocínio judicial.
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A visão de uma linha lógica conjugada com a linha argumentativa, segundo Humberto Ávila,
confere maior grau de “segurança de aplicação das normas”, próprios da matriz teórica em
uma perspectiva não-cognitivista. Segundo o autor, diante do modelo antiformalista de
aplicação do direito “(…) o eixo central da segurança jurídica deixa de ser propriamente a
previsibilidade conteudística para passar a ser o da controlabilidade decisional. Deixa-se o
binômio ‘previsibilidade vs. determinação’ em favor do binômio ‘controlabilidade vs. não
arbitrariedade’” (ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica – Entre permanência,
mudança e realização no direito tributário. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros,
2014, p. 150).
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A justificação interna refere-se à racionalidade interna da decisão
jurídica no que concerne às regras de inferências adotadas a partir das
premissas fáticas e jurídicas, ou seja, mediante a exigência de não contradição
entre as premissas adotadas, e assumidas como pressupostas, e a conclusão.
Deverá existir um nexo lógico entre estas premissas e a conclusão para que se
confira consistência interna à decisão. Eis aí o papel de relevância da lógica319
na aplicação do Direito. A justificação interna, porém, não esclarece como são
escolhidas essas premissas. A decisão, então, deve ser justificada também
externamente, isto é, deve ser apresentada uma argumentação persuasiva a
respeito dos elementos utilizados para a composição das premissas jurídicas e
fáticas que desencadeiam a conclusão obtida.
Por outro lado, a justificação externa se relaciona com a variante
argumentativa da decisão, relacionando-se com a justificação das escolhas
realizadas pelo intérprete quando da definição das premissas, relativamente à
validade e interpretação dos elementos normativos e fáticos da decisão. Todas
as premissas, tanto as textuais quanto as extratextuais, como aquelas que são
relacionadas aos fatos, das quais a decisão é deduzida, devem ser
racionalmente

justificadas.

Consiste,

portanto,

na

fundamentação

das

premissas usadas na justificação interna.
A teoria lógico-argumentativa não vê a atividade do intérprete como
meramente descritiva, como uma atividade neutra, desprendida de um contexto
cultural, mas também não se filia às correntes que se identificam com uma
forma

radical

de

antiformalismo

interpretativo,

que

admitiam

uma

indiscriminada margem de poder de criação do intérprete, até mesmo contra
legem. Há aspectos valorativos e eletivos do juiz que entram em aplicação,
mas consciente de que a atividade vai vinculada ao ordenamento jurídico,
dentro dos limites de eleição estabelecidos pelo texto. Com efeito, as soluções
encontradas devem ter fundamentos jurídicos, devem ser apresentadas como
soluções decorrentes de normas jurídicas. A racionalidade é um valor que
319

“De uma maneira genérica, podemos afirmar que [a lógica] é o estudo dos métodos e
princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Seu objetivo principal é a
descoberta e a fundamentação de procedimentos de conclusão que sejam válidos sem
referencia a conteúdos materiais” (NOJIRI, Sérgio. O dever de fundamentar as decisões
judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 79).
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exige que as decisões sejam implementadas por meio de uma adequada
justificação.
Rompe-se, portanto, com a perniciosa concepção de que a
legitimidade de uma decisão judicial decorre da simples apresentação de
argumentos que a justifique, não importa quais sejam. Na verdade, a
legitimidade da decisão judicial decorre de uma motivação jurídica amparada
em argumentos racionalmente válidos e controláveis: um dado indispensável a
qualquer teoria da motivação judicial.
Tradicionalmente, a família jurídica do civil law limita a proteção da
coisa julgada à parte dispositiva da decisão. Nada impediria, no entanto, que
por opções legítimas optasse o Direito positivo por expandir a proteção da
coisa julgada aos fundamentos da decisão. Entretanto, mesmo nesta
circunstância, o obstáculo da coisa julgada será limitado às partes que
participaram daquela demanda, não sendo admitido que exerça influência
perante outros processos.
Daí então a necessidade de adaptarmos a doutrina do stare decisis
à nossa tradição jurídica para expandir a fundamentação, ou melhor, a ratio
decidendi,

conforme

estudado,

em

relação

aos

casos

semelhantes.

Provavelmente em razão desta circunstância da limitação da proteção referente
à coisa julgada em relação à parte dispositiva da decisão, tem se relegado à
segundo plano a fundamentação dos julgados. Com o novo modelo processual,
no entanto, este cenário terá de ser transformado, pois é na fundamentação
que se encontra a norma jurídica do pronunciamento jurisdicional vinculante,
apta a gerar a desejada previsibilidade ao sistema e servir de parâmetro ao
tratamento isonômico por parte do Poder Judiciário.
Nesta
compreensão

da

perspectiva
ideia

de

de

adaptação,

universalização

torna-se
das

imprescindível

razões

jurídicas

a

dos

pronunciamentos judiciais vinculantes, ou seja, disponibilizar meios que
assegurem a aplicação destas mesmas razões que servem de alicerce ao
julgamento a todas as situações em que se verifiquem as mesmas
circunstâncias.
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Consiste a universalização dos fundamentos determinantes em uma
concretização do princípio da isonomia substancial320, que, como analisado no
primeiro capítulo desta pesquisa, é um dos principais fatores de legitimação da
atribuição de efeitos vinculantes às decisões judiciais. Nestes termos, ao
proferir um pronunciamento vinculante, os julgadores321 devem ter em mente,
para além dos fatos pretéritos (função do juiz de olhar para o passado para
julgar o caso concreto submetido à apreciação), também os potenciais
fenômenos fáticos substancialmente semelhantes àqueles do caso concreto
(função do juiz de olhar para o futuro, com vistas a orientar a sociedade).
Assim sendo, a fundamentação adequada dos pronunciamentos
judiciais vinculantes assume uma nova e relevantíssima concepção na prática
jurídica brasileira, pois deixa de importar apenas para as partes da demanda,
mas também assume implicações significativas em relação a terceiros. Daí a
previsão normativa da admissibilidade de intervenção destes no procedimento
de elaboração do pronunciamento judicial vinculante.
Decorre da universalização, nestes termos, a eficácia vinculante da
fundamentação em relação aos demais casos substancialmente semelhantes,
tanto os presentes quanto os futuros. Na verdade, como abordado no segundo
capítulo desta pesquisa quando da diferenciação, no common law, entre a ratio
decidendi e o obter dicta, não é toda a fundamentação que possui esta eficácia.
Esta parcela da justificação judicial que assumirá o caráter obrigatório é a
exposição das razoes jurídicas essenciais à conclusão do julgamento, ou os
fundamentos determinantes, assim entendidos aqueles acolhidos, expressa ou
implicitamente, pela maioria dos julgadores do órgão jurisdicional colegiado.
Esta concepção era expressamente prevista no parágrafo 3º do
artigo 521 da versão de projeto do Código de Processo Civil aprovado na
320

“(...) é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas
razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a
mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação” (ÁVILA,
Humberto. Teoria da segurança jurídica – Entre permanência, mudança e realização no
direito tributário. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 463).
321
E eles já sabem, de antemão, que aquele pronunciamento judicial possuirá eficácia
obrigatória para todos os demais juízes que tenham, diante de si, uma situação jurídica
substancialmente semelhante, pois, como mencionado, nosso sistema adotou o modelo de
“precedentes dolosos”.
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Câmara dos Deputados, que afirmava, conforme exposto, que “o efeito previsto
nos incisos do caput deste artigo decorre dos fundamentos determinantes
adotados pela maioria dos membros do colegiado”. Em que pese a supressão
deste relevante dispositivo pelo Senado Federal, referida norma permanece
implícita no sistema processual inaugurado pelo CPC-2015, máxime no
parágrafo 1º do artigo 927 em leitura cumulada com o parágrafo 1º do artigo
489, especialmente seus incisos V e VI. Com efeito, conforme enunciado n.º
317 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, deverão ser considerados
fundamentos determinantes de uma decisão colegiada aqueles que tenham
sido expressamente acolhidos ao menos pela maioria dos integrantes da turma
julgadora. Dessa forma, os fundamentos que não contem com expressa
adesão da maioria dos membros que compõem o órgão colegiado não poderão
ser considerados como determinantes para a resolução jurídica do caso e,
dessa forma, não poderão contar com a eficácia vinculatória.
Nossos tribunais superiores já vinham trabalhando com esta noção
de fundamentos determinantes. Há, no entanto, um imprescindível ajuste a ser
realizado para que o manejo da eficácia vinculatória atribuída aos
pronunciamentos judiciais possa ser tida por adequada, pois a realidade dos
tribunais em relação à tomada dos votos do julgamento apresenta uma séria
dificuldade relacionada ao manejo da eficácia vinculatória.
Como assinalado, a definição dos motivos determinantes do julgado
é essencial para se extrair a eficácia vinculante em relação aos demais feitos
semelhantes e este elemento encontra-se na fundamentação. Ocorre que a
tomada de votos dos membros dos tribunais comumente se limita à conclusão
do voto do relator, ou seja, ao resultado do julgamento. Via de regra, uma vez
iniciado o julgamento e lido o voto do relator, os demais membros do órgão
colegiado restringem-se a manifestar a adesão ou divergência em relação ao
dispositivo do julgado, ou seja ao resultado do julgamento.
Tal prática desconsidera a perniciosa hipótese de se chegar ao
mesmo resultado de julgamento, mas por fundamentações distintas. Nessa
circunstância, não será possível a atribuição de eficácia vinculatória ao
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pronunciamento judicial que, em tese, deveria contê-la, pois não teria se
formado maioria em relação os fundamentos determinantes deste julgado.
Assim, por exemplo, se quando do julgamento de uma apelação
cada um dos três julgadores apresentam fundamentos distintos para que seja
dado provimento ao recurso, dir-se-á que o julgamento foi unânime. No
entanto, nesse caso hipotético não houve consenso nem mesmo se formou
maioria quanto aos fundamentos apresentados, o que inviabilizaria a atribuição
de efeito vinculatório.
Trata-se este fenômeno da decisão plural – bastante frequente na
prática judiciária brasileira –, quando existe mais de um fundamento utilizado
para o resultado do julgamento, sem que nenhum deles logre obter maioria do
colegiado necessária para atribuição da universalização aos demais casos
suficientemente análogos. Nestes casos, ao menos um dos votos que formam
o resultado final do julgamento apresenta fundamentação divergente que
concorre com a fundamentação majoritária e se somam no que concerne ao
resultado do julgamento. Forma-se, portanto, maioria quanto ao resultado, mas
nenhum dos fundamentos foi afirmado pela maioria do colegiado o que faz com
que o caso jurídico apresentado seja solucionado, mas sem ter dado origem à
formação da tese jurídica a ser universalizada.
Nesses casos, portanto, não há de se falar em universalização da
regra jurídica do julgado, pois não existe mesmo uma regra jurídica afirmada, o
que impede a aperfeiçoada formação do pronunciamento judicial vinculante.
Mas este fenômeno não deve ser tido como algo necessariamente ruim ao
sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes que se inaugura
com o Código de Processo Civil de 2015. É que o voto divergente assume
significativa importância no que concerne ao desenvolvimento do Direito, na
medida em que estimula o prosseguimento do debate jurídico em torno da tese
jurídica que ainda não pôde se formar, ou ainda, permite o prosseguimento do
debate jurídico a respeito da tese que já se formou, o que poderá vir a ensejar,
no futuro, a superação desta tese jurídica firmada.
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O mais importante é a percepção de que a eventual divergência
perante este sistema de vinculação a pronunciamentos judiciais assume
relevância por se dirigir à sociedade como um tudo e à comunidade jurídica,
especificamente, estimulando a discussão jurídica em torno das questões
tratadas em relação aos temas postos à formação de pronunciamentos
vinculantes. Para tanto, o julgador que divergir do fundamento apresentado à
conclusão

jurídica

da

causa

deve

se

preocupar

em

dialogar

argumentativamente com ele com vistas à contribuir com a tese jurídica que
eventualmente poderá ser formada322.
Uma vez que tenha sido formulado expressamente um voto
divergente quanto à fundamentação, incumbirá aos julgadores, aos advogados
e aos profissionais da academia empreender a um diálogo efetivo em torno do
acerto da divergência para que, posteriormente, seja possível ou a formação ou
a superação da tese jurídica formada. Este é, por sinal, mais um ganho a
respeito da efetiva publicidade dos julgamentos referentes ao sistema dos
pronunciamentos judiciais vinculantes.
Além de não ser possível a atribuição da universalização, há, ainda,
o risco de se atribuir um resultado equivocado em relação ao julgamento. Basta
que se pense na interposição de uma apelação que impugna sentença de
improcedência que rejeita o pedido de anulação de um negócio jurídico por ter
refutado os três fundamentos apresentados: erro, dolo e coação. Quando do
julgamento de referida apelação, pode ser que cada um dos julgadores decida
por lhe dar provimento por fundamentos distintos, rejeitando os demais
fundamentos. Basta pensar que o relator tenha acolhido a alegação de erro e
refutado expressamente os demais argumentos e os demais julgadores tenham
concedido provimento à apelação pelos fundamentos, respectivamente, de dolo
e coação, sendo afastados, também expressamente, os demais fundamentos.

322

O voto divergente que se limita a manifestar contrariedade quanto ao fundamento
sustentado pelos demais sem se preocupar em evidenciar o motivo pelo qual a tese jurídica
sustentada não deva prevalecer, de nada ou muito pouco contribui para o sistema de
pronunciamentos judiciais vinculantes, pois será tida como uma mera decisão individual isolada
no meio do pronunciamento colegiado.
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Em uma situação como essa, o julgamento a ser proclamado é no
sentido do desprovimento da apelação, pois todos os três fundamentos foram
refutados por dois julgadores, que formam a maioria. A análise quanto ao
resultado nos induziria a afirmar que foi dado provimento à apelação, por
unanimidade, com vistas a anular o negócio jurídico. Daí a relevância de se
investigar quais dos fundamentos do colegiado foram expressamente
enfrentados e acolhidos pela maioria dos julgadores para que se possa
investigar os fundamentos determinantes do pronunciamento judicial vinculante
sobre os quais incidirão a eficácia vinculatória.
Para tanto, é imprescindível que os demais julgadores não se
limitem a aderir à conclusão proposta pelo relator ou pelo julgador que inicie a
divergência, devendo entabular um genuíno debate argumentativo a respeito
dos fundamentos do julgado. Assim, caso um julgador que compõem o órgão
colegiado deseje aderir aos fundamentos formulados por um julgador que lhe
antecedeu, ele deverá consignar expressamente que não se limita a aderir à
conclusão, mas que também adere ao fundamento apresentado ao
colegiado323.
De outra banda, nas hipóteses de divergência, incumbe ao julgador
enfrentar os argumentos apresentados pelo julgador que lhe antecedeu, bem
como expor os fundamentos que compõem o seu voto. Este mesmo raciocínio
deve incidir na hipótese de concordância parcial com certo voto, o que
representa

discordância

parcial

a

ensejar

a

devida

justificação

ou

enfrentamento. Surgindo um argumento, a qualquer momento, sobre o qual
não se tenha manifestado um julgador que já proferiu seu voto, deverá lhe ser
oportunizada a possibilidade de manifestação expressa quanto ao ponto.
Somente assim será possível que se investigue a respeito da formação da ratio
decidendi, ou seja, se foi formada tese jurídica universalizável pelos
fundamentos determinantes àquele julgado.
Em qualquer das hipóteses, tanto nas decisões unânimes quanto
nas majoritárias, é conveniente que, uma vez que se tenha formado a ratio
323

Como afirmado há pouco, uma decisão colegiada não se confunde com diversas decisões
singulares formalmente agrupadas. Decisão colegiada não pode ser tida como coletivo de
decisões pessoais.
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decidendi do pronunciamento judicial vinculante, a própria Corte que a formou
a consigne expressamente no acórdão, mesmo que não haja obrigatoriedade
jurídica quanto ao ponto. Com efeito, ninguém se encontra em melhor condição
de afirmar a tese jurídica assentada do que a própria Corte que a formou,
justamente pela proximidade da discussão travada quando do julgamento.
Deverá ser admitida, ainda, a participação dos advogados com vistas a
influenciar e colaborar com a proclamação do resultado do julgamento e da
tese jurídica afirmada.
Neste sentido, ressalte-se a iniciativa do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que alterou seu Regimento Interno para que dele
passasse a constar a exigência de que conste do acórdão “a espécie e o
número do processo, os nomes das partes, a exposição dos fatos ou a
remissão ao relatório em que forem expostos os fundamentos da decisão, e as
suas conclusões, discriminando-se, se for o caso, as questões preliminares ou
prejudiciais apreciadas no julgamento, e consignando-se a eventual existência
dos votos vencidos, com indicação sucinta da respectiva conclusão”, bem
como que a ementa deve indicar a tese jurídica assentada no julgamento e que
a “fundamentação do acórdão será exclusivamente a vencedora, podendo o
relator aduzir, antes da assinatura digital do arquivo, como declaração de voto,
os fundamentos não acolhidos pela maioria”324.
É claro que, conforme assentado nesta pesquisa, esta declaração
em torno da tese jurídica afirmada não é suficiente para impedir posteriores
discussões em torno do conteúdo jurídico da tese afirmada, uma vez que a
aplicação do sistema de pronunciamentos judiciais vinculantes deve se dar de
forma argumentativa e dinâmica, admitindo-se discussão a respeito de
distinções ou superações. A afirmação expressa da tese jurídica universalizável
possui natureza relativa, admitindo-se, como visto, uma adaptação ou
conformação aos casos futuros mediante o trabalho argumentativo dos juízes
subsequentes e da doutrina especializada.

324

Artigo 92, caput e parágrafos primeiro e segundo do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No mesmo sentido, artigos 208 e 209 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
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Por fim, é importante consignar que, na hipótese de divergência
interna quantos aos fundamentos de um julgamento unânime quanto ao
resultado, não deverá ser aplicada a técnica de complementação de
julgamento assentada no artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015, haja
vista que ela se limita às hipóteses em que haja divergência a respeito do
comando normativo previsto no dispositivo do julgado.
Outra imprescindível constatação consiste na compreensão da
relevância da tarefa de redigir a ementa do julgado. Já se pontuou que a
ementa exerce um relevante papel325 no sentido de conceder publicidade ao
julgado, mesmo que sua leitura deva ser ainda complementada pela leitura da
íntegra do julgado. No entanto, essa função resta enfraquecida, ou mesmo
aniquilada, quando o julgador encarregado de conferir redação à ementa não
se digna a reproduzir fielmente aquilo que foi discutido quando da formação do
pronunciamento judicial vinculante326.
Com efeito, após terem sido proferidos todos os votos, incumbirá ao
Presidente proclamar o resultado do julgamento, designando o relator ou, se
vencido este, o autor do primeiro voto vencedor, para que redija o acórdão.
Deverão ainda constar do acórdão a ser publicado, todos os votos vencidos,
que serão considerado parte integrante do acórdão para todos os fins. Uma vez
que seja lavrado o acórdão, a ementa deverá ser publicada no órgão oficial no
prazo de dez dias e, caso não haja publicação em trinta dias contados da
sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, para todos os fins
legais, independentemente de revisão.
Ocorre que, em algumas situações, lamentavelmente, o julgador
encarregado da tarefa de elaboração do acórdão a ser publicado faz constar da
325

“Num sistema de valorização do precedente, como é o adotado pelo novo Código, o cuidado
técnico na elaboração da ementa é de grande significado, pois será a partir dela que se
chegará a identificar os acórdãos existentes em torno da questão que interessa ao caso
concreto deduzido em juízo” (THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil,
vol. 3, 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 787).
326
José Carlos Barbosa Moreira já havia advertido a respeito da necessidade de
compatibilidade entre o que fora decidido pelo colegiado e o que consta expresso do acórdão
divulgado. Conforme pontuado, o acórdão não pode ser compreendido como a simples reunião
dos votos isolados. A esse respeito, confira-se: BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao código de processo civil, vol. 5. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p.
709-710.
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ementa do julgado afirmações a respeito das quais não houve debate efetivo
dos julgadores ou que – e esta situação é ainda pior –, foram refutadas pela
maioria do colegiado327.
Dentre as diversas oportunidades em que esse perigoso fenômeno
se manifestou, reputa-se paradigmático o exemplo dos Embargos de
Divergência em Agravo n.º 857.758-RS328 e do Recurso Especial n.º 1.349.790RJ329 julgados pela segunda seção do Superior Tribunal de Justiça. A questão
jurídica enfrentada destes julgados versavam a respeito da necessidade, diante
do Código de Processo Civil de 1973, de intimação do devedor para que
incidisse a astreint fixada pelo juiz na sentença após o transcurso do prazo
assinalado no título executivo judicial.
Quando da análise do primeiro recurso destacado, os Embargos de
Divergência em Agravo n.º 857.758-RS, a relatora Ministra Nancy Andrighi
afirmou ser imprescindível a intimação do devedor para o cumprimento da
obrigação fixada na sentença para que começasse a incidir, em caso de
descumprimento, a multa fixada na sentença, razão pela qual deu provimento
ao

recurso para reformar a decisão impugnada que afirmava a incidência

imediata da multa e a desnecessidade de intimar o devedor. Referida decisão
se alinhava ao entendimento consolidado daquela Corte, que consta inclusive
do enunciado n.º 410330 da Súmula de jurisprudência dominante daquele
tribunal.
No entanto, a Ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, propôs
ao colegiado que fosse modificada a exigência de intimação pessoal do
devedor para a incidência da multa e que se passasse a admitir a mera
intimação de seu advogado. Quanto a este ponto, que não constava como
objeto do recurso e, portanto, não poderia ser considerado fundamento
327

Trata-se, aqui, de mais uma manifestação da hipótese comentada ainda há pouco em que
os membros do colegiado concordam quanto à conclusão jurídica da causa, mas não aderem
aos fundamentos apresentados.
328
Brasil, Superior Tribunal de Justiça, Embargos de Divergência em Agravo n.º 857.758-RS,
2. Seção, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/02/2011, publicado em 25/08/2011.
329
Brasil, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n.º 1.349.790-RJ, 2. Seção, rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, julgado em 25/09/2013, publicado em 27/02/2014.
330
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
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determinante331, a Ministra relatora restou vencida e não foi acompanhada pela
maioria do órgão julgador. Constou inclusive do acórdão, voto-vista da lavra do
Ministro Luis Felipe Salomão no qual consta expressamente a discordância
quanto a esta proposta de modificação do entendimento da Corte, em que pese
estar de acordo com a conclusão jurídica do julgamento332.
Veja-se que, além de a proposta de admissibilidade da intimação por
meio do advogado ser mero obter dictum e, além disso, ter sido rejeitado pela
ampla maioria do colegiado, constou da ementa do julgado elaborado pela
relatora que a Corte estava a mudar seu entendimento para passar a admitir
que a intimação, necessária à incidência da multa, seja realizada por
intermédio do advogado, senão vejamos:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE APRECIA O MÉRITO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER. ASTREINTES.
EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE.
INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE.
(...)
2. A intimação do devedor acerca da imposição da multa do art. 461,
§ 4º, do CPC, para o caso de descumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer, pode ser feita via advogado porque: (i) guarda
consonância com o espírito condutor das reformas que vêm sendo
imprimidas ao CPC, em especial a busca por uma prestação
jurisdicional mais célere e menos burocrática, bem como a
antecipação da satisfação do direito reconhecido judicialmente; (ii) em
que pese o fato de receberem tratamento legal diferenciado, não há
distinção ontológica entre o ato de fazer ou de pagar, sendo certo
que, para este último, consoante entendimento da Corte Especial no
julgamento do REsp 940.274/MS, admite-se a intimação, via
advogado, acerca da multa do art. 475-J, do CPC; (iii) eventual
resistência ou impossibilidade do réu dar cumprimento específico à
obrigação terá, como consequência final, a transformação da
331

De acordo com Robert Summers, o obter dictum mais frequente no direito estadunidense
consiste em declarações da Corte sobre questões que não foi chamada a decidir ou está
realmente decidindo (SUMMERS, Robert S. Precedent in the United States (New York). In.:
SUMMERS, Robert; MACCORMICK, Neil; GOODHART, Arthur L. Interpreting Precedents: a
comparative study. London: Dartmouth, 1997. p. 385).
332
“(...) a eminente Relatora propõe a revisão da Súmula 410, para adequá-la às recentes
reformas processuais e ao julgamento da Corte Especial que afirmou ‘na hipótese em que o
trânsito em julgado da sentença condenatória com força de executiva (sentença executiva)
ocorrer em sede de instância recursal (STF, STJ, TJ E TRF), após a baixa dos autos à
Comarca de origem e a aposição do ‘cumpra-se’ pelo juiz de primeiro grau, o devedor haverá
de ser intimado na pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa oficial, para efetuar o
pagamento no prazo de quinze dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir
sobre o montante da condenação, a multa de 10% (dez por cento). (...) Não vejo motivo,
destarte, para qualquer modificação no entendimento consolidado do STJ, no sentido de que o
cumprimento da obrigação não é ato cuja realização dependa de advogado, mas é ato da
parte, conforme preceituado no enunciado da Súmula 410 desta Corte”’.

251
obrigação numa dívida pecuniária, sujeita, pois, à multa do art. 475-J
do CPC que, como visto, pode ser comunicada ao devedor por
intermédio de seu patrono; (iv) a exigência de intimação pessoal
privilegia a execução inespecífica das obrigações, tratada como
exceção pelo próprio art. 461 do CPC; (v) uniformiza os
procedimentos, simplificando a ação e evitando o surgimento de
verdadeiras “arapucas” processuais que confundem e dificultam a
atuação em juízo, transformando-a em terreno incerto.
3. Assim, após a baixa dos autos à Comarca de origem e a aposição
do “cumpra-se” pelo Juiz, o devedor poderá ser intimado na pessoa
do seu advogado, por publicação na imprensa oficial, acerca do dever
de cumprir a obrigação, sob pena de multa. Não tendo o devedor
recorrido da sentença ou se a execução for provisória, a intimação
obviamente não será acerca do “cumpra-se”, mas, conforme o caso,
acerca do trânsito em julgado da própria sentença ou da intenção do
credor de executar provisoriamente o julgado. Em suma, o cômputo
das astreintes terá início após: (i) a intimação do devedor, por
intermédio do seu patrono, acerca do resultado final da ação ou
acerca da execução provisória; e (ii) o decurso do prazo fixado para o
cumprimento voluntário da obrigação.

Posteriormente, quando do julgamento do Recurso Especial n.º
1.349.790-RJ, a matéria voltou a ser enfrentada por aquela Corte. Imperioso
notar que o julgamento deste Recurso Especial não se deu por umas das
Turmas do Superior Tribunal de Justiça, mas pela Segunda Seção, em razão
de solicitação de afetação do julgamento proposto pela relatora, Ministra Isabel
Galotti, em função de ter reputado necessário um esclarecimento por aquele
órgão quanto ao julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo n.º
857.758-RS recentemente analisado333.
No julgamento deste segundo recurso destacado para análise, o
Recurso Especial n.º 1.349.790-RJ, a relatora destacou o conteúdo do votovista do Ministro Luis Felipe Salomão naquele primeiro julgado, que
acompanhava parcialmente a relatora para dar provimento ao recurso, mas que
rejeitava expressamente a proposta de intimação do devedor por meio do
advogado e que ratificou a imprescindível intimação pessoal do devedor para

333

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 410STJ. EXCLUSÃO DA PENA. PROVIMENTO. 1. “A prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer.” Entendimento compendiado na Súmula n. 410, editada em 25.11.2009,
anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do
ordenamento jurídico em vigor. Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS.
2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer
sequer em nome do advogado. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado,
para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é
suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação
de fazer. 3. Recurso especial provido”.
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que cumpra a decisão. Consignou, ainda, que a Ministra Nancy Andrighi, ao
elaborar o acórdão daquele julgado, não foi fiel ao que decidido pelo colegiado,
mas fez prevalecer seu entendimento pessoal a respeito da matéria jurídica
discutida:
A pretendida revisão do referido verbete, aprovado em sessão de
25.11.2009, não foi aceita pelo Colegiado, o qual somente
acompanhou a relatora, unanimemente, quanto à conclusão de seu
voto a respeito do caso concreto em julgamento.
Explico. No caso julgado no mencionado EAG 857.758/RS, o Tribunal
de origem entendeu que a fluência da multa cominatória para
cumprimento da obrigação de fazer inicia-se após o decurso do prazo
de 30 dias fixado na sentença, contados a partir do trânsito em
julgado do acórdão que a confirmou, sem necessidade de intimação
do devedor, sequer na pessoa de seu advogado.
Diante da confirmação do acórdão pela 4ª Turma, foram opostos
embargos de divergência, buscando a exclusão da multa sob a
alegação de que somente incidiria depois do decurso do prazo para
cumprimento da obrigação de fazer, contado da intimação pessoal do
devedor. E, no caso, argumentou a UNIMED que a obrigação fora
cumprida espontaneamente, antes de qualquer intimação para tal fim.
A relatora, Ministra Nancy Andrighi, em longo e elaborado voto, expôs
seu entendimento de que a reforma processual levada a efeito pelas
Leis 11.323/05 e 11.382/06, entre outras, justificaria a revisão da
Súmula 410, para igualar o rito do cumprimento de sentença
condenatória a obrigação de fazer e não fazer ao rito da execução de
sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Invocou o
acórdão da Corte Especial no REsp. 940.274, no qual se decidiu, a
propósito de execução de obrigação pecuniária, disciplinada pelo art.
475-J, que “após a baixa dos autos à Comarca de origem e a
aposição do ‘cumpra-se’ pelo juiz de primeiro grau, o devedor haverá
de ser intimado na pessoa do seu advogado, por publicação na
imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de quinze dias, a
partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir sobre o
montante da condenação, a multa de 10% (dez por cento).” Defendeu
que, a despeito do tratamento legal diferenciado, não há distinção
ontológica entre o ato de fazer ou de pagar, de modo que não haveria
justificativa para estabelecer distinção entre a forma de intimação do
devedor nas execuções de pagar e fazer ou e não fazer. Preconizou
ficasse assentado, na jurisprudência da Seção, que também no
cumprimento de condenação à obrigação de fazer e não fazer o
devedor fosse intimado na pessoa de seu advogado e não mais
pessoalmente, como reza a Súmula 410. Na conclusão do caso em
julgamento, esclareceu que ‘a obrigação foi espontaneamente
cumprida pela UNIMED, antes de qualquer intimação acerca da
decisão que lhe impôs a obrigação de restabelecer o contrato’. Por
este motivo, entendeu subsistir ‘a necessidade de intimação da parte,
ainda que por intermédio de seu advogado, acerca da decisão final
do processo, determinando o cumprimento da obrigação de fazer ou
não fazer’, donde o provimento dos embargos de divergência.

Destacou ter havido, naquele julgamento, intenso debate acerca da
modificação do Enunciado nº 410 da Súmula de jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça, deliberando a Seção pela manutenção do mesmo.
Juntou ao voto a degravação das notas taquigráficas daquele julgado, que
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comprova o referido debate, com participação da Ministra relatora, Nancy
Andrighi, e dos Ministros Aldir Passarinho Junior e João Otávio de Noronha.
Este último, em divergência aos argumentos formulados pela
relatora, asseverou que:
(...) o legislador processual brasileiro tratou execução para entrega de
coisa, execução para obrigação de fazer e não fazer, um
procedimento totalmente diferente da execução para pagamento de
quantia certa. O legislador deu de propósito, de acinte tratamento
diferenciado, e o fez pela peculiaridade das obrigações.
Se interpretarmos sistematicamente o Código de Processo Civil
veremos que a ação de obrigação de fazer ou não fazer pode se
convolar ou não em perdas e danos. E, se se convolar em perdas e
danos, temos a obrigação subsidiária que remeterá a um
procedimento, que é o de execução por quantia certa.
De sua vez, a obrigação para entrega de coisa certa, o legislador teve
o condão de explicitar que, procedente, expede-se o mandado de
busca e apreensão, ou de imissão na posse, se for o caso. Quer
dizer, ele trouxe, na estrutura procedimental, tratamento bem
diferenciado. Por isso, não me parece, aqui, razoável, ou melhor,
consentâneo, unificarmos aquilo que o legislador quis, de propósito,
separar. O legislador quis separar e o separou.
Por sua vez, não me parece, também, adequado que possamos
proceder execução para pagamento de quantia certa do mesmo
modo que obrigação de fazer e não fazer, ou, do mesmo modo,
obrigação para entrega de coisa, fixando multa, porque o legislador aí
foi claro. (...)
Creio que o legislador tratou de propósito diferentemente coisas que
eu, ao contrário da Sra. Ministra Nancy Andrighi, respeito muito o seu
ponto de vista, o seu brilhantismo, a sua colaboração sempre dada a
essa Corte, sem dúvida, a que mais contribuiu, se olharmos, até, o
Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior pelo tempo, pela construção de
ideias e inteligência aqui trazidos, mais contribuíram para a evolução
da nossa jurisprudência, acredito que, aqui, estaríamos atropelando o
sistema processual.

Após o debate que se deu no plenário quanto ao ponto, seguiu-se ao
voto-vista do Ministro Luis Felipe Salomão que, conforme abordado, rejeitou a
proposta de reforma do Enunciado Sumular nº 410 daquela Corte e expressouse favorável à necessidade de intimação pessoal do devedor quando se tratar
de execução de obrigação de fazer ou não fazer.
O voto-vista acompanhou a relatora tão somente na solução do caso
concreto, haja vista que o acórdão recorrido afirmava a aplicação imediata da
multa fixada pelo juízo, independentemente de prévia intimação do devedor.
Como este cumpriu a obrigação de fazer fixada na sentença antes de ter sido
intimado, a análise da forma pela qual se dá essa intimação – se na pessoa do

254

devedor ou se por intermédio de seu advogado – não foi objeto de julgamento,
apesar de constar da ementa. Diante de tal quadro, os demais ministros
acompanharam a conclusão do voto da relatora, sem explicitação de voto.
Daí a Ministra Isabel Gallotti, no julgamento deste Recurso Especial
nº 1.349.790-RJ ter afirmado:
A certidão do julgamento registrou o resultado unânime, com a
adesão, inclusive, dos votos dos Ministros Aldir Passarinho Junior e
Luís Felipe Salomão, que expressamente haviam se manifestado
contra a tese exposta na ementa do acórdão, a qual não fez, contudo,
referência à peculiaridade do caso concreto (cumprimento da
obrigação antes da intimação do devedor), a despeito de ter sido
justamente esta que ensejou a adesão unânime dos membros da
Seção.
Entendo, portanto, que o julgamento do EAG 857.758/RS - a despeito
do contido em sua ementa, que externou entendimento pessoal da
relatora, contra o qual se manifestaram expressamente três membros
da Seção - não alterou a orientação consolidada na Súmula 410 (“A
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer”). A propósito, esta também é a compreensão que se
extrai do resumo do julgamento do EAg 857.758-RS divulgado no
Informativo 464/STJ, período de 21 a 25 de fevereiro de 2011. (...)
(...) persisto no entendimento de que “a prévia intimação pessoal do
devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410),
divergência que somente não expressei quando do julgamento do
EAG 857.758/RS em face do aditamento expressamente feito pela
relatora, que se comprometeu a retirar de seu voto a parte relativa à
modificação da Súmula 410.
Ressalto que a Súmula 410 foi aprovada pela 2ª Seção em
25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, não
tendo sido feita em seu texto ressalva alguma no sentido de que se
destinaria apenas aos atos processuais anteriores à reforma
processual de 2005.
Faço minhas todas as ponderações dos Ministros Aldir Passarinho
Junior, João Otávio de Noronha e Luís Felipe Salomão, a propósito
da diferença de tratamento legal, antes e depois da reforma
empreendida pela Lei 11.232/2005 (art. 475-I), quanto ao rito das
execuções por quantia certa (art. 475-J) e do cumprimento de
sentença condenatória à obrigação de fazer e não fazer (art. 461).

Desta feita, constata-se que houve um grave equívoco na formação
do julgado analisado em primeiro lugar, que se tentou solucionar quando do
julgamento deste segundo feito. Percebe-se que consta na ementa daquele
caso, mais informação do que o julgamento do caso concreto permitiria extrair.
Relembre-se que o recurso discutia (i.) a necessidade de prévia
intimação do devedor para que a multa incida, descartando-se a tese de sua
aplicação automática, e (ii.) que esta intimação deveria ter ocorrido na pessoa
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do próprio devedor, nos termos do Enunciado Sumular nº 410 do Superior
Tribunal de Justiça. Como o devedor havia cumprido a obrigação antes de ter
recebido qualquer intimação, a análise deste segundo ponto restou
prejudicada. E, pior, o que consta da ementa não representou a maioria do
julgamento, muito antes pelo contrário, consistiu na posição isolada da relatora.
Conforme adiantado, este não é o único caso em que esta utilização
equivocada da relevantíssima função de redação do acórdão e de sua
ementa334, mas já é o suficiente para voltarmos a destacar a necessidade de se
334

Veja-se, também quanto ao ponto, o julgamento do recurso especial n.º 422.778, perante a
terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Castro Filho, Relator para
Acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/08/2007. Trata-se de mais um julgado em que
a ementa do acórdão expressou a posição pessoal da ministra relatora, novamente a Ministra
Nancy Andrighi, tendo o tribunal seguido a relatora e formado maioria apenas quanto ao
julgamento – parte dispositiva – do acórdão, mas divergindo expressamente dos fundamentos
elencados na ementa, cuja ementa foi a seguinte: “Recurso especial. Civil e processual civil.
Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
Causa de pedir. Cegueira causada por tampa de refrigerante quando da abertura da garrafa.
Procedente. Obrigação subjetiva de indenizar. Súmula 7/STJ. Prova de fato negativo.
Superação. Possibilidade de prova de afirmativa ou fato contrário. Inversão do ônus da prova
em favor do consumidor. Regra de julgamento. Doutrina e jurisprudência. Arts. 159 do
CC/1916, 333, I, do CPC e 6.°, VIII, do CDC. Se o Tribunal a quo entende presentes os três
requisitos ensejadores da obrigação subjetiva de indenizar, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o
dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta
ilícita; a alegação de violação ao art. 159 do CC/1916 (atual art. 186 do CC) esbarra no óbice
da Súmula n.° 7 deste STJ; Tanto a doutrina como a jurisprudência superaram a complexa
construção do direito antigo acerca da prova dos fatos negativos, razão pela qual a afirmação
dogmática de que o fato negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que uma
alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser provada. Desse modo, sempre
que for possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pela outra parte,
tem-se como superada a alegação de “prova negativa”, ou “impossível”; Conforme
posicionamento dominante da doutrina e da jurisprudência, a inversão do ônus da prova,
prevista no inc. VIII, do art. 6.º do CDC é regra de julgamento. Vencidos os Ministros Castro
Filho e Humberto Gomes de Barros, que entenderam que a inversão do ônus da prova deve
ocorrer no momento da dilação probatória; Recurso especial não conhecido”. Neste caso, a
decisão se deu por maioria e aparecem como votos vencedores a Ministra Nancy Andrighi, o
Ministro Ari Pargendler e o Ministro Menezes Direito. Como votos vencidos, por sua vez,
constam os Ministros Castro Filho e Humberto Gomes de Barros. No entanto, os Ministros Ari
Pargendler e Menezes Direito acompanharam a Relatora apenas quanto ao não recebimento
do recurso e manifestaram-se, expressamente, contrários à tese de que a inversão do ônus da
prova seja regra de julgamento, mas a consideravam regra de procedimento, assim como os
ministros que restaram vencido. Neste ponto, então, a questão recebeu quarto votos a favor de
ser a inversão do ônus probatório uma regra de procedimento e apenas o voto na ministra
relatora entendendo como regra de julgamento. Não obstante, foi este último entendimento que
se viu consignado na ementa do julgado. Este caso é ainda mais emblemático por ter sido
reformado em sede de Embargos de Divergência contra ele manejado, cuja ementa é a
seguinte: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO.
DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. (...) Hipótese em que o acórdão recorrido considera a
inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o
acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência
configurada. (...) Embargos de divergência a que se dá provimento” (BRASIL. Superior Tribunal
de Justiça. Emb. Div. no REsp. 422.778, Segunda Seção, rel. p/ ac. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
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manejar o sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes de forma
argumentativa.

3.3.2.4 O dever de fundamentação analítica no Código de Processo Civil
de 2015

O Código de Processo Civil de 1973 foi editado sob influência do
paradigma positivista e formalista do Direito, o que justificava sua
despreocupação com a fundamentação dos julgados, uma vez que cabia ao
juiz tão somente revelar o sentido claro e unívoco da norma pré-estabelecida
pelo legislador através do enunciado textual. Naquela perspectiva, a única
passagem que versava sobre a fundamentação era o inciso II do artigo 458.
Nada mais, portanto, do que a previsão da fundamentação como um requisito
da sentença.
O Código de Processo Civil de 2015, editado sob o paradigma do
pós-positivismo e sob a perspectiva antiformalista, reconhece a necessidade de
implementar um incremento de qualidade em relação à fundamentação dos
julgados e prevê no parágrafo 1º do artigo 489, em sintonia com o inciso IX do
artigo 93 da Constituição Federal, uma série de requisitos para que se possa
considerar como adequadamente fundamentado qualquer pronunciamento
jurisdicional decisório, elevando o nível de exigência pois, como exposto, é
necessário que o juiz justifique as suas escolhas. Destina-se o dispositivo, a
impedir as falsas fundamentações que, infelizmente, são produzidas por uma
parcela do Judiciário brasileiro.
O principal responsável por essas pseudos fundamentações era o
princípio do livre convencimento motivado, que em boa hora foi extirpado do

29.12.2012)”; No Âmbito do STF, confira-se, por todos, a Reclamação n.º 9428, que interpretou
a decisão proferida na ADPF n.º 130-DF, sendo ali consignado que a ementa redigida não
refletiu com fidelidade a tese jurídica acolhida pela maioria do colegiado, mas “reflete apenas a
posição pessoal do eminente Min. Relator, não a opinião majoritária da Corte” (BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. Rcl. 9428, Tribunal Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, j. 10/12/2009,
DJE 25/06/2010).
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sistema processual civil brasileiro. Com efeito, a redação atribuída ao artigo
371, combinado pelas exigências dos artigos 7º, parte final, 9º e 10, todos do
Código de Processo Civil de 2015, não permite mais que se sustente a adoção
do princípio do livre convencimento no sistema processual brasileiro.
Inegavelmente, o livre convencimento motivado assumia uma
elevada carga discricionária afastando-se portanto da necessária integridade
do Direito e era utilizado como uma rota de fuga da exigência de
fundamentação analítica, especialmente pelo desprezo aos argumentos
formulados pelas partes. Ocorre que, conforme afirmado nesta pesquisa, o
exercício da função jurisdicional pelo Estado democrático de Direito não pode
se dar de modo discricionário, por absoluta ilegitimidade. Não por outra razão,
o parágrafo primeiro do artigo 927 exige que a utilização do pronunciamento
jurisdicional vinculante se dê fundamentadamente.
Um bom exemplo é extraído do julgamento do Superior Tribunal de
Justiça nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso
Especial com Agravo n.º 354.596/PE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO SOBRE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NO
AGRAVO REGIMENTAL. DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. O acórdão recorrido, proferido em agravo regimental, não foi
omisso e fundamentadamente entendeu não ser viável o agravo em
recurso especial, já que não foram impugnados os fundamentos da
decisão de não admissão do apelo nobre, visto que, nesta
oportunidade, o recorrente limitou-se a repisar os argumentos do
agravo em recurso especial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas
partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o
julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento
fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
3. Não há, portanto, falar em omissão no julgado, estando ausentes
os requisitos autorizadores dos embargos declaratórios, previstos no
art. 619 do Código de Processo Penal.
4. É inviável a apreciação, em sede de embargos declaratórios, de
suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal, uma vez que o
prequestionamento de matéria essencialmente constitucional, por
esta Corte Superior, ensejaria a usurpação da competência do STF.
5. Embargos declaratórios rejeitados.
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Conforme será demonstrado no próximo tópico desta pesquisa, o
contraditório substancial corresponde a outro requisito para a edição de
pronunciamentos judiciais vinculantes de modo legítimo e compatível com o
Estado democrático de Direito, e esta postura do Judiciário de escolher os
argumentos que pretende enfrentar é absolutamente incompatível com o
paradigma que o Código de Processo Civil de 2015 veio a estabelecer.
Ao se admitir que este diploma processual adota um sistema de
pronunciamentos judiciais vinculantes, há de se considerar como requisito
essencial que este pronunciamento vinculatório esteja adequadamente
fundamentado, pois não há sentido em se adotar um modelo de eficácia
obrigatória de certos julgados se esta carga de vinculação não incida na sua
fundamentação. Desse modo, restringir a vinculação ao dispositivo do
pronunciamento decisório equivale à sua eliminação, por incompatibilidade com
a sua essência, pois a eficácia vinculante situa-se nos fundamentos
determinantes da decisão, a ratio decidendi do common law.
A

fundamentação

adequada

dos

pronunciamentos

judiciais

decisórios vinculantes é, portanto, essencial para o sucesso deste sistema que
o Código de Processo Civil de 2015 aprimora, pois é nela que se situa a ratio
decidendi. Caso não se consiga identificá-la, a eficácia vinculante daquela
decisão restará comprometida. Daí a importância de se levar à sério a
fundamentação dos pronunciamentos judiciais vinculantes, sendo mesmo de se
considerar como um requisito da legítima atribuição do efeito vinculatório.
O Direito fundamental ao contraditório, entendido em sua concepção
atual de direito de influência, é um dos elementos mínimos da fundamentação
e, dessa forma, consiste em mais um requisito para a legítima produção do
efeito vinculatório da decisão. Afirma-se hoje que o juiz também participa do
contraditório, pois deve demonstrar que as alegações das partes, somadas às
provas produzidas, efetivamente interferiram no seu convencimento. É na
fundamentação do julgado que se constata se o contraditório foi atendido de
forma satisfatória durante o processo.
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No Estado Constitucional, o cumprimento do contraditório não se
restringe às partes da demanda, mas inclui o próprio órgão jurisdicional. As
partes passam a ter o poder de influir, de forma efetiva, na conclusão do
julgado. Com isso, o contraditório não se restringe apenas à garantia de ciência
bilateral dos atos praticados no processo e possibilidade de manifestação. Esta
visão meramente formal da garantia encontra-se superada, por incompleta. A
ela deve ser acrescido, portanto, o poder de influência no resultado do
processo.
Com efeito, de nada adiantaria garantir às partes o substrato formal
da garantia, possibilitando-lhes o direito de ciência e de manifestação se o
magistrado, no momento de julgar o caso, desprezasse todo o acervo
produzido pelas partes, seja probatório seja de argumentos relativos às
questões decididas. Nestes termos, o órgão jurisdicional passa a ter o dever de
dialogar com as partes, levando em consideração todas as suas alegações
quando do ato decisório e é na fundamentação que se poderá avaliar se estes
significativo dever foi observado. Trata-se da incidência do dever de
cooperação entre todos os sujeitos que participam do processo.
Portanto, a partir do dever de dialogar com os argumentos aportados
pelas partes no ato decisório, surge a proibição de decisões que surpreenda as
partes, assim entendida qualquer decisão proferida sem sua prévia oitiva.

3.3.3 O contraditório participativo como requisito para a legítima
atribuição da eficácia vinculatória

Outro requisito indispensável para que o pronunciamento judicial
vinculante produza seus regulares efeitos de modo legítimo consiste na efetiva
observância da garantia constitucional do contraditório. Tal qual se deu com a
fundamentação,

será

empreendida

uma

breve

evolução

histórica

do

contraditório – com vistas a extrair sua relevância atual para o processo –, bem
como sua relação com o Estado democrático de Direito – considerando-se um
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imprescindível fator de legitimação da atuação do Poder Judiciário – e, por fim,
sua configuração como requisito de legitimidade da eficácia vinculatória.

3.3.3.1 Evolução histórica do contraditório

Historicamente, o contraditório sempre foi associado à parêmia
“audiatur et altera pars”335, designando o direito de ciência bilateral dos atos
praticados no processo, assim como a possibilidade de sobre ele se
manifestarem336. Representava, dessa forma, o direito de informação e reação
(de dizer e contradizer).
Em que pese ter surgido, desde o Direito romano e passando pelo
Direito comum europeu, como uma ideia inerente ao processo, em razão de
sua compreensão como princípio da razão prática ligada ao jusnaturalismo, o
contraditório se viu reduzido a um princípio lógico-formal por diplomas legais do
final do século XVIII, imbuídos em um perspectiva positivista do Direito, como a
Prozess Ordenung prussiana de 1781.
Daí em diante, deixou de significar um fundamento ético e jusnatural
do processo e passou a ser relegado à mera formalização mecânica de
confrontação de teses jurídicas pelas partes337. Referido cenário de
esvaziamento do contraditório não se modificou durante o século XIX, onde se
viu reduzido a um princípio de segunda ordem, e na primeira metade do século
XX, tendo sido cogitado a sua total eliminação pela Alemanha nazista.
O declínio do contraditório possui relação direta com a modificação
do modelo liberal de processo para o modelo social de processo que, desde a
ordenança processual civil austríaca de 1895, elaborada por Franz Klein, vê o
335

PICARDI, Nicola. “Audiatur et altera pars”. As matizes histórico-culturais do contraditório. In.:
_______________. Jurisdição e processo. Trad. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Rio de
Janeiro: Forense, 2008.
336
ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. A contrariedade na instrução criminal. São
Paulo: Saraiva, 1937, p. 110.
337
THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle José Coelho. Princípio do Contraditório. In.:
Revista da Faculdade de Direito Sul de Minas, Pouso Alegre, n. 28, 177-206, jan./jun., 2009,
p. 180.
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juiz como protagonista do processo. Com efeito, o processo deixa de ser tido
como coisa das partes (sache der parteien) e passa a ser compreendido como
um instrumento pelo qual o Estado, representado na relação processual pelo
juiz, desenvolve o bem-estar social. Neste paradigma socializante do processo,
o juiz conduz ativamente e monologicamente o processo e despreza a
participação das partes em contraditório, que se materializa tão somente de
forma fictícia.
No propósito de superar esta realidade estática atribuída ao
contraditório, deu-se início a um fluxo de alterações nos diversos sistemas
jurídicos processuais, seja por modificação expressa no ordenamento ou
mesmo por construção doutrinária e jurisprudencial. Na Itália, a título de
exemplo, doutrina e jurisprudência defenderam a aproximação teórica do
contraditório às garantias de defesa e de igualdade formal, através de
interpretação expansiva do parágrafo segundo do artigo 24, relacionado ao
direito de defesa, bem como do parágrafo primeiro do artigo 3º, que disciplina a
isonomia, da Constituição Italiana. Referida construção teórica ocasionou a
modificação do texto daquela Constituição, por meio da emenda de 23 de
novembro de 1999, por meio da qual se inseriu o parágrafo segundo ao artigo
111, que disciplina o justo processo. Adiante, serão apresentadas outras
modificações empreendidas com vistas a tornar o contraditório uma garantia
substancial imprescindível à compreensão do processo.
No

cenário

nacional,

o

contraditório

não

foi

previsto

nas

Constituições de 1824, de 1891 e de 1934. Apenas a partir da Carta Magna de
1937 referido princípio processual fora alçado ao nível constitucional. Ainda
assim, o parágrafo 11 do artigo 122 daquela Constituição limitava o
contraditório ao processo penal. Tendo sido referida limitação do contraditório
repetida nas Cartas Políticas de 1946 e 1967, doutrina e jurisprudência
passaram a pugnar sua utilização por analogia, assim como por interpretação
extensiva da garantia de acesso à justiça338 e de vedação ao arbítrio.

338

“As garantias da defesa e do contraditório são intimamente ligadas, porque da defesa brota
o contraditório e, pela informação que se dá pelo contraditório, faz-se possível a defesa. Eis a
interação entre os dois princípios. Essas garantias nasceram historicamente para o processo
penal. Foram, depois, levadas ao processo civil e, embora não explicitamente previstas nas
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Coube à Carta cidadã de 1988 ampliar o campo de incidência do
contraditório aos processos civil e administrativo através do inciso LV do artigo
5º.

3.3.3.2 A perspectiva substancial do contraditório no Estado democrático
de Direito

Conforme analisado em tópico precedente, o Estado democrático de
Direito retira o fundamento teórico de seus atos de poder não apenas da
conformidade formal perante o ordenamento jurídico (legalidade), mas também
dos valores da sociedade a que se dirige, consagrados como Direitos
fundamentais na Constituição (legitimidade democrática)339.
No que interessa de perto ao contraditório, há de ser destacada a
mudança paradigmática em relação à sua configuração, que deixa de ser
estática e passa a ser dinâmica, assumindo relação direta com o pacto
democrático quando do exercício da função jurisdicional, resgatando sua
importância para o processo.
Referida mudança de perspectiva quanto ao contraditório se deu
quando da instituição do Estado Constitucional após a segunda guerra mundial,
fortalecido pela constitucionalização de diversas garantias fundamentais
decorrentes do reconhecimento teórico da dignidade da pessoa humana, assim
como pela nova leitura quanto à democracia anteriormente adiantada, que não

Constituições anteriores, doutrina e jurisprudência as retiravam, para o processo não penal, do
princípio da inafastabilidade do controle judicial” (GRINOVER, Ada Pellegrine. O sistema de
nulidades processuais e a Constituição. In.: TUBENCHLAK, James; BUSTAMANTE, Ricardo
Silva. Livro de estudos jurídicos. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos Jurídicos, 1993, p. 162).
339
“(...) essa fusão permite criar um sistema constitucional marcado de forma preponderante
pela associação do poder político legitimado do povo (democracia) com a limitação do poder
estatal pelas normas constitucionais e infraconstitucionais que integram seu ordenamento
jurídico (Estado de Direito) sobretudo aquelas pertinentes aos direitos fundamentais” (BRÊTAS,
Ronaldo de Carvalho Dias. Processo constitucional e Estado democrático de direito. Belo
Horizonte: Del Rey, 2010, p. 147).
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se restrinja à possibilidade de votar e ser votado e estimule a participação dos
interessados em todas as esferas de poder340.
A garantia do contraditório deixa de se limitar à bilateralidade de
audiência e a consequente possibilidade de manifestação e também passa a
assegurar o direito de efetiva influência das partes no provimento jurisdicional e
a garantia de não-surpresa, vedando-se as chamadas decisões de terceira via.
O processo passa a ser compreendido como um relevantíssimo
espaço procedimental de construção participada da tutela jurisdicional,
assegurando-se aos seus destinatários diretos que sobre ela exerçam efetiva
influência e colaborarem com sua construção341, o que confere legitimidade à
intervenção jurisdicional.
É assim que o contraditório lido pelas lentes democráticas reluz as
garantias de influência, não-surpresa e cooperação no processo. Esta nova
configuração do contraditório não admite a manutenção da ideia de
subordinação das partes à vontade do juiz, reclamando um reequilíbrio das
funções desempenhadas pelos sujeitos processuais. Com efeito, a questão em
torno da distribuição das tarefas a serem desempenhadas no processo
consiste em um problema central da política judiciária342.

340

Neste sentido: “O princípio do contraditório pode ser definido como aquele segundo o qual
ninguém pode ser atingido por uma decisão judicial na sua esfera de interesses, sem ter tido a
ampla possibilidade de influir eficazmente na sua formação em igualdade de condições com a
parte contrária. O contraditório é a expressão processual do princípio político da participação
democrática, que hoje rege as relações entre o Estado e os cidadãos na Democracia
contemporânea” (GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil: teoria geral do
processo, vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Versão eletrônica).
341
“participação dos destinatários dos efeitos do ato final em sua fase preparatória; na
simétrica paridade de suas posições; na mútua implicação de suas atividades (destinadas,
respectivamente, a promover e impedir a emanação do provimento); na relevância das
mesmas para o autor do provimento, de modo que cada contraditor possa exercitar em
conjunto – conspícuo ou modesto, não importa – de escolhas, de reações, de controles, e deva
sofre os controles e as reações dos outros, e que o autor do ato deva prestar contas dos
resultados” (FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito Processual. Campinas: Bookseller,
2006, p. 118-200).
342
“A divisão do ‘trabalho’ processual é tema clássico e dos mais importantes. Como afirma
Barbosa Moreira, ‘falar dos poderes do juiz importa enfrentar problema central de política
jurídica, a cujo respeito todo o sistema processual é chamado a definir-se: o problema da
‘divisão de trabalho’ entre o órgão judicial e as partes. (…) Aceita a premissa de que ao titular
do direito, em princípio, toca livremente resolver se ele deve ou não ser defendido em juízo, daí
não se extrairá, sem manifesto salto lógico, que lhe assista idêntica liberdade de influir na
maneira por que, uma vez submetida a lide ao órgão estatal, deva este atuar com o fim de
estabelecer a norma jurídica concreta aplicável à espécie. Se cabe ver no litígio uma como
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Costuma-se associar o modelo adversarial a uma maior liberdade
das partes em face do órgão jurisdicional, sendo o processo conduzido em
torno da disputa entre aquelas, enquanto que no modelo inquisitorial competiria
ao Estado-juiz gerir, por meio de uma pesquisa oficial, a busca da verdade,
sobrepondo-se à vontade das partes.
Atualmente, no entanto, não há sistema jurídico processual que seja
integralmente adversarial ou inquisitivo, sendo os procedimentos criados
mediante a mescla destes elementos de acordo com a matéria, o que
proporciona uma justa distribuição das funções a serem exercidas pelos
diversos sujeitos do processo. Não há mais de se falar em protagonismos, seja
das partes (como no modelo adversarial-liberal) ou do órgão julgador (como no
processo inquisitorial-socializante) nem mesmo em barreiras formais ou
culturais que impeçam a efetiva comunicação entre os sujeitos.
A quebra do protagonismo judicial vivenciado até então ocasionou a
instituição de um modelo policêntrico de processo, ou em outros termos, de
uma comunidade de trabalho (Arbeitsgemeinschaft)343 em torno da construção
comparticipada da tutela jurisdicional. No Estado Constitucional e no modelo
cooperativo de processo, o exercício da função jurisdicional não deve ser
guiada de acordo com os princípios ideológicos dos juízes, suas convicções e
seu senso pessoal de justiça. Em outros termos, a jurisdição não pode ser
exercida mediante um juízo autossuficiente, solitário e solipsista, arbitrário e
discricionário do juiz, devendo ser gestada por meio de um debate com a
participação efetiva de todos os interessados.

enfermidade social, a cuja cura se ordena o processo, antes parece lícito raciocinar
analogicamente a partir do fato de que o enfermo, no sentido físico da palavra, livre embora de
resolver se vai ou não internar-se em hospital, tem de sujeitar-se, desde que opte pela
internação, às disposições do regulamento: não pode impor a seu bel-prazer horários de
refeições e de visitas, nem será razoável que se lhe permita controlar a atividade do médico no
uso dos meios de investigação indispensáveis ao diagnóstico, ou na prescrição dos remédios
adequados’” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Os poderes do juiz na direção e na instrução
do processo. In.: ________________________. Temas de direito processual civil, Quarta
série. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 45-46).
343
SOUSA, Miguel Teixeira de. Estudos sobre o novo processo civil, 2. ed. Lisboa: Lex,
1997, p. 62; NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático: uma análise
crítica das reformas processuais. Curitiba: Juruá, 2008. p. 212ss.
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No modelo cooperativo344 de processo, portanto, o juiz deixa de ser
tratado como uma figura mágica e detentora de um senso extraordinário de
justiça e passa a ser tido como um participante do processo que, assim como
as partes, se sujeita ao contraditório durante todo o transcorrer do
procedimento. Resta forçado, nestes termos, a dialogar com as partes,
cooperando com estas no exercício da função jurisdicional. O processo
cooperativo cria para os juízes os deveres de esclarecimento, prevenção,
consulta e auxílio em relação às partes.
A construção do pronunciamento judicial deve se dar de modo
compartilhado entre o órgão jurisdicional e as partes, por intermédio da efetiva
e equilibrada participação de todos os sujeitos no processo345. Este dever de
cooperação entre todos os sujeitos do processo não significa que as partes
tenham de se ajudar mutuamente a satisfazerem seus interesses, por absoluta
incompatibilidade entre estes, que são antagônicos. O que se espera é que os
seus sujeitos participem do contraditório de modo leal e ético. Neste sentido o
enunciado n.º 373 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “As partes
devem cooperar entre si; devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a
evitar a ocorrência de vícios que extingam o processo sem resolução do mérito
e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência”. Extraise, portanto, que não é apenas em relação ao juiz que a cooperação fixa
deveres de condutas no processo, mas a todos os sujeitos que nele atuem.
Decorrência direta da garantia de influência dos argumentos
deduzidos pelas partes no provimento jurisdicional é a vedação às decisões
344

Veja-se que a matriz socializante do processo, que teve em Büllow um expressivo
representante, encarava o juiz o porta-voz avançado do sentimento jurídico do povo, razão pela
qual se lhe era atribuída a condução exclusiva do processo.
345
“As teorias que orientam o Direito Processual Civil estão baseadas nos parâmetros éticos da
justiça e solidariedade como guias do acesso à Justiça e do devido processo legal. A
realização do direito deve ser um ideal solidário, ainda que as partes e os advogados estejam
em posições antagônicas. (...) Não há que se falar somente em um Estado-juiz que resolva a
lide de modo imparcial, mas, também, da imperiosa necessidade de serem observados os
deveres de lealdade, boa-fé e cooperação por todos que, de qualquer forma, participam do
processo para se permitir que alcance um resultado que o afaste da sucessão fria de atos e
documentos, para torna-lo melhor no campo operacional e administrativo, de modo a promover
uma prestação jurisdicional de qualidade” (MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; SEGUNDO,
Elpídio Paiva Luz; ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Notas aos artigos 1 a 41. In.: MENDES,
Aluisio Gonçalves de Castro; SILVA, Larissa Clare Pochmann da; ALMEIDA, Marcelo Pereira
da. Novo Código de Processo Civil comparado e anotado. 2. ed. Rio de Janeiro: GZ, 2016,
p.8).
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surpresas, ou de terceira via (terza via), assim entendidas aquelas em que a
fundamentação se baseia em argumentos que não foram debatidos
previamente pelas partes. O processo cooperativo, desenvolvido através de um
contraditório participativo, é inconcebível com o exercício da função
jurisdicional que contenha, no ato decisório, fundamento a respeito do qual as
partes não tenham se pronunciado previamente. Esta circunstância evidencia o
exercício arbitrário, solipsista e isolado da função jurisdicional pelo juiz, o que
fere frontalmente os preceitos do Estado democrático de Direito.
Assim sendo, a junção do contraditório substancial com o modelo
cooperativo de processo faz surgir o dever jurídico para o juiz de submeter toda
a sua fundamentação, mesmo aquelas a respeito das quais possa se
pronunciar de ofício, ao ambiente argumentativo-contraditadorial proporcionado
por aqueles conceitos. Inegavelmente, o direito de ser ouvido e de se
manifestar no processo com vistas a influir em seu resultado é vilipendiado nos
casos em que o juiz profere decisão sem que tenha submetido seus
argumentos ao debate pelas partes.
Não obstante, o legislador não descurou de algumas situações
excepcionais que, em virtude da urgência em sua apreciação, requerem o
abrandamento deste dever jurídico de prévio debate a respeito dos
fundamentos da decisão a ser proferida pelo juízo, sob pena de denegação de
justiça à parte que se encontra em estado de urgência. Estas situações
encontram-se elencadas no parágrafo único do artigo 9º do Código de
Processo Civil de 2015, quais sejam: a tutela provisória de urgência, a tutela da
evidência baseada em alegações de fato comprovadas documentalmente a
respeito das quais tenha tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em súmula vinculante346, a tutela da evidência a respeito de pedido
reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de
depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto
custodiado, sob cominação de multa, bem como no mandado monitório
disciplinado no artigo 701.

346

Esta hipótese será analisada detidamente no próximo capítulo desta pesquisa.

267

Esta nova compreensão do processo e do exercício da jurisdição
está a exigir uma releitura a respeito dos brocardos iuria novit curia e da mihi
facto dabo tibi ius, que transmitem a ideia de que compete às partes tão
somente a apresentação dos fatos subjacentes à demanda, e ao juiz, com
exclusividade, o pronunciamento a respeito do direito a ser aplicado ao caso
submetido à apreciação.
Diante desta nova configuração do contraditório participativo que,
mediante as garantias de ciência, manifestação, influência e não-surpresa,
concretiza a cooperação mediante uma abertura democrática do processo, a
doutrina moderna347 vem afirmando a inexistência deste se não houver a
concretização daquele. Em outras palavras, o contraditório substancial ou
participativo é elemento intrínseco e imprescindível do processo, sob pena de
nulidade da decisão proferida sem o necessário diálogo prévio.
Se no modelo adversarial do Estado liberal o eixo teórico
encontrava-se no direito de ação, exercido durante todo o processo pelas
partes (sache der parteien; señores de los pleytos), e no modelo inquisitivo do
Estado social o eixo teórico centrava-se no exercício da jurisdição prestada
exclusivamente pelo Estado, o modelo de processo cooperativo, próprio do
Estado democrático de Direito, utiliza-se do processo como instrumento de
concretização dos Direitos fundamentais.
Conforme afirmado anteriormente, diversos ordenamentos jurídicos
empreenderam esforços com vistas ao reforço histórico de importância do
contraditório em relação ao processo, modificando sua perspectiva estática e
347

Pelo menos desde a teoria estruturalista do processo de Elio Fazzalari, compreende-se o
processo como uma espécie de procedimento que se desenvolve em contraditório: “Existe, em
resumo, o ‘processo’, quando em uma ou mais fases do iter de formação de um ato é
contemplada a participação não só – e obviamente – do seu autor, mas também dos
destinatários dos seus efeitos, em contraditório, de modo que eles possam desenvolver
atividades que o autor do ato deve determinar, e cujos resultados ele pode desantender, mas
não ignorar” (FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito processual. Trad. Elaine Nassif.
Campinas: Bookseller, 2006, p. 120); “Hoje, o contraditório ganhou uma projeção humanitária
muito grande, sendo, provavelmente, o princípio mais importante do processo. Ele é um
megaprincípio que, na verdade, abrange vários outros e, nos dias atuais, não se satisfaz
apenas com uma audiência formal das partes, que é a comunicação às partes dos atos do
processo, mas deve ser efetivamente um instrumento de participação eficaz das partes no
processo de formação intelectual das decisões e de cooperação entre todos os sujeitos do
processo (Código de 2015, art. 6º)” (GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil: teoria
geral do processo, vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Versão eletrônica.).
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atribuindo-lhe a dinamicidade relacionada à exigência de participação das
partes no exercício da jurisdição. Entre as principais alterações com este mote,
cite-se exemplificadamente o artigo 16 Noveau Code de Procédure Civile
francês348, o artigo 3.3 do Código de Processo Civil português349, o artigo 183
do Codice italiano, o § 139 da Zivilprozessordnung alemã350 alterado em 2005,
bem como o artigo 10 do Código de Processo Civil brasileiro de 2015.
Mesmo a Inglaterra, de tradicional feição adversarial quanto ao
desenvolvimento do processo, introduziu em seu ordenamento jurídico a
colaboração processual na Part 1 do Civil Procedure Rules de 1998, o que
provocou a mitigação da passividade judicial daquele sistema pois, em alguns
casos, o juiz poderá atuar com a perspectiva de um active case management
debatendo com as partes no curso do processo, as questões a serem
esclarecidas sobre os fatos, sobre o Direito, sobre as despesas e as
possibilidades de um ajuste alternativo do conflito.
Antes mesmo destas alterações legislativas a jurisprudência destes
países351 já vinham se manifestando no sentido desta nova visão garantística
348

“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction. [...] Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’offi ce
sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”
349
“O juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do
contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões
de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a
possibilidade de sobre elas se pronunciarem”.
350
(1) Das Gericht hat das Sach-und Streitverhältnis, soweit erforderlich, mit den Parteien nach
der tatsächlichen und rechtlichen Seite zu erörtern und Fragen zu stellen. Es hat dahin zu
wirken, dass die Parteien sich rechtzeitig und vollständig über alle erheblichen Tatsachen
erklären, insbesondere ungenügende Angaben zu den geltend gemachten Tatsachen
ergänzen, die Beweismittel bezeichnen und die sachdienlichen Anträge stellen. (2) Auf einen
Gesichtspunkt, den eine Partei erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, darf
das Gericht, soweit nicht nur eine Nebenforderung betroffen ist, seine Entscheidung nur
stützen, wenn es darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben hat.
Dasselbe gilt für einen Gesichtspunkt, den das Gericht anders beurteilt als beide Parteien. (3)
Das Gericht hat auf die Bedenken aufmerksam zu machen, die hinsichtlich der von Amts wegen
zu berücksichtigenden Punkte bestehen. (4) Hinweise nach dieser Vorschrift sind so früh wie
möglich zu erteilen und aktenkundig zu machen. Ihre Erteilung kann nur durch den Inhalt der
Akten bewiesen werden. Gegen den Inhalt der Akten ist nur der Nachweis der Fälschung
zulässig. (5) Ist einer Partei eine sofortige Erklärung zu einem gerichtlichen Hinweis nicht
möglich, so soll auf ihren Antrag das Gericht eine Frist bestimmen, in der sie die Erklärung in
einem Schriftsatz nachbringen kann”
351
Além dos casos citados no texto, também é digno de nota o debate da referida questão na
Corte da Cassação da Itália que em 21.11.2001, por meio do julgado 14.637, afirmou ser "nula
a sentença que se funda sobre uma questão conhecida de ofício e não submetida pelo juiz ao
contraditório das partes". Na referida decisão, a Corte declarou a nulidade do provimento
impugnado, no qual o juiz tinha conhecido de uma questão de nulidade ou inexistência de um
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do contraditório como direito a participar com influência no resultado final do
processo. Na Alemanha, por exemplo, o Bundesverfassungsgericht conferiu
interpretação extensiva ao parágrafo primeiro do artigo 103 da Lei fundamental
da República Federal da Alemanha para que o direito de audição jurídica
(Anspruch auf Rechtliches Gehör) fosse entendido também como um dever do
magistrado tanto de tomar em consideração os argumentos deduzidos no
processo pelas partes quanto de provocar o prévio debate a respeito dos
argumentos de sua decisão352.
Em Portugal, o Supremo Tribunal de Justiça proferiu em 2005 uma
paradigmática decisão, no Recurso de Revista n.º 8.802/02, que pela clareza
dos apontamentos, merece expressa transcrição:
O acórdão recorrido não poderia ter decidido a questão da
legitimidade com um fundamento frontalmente diverso e não
ponderado na sentença da 1ª instância, sem, antes, ter convidado o
recorrente a pronunciar-se e tomar posição sobre essa questão. 1.
Tomando como parâmetro a lei fundamental, o Tribunal
Constitucional tem vindo a considerar a consagração do princípio do
contraditório como algo integrado no direito de acesso aos tribunais,
consagrado no art. 20º da CRP. O direito de acesso aos tribunais é,
na verdade, dominado por uma ideia de igualdade, uma vez que o
princípio da igualdade vincula todas as funções estaduais, jurisdição
incluída (acórdão do TC 147/92, in Acórdãos do Tribunal
Constitucional, 21º vol., p. 623 e ss.) – vinculação que significa
igualdade perante os tribunais, donde decorre que “as partes têm que
dispor de idênticos meios processuais para litigar, de idênticos
direitos processuais” (acórdão do TC 223/95, DR, II série, de
27.6.95). O princípio abuso do direito de argumentar – evitar
procrastinação dos feitos; eficiência do processo; do contraditório –
escreveu-se no acórdão do TC 177/2000, DR, II série, de 27.10.2000
–, enquanto princípio reitor do processo civil, exige que se dê a cada
uma das partes a possibilidade de deduzir as suas razões (de facto e
de direito)”, de “oferecer as suas provas”, de “controlar as provas do
adversário” e de “discretear sobre o valor e resultados de umas e
outras” (cfr. Manuel de Andrade, Noções Elementares de Processo
Civil, 1956, p. 364). 2. Não se duvida que a norma transcrita – n. 3 do
art. 3º, introduzida pela Reforma de 1995/96 – veio ampliar o âmbito

ato administrativo sem haver provocado sua discussão na fase preliminar do procedimento e
sem tê-la submetido à discussão endoprocessual. Afirmou-se, ainda, que, na hipótese de o juiz
perceber uma questão de fato ou não considerada pelas partes depois da fase preparatória,
deve permitir que sobre a questão as partes possuam a oportunidade de discuti-la. Parece ser
essa a tendência de uniformização do entendimento perante a Corte de Cassação Italiana,
uma vez que se afirmou, em precedente de 2005, que o recurso deve ser acompanhado da
indicação da atividade processual que a parte poderia ter realizado se tivesse sido provocada a
discutir a questão (ITÁLIA, Corte de Cassação, sentença 21.108, de 31.12.2005, cit., Item 2.1.
da fundamentação. Roma, jun. 2005. Disponível em: [www.cortedicassazione.it]. Acesso em:
22.03.2017).
352
HABSCHEID, Walther J. As bases do direito processual civil. Revista de Processo, vol. 11,
p. 117-145, São Paulo, Revista dos Tribunais, jul./dez. 1978, p. 141-142.
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tradicional do princípio do contraditório, como garantia de uma
discussão dialéctica ou polémica entre as partes no desenvolvimento
do processo. A uma concepção, válida mas restritiva, substitui-se
hoje uma noção mais lata de contraditoriedade, com origem na
garantia constitucional do ‘rechtliches Gehör’ germânico, entendida
como garantia da participação efectiva das partes no
desenvolvimento de todo o litígio, mediante a possibilidade de, em
plena igualdade, influírem em todos os elementos (factos, provas,
questões de direito) que se encontram em ligação com o objecto da
causa e que em qualquer fase do processo apareçam como
potencialmente relevantes para decisão. O escopo principal do
princípio do contraditório deixou assim de ser a defesa, no sentido
negativo de oposição ou resistência à actuação alheia, para passar a
ser a influência, no sentido positivo de direito de influir activamente no
desenvolvimento e no êxito do processo” (José Lebre de Freitas,
Introdução ao Processo Civil, Conceitos e Princípios Gerais à luz do
Código Revisto, 1996, p. 96, e “Código de Processo Civil Anotado”,
vol. 1º, 1999, p. 8). Pondo o enfoque no plano das questões de
direito, a norma proíbe, como este Autor logo sublinha, as decisõessurpresa, isto é, as decisões baseadas “em fundamento que não
tenha sido previamente considerado pelas partes”. Proibição, pois,
das decisões surpresa, enquanto violadoras do princípio do
contraditório, conforme este Supremo Tribunal tem tido oportunidade
de decidir (cfr., entre outros, os acórdãos de 18.11.99, Proc. 794/99,
16.02.2000, Proc. 732/99, 5.12.2000, Proc. 3247/00, e de 05.07.2001,
Proc. 2038/01). [...] Termos em que se anula o acórdão recorrido e se
determina que os autos voltem ao Tribunal da Relação de Lisboa,
para que aí, se possível com intervenção dos mesmos Senhores
Desembargadores, se dê cumprimento ao princípio do contraditório e,
após, se proceda a julgamento” (PORTUGAL, Supremo Tribunal de
Justiça, Recurso 10.361/01, Rel. Conselheiro Ferreira Ramos, j. em
15.10.2002, Data do acórdão: 15.10.2002, Lisboa. Disponível em:
<http://www.stj.pt>. Acesso em: 23 fev. 2006. Em sentido idêntico: “1.
Como decorrência do princípio do contraditório, consagrado, entre
outros, no art. 3º, n. 3, do Código de Processo Civil, é proibida a
decisão surpresa, isto é, a decisão baseada em fundamento que não
tenha sido previamente considerado pelas partes. 2. A violação do
princípio do contraditório inclui-se na cláusula geral sobre as
nulidades processuais constante do art. 201º, n. 1, do Código de
Processo Civil, não constituindo nulidade de que o Tribunal conhece
oficiosamente, pelo que se tem por sanada se não for invocada pelo
interessado no prazo de 10 dias após a respectiva intervenção em
algum acto praticado no processo (arts. 203º, n. 1 e 205º, n. 1, do
353
mesmo diploma) .

Na experiência brasileira, infelizmente, a posição consolidada dos
Tribunais, com destaque para o Superior Tribunal de Justiça354 e o Supremo
353

PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão 8.802/02
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no MS
21.315/DF, Primeira Seção, rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 08/06/2016, DJe 15/016/2016);
“1. Não configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de
origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
354
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Tribunal Federal355, é no sentido contrário ao contraditório substancial, sendo
corrente no tráfego jurídico nacional decisões no sentido de que o tribunal não
se encontra obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos no
processo pelas partes.
Há, no entanto, ao menos uma honrosa exceção a esta posição
defensiva da jurisprudência nacional, proferida em 2004 pelo Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento do Mandado de Segurança n.º 24.268, sendo
relator o ministro Gilmar Mendes. Do inteiro teor do acórdão retira-se a
seguinte passagem, relevante para a análise do tema que se desenvolve:
Não é outra a avaliação do tema no direito constitucional comparado.
Apreciando o chamado “Anspruch auf rechtliches Gehör” (pretensão à
tutela
jurídica)
no
direito
alemão,
assinala
o
Bundesverfassungsgericht que essa pretensão envolve não só o
direito de manifestação e o direito de informação sobre o objeto do
processo, mas também o direito de ver os seus argumentos
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.
AgRg no AResp. 432.237-GO, Segunda Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/04/2014, DJ.
18/06/2014); “1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional
foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão
recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava o recorrente, uma vez
que foi aplicado entendimento diverso. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se
sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no
AResp. 549.852-RJ, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. 07/10/2014, DJ.
14/10/2014).
355
“O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito
aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do
contraditório, dos limites da coisa julgada e da “prestação jurisdicional” podem configurar,
quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância
essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes”. (BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. AgRg no AI 360.265, Segunda Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. 13/08/2002,
DJ. 20/09/2002); “(...) esta Corte firmou entendimento no sentido de que, em regra, a análise
da ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal ensejaria
o exame da legislação infraconstitucional. A ofensa à Constituição Federal, se existente, seria
reflexa”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 405321-DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j.
02/03/2005, DJ. 28/04/2005); “A violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não
dispensa o exame da matéria sob o ponto de vista processual, o que caracteriza ofensa reflexa
à Constituição e inviabiliza o recurso extraordinário” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgRg
no RE n.º 491.923-DF, Primeira Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/09/2006, DJ.
13/10/2006); “Questão de Ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em Recurso
Extraordinário (CPC [73], art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações
ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral , reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI n.º 791-292-QO, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 23/06/2010, DJ. 12/08/2010).
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contemplados pelo órgão incumbido de julgar (Cf. Decisão da Corte
Constitucional alemã – BVerfGE 70, 288-293; sobre o assunto, ver,
também, Pieroth e Schlink, Grundrechte – Staatsrecht II, Heidelberg,
1988, p. 281; Battis, Ulrich, Gusy, Christoph, Einführung in das
Staatsrecht, 3a. edição, Heidelberg, 1991, p. 363-364). Daí afi rmarse, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde
exatamente à garantia consagrada no art. 5º LV, da Constituição,
contém os seguintes direitos: 1) direito de informação (Recht auf
Information), que obriga o órgão julgador a informar a parte contrária
dos atos praticados no processo e sobre os elementos dele
constantes; 2) direito de manifestação (Recht auf Äusserung), que
assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente
ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do
processo; 3) direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf
Berücksichtigung), que exige do julgador capacidade, apreensão e
isenção de ânimo (Aufnahmefähigkeit und Aufnahmebereitschaft)
para contemplar as razões apresentadas (Cf. Pieroth e Schlink,
Grundrechte – Staatsrecht II, Heidelberg, 1988, p. 281; Battis e Gusy,
Einführung in das Staatsrecht, Heidelberg, 1991, p. 363- 364; Ver,
também, Dürig/Assmann, in: Maunz-Dürig, Grundgesetz- Kommentar,
Art. 103, vol IV, n. 85-99). Sobre o direito de ver os seus argumentos
contemplados pelo órgão julgador (Recht auf Berücksichtigung), que
corresponde, obviamente, ao dever do juiz ou da Administração de a
eles conferir atenção (Beachtenspfl icht), pode-se afi rmar que
envolve não só o dever de tomar conhecimento (Kenntnisnahmepfl
icht), como também o de considerar, séria e detidamente, as razões
apresentadas (Erwägungspfl icht) (Cf. Dürig/Assmann, in: MaunzDürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 103, vol. IV, no 97). É da
obrigação de considerar as razões apresentadas que deriva o dever
de fundamentar as decisões. (Decisão da Corte Constitucional –
BVerfGE 11, 218 (218); Cf. Dürig/Assmann, in: Maunz-Dürig,
356
Grundgesetz-Kommentar, Art. 103, vol. IV, no 97) .

356

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 24.268-0. Tribunal Pleno.
Rel. originária Min Ellen Gracie, Rel. para acórdão Min. Gilmar Mendes. Julgado em 05 de
fevereiro de 2004. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal voltou a se manifestar neste
sentido que atribui ao contraditório uma perspectiva dinâmica e substancial: “Agravo de
Instrumento. 2. Procedimento Administrativo. Exclusão de vantagens salariais de servidores
públicos. Direito de defesa. Não observância. 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição
de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processis, judiciais ou administrativos, e
não se resume a um simples direito de manifestação no processo. 4. Direito constitucional
comparado. Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de manifestação e de
informação, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador.
5. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se
a todos os procedimentos administrativos. 6. O exercício pleno do contraditório não se limita à
garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser
ouvido também em matéria jurídica. Precedentes. 7. Agravo de instrumento a que se nega
proviemtno” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI 481.015, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 01/02/2005); “(...) 1. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de
que os princípios do contraditório e da ampla defesa, ampliados pela Constituição de 1988,
incidem sobre todos os processos, judiciais e administrativos, não se resumindo a simples
direito, da parte, de manifestação e informação no processo, mas também à garantia de que
seus argumentos serão analisados pelo órgão julgador, bem assim o de ser ouvido também em
matéria jurídica” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgRg no RE 492.783-RN, 2ª Turma, rel.
Min. Eros Grau, j. 03/06/2008, DJ. 19/06/2008).
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3.3.3.3 O contraditório e os pronunciamentos judiciais vinculantes

Diante desta relevante função atribuída à garantia constitucional do
contraditório, especialmente sua configuração como elemento intrínseco do
processo (plano da existência) bem como de atributo necessário para a
legitimidade do exercício da função jurisdicional (plano da validade), afigura-se
imprescindível que este seja assegurado quando da formação e da aplicação
de um pronunciamento judicial vinculante. Neste diapasão, os esforços serão
dedicados a analisar se o sistema processual brasileiro, ao instituir referido
modelo vinculatório, observa de forma satisfatória o princípio do contraditório
participativo.
No que concerne à formação do pronunciamento vinculante, é
elementar que o procedimento seja estruturado através da observância do
contraditório substancial por meio do qual se assegure às partes, conforme
abordado no item anterior, uma participação efetiva na construção do
pronunciamento que concretizará o Direito em relação à demanda submetida à
apreciação do Judiciário.
Ocorre que, como a decisão vinculante produz efeito panprocessual
ao submeter a todos de uma determinada localidade, conforme se trate de
pronunciamento vinculante com abrangência local ou nacional, à regra jurídica
nele afirmada (universalização de sua ratio decidendi), a exigência a respeito
do contraditório substancial deve ser ampliado quanto à formação do
pronunciamento judicial vinculante, de modo a assegurar que todas as
espécies de interesse em jogo se façam representadas357.
E é justamente esse rigor a respeito do contraditório na formação do
pronunciamento decisório vinculante que irá legitimar referida eficácia
357

“(...) a Corte Constitucional deve controlar a participação leal (faire Beteiligung) dos
diferentes grupos na interpretação da Constituição, de forma que, na sua decisão, se levem em
conta, interpretativamente, os interesses daqueles que não participam do processo (interesses
não representados ou não representáveis)”( HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – A
sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: Contribuição para interpretação pluralista e
“procedimental” da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Revista Direito Público, vol.
60, nov./dez. 2014, p. 45).
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panprocessual sob a perspectiva de um Estado democrático de Direito como o
brasileiro. O sistema processual deve criar mecanismos que possibilitem uma
considerável abertura democrática, com participação dos sujeitos interessados,
quando da formação da decisão vinculatória.
E o ordenamento jurídico brasileiro não se omitiu quanto ao ponto,
tendo o Código de Processo Civil de 2015 seguido tendência consagrada no
controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal seja pela possibilidade de manifestação de amici curiae358 (artigo 7º,
§2º, da lei 9.868, de 10 de novembro de 1999) ou pela designação de
audiência pública para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e
autoridade na matéria com vista à obtenção de esclarecimento de matéria ou
circunstância de fato relacionada ao objeto da ação declaratória de
inconstitucionalidade (artigo 9º, §1º, da lei 9.868, de 10 de novembro de 1999),
da ação declaratória de constitucionalidade (artigo 20, §1º, lei 9.868/1999) ou
da arguição de descumprimento de preceito fundamental (artigo 6º, §§1º e 2º,
da lei 9.882, de 03 de dezembro de 1999359). Esta mesma abertura
comunicativa também é assegurada no procedimento de criação, revisão ou
cancelamento de Súmula Vinculante, como se extrai da leitura combinada do
parágrafo segundo do artigo 3º da lei 11.417, de 19 de dezembro de 2006, com
o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Quanto aos demais pronunciamentos judiciais vinculantes, aqueles
previstos nos incisos III a V do artigo 927 do Código de Processo Civil, e por

358

A respeito da pluralização do debate provocado pela intervenção do amicus curiae, confirase o seguinte excerto do julgamento da ADIn 2321-MC/DF: “Não se pode perder de perspectiva
que a regra inscrita no art. 7º, § 2º da Lei nº 9.868/1999 – que contém a base normativa
legitimadora da intervenção processual do amicus curiae – tem por objetivo essencial pluralizar
o debate constitucional, permitindo que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os
elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda,
com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática
das decisões emanadas desta Corte quando, no desempenho de seu extraordinário poder de
efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade”. (BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. ADIn nº 2321 MC/DF. Tribunal Pleno. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em
25/10/2000).
359
Além destes dispositivos que possibilitam a abertura democrática pela designação de
audiência pública, registre-se ainda: art. 39 da Lei n. 8.666/1993; arts. 19, III, e 42 da Lei n.
9.472/1996; art. 19 da Lei n. 9.478/1997; arts. 29, 31, 32 e 34 da Lei n. 9.784/1999; art. 9º, § 4º,
da LC n. 101/2000; art. 40, § 4º, I, da Lei n. 10.257/2001 e art. 68 da Lei n. 10.233/2001.
Adiante serão abordados os dispositivos do Código de Processo Civil de 2015 a respeito da
designação de audiência pública.
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este diploma regulamentados, esta imprescindível legitimação pela abertura de
participação dos interessados foi assegurada através do parágrafo primeiro do
artigo 983 (referente ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas),
pelo parágrafo quarto do artigo 1.035 (quanto à repercussão geral dos recursos
extraordinários) e pelos incisos I e II do artigo 1.038 (relacionado aos recursos
extraordinários e especiais repetitivos).
No que concerne aos enunciados das súmulas do Supremo Tribunal
Federal, em matéria constitucional, e do Superior Tribunal de Justiça, em
matéria infraconstitucional, não há previsão expressa a respeito dessa
participação dos interessados no procedimento de sua edição. No entanto, há
de ser aplicado, por analogia, o disposto no parágrafo segundo do artigo 3º da
lei 11.417/2006, que regula a Súmula Vinculante, pois o advento do CPC-2015
atribuiu aos enunciados das súmulas não vinculantes do STF (aqueles que
tratem de matéria constitucional) e do STJ (sobre matéria infraconstitucional)
uma eficácia parecida com a da Súmula Vinculante.
Com efeito, todos os enunciados que constem destas Súmulas
passaram a exercer eficácia vinculatória em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário, mas apenas os enunciados da Súmula Vinculante do STF,
constante do artigo 103-A da Constituição Federal, extende a eficácia
vinculatória também à administração pública direta e indireta nas esferas
federal, estadual e municipal. Esta diferenciação, que torna necessário, como
pontuado, previsão constitucional, não parece ser suficiente para diferenciar o
procedimento de formação dos enunciados. Assim, como todos estes
enunciados produzirão semelhante efeito vinculatório, há de ser atribuída
interpretação extensiva ao parágrafo segundo do artigo 3º da lei 11.417/2006
para permitir que o relator do procedimento de edição de enunciado de súmula
do STF, em matéria constitucional, e do STJ, em matéria infraconstitucional,
admita a manifestação de terceiros na questão objeto do enunciado sumular.
Por fim, quanto ao incidente de assunção de competência bem como
quanto às orientações do plenário, a estrita obediência da garantia
constitucional do contraditório, em sua vertente substancial, na formação do
pronunciamento vinculante resta consagrada, em que pese o silêncio da lei, por
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incidência dos artigos 7º, 9º, 10 e 11 em leitura combinada com o artigo 138,
todos do Código de Processo Civil,

visto que a formação destes

pronunciamentos vinculantes possui evidente repercussão social360.
Ademais,

como

argumento

de

reforço

a

estes

últimos

pronunciamentos e aos enunciados de súmula do STF, em matéria
constitucional, e do STJ, em matéria infraconstitucional, cumpre que se atribua
uma interpretação extensiva ao parágrafo segundo do artigo 927, que é norma
geral relacionada ao sistema brasileiro de pronunciamento judicial vinculante,
assim disposto: “[a] alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula
ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências
públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam
contribuir para a rediscussão da tese”.
A necessidade de interpretação extensiva se dá em duas passagens
do dispositivo: i. não há sentido lógico em se permitir a designação de
audiência pública para a modificação do pronunciamento vinculante e não a
designar quando de sua formação, mesmo porque tal ato já estaria autorizado
pelo poder geral atribuído ao relator no artigo 932, I, de ordenar o processo no
Tribunal, bem como pelo poder de adaptabilidade do procedimento às
necessidades do conflito constante do artigo 139, VI, todos do Código de
Processo Civil de 2015; ii. a possibilidade de designação de audiência pública
com vistas à assegurar um contraditório ampliado na formação do
pronunciamento vinculante deve ser alargado para incluir o procedimento do
Incidente de Assunção de Competência e da orientação do plenário ou do
órgão especial dos tribunais.
Com base nos últimos argumentos expostos, é possível afirmar a
legitimidade

constitucional-democrática

procedimentos de

360

pela

abertura

de

todos

os

formação dos pronunciamentos judiciais vinculantes ao

Com efeito, a repercussão social da controvérsia é um dos requisitos para a intervenção de
amicus curiae, como se vê do caput do artigo 138: “O juiz ou o relator, considerando a
relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da
controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de
quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica,
órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze)
dias de sua intimação”.
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contraditório ampliado, seja pela intervenção de amicus curiae361 ou pela
designação de audiência pública362.
A demonstração da utilidade na admissão de amicus curiae ou na
designação de audiência pública demandará uma análise casuística, de acordo
com as circunstâncias do caso concreto. Incumbe ao relator, portanto, que
pondere se essa abertura procedimental seria necessária, ou seja, se há
contribuição válida a ser prestada pelos sujeitos intervenientes363, sempre
tendo em conta que as garantias fundamentais do processo asseguradas na
Constituição Federal não sejam vilipendiadas em nome da celeridade do
processo.
Não faz sentido, por exemplo, a admissão de amicus curiae para
que apresente argumento que já conste do contraditório produzido naquele
procedimento ou que seja designada audiência pública para obtenção de
argumentos meramente jurídicos. Nestes casos, não haveria de se falar em
efetiva contribuição destas intervenções, o que retiraria a utilidade na
ampliação do contraditório, in concreto. Afigura-se evidente que a repetição de
argumentos já formulados não tem o condão de ampliar o contraditório e
361

A intervenção do amicus curiae no processo é justificada exatamente pela necessidade de
ampliação do contraditório, sendo um canal de abertura para atuação da sociedade no
processo, por meio da defesa de um interesse institucional. Em razão desta circunstância, o
art. 138 do CPC/2015 exige que seja ele dotado de representatividade adequada. V. BUENO,
Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2.
ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
362
A designação de audiência pública se dá com vistas a permitir a tomada de decisões com
informações suficientes, após a abertura de espaço para que todos aqueles que possam sofrer
os reflexos de tais decisões tenham oportunidade de se manifestar, diretamente ou por
intermédio de entidades representativas. Dessa forma, o juízo competente toma conhecimento
acerca dos interesses dos grupos afetados para que influenciem a decisão a ser tomada. A
esse respeito: SOMBRA, Thiago Luís Santos. Supremo Tribunal Federal representativo? O
impacto das audiências públicas na deliberação. Revista Direito GV, vol. 13, n. 1, p. 236-273,
2017.
363
Por razões de operacionalidade do sistema processual, até mesmo em razão da exigência
constitucional de duração razoável dos processos, certamente uma discussão que surgirá a
respeito dessas intervenções repousará na análise da representatividade adequada de modo
que seja levado ao procedimento de formação do pronunciamento judicial vinculante os
melhores argumentos capazes de representar todas as gamas de interesses possíveis a
respeito da questão jurídica objeto do julgamento. A representatividade adequada assegura
que aqueles que integram o grupo dos que podem vir a ser atingidos por uma decisão, mas
não participam pessoalmente do processo de sua construção, atuem em tal processo, dele
participando e nele sendo ouvidos por intermédio de seus representantes. A respeito da
importância e da regulamentação da representação adequada nas class action norteamericana, confira-se, por todos: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas e
meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional. 3. ed, rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 78-80.
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contribuir discursivamente com a formação do pronunciamento judicial
vinculante.
Com efeito, a análise quanto à admissão da intervenção deve tomar
em conta a representação argumentativa, ou seja, será legítima a restrição
argumentativa dos sujeitos que atuam no processo – tanto os terceiros
intervenientes quanto as partes dos casos futuros – se aquele argumento tenha
sido adequadamente enfrentado quando da formação do pronunciamento
judicial vinculante. Com isso, a oportunidade de participação e influência não
precisa ser, necessariamente, considerada de forma individualizada, desde
que, em uma perspectiva ampla, a argumentação que se pretenda utilizar já
tenha sido satisfatoriamente enfrentada pelo Judiciário.
Nestes termos, o relator assume uma relevante responsabilidade na
identificação dos interesses discutidos em juízo, seja para oportunizar a
intervenção no procedimento de formação do pronunciamento judicial
vinculante ou para avaliar em que medida as partes de cada processo posterior
estão efetivamente vinculadas. Tanto é assim que, se quando da aplicação do
pronunciamento vinculante restar demonstrado que o argumento deduzido pela
parte não foi adequadamente enfrentado, o artigo 489, §1º, VI, do CPC autoriza
que o julgador deixe de aplicá-lo ao caso posto a julgamento e enfrente aquele
argumento.
O importante para este estudo é que seja consignada a legitimidade
democrática dos procedimentos de formação dos pronunciamentos judiciais
vinculantes constantes do artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015,
sendo de se consignar sua adequação com o modelo constitucional de
processo. A atuação em concreto também deve levar em consideração estes
aportes teóricos enfrentados nesta pesquisa, é saber: publicidade ampliada,
fundamentação analítica e contraditório participativo ampliado. No entanto, não
se deve descurar que o sucesso do sistema de pronunciamento judicial
vinculante inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015 demanda uma
modificação cultural e, portanto, mais profunda e demorada.
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E mais, o órgão jurisdicional tem o dever de se pronunciar sobre
todos os argumentos sustentados naquele processo, não apenas os das partes
originárias da demanda, mas também aqueles formulados pelos sujeitos
processuais intervenientes, pois de nada adiantaria, por exemplo, a admissão
de ingresso de um amicus curiae, possibilitar sua participação pela juntada de
alegações e documentos, assim como pela sustentação oral em audiência
pública designada, e, quando do julgamento, ignorar todas as suas
contribuições. Como pontuado, em um Estado democrático de Direito, não se
admite que garantias fundamentais sejam escamoteadas e relegadas à
perspectiva meramente formal.
Neste diapasão, faz-se mister analisar o parágrafo terceiro do artigo
1.038 do Código de Processo Civil, na redação atribuída pela lei 13.256, de 04
de fevereiro de 2016. Segundo o texto normativo deste dispositivo, o acórdão
que julga recursos repetitivos deve abranger a análise dos fundamentos
relevantes da tese jurídica discutida. A redação original do Código de Processo
Civil fazia expressa menção à necessidade do acórdão enfrentar todos os
argumentos deduzidos naquele procedimento.
No entanto, não pode restar dúvidas que a norma que se deve
extrair desse texto é no sentido do necessário enfrentamento de todos os
argumentos deduzidos quando do processamento dos recursos repetitivos, não
obstante a modificação legislativa. A uma, em função da interpretação
sistemática do dispositivo com a íntegra do Código de Processo Civil,
especialmente com o artigo 489, §1º, IV e, a duas, pela necessária atribuição
de legitimação por um procedimento que respeite o contraditório participativo, o
regime democrático e o modelo cooperativo de processo.
Resta, portanto, indene de dúvidas que quanto maior for a solidez
argumentativa deste pronunciamento decisório ou, dito de outra forma, quanto
mais robusto de argumentos jurídicos for referida decisão vinculatória, menor
será a probabilidade de sua posterior distinção ou superação364.

364

“(...) se concede respeito ao precedente somente se ele for resultado de uma fundamentada
e cuidadosa análise judicial baseada em um intenso contraditório exercido pelas partes” (FINE,
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É dizer: sendo demonstrado o equívoco da conclusão jurídica
afirmada no pronunciamento judicial vinculante em situações nas quais,
exemplificativamente, se apresente um novo argumento, não enfrentado pela
decisão vinculatória anteriormente proferida, esta vinculação deixará de
produzir efeitos, podendo ou não ser formado outra decisão vinculatória, ou
terá modificada a regra jurídica anteriormente sustentada, em razão da
consideração do novo argumento.
Assim, além de fator legitimante da vinculação ao pronunciamento
judicial, o contraditório substancial ampliado confere operacionalidade, servindo
como medida de racionalização, ao sistema de vinculação construído pelo
CPC-2015, contribuindo com a manutenção do pronunciamento judicial e
concedendo estabilidade ao sistema. A lógica do sistema vinculatório
inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015 consiste em trabalhar
melhor para trabalhar menos e, com isso, otimizar o exercício da função
jurisdicional. Afinal, se uma dos ganhos deste sistema vinculatório é a
estabilidade do Direito concretizado pelas decisões judiciais, a formação de
pronunciamento

judicial

vinculante

sem

o

devido

amadurecimento

e

enfrentamento discursivo de todos os argumentos, advocaria contra este
intento. Seria, para dizer o mínimo, olhar o novo com os olhos do velho.
Inegavelmente, esta abertura do procedimento ao canal dialético e
cooperativo do processo, pelo qual se materializa a democracia no processo,
deve ocasionar um aumento de tempo para que se profira o pronunciamento
vinculante. No entanto, trata-se de legítimo juízo de proporcionalidade exercido
pelo legislador quanto às garantias fundamentais do processo. Com efeito, a
recente busca desenfreada pela celeridade do processo tem se demonstrado
incapaz de produzir decisões judiciais com qualidade satisfatória. Não por outra
razão, e este é apenas uma das possíveis demonstrações quanto ao que se
acaba de afirmar365, o legislador ordinário optou por manter o efeito suspensivo
às apelações.

Toni M. O uso do precedente e o papel do princípio do stare decisis no sistema legal norteamericano. Revista dos Tribunais, São Paulo: RT, vol. 782, p. 92, 2000).
365
Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Larissa Clare Pochmann da Silva demonstram com
precisão que o legislador do novo Código de Processo Civil não teve como mote principal a
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A eficiência do sistema vinculatório está assegurada, no entanto,
mediante a aplicação do pronunciamento judicial vinculante produzido em
diversos outros processos que estavam em curso ou que venham a ser
distribuídos. Como se disse, a lógica é trabalhar melhor para trabalhar menos.
O que não se pode admitir é que determinado pronunciamento judicial produza
seu efeito vinculatório e panprocessual independentemente do enfrentamento
discursivo de todos os argumentos deduzidos, pois a precariedade da
fundamentação tornará ilegítima a produção do efeito vinculatório.
É na fundamentação do pronunciamento decisório que se retira sua
ratio decidendi, a regra jurídica que transbordará seus efeitos para além das
partes do processo. Conforme afirmado, o órgão jurisdicional tem o dever de se
manifestar sobre todos os argumentos deduzidos no processo, no entanto, nem
todos os fundamentos que constem da referida decisão, seja para acatar ou
refutar os argumentos das partes, serão dotados desta eficácia panprocessual,
mas apenas aqueles fundamentos considerados determinantes para a
conclusão jurídica do julgado.
É imperioso que se destaque, portanto, a íntima relação entre o
contraditório substancial e a fundamentação do julgado, pois é deste que se
extrai a conclusão a respeito da efetiva influência que os argumentos
deduzidos por todos os sujeitos do processo exerceram na decisão judicial,
para que se constate a legitimidade do exercício da função jurisdicional bem
como da atribuição do efeito vinculatório ao pronunciamento judicial decisório.

concessão de mecanismos capazes de tornar o processo civil brasileiro mais célere: “O novo
CPC parece ter priorizado valores relacionados à democratização do processo judicial,
buscando fortalecer o contraditório, a transparência e a necessidade de fundamentação. O
texto possui um viés muito forte de democratização do processo, de ampliação do debate e da
participação, fazendo com que o Poder Judiciário tenha de desenvolver a atividade jurisdicional
com o fortalecimento da fundamentação, das razões de decidir (ratio decidendi) do julgamento”
(MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Os impactos do
novo CPC na razoável duração do processo. Revista de Processo, vol. 241, p. 15 – 25, mar.
2015, p. 16).
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4.

ATUAÇÃO

PRÁTICA

DO

SISTEMA

BRASILEIRO

DE

PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS VINCULANTES

4.1 A aplicação do pronunciamento judicial vinculante e a necessária
consumação do contraditório participativo e da fundamentação analítica

Questão essencial para que o manejo do sistema brasileiro de
pronunciamentos judiciais vinculantes seja legítimo e adequado consiste em
sua aplicação aos casos concretos, após sua formação, de modo a respeitar a
perspectiva do contraditório substancial e da fundamentação analítica. Em
outros termos: a formação de um pronunciamento decisório vinculante não
pode resultar em sua aplicação de forma mecânica e automatizada,
desprezando-se eventuais novos argumentos das partes ou a existência de
particularidades nos casos concretos subsequentes postos a julgamento, de
forma a empreender um fechamento argumentativo366.
É que, conforme mencionado, a doutrina do stare decisis, desde há
muito, não sustenta uma aplicação rígida dos precedentes, concepção esta que
fora superada já no sistema inglês primitivo. Nestes termos, o modelo de
vinculação à decisões prévias deve assegurar as possibilidades de superação
ou distinção, o que se dará através da argumentação das partes interessadas.
Portanto, a necessária legitimação democrática oriunda do contraditório
participativo – que exige as garantias de efetiva participação no resultado final
do processo e de não ser surpreendido por fundamentos decisionais que não
tenham sido previamente postos a debates – e do modelo cooperativo de
processo, subsiste em relação à aplicação dos pronunciamentos judiciais
vinculantes.

366

“the only opportunity that a litigant has to express her views to a court is during the
adjudicative process; thus, in the adjudicative process, a court ought to protect that opportunity.
The idea that any organ of government could close itself completely to citizen input is a
troubling one, and one that, with respect to the judiciary, a more flexible approach to stare
decisis could avoid” (BARRETT, Amy Coney. Stare Decisis and due process. University of
Colorado Law Review, 2003, vol. 74, p. 1059-1060).
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Neste

ponto,

é

de suma

importância perceber que

estes

pronunciamentos vinculantes que produzirão os efeitos panprocessuais em
relação aos demais processos submetidos à apreciação do Poder Judiciário,
mais precisamente a regra jurídica nele plasmada, extraída dos fundamentos
determinantes367, são compreendidos, em uma perspectiva pós-positivista e
argumentativa, como textos jurídicos que precisam vir a ser interpretados.
O modelo de vinculação a pronunciamentos decisórios não pode se
deixar seduzir pelo conto exegético de aplicação mecânica, que dispense a
necessária interpretação pelo aplicador. Constata-se, portanto, que as partes
subsequentes não podem ter suas possibilidades argumentativas suprimidas,
sendo-lhes assegurada a possibilidade de demonstrar que o pronunciamento
judicial vinculante não deve ser aplicado, em razão de distinção ou superação
decorrentes de peculiaridades do caso concreto sob julgamento e aquele que
ensejou a formação daquela decisão vinculatória ou da necessidade de
correção da mesma em função de equívoco ou injustiça quanto à conclusão
jurídica, sob pena de, além de lesão ao contraditório participativo, termos por
denegado o acesso à justiça.
Daí que o inciso V do parágrafo primeiro do artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015 assegura a importância da adequada correlação e
simetria entre o caso concreto posto a julgamento e aquele que resultou na
formação do pronunciamento decisório vinculante, afirmando a nulidade da
decisão que “se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos”. Trata-se de indesejado fenômeno
conhecido como “mal do ementismo”368, assim entendido a conduta dos
sujeitos processuais que se utilizam do pronunciamento judicial vinculante
exclusivamente através da ementa do julgado que o originou, ou do enunciado

367

Daí a nova compreensão da fundamentação, que passa a servir também, além de
justificação para a conclusão do caso concreto e de legitimação da atuação dos juízes, como
critério de compreensão da ratio decidendi dos pronunciamentos judiciais vinculantes.
368
“(...) uso diletante de enunciados descontextualizados retirados de decisões de casos
passados sobre cujas particularidades nada se sabe” (RAMIRES, Maurício. Críticas à
aplicação de precedentes no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p.
149).
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da súmula sem a devida e imprescindível análise completa e comparativa das
situações fáticas e jurídicas envolvidas.
A ementa é parte obrigatória das decisões, tanto as monocráticas
quanto os acórdãos, emitidas pelos Tribunais e desempenha uma relevante
função ao sistema de pronunciamentos judiciais vinculantes ao contribuir para
a divulgação e transmissão central da questão jurídica julgada pelo Tribunal.
Além de propagar ao conhecimento do público em geral aquela decisão
judicial, a ementa também promove a publicidade ao facilitar o acesso da parte
interessada mediante busca entre os julgados do Tribunal em razão de critérios
de indexação.
Mas estes inegáveis benefícios proporcionados pela ementa dos
julgados não pode ser confundido como uma autorização do sistema no sentido
de se extrair os fundamentos determinantes do pronunciamento judicial
vinculante da ementa. Perceba-se que esta não é a sua finalidade e que a lei
não lhe atribuiu tamanha responsabilidade. Deste modo, a ementa cumpre seu
insigne papel através da divulgação e facilitação de acesso ao conteúdo do
julgado. Mas a ratio decidendi deve ser obtida mediante a consulta da íntegra
daquela decisão e não com a mera leitura de sua ementa. Esta é mais uma das
diversas mudanças pela qual os sujeitos que atuam no processo deve passar.
No entanto, mesmo que se assegure o direito das partes
argumentarem com vistas a demonstrar a distinção do caso sob julgamento em
relação ao caso que resultou a formação do pronunciamento vinculante ou a
necessidade de superação da conclusão jurídica nele sustentado, este direito
de argumentar não é absoluto369. Dessa forma, decorre do modelo cooperativo
de processo a imposição de limites às condutas das partes e, no que nos
369

“Esse é o primeiro código após a democratização do Brasil. Os dois últimos foram gerados
em períodos de autoritarismo. Será, portanto, um código de experiência da democracia, que
não deve se confundir com democratismo, sob o ponto de vista de gerar uma demora
processual. A democracia incute a ideia de busca da justiça, de ouvir sempre a outra parte,
mas essa busca da justiça não pode acabar em uma solução sem fim, no sentido de sempre se
ouvir a outra parte, de modo ilimitado e a ponto de procrastinar indefinidamente os
julgamentos. É o momento de se buscar o ponto de equilíbrio, de se prestigiar a
democratização do processo, sem, contudo, recair em um democratismo e em uma demora
desmedida” (MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Os
impactos do novo CPC na razoável duração do processo. Revista de Processo, vol. 241, p. 15
– 25, mar. 2015, p. 16).
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interessa mais de perto, a necessidade da parte se utilizar de argumentos
jurídicos novos e relevantes para a demonstração de distinção ou superação.
Significa isto dizer que não se deve tolerar atitudes dos sujeitos
processuais que se limitem a repetir acriticamente argumentos já refutados
pelo Poder Judiciário quando da formação do pronunciamento judicial
vinculante aplicável ao caso. Nesta toada, a parte interessada deve se
desincumbir do ônus argumentativo que lhe é imposto através de uma postura
racional e dialógica apta a oferecer argumentos relevantes que possibilite o
enfrentamento da ratio decidendi do pronunciamento judicial vinculante com
vistas a lhe atribuir interpretação diversa, no todo ou em parte, daquela
afirmada pelo juízo ou a demonstração da necessidade de superação ou
distinção do pronunciamento judicial vinculante em relação às particularidades
do caso concreto posto a julgamento.
Em diversas outras passagens do código também se inseriu limites
às condutas das partes decorrentes da perspectiva cooperativa de processo,
como, dentre outras passagens, a consideração de ato atentatório à dignidade
da justiça da ausência injustificada da parte à audiência de conciliação e
mediação (artigo 334, parágrafo oitavo), a exigência de apresentação de
planilha que demonstre o excesso de execução alegado na impugnação ao
cumprimento de sentença e nos embargos do executado, assim como o ônus
de impugnação especificada dos fundamentos da decisão recorrida como
pressuposto de admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento
pelo relator.
Pelo modelo cooperativo de processo, portanto, o abuso do direito
de argumentar é vedado pela boa-fé processual, sendo, exemplificativamente,
dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer
forma participem do processo não formular pretensão ou de apresentar defesa
quando cientes de que são destituídas de fundamento e não praticar atos
inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (artigo 77,
incisos II e III do CPC), considerando-se, ainda, litigante de má-fé aquele que
deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso,
que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, que
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provoca incidente manifestamente infundado ou que interpõe recurso com
intuito manifestamente protelatório (artigo 80, incisos I, V, VII e VIII do CPC),
sendo possível interpretar cada uma dessas hipóteses, sempre de acordo com
a realidade fática do caso concreto, quando a argumentação empreendida pela
parte vai de encontro a um pronunciamento judicial vinculante e não se tenha
desincumbido do ônus argumentativo necessário para sua distinção ou
superação.
A boa-fé processual, com previsão expressa no artigo 5º do CPC
como norma fundamental do processo civil brasileiro, há de ser compreendida
como norma de conduta, e é, também, essencial para o sucesso do modelo
cooperativo

de

processo,

assim

como

ao

sistema

brasileiro

de

pronunciamentos judiciais vinculantes.
A necessária historicidade do caso concreto quando da aplicação de
um pronunciamento judicial vinculante exige ainda do julgador que ao deixar de
seguir o pronunciamento judicial invocado pela parte demonstre a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. É dizer,
uma vez que os juízes estejam vinculados a certos pronunciamentos
decisórios, somente poderão deixar de aplica-los se demonstrarem a distinção
ou superação deste pronunciamento.
E referida conclusão depende de uma adequada comparação entre
os fatos que compõem os casos, mais precisamente entre o caso que originou
a formação do pronunciamento judicial vinculante que se reclama aplicação e o
caso concreto posto a julgamento, aquele sobre o qual se controverte a
respeito da incidência do pronunciamento judicial vinculante. Daí ser importante
a adequada delimitação do quadro fático de ambos os julgados, tanto o
precedente tanto o que se encontra em julgamento, para que se possibilite a
adequada comparação.
Com efeito, a aplicação do pronunciamento judicial vinculante tem
como premissa essencial a garantia constitucional da igualdade substancial.
Conforme estudado, a doutrina do stare decisis tem como critério norteador a
regra do treat like cases alike. Assim, a comparação análoga entre os casos
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quando da aplicação do pronunciamento judicial vinculante tem a finalidade de
averiguar a compatibilidade jurídica entre os casos para que estes sejam
tratados da mesma forma.
No entanto, a aplicação do pronunciamento judicial vinculante não
pressupõe identidade absoluta entre os casos, mas uma similaridade essencial,
assim entendido aquelas relacionadas aos aspectos fáticos que se relacionem
aos fundamentos determinantes do pronunciamento vinculante. Portanto, os
casos não precisam ser absolutamente iguais. Até mesmo porque, nesta
hipótese de identidade absoluta, não se estaria diante de dois casos distintos
que devam ser comparados, mas sim de um único caso que se manifestou em
duas oportunidades distintas.
O sistema processual sempre se preocupou com o risco de decisões
judiciais conflitantes em relação ao mesmo caso jurídico, tendo disciplinado os
institutos processuais da litispendência, da prevenção e da coisa julgada. Mas,
apesar de assemelhados, estes institutos não se confundem com o efeito
vinculatório, próprio da doutrina do stare decisis, pois aqui o sistema jurídico
objetiva conceder a mesma solução jurídica a casos distintos que possuam
aspectos fáticos semelhantes no que se refira aos fundamentos determinantes
do pronunciamento judicial vinculante previsto em lei.
Mas esta comparação entre os casos, quando da aplicação do
pronunciamento vinculante, não pode se dar de forma discricionária e
irresponsável pelo julgador. Já se demonstrou que o Estado democrático de
Direito não comporta atuação discricionária de uma manifestação de poder do
Estado, mas exige sua construção de forma argumentativa. Em assim sendo,
tanto a aplicação quanto o afastamento demandam uma argumentação
adequada em torno, respectivamente, da semelhança essencial entre os casos
ou da necessidade de distinção ou superação, conforme o caso, o que
constará da fundamentação do julgado.
Assume relevo, portanto, o que consta do inciso VI do parágrafo
primeiro do artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015, que reputa nula a
decisão judicial que deixar de seguir um pronunciamento judicial vinculante que
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tenha sido alegado pela parte sem a demonstração da necessidade de
distinção ou superação em relação ao caso posto a julgamento.
Já no que concerne à aplicação do pronunciamento judicial
vinculante, basta ao órgão jurisdicional que demonstre o ajuste do caso sob
julgamento quanto aos fundamentos determinantes do pronunciamento judicial
vinculante. Isso não equivale a dizer que quando da aplicação do
pronunciamento judicial vinculante o juiz esteja dispensado de fundamentar sua
decisão. Referida decisão seria, por mandamento constitucional, nula. O que
se sustenta é que o julgador que aplica um pronunciamento judicial vinculante
não tem o dever jurídico de analisar novamente todos os argumentos que já
foram enfrentados quando de sua formação370.
É neste sentido que se deve interpretar o enunciado textual
constante do inciso V do parágrafo primeiro do artigo 489 do CPC, sendo de
exigir do órgão jurisdicional que esteja a aplicar um pronunciamento judicial
vinculante que identifique seus fundamentos determinantes e demonstre, após
minuciosa análise comparativa, que o caso sob julgamento e eles se ajustam.
Seria um contrassenso exigir que o órgão jurisdicional enfrentasse novamente
todos os argumentos já encarados quando da formação do pronunciamento
judicial vinculante. Pensar dessa forma seria o mesmo que tornar sem efeito
todos os ganhos operacionais que o sistema de pronunciamentos judiciais
vinculantes prevê.
Conforme exposto, todos os sujeitos que atuam no processo tem o
dever de se adequar ao manejo do sistema de pronunciamentos judiciais
vinculantes. Os advogados, portanto, também se inserem na necessária
mudança de mentalidade que o sistema jurídico atravessa com a consagração
deste sistema vinculatório. Nestes termos, todas as exigências constantes do
370

“(...) há juízes que se dão por satisfeitos com dizer que a jurisprudência se orienta neste ou
naquele sentido. A menos que alguma norma legal a declare suficiente, com semelhante
referência o juiz não se desincumbe do dever de motivar. É claro que ele deve levar em conta a
jurisprudência, sem prejuízo da possibilidade, que em princípio tem, de discordar da orientação
predominante, mas em qualquer caso tem de expor as razões pelas quais adere ou não adere
a ela. Pode fazê-lo sucintamente, quando segue a jurisprudência consolidada; todavia, não há
de se esquecer que o que mais importa é seu próprio convencimento” (BARBOSA MOREIRA,
José Carlos. O que deve e o que não deve figurar na sentença. In.: ______________. Temas
de Direito Processual. Oitava série. São Paulo: Saraiva, 2004, 121-122).
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parágrafo primeiro do artigo 489 replicam, indiretamente, nos advogados que
formulam pretensões em juízo.
Seria um absurdo exigir apenas dos juízes que explicitem o motivo
concreto da incidência de um conceito jurídico indeterminado ao caso sob
julgamento ou que expliquem a relação da indicação, à reprodução ou à
paráfrase de ato normativo com a causa ou a questão decidida. Estas
exigências também se aplicam por via de consequência aos advogados, por
coerência sistêmica do ordenamento processual.
No que interessa de perto à aplicação dos pronunciamentos judiciais
vinculantes, também os advogados devem lidar com eles de modo adequado,
de modo que os utilizem em seus arrazoados de modo argumentativamente
satisfatório. Incumbe aos advogados dialogar com o pronunciamento judicial
vinculante de modo a identificar seus fundamentos determinantes, demonstrar
a compatibilidade do caso jurídico que resultou em sua formação com o caso
jurídico posto a julgamento, bem como enfrentar analiticamente eventual
pronunciamento vinculante que exista de modo contrário aos interesses da
parte, assentando a necessidade de afastamento daquele pronunciamento
judicial vinculante quanto ao caso posto a julgamento em razão de distinção ou
superação.
Nestes termos, o sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais
vinculantes impõem um elevado ônus argumentativo ao sujeito processual que
deseje afastar a sua aplicação, seja por distinção ou superação de sua regra
jurídica universalizável, sob pena de ser tida por desprovida de fundamentação
e, portanto, nula, nos termos do artigo 489, §1º, VI, CPC.
Portanto, conforme assentado, a aplicação do pronunciamento
decisório vinculante deve respeitar as exigências de fundamentação analítica e
de contraditório participativo, o que resulta a impossibilidade de sua aplicação
mecânica através da mera reprodução dos fundamentos determinantes aos
casos postos a julgamento.
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4.2 Da necessária releitura do sistema jurídico processual

O reconhecimento da estruturação do sistema brasileiro de
pronunciamentos judiciais vinculantes está a exigir, para além da investigação
em torno dos seus fundamentos teóricos, de seus conceitos essenciais e de
seus requisitos de legitimidade – empresa ao qual se dedicou os capítulos
anteriores –, uma releitura de diversos atos processuais para que referido
sistema possa ser adequadamente manejado. A este ponto se dedica a partir
de agora.
Com efeito, faz-se necessário repensar o processo civil como um
todo com vistas à compatibilização do sistema de pronunciamentos judiciais
vinculantes. O processo não se limita à concretização de normas jurídicas
individualizadas para que sejam aplicadas aos casos concretos submetidos à
apreciação pelo Judiciário. Essa perspectiva resta incompleta. Atualmente,
sobressai a vertente pública do processo, que não pode mais ser tratado e
idealizado por um matiz individualizante própria de um modelo liberal-burguês
de se pensar o Direito. Neste ínterim surge a possibilidade de se construir uma
norma jurídica universalizável a ser aplicada não apenas àquele caso posto a
julgamento, mas também a todos os demais que lhes sejam essencialmente
semelhantes.
Esta quadra da pesquisa se dedica às consequências deste efeito
vinculatório da regra jurídica universalizável aos diversos atos processuais que
compõem o procedimento. Antes, no entanto, um esclarecimento se revela
imprescindível:

não

serão

enfrentados

todos

os

atos

processuais

individualmente, mas somente aqueles que mais de perto se relacionam com o
sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes. Diversos outros
atos, como a petição inicial, por exemplo, deixarão de ser analisados neste
tópico, o que não significa que eles não devam dialogar com o referido sistema,
se for a hipótese de se alegar a incidência ou o afastamento de um
pronunciamento judicial vinculante sobre a matéria jurídica a ser discutida. A
estes atos processuais, basta a recordação a respeito da imprescindível
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necessidade de se tratar o pronunciamento judicial vinculante de modo
argumentativo quando de sua aplicação. Em relação à petição inicial, para
fecharmos este tópico introdutório, deverá o demandante se desincumbir do
ônus de dialogar com o pronunciamento judicial vinculante, identificando sua
ratio decidendi e demonstrando a identidade essencial para com os fatos que
dão suporte aos seus pedidos. Trata-se, inegavelmente, da causa de pedir
daquela demanda, devendo constar, portanto, de sua exordial.
Mas há outros institutos processuais, como se dizia, que se
relacionam

ainda

mais

diretamente

com

o

sistema

brasileiro

de

pronunciamentos judiciais vinculantes. A pesquisa prossegue, então, com a
análise destes atos processuais quando da aplicação do pronunciamento
vinculante.

4.2.1 Da tutela da evidência

Nos termos do inciso II do artigo 311 do Código de Processo Civil,
será concedida a tutela da evidência, assim entendida aquela que visa a
antecipação do resultado prático final do processo, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo371,
quando as alegações de fato puderem, em razão de sua diminuta
complexidade probatória, ser comprovadas apenas documentalmente e houver
tese firmada em julgamento de casos repetitivos previstos no artigo 928 ou em
súmula vinculante, podendo o juiz decidir liminarmente, a teor do parágrafo
único deste artigo 311 cumulado com o inciso II do parágrafo único do artigo 9º.
Trata-se de mecanismo destinado a equalizar a distribuição do
tempo no processo em razão da elevada probabilidade de êxito da parte que
formula pretensão amparada em pronunciamento judicial vinculante. Bem
371

Houve, portanto, uma ampliação das hipóteses de cabimento da tutela da evidência em
relação ao Código de Processo Civil de 1973 que somente admitia a concessão da tutela da
evidência nos casos em que houvesse exercício abusivo do direito de defesa. Esta hipótese foi
mantida no inciso I do artigo 311 do Código de Processo Civil de 2015, que inclui outras
possibilidades, como a que se analisa.
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vistas as coisas, a técnica da tutela da evidência serve como estímulo ao
desempenho leal e ético das partes e, consequentemente, ao processo
cooperativo, na medida em que desestimula o exercício abusivo do direito de
defesa e faz surgir na mente do demandado a ideia de que, uma vez que esta
técnica tenha sido utilizada e consequentemente tendo sido antecipado os
efeitos práticos do que se obteria tão somente no final do procedimento, não
compensa a prática de atos procrastinatórios, que somente aumentariam a
necessidade de se praticar novos atos processuais e, dessa forma, o valor das
custas judiciais devidas pelo sucumbente. Essa circunstância faz com que seja
financeiramente vantajoso que o demandado coopere com o desfecho do
processo ou que se utilize da autocomposição.
Referida hipótese de concessão liminar da tutela da evidência deve
ser interpretada com bastante cautela e temperamento pelos construtores do
Direito, justamente em razão do aspecto legitimante assumido pelo
contraditório participativo, conforme reiteradamente definido nesta pesquisa,
especialmente diante da vedação às decisões surpresas.
Ao demandado deve ser assegurado o direito de influir na formação
do convencimento do juízo, sem que se tenha por obstado o diálogo
comunicativo na construção do pronunciamento judicial, podendo demonstrar a
necessidade de sua superação ou que o caso sob julgamento se distingue
daquele ou daqueles que ensejaram a formação deste pronunciamento
vinculante.
A aplicação desta hipótese de concessão da tutela da evidência
inaudita altera parte somente deve ser aceita em casos absolutamente
excepcionais em que a concessão da medida seja imprescindível para a
proteção de um direito fundamental da parte, mas nesta hipótese o que
justificará a concessão sem oitiva da parte interessada será, portanto, a
urgência e não apenas a evidência.
Outro ponto relevante sobre esta hipótese de aplicação consiste na
análise de uma possível interpretação extensiva ao enunciado textual do inciso
II do artigo 311, com vistas a se ventilar a concessão de tutela da evidência
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tendo como base um padrão decisório plasmado em controle concentrado de
constitucionalidade, em incidente de assunção de competência, em enunciado
de súmula do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional ou do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, assim como à
orientação do Plenário do Tribunal, tendo em vista que estes pronunciamentos
judiciais vinculantes previstos no artigo 927 não foram elencados como
ensejadores da concessão de tutela da evidência.
Não parece que haja justificativa suficiente para a distinção entre as
espécies de pronunciamentos judiciais vinculantes previstas no artigo 927 do
CPC, devendo ser empreendida uma leitura sistemática do disposto no inciso II
do artigo 311 em relação ao código como um todo, haja vista que eles formam
um microssistema. Afinal, como se sabe, o Direito não pode ser interpretado
em tiras e uma interpretação meramente literal e restritiva empobreceria
demasiada e injustificadamente o sistema de vinculação a pronunciamentos
judiciais que se consagrou no Código de Processo Civil de 2015.
Ademais, o que justifica o estado de evidência em razão da
incidência do pronunciamento judicial vinculante é a circunstância de a regra
jurídica universalizável que consta dos fundamentos determinantes do julgado
ter sido submetida previamente, quando de sua formação, a um contraditório
substancial ampliado, e extensamente debatida argumentativamente pelo
Poder Judiciário. E esta peculiaridade, como demonstrado, está presente em
todos os pronunciamentos judiciais vinculantes do artigo 927, não sendo
justificada, portanto, a distinção de tratamento.
Como se trata de tutela provisória, a tutela da evidência haverá de
ser reanalisada quando da sentença, podendo ser ela confirmada ou revogada.
Pode, ainda, a sentença conceder a tutela da evidência com base em
pronunciamento judicial vinculante. Em qualquer dessas hipóteses, esta
sentença poderá ser impugnada por apelação, que será desprovida do efeito
suspensivo que lhe é próprio, como se extrai da leitura combinada do parágrafo
quinto do artigo 1.013 com o inciso V do parágrafo primeiro do artigo 1.012. A
importância que o ordenamento processual concede à tutela da evidência
baseada em pronunciamento judicial vinculante é de tamanha envergadura que
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se insere em um dos raros casos em que a sentença começa a produzir seus
efeitos imediatamente após a sua publicação.
O processamento desta apelação fará com que seja cabível, e muito
provavelmente seja utilizado, o julgamento monocrático do recurso pelo relator,
nos termos do inciso IV do artigo 932, técnica processual que será abordada
adiante nesta pesquisa.

4.2.2 Do julgamento liminar de improcedência

Trata-se de hipótese parecida com a mencionada no item anterior,
que provaca a extinção in limine do processo372, mas em sentido contrário,
visto que não se trata de concessão da tutela, mas de improcedência do pedido
nos casos em que o processo não exigir produção probatória e for o caso de
aplicação de uma das hipóteses do artigo 332 do Código de Processo Civil de
2015373.
Quando da inclusão deste mecanismo de antecipação do rito
procedimental decorrente de aplicação de pronunciamento judicial vinculante
no sistema processual regido pelo Código de Processo Civil de 1973, havia
uma acirrada discussão a respeito de sua constitucionalidade. Atualmente, a
questão está assentada no sentido da legitimidade constitucional do instituto,
não obstante ainda restar algumas alegações em sentido contrário, pela
inconstitucionalidade do julgamento liminar de improcedência.
Dentre

os

argumentos

no

sentido

da

inconstitucionalidade,

apresentam-se os seguintes: i. suposta lesão ao Direito constitucional de ação
ou livre acesso à justiça, pois seria suprimido do autor a oportunidade de influir
eficazmente no julgamento. Este argumento não merece prosperar, pois o

372

A aceleração procedimental se justifica pela incidência do pronunciamento judicial
vinculante, tendo o Judiciário se debruçado detidamente sobre a questão quando da formação
do pronunciamento vinculante a ser aplicado.
373
O Código de Processo Civil português prevê um instituto parecido em seu artigo 234-A, n.º
1, assim como o summary judgment da Civil Procedure Rules inglesa.
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autor já teve essa oportunidade ao elaborar a petição inicial, haja vista que o
pronunciamento vinculante já existia antes do oferecimento da demanda e,
como analisado, é dever do advogado confrontá-la em sua exordial. Ademais,
ele será intimado a se manifestar especificamente sobre a incidência do
pronunciamento judicial vinculante no seu caso, conforme sustentado em linhas
passadas. Não fossem estes contra-argumentos suficientes, o sistema
processual ainda prevê a possibilidade do juízo de retratação pelo juiz quando
da interposição da apelação pelo autor, como será visto adiante; e ii. a suposta
lesão ao contraditório e ampla defesa. A refutação deste argumento é ainda
mais simples, pois não há que se falar em lesão a estas garantias
constitucionais, pois a decisão é favorável ao réu, que não participa do
processo por desnecessidade.
Novamente, o código distingue os pronunciamentos judiciais
vinculantes previstos no artigo 927, tendo em mente que somente o enunciado
de súmula do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o
acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários e especiais
repetitivos, em incidente de resolução de demandas repetitivas, em incidente
de assunção de competência darão ensejo, em tese, ao julgamento liminar de
improcedência e o enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre Direito
local. Não consta, portanto, o julgamento em sede de controle concentrado de
constitucionalidade e a orientação do Plenário do Tribunal.
Ao que parece, no entanto, deve ser atribuída uma interpretação
extensiva ao dispositivo no sentido de se incluir os demais pronunciamentos
judiciais vinculantes previstos no artigo 927 do CPC, pelas mesmas razões
apresentadas no tópico anterior, sob pena de enfraquecimento do sistema de
vinculação aos pronunciamentos judiciais.
Pela dicção do enunciado textual deste dispositivo, pode parecer
que, uma vez recebida a petição inicial em caso que se ajusta à hipótese de
incidência, poderá o juiz, imediatamente, julgar o pedido nela formulado
liminarmente improcedente. Mas esta interpretação fere de morte os
argumentos formulados no transcorrer deste trabalho.
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Resta evidente, portanto, que o referido julgamento liminar de
improcedência somente poderá ser proferido após a possibilidade de
manifestação do demandante. Deve o juiz instar o autor a se manifestar a
respeito da incidência do pronunciamento judicial vinculante àquele caso,
provocando o desencadeamento de um diálogo para com a parte que será
atingido pela aplicação do instituto processual sob apreço.
Nem se diga que o juiz estaria dispensado de instigar o debate sobre
a aplicação de pronunciamento judicial vinculante por se tratar de um ônus
processual do autor, pois, por mais que os advogados também tenham que se
especializar

quanto

ao

manejo

dos

pronunciamentos

vinculantes,

o

contraditório substancial, entendido como fator de legitimação da tutela
jurisdicional, em sentido amplo, e do manejo do sistema brasileiro de
pronunciamento

judicial

vinculante,

especificamente,

não

pode

ser

negligenciado no processo, devendo o juiz, como um dos sujeitos que se
submetem ao contraditório, provocar sua observância.
Curioso ainda é o caso do enunciado de súmula de tribunal de
justiça sobre Direito local que autoriza o julgamento liminar de improcedência,
mas não consta do rol de pronunciamentos judiciais vinculantes do artigo 927
do CPC. Há um claro desajuste do sistema processual neste ponto. Ao que
parece, a justificativa deste enunciado normativo consiste na elevada
probabilidade, em decorrência do dever de integridade e coerência, inseridos
pela nova legislação processual que os juízes que componham aquele tribunal
seguirão o enunciado da súmula do Tribunal ao qual se filiam. Trata-se,
portanto, de abreviação procedimental oriunda dos deveres de integridade e
coerência, e não do sistema brasileiro de pronunciamentos vinculantes.
Uma vez aplicado o julgamento liminar de improcedência, poderá a
parte autora interpor recurso de apelação para impugnar a sentença e esta
apelação possui a peculiaridade de oportunizar o juízo de retratação pelo juiz
sentenciante. Não havendo retratação, a apelação seguirá seu curso ao
Tribunal para julgamento e, como existe um pronunciamento judicial vinculante
a respeito da matéria, que inclusive foi aplicado perante o primeiro grau de
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jurisdição, a tendência é que o relator do recurso, a teor do inciso IV do artigo
932, julgue-o monocraticamente.
No entanto, é plenamente possível que o tribunal decida reformar a
sentença e julgar o mérito da causa desde logo, sem determinar o retorno do
processo ao juízo de primeiro grau, se o processo estiver em condição de
imediato julgamento, por aplicação analógica do parágrafo quarto do artigo
1.013. Diante desta circunstância, o demandado deve ter assegurado o
exercício do contraditório substancial, apresentando as contrarrazões com a
liberdade argumentativa própria da Contestação. Ademais, o mandado citatório
deverá deixar claro a advertência constante da parte final do inciso II do artigo
250 sobre os riscos da revelia.
Por fim, resta analisar a obrigatoriedade na aplicação da técnica do
julgamento liminar de improcedência pelo juízo do caso atual posto a
julgamento. A não aplicação desta técnica aceleratória não equivale a
contrariar ou negar força ao pronunciamento judicial vinculante, razão pela qual
não haveria no que se falar em error in procedendo a justificar o manejo de
recurso. Dito de outra forma, o juiz tem o dever de seguir o pronunciamento
judicial vinculante, mas não é obrigado a se utilizar da técnica de abreviação
procedimental.

4.2.3 Do interesse recursal em modificar a fundamentação da decisão

Tradicionalmente, o recurso destinado a modificar a fundamentação
da decisão impugnada sempre foi reputado inadmissível, em razão de o
fundamento do julgado não se tornar imutável pela coisa julgada material,
razão pela qual o recorrente careceria de interesse em recorrer374. Para que
houvesse utilidade no manejo do recurso seria necessário que o recorrente
discordasse da conclusão a que chegou o órgão jurisdicional.
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BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao código de processo civil, vol. 5. 12.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 302-303.
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Na sistemática dos pronunciamentos judiciais vinculantes essa
análise deve ser aprofundada já que é da fundamentação que se extrai a ratio
decidendi daquele pronunciamento judicial vinculante que servirá de regra
universalizável375. Situando-se o fundamento determinante na motivação do
acórdão, resta evidenciado a utilidade jurídica não apenas para as partes
envolvidas, mas qualquer terceiro interessado376, em perquirir a modificação
dos fundamentos determinantes constante do julgamento. Esta é, inclusive, a
razão que justifica a participação do amicus curiae nos procedimentos que
formam os pronunciamentos judiciais vinculantes e, ademais, lhe atribui uma
excepcional legitimidade para recorrer do resultado jurídico daquele julgamento
em que atuou no processo.
Assim, se a modificação do dispositivo da decisão continua
interessando apenas às partes, a alteração dos fundamentos determinantes do
julgado pode vir a interessar a terceiros, haja vista que a regra jurídica
universalizável produzirá efeitos perante toda a sociedade. Portanto, a utilidade
na provocação de um novo julgamento passou a ser independente da
modificação do resultado do julgamento nas hipóteses em que esteja em jogo a
formação de um pronunciamento judicial vinculante.
A parte ou o terceiro interessado pode manifestar a pretensão de
acolhimento ou rejeição de um dado fundamento, para que, com isso, venha a
provocar a alteração, o esclarecimento, a revogação ou a confirmação da ratio
decidendi do pronunciamento judicial vinculante, bem como impedir a sua
375

No mesmo sentido a hipótese de recurso nos casos de coisa julgada secundum eventum
probationis, como no caso das demandas coletivas. Há interesse recursal do réu, por exemplo,
em impugnar o fundamento de uma decisão, mesmo concordando com a conclusão de
improcedência pois ele pode desejar que a improcedência seja por inexistência de direito, e
não por falta de prova, porque isso lhe traria o benefício da coisa julgada. A esse respeito,
consulte-se: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução
coletiva de conflitos no direito comparado e nacional. 3. Ed, rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012.
376
Diante do interesse público envolvido a respeito da formação do pronunciamento judicial
vinculante, o interesse jurídico há de ser presumido nestas hipóteses. Há, no campo do
processo trabalhista, uma norma constante no parágrafo oitavo do artigo 896-C da CLT, que
admite expressamente a intervenção de terceiro, como assistente simples, para auxiliar a
construção do precedente a ser firmado em julgamento dos recursos de revista repetitivos, nos
seguintes termos: “O relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com
interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples, na forma da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil)”. Perceba-se que o legislador reconhece a
existência de um interesse juridicamente tutelável direcionado à formação de um
pronunciamento judicial vinculante.
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consumação. Com isso, a utilidade do recurso estará apoiada na previsibilidade
que proporcionará quanto aos demais casos que possuam semelhança
suficiente para aplicação daquele pronunciamento. Basta que se pense nos
sujeitos processuais que atuam nas demadas seriais baseadas nos mesmos
fundamentos, e que, portanto, sabem que existirão casos futuros equivalentes.
Caso emblemático se deu no julgamento do recurso ordinário em
dissídio coletivo n.º 309/2009-000-15-00.4, quando o Tribunal Superior do
Trabalho analisou dissídio coletivo que pretendia a declaração de nulidade das
dispensas coletivas efetivadas pela Embraer S./A. Ao julgar recurso da
Embraer, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a dispensa coletiva
não foi abusiva e que não houve violação da boa-fé objetiva, pois não havia até
o momento qualquer restrição a este tipo de conduta empresarial. Ocorre que,
no mesmo acórdão, o Tribunal Superior do Trabalho fixou premissa de que, em
relação a casos futuros, a negociação coletiva passaria a ser requisito
essencial para a despedida em massa de empregados. Assim, o Tribunal,
evitando proceder a uma superação com eficácia retrospectiva, se limitou a
realizar a superação para as situações vindouras, dando conhecimento de qual
será a futura orientação jurisprudencial a ser adotada em casos semelhantes.
Contra esta decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a Embraer
interpôs recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal377, muito
embora tenha sido vencedora na causa, pretendendo tão somente a discussão
acerca desta premissa fixada em sede de fundamentação da decisão. Este
apelo não foi admitido na origem; houve, então, a interposição de Agravo de
Instrumento, que não foi provido e, posteriormente, de Agravo Regimental, o
qual foi provido, dando, finalmente, sequência ao recurso extraordinário. O
ministro relator, Marco Aurélio, proferiu pronunciamento declarando entender
que os pressupostos gerais de recorribilidade, representação processual e
oportunidade foram observados na interposição do recurso, e se posicionando
no sentido da existência da repercussão geral, no que foi acompanhado pela
maioria dos ministros. Assim, o Tribunal, por maioria, reconheceu a existência
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 647.651-SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Marco
Aurélio, j. 21/03/2013.
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de repercussão geral da questão constitucional suscitada, admitindo o recurso,
que se encontra pendente de julgamento.

4.2.4 Dos Embargos de declaração

Consistem os embargos de declaração em recurso (artigo 994, IV,
CPC) de fundamentação vinculada tendente a sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material (artigo 1.022, CPC) de qualquer decisão, pelo
próprio juízo que a proferiu. Trata-se, portanto, de recurso tendente a forçar a
concretização do dever constitucional de fundamentação tornando a decisão
proferida hígida.
No que importa de perto ao manejo do pronunciamento judicial
vinculante, serão cabíveis os embargos de declaração se houver um daqueles
vícios mencionados no artigo 1.022. Se, exemplificativamente, o órgão
jurisdicional deixar de se pronunciar a respeito da incidência de um
pronunciamento vinculante mencionado pela parte interessada a respeito da
conclusão jurídica da causa apresentada, caberá o manejo dos embargos de
declaração. Da mesma forma, eles serão cabíveis se o juízo fizer uso de um
pronunciamento vinculante e a conclusão da demanda não tiver com ele
qualquer relação ou se for com ele contraditório378.
Em que pese ser mesmo possível o manejo dos embargos de
declaração nestas hipóteses apresentadas, certo é que não houve qualquer
novidade por parte do Código de Processo Civil de 2015 nestes casos. Com
efeito, são cabíveis os embargos de declaração diante de toda e qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material verificada na decisão,
inclusive quanto à utilização de um pronunciamento judicial vinculante.
Há, no entanto, uma significativa inovação perpetrada pelo Código
de Processo Civil de 2015 que consiste na omissão, ope legis, da decisão
378

A situação apresentada ensejaria a propositura da Reclamação, ação impugnatória que será
aprofundada adiante.
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judicial que deixe de se manifestar sobre os fundamentos determinantes de
julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos, de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, bem como de Incidente de Assunção de
Competência que sejam aplicáveis ao caso posto a julgamento, nos termos do
inciso I, do parágrafo único, do artigo 1.022.
O primeiro ponto relevante quanto ao dispositivo consiste na
imprescindível interpretação sistemática em relação ao Código de Processo
Civil como um todo, permitindo que se chegue a uma leitura extensiva também
às demais espécies de pronunciamentos judiciais vinculantes elencadas no
artigo 927 e não prevista no artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, pelas
mesmas razoes já firmadas nesta tese.
Impende destacar também que esta hipótese de cabimento dos
embargos de declaração não se confunde com as demais, pois é irrelevante a
invocação do pronunciamento judicial vinculante por qualquer das partes.
Havendo omissão na decisão a respeito de pronunciamento vinculante
aplicável à matéria sob julgamento, terá o órgão jurisdicional descumprido o
dever de autorreferência decorrente da integridade e coerência exigidos pelo
artigo 926, razão pela qual serão cabíveis os embargos de declaração
independentemente de constar no processo alegação de uma das partes pela
sua incidência. Trata-se, portanto, de hipótese de cabimento dos embargos de
declaração por omissão externa, ou seja, desvinculada aos argumentos das
partes.
Com efeito, foi assentado nesta pesquisa o dever jurídico do julgador
em se interar de todos os pronunciamentos judiciais vinculantes que incidam
em relação à questão jurídica posta a julgamento para que assim possa,
quando do exercício da jurisdição, respeitar a história institucional do Poder
Judiciário sobre aquela questão, sendo mais um capítulo coerente com o
“romance jurídico em cadeia” que vem sendo escrito àquele respeito.
Trata-se, nestes termos, de relevante mecanismo voltado a
estimular, ou forçar, a observância dos pronunciamentos judiciais vinculantes,
independentemente da manifestação neste sentido pela parte interessada.
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Consiste o pronunciamento judicial vinculante aplicável à matéria posta a
julgamento em questão de ordem pública ao qual o julgador está compelido a
dialogar, sob pena de sua decisão ser considerada omissa, vício que o sistema
processual reputa como grave.

4.2.5 Do julgamento monocrático pelo relator, do Agravo Interno e da
Colegialidade

Interposto o recurso, à exceção dos embargos de declaração,
incumbe a análise quanto à impugnação a um órgão jurisdicional distinto
daquele que proferiu a decisão, sendo seu procedimento regulado pelo Código
de Processo Civil mediante a leitura combinada do capítulo específico de cada
um dos recursos com o capítulo II do Título I do Livro III da Parte Especial, que
disciplina a “ordem dos processos no Tribunal”.
Dentre outras previsões, referido capítulo dispõe que os autos do
recurso devem ser registrados no protocolo do Tribunal e distribuídos, de
acordo com seu regimento interno, a um dos desembargadores ou ministros
que o compõe para que exerça a função de relator do recurso e, em 30 (trinta)
dias, o restitua à secretaria do órgão jurisdicional que integra com vistas à
designação, por seu presidente, de data para julgamento em sessão. Dispõe
ainda referido capítulo sobre o intervalo mínimo de 5 (cinco) dias entre a
publicação da data da sessão e sua efetiva realização, sobre a faculdade de
sustentação oral na sessão de julgamento de alguns recursos, sobre a
possibilidade de pedido de vista por qualquer membro do órgão jurisdicional,
dentre outras situações jurídicas.
O que interessa de perto ao estudo dos pronunciamentos judiciais
vinculantes é a atuação do relator na condução do recurso. O Código de
Processo Civil de 2015 mantém, quanto ao ponto, uma tendência379 de
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A lei 9.756, de 17 de dezembro de 1998, alterou o CPC/73 e a lei 8.078, de 11 de setembro
de 1990, quanto ao ponto.
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encurtamento desse procedimento recursal através do incremento de maiores
poderes ao seu relator, inclusive de julgá-lo monocraticamente em exceção à
regra de julgamento colegiado dos recursos, cuja apreciação será retomada
adiante.
De acordo com os incisos IV e V do artigo 932 do Código de
Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, negar provimento ou,
após facultar o diálogo processual com a contraparte mediante apresentação
das respectivas contrarrazões, dar provimento ao recurso se, respectivamente,
o recurso ou a decisão recorrida forem contrários a súmula do Supremo
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal que
integram, ou ao julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos, de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou de Incidente de Assunção
de Competência.
Uma vez mais se ressalta a necessidade de interpretação
sistemática do dispositivo em relação ao rol do artigo 927 do Código de
Processo Civil com vistas a extrair uma leitura extensiva a todos os
pronunciamentos judiciais vinculantes nele elencados, sob pena de fragilizar
indevidamente o sistema vinculatório que se consagra com o advento do
Código de Processo Civil de 2015.
Quando da utilização deste mecanismo processual, imperioso
ressaltar

que

incumbe

ao

relator

demonstrar

argumentativamente

o

alinhamento da sua decisão monocrática com o pronunciamento judicial
vinculante, identificando sua regra jurídica universalizável e estabelecendo a
comparação analítica dos casos jurídicos postos a julgamento a fim de
demonstrar a compatibilidade em sua utilização. Neste sentido o enunciado n.º
462 do Fórum Permanente de Processualistas Civis380.
A incidência dos pronunciamentos judiciais vinculantes nestas
hipóteses de reforma ou confirmação da decisão impugnada, provocarão um
abreviamento do iter procedimental do recurso. Não obstante isso, a parte
380

“É nula, por usurpação de competência funcional do órgão colegiado, a decisão do relator
que julgar monocraticamente o mérito do recurso, sem demonstrar o alinhamento de seu
pronunciamento judicial com um dos padrões decisórios descritos no art. 932”.
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poderá provocar a apreciação da questão veiculada no recurso originário pelo
colegiado, seu juízo natural, mediante o manejo do agravo interno (artigo 994,
III), que se revela cabível especificamente em face das decisões monocráticas
proferidas pelos relatores.
Imperioso consignar, quanto ao manejo do agravo interno, a
necessária observação pelo recorrente do ônus processual de impugnação
especificada dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática do
relator, por decorrência do modelo cooperativo de processo. Com efeito,
conforme abordado nesta pesquisa, o modelo cooperativo de processo atribui
certos ônus e deveres aos sujeitos que atuam no processo.
Não devem mais ser admitido agravos internos que se limitem a
repetir os mesmos argumentos deduzidos no recurso que resultou na decisão
monocrática do relator sem que com ela se dialogue, com o único intuito,
portanto, de provocar a deliberação do colegiado e, consequentemente, a
procrastinação indevida do feito. Referida conduta não se coaduna com o
propósito dialógico do processo, próprio do modelo cooperativo e da vertente
substancial do contraditório entendido como efetiva participação com
influência381.
O agravo interno que apenas reproduz os argumentos do recurso
anterior não tem o condão de oxigenar o contraditório e denota a intenção
procrastinatória da parte, o que poderá resultar na imposição de multa ao
recorrente, nos termos do parágrafo quarto do artigo 1.021. O sistema
processual estruturado na perspectiva da cooperação rejeita a mera repetição
acrítica de argumentos. Não é por outra razão que, admitido o agravo interno, o
que pressupõe a existência de novos argumentos em face da decisão
monocrática do relator, o código também veda ao relator que se limite a
reproduzir os argumentos constantes de sua decisão monocrática ao submeter
o agravo interno à apreciação do colegiado.
381

Trata-se, mais especificamente, de um requisito de admissibilidade dos recursos em geral a
impugnação especificada dos argumentos da decisão impugnada. O legislador optou por tornar
expresso esta hipótese de inadmissibilidade do recurso já consagrado no enunciado n.º 182 da
Súmula de Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: “É
inviavel o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada”.
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O manejo do agravo interno se torna obrigatório para que se possa
submeter a apreciação da matéria aos tribunais superiores, em razão da
exigência

de

pré-questionamento,

requisito

específico

dos

recursos

excepcionais. Com efeito, nestes recursos exige-se o esgotamento da instância
ordinária para que eles sejam conhecidos. Ocorre que o tribunal intermediário
não poderá superar o pronunciamento judicial vinculante formado por tribunal
superior, devendo aplicá-lo obrigatoriamente.
Questão

interessante

ao

manejo

do

sistema

brasileiro

de

pronunciamentos judiciais vinculantes consiste na adequada compreensão do
princípio da colegialidade quanto ao julgamento pelo tribunal. Já foi destacada
a possibilidade, por autorização dos incisos IV e V do artigo 932, do julgamento
monocrático do relator quanto à negativa de provimento ou ao provimento de
recurso em razão da utilização de um pronunciamento judicial vinculante. Além
destas hipóteses, o inciso III deste mesmo artigo 932 também autoriza ao
relator que, monocraticamente, deixe de conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida. Mas estas são as únicas hipóteses em que o julgamento
pelo colegiado resta desnecessário. Em todas as demais circunstâncias,
haverá de ser reunido o colegiado para a apreciação da matéria discutida em
juízo, seja em ação de competência originária, em grau de recurso ou em
qualquer incidente processual movido perante os tribunais.
O Código de Processo Civil de 2015 inegavelmente atribuiu uma
significativa importância ao julgamento pelo colegiado, muito por conta de sua
vulgarização nos últimos anos, tendo em vista a redação atribuída pela lei
9.756, de 17 de dezembro de 1998, ao artigo 557 do Código de Processo Civil
de 1973. Segundo referido dispositivo, o relator poderia negar seguimento a
recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Já o §1º-A do mesmo
artigo 557 do revogado Código Buzaid autorizava ao relator dar provimento ao
recurso se a decisão recorrida estivesse em manifesto confronto com súmula
ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior.

306

Perceba-se que o comando normativo que autorizava o julgamento
monocrático pelo relator, quando do Código de Processo Civil de 1973,
baseava-se no conceito jurídico indeterminado “manifestamente”. Assim, se ao
relator parecesse manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, em
confronto ou de acordo com súmula ou jurisprudência dominante, ele poderia
julgar o recurso monocraticamente em desprestígio do julgamento pelo
colegiado, que é, como afirmado, o juízo natural do recurso.
Esta autorização normativa com conteúdo semântico aberto, vez que
baseada em conceito jurídico indeterminado, fez com que, na prática, o
julgamento colegiado torna-se uma exceção ao passo que, em regra, os
recursos eram julgados monocraticamente pelos relatores. E o Código de
Processo Civil de 2015 percebeu e enfrentou esta mazela ao limitar o âmbito
de atuação monocrática do relator às específicas hipóteses previstas nos
incisos III, IV e V do artigo 932, já enfrentados, que são desprovidos de
conceitos jurídicos indeterminados, bem como quando do julgamento do
conflito de competência, nos casos em que já houver súmula do Supremo
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, ou tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência a respeito da questão suscitada conforme o parágrafo único do
artigo 955382.
Mas há ainda outra passagem do código que nos permite afirmar a
primazia do julgamento colegiado pelo Código de Processo Civil de 2015.
Trata-se da técnica de complementação de julgamento prevista no artigo 942.
Segundo esta nova técnica, que visa substituir os antigos embargos
infringentes, em havendo julgamento não unânime de apelação, o resultado
não poderá ser proclamado, e deverá o julgamento ter prosseguimento em
sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, convocados nos
termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para
garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e
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Também no âmbito do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça consta previsão
normativa autorizativa de julgamento monocrático pelo relator, conforme se extrai do inciso
XVIII do artigo 34.
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a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os
novos julgadores.
Nos tribunais em que os órgãos julgadores sejam compostos por
mais membros do que a quantidade necessária para o julgamento da apelação,
como se passa, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, o julgamento poderá ter prosseguimento imediatamente, no mesmo
dia, desde que todos os membros do órgão julgador estejam presentes à
sessão, uma vez que a composição destes órgãos colegiados é de cinco
membros. É que, de acordo com o parágrafo segundo do artigo 941, no
julgamento de apelação ou de agravo de instrumento a decisão deve ser
tomada, no órgão colegiado, pelo voto de três magistrados383.
Assim, em caso de divergência quando do julgamento de uma
apelação por dois votos contra um, será possível prosseguir imediatamente
convocando a julgamento os outros dois membros que compõem o órgão
julgador, mas não participavam originariamente daquele recurso, eis que a
convocação de dois desembargadores é suficiente para garantir a possibilidade
de inversão do resultado inicial de dois votos contra um.
Também se aplica esta técnica de complementação de julgamento
nos casos em que houver julgamento não unânime de agravo de instrumento
quando a maioria se formar no sentido de reformar decisão de julgamento
parcial do mérito, assim como quando, em ação rescisória, a maioria se
pronunciar pela rescisão da sentença. Nesta última hipótese, o julgamento
deverá ter prosseguimento em órgão de maior composição, segundo os termos
do regimento interno do tribunal. Perceba-se que nestes casos a técnica
somente se faz necessária em um certo sentido da composição da maioria,
diferentemente do julgamento da apelação, quando qualquer divergência,
independentemente da questão a respeito do qual tenha surgido, justifica a
aplicação da técnica de complementação.

383

A composição do colegiado para julgamento de outros recursos, incidentes processuais ou
processos de competência originária será determinada pelos regimentos internos dos tribunais.
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4.2.6 Embargos de Divergência

Consistem os Embargos de Divergência em recurso que possui a
finalidade específica de, em concretização ao dever de uniformidade dos
tribunais plasmada no artigo 926, uniformizar a jurisprudência interna do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de
instituto destinado a eliminar uma divergência intra muros, ou seja, afastar um
conflito de entendimento na jurisprudência interna do tribunal superior.
Conforme assinalado, o risco de decisões divergentes em torno de
questões jurídicas análogas, atua em desprestígio do sistema jurídico, em
especial à previsibilidade das decisões emanadas do Poder Judiciário. A
exigência de segurança jurídica demanda certeza dos atos emanados do Poder
Judiciário, o que se acentua significativamente quando se trata dos órgãos de
cúpula da estrutura judiciária brasileira.
Neste diapasão, a exigência de uniformização e estabilidade dos
julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é
ainda mais latente, pois a eles foi conferida a incumbência de dar a última
palavra, ou conceder a definitiva interpretação, a respeito, respectivamente, da
Constituição Federal e da legislação federal infraconstitucional para todo o
território nacional. Aliás, como visto, a integridade e a coerência denotam,
ainda, que os provimentos judiciais vinculantes conformam a aplicação do
Direito em todo o território nacional.
O principal problema quanto ao ponto reside na repartição interna de
competência dos Tribunais Superiores que, ao permitir que mais de um órgão
fracionário se pronuncie sobre a mesma questão jurídica, dá ensejo à formação
de entendimentos contraditórios sobre o mesmo ponto, não obstante integram
e mesma e única estrutura do tribunal. Inegavelmente, a manutenção destes
pronunciamentos, incompatíveis entre si, geraria um gravíssimo desprestígio
destas Cortes, em prejuízo irreversível da insigne função de definição do
Direito e orientação dos cidadãos que elas devem desempenhar.
Não houve muita alteração do Código de Processo Civil de 2015 em
relação a este relevante instituto relacionado ao sistema brasileiro de
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pronunciamentos judiciais vinculantes, mas apenas a ampliação das hipóteses
de cabimento dos Embargos de Divergência.
Com efeito, o Código de Processo Civil de 1973 afirmava, em seu
artigo 546, o cabimento deste recurso em face da decisão de turma tanto do
Supremo Tribunal Federal que, em recurso extraordinário, divergir do
julgamento da outra turma ou do plenário, quanto do Superior Tribunal de
Justiça que, em recurso especial, divergir do julgamento de outra turma, da
seção ou do órgão especial. No Código de Processo Civil de 2015, referido
recurso passou a ser cabível em face do julgamento de qualquer órgão
fracionário destes tribunais.
Tendo em conta a estrutura interna de nossa Suprema Corte não
houve mudança na prática, vez que ela é composta por duas turmas e um
plenário. Assim, sendo deste órgão a competência para o processo e
julgamento dos Embargos de Divergência, somente poderão ser impugnadas
as decisões proferidas mesmo pelas turmas.
Situação bastante diferente se passa com o Superior Tribunal de
Justiça, já que ele se compõe de uma Corte Especial, duas Seções
Especializadas e quatro Turmas. Assim, em relação à Corte da Cidadania, são
cabíveis Embargos de Divergência, a serem julgados pela Corte Especial, em
face de julgamentos emitidos tanto pelas Turmas quanto pelas Seções em
recursos especiais.
Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, incumbe ao
embargante demonstrar a existência de outro julgamento do próprio Tribunal
superior em sentido diverso daquele proferido no acórdão recorrido. Outra
relevante inovação do diploma processual foi a afirmação de que o acórdão
paradigma pode ter sido proferido no julgamento colegiado de qualquer
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recurso384, com vistas ao afastamento de uma jurisprudência defensiva que se
formou nos Tribunais Superiores385.
Consiste, ainda, em um dever do recorrente que demonstre ao
Tribunal competente, por meio de um confronto analítico, a similitude fática
entre os casos concretos que originou o acórdão paradigma e o acórdão
recorrido, tal como se exige também para a admissão de Recurso Especial
interposto para impugnar divergência jurisprudencial. Trata-se de mais uma
inegável semelhança entre os Embargos de Divergência e o sistema de
pronunciamentos judiciais vinculantes, pois, como já abordado, também para a
aplicação destes pronunciamentos vinculantes haverá de ser demonstrada a
semelhança entre os casos. Dessa forma, o manejo deste sistema vinculatório
não se trata de algo absolutamente novo em nosso ordenamento jurídico.
Por fim, convém analisar a revogação, operada pela lei 13.256/16,
do parágrafo quinto do artigo 1.043 do Código de Processo Civil de 2015, que
vedava ao Tribunal competente que deixe de receber os Embargos de
Divergência interpostos com base em fundamento genérico de que as
circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a existência da distinção.
A conclusão não pode ser outra a não ser a subsistência do dever jurídico de o
Tribunal competente examinar as peculiaridades fáticas dos casos envolvidos
com vistas a demonstrar a similitude fática que justifique a exigência de
uniformização das decisões, seja em função do inciso VI, do parágrafo primeiro
do artigo 489 ou por conta do modelo de processo cooperativo.

384

Imperioso destacar que a redação originária do Código de Processo Civil de 2015 permitia
ainda o cabimento dos Embargos de Divergência tendo como acórdão paradigma uma decisão
colegiada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de juízo de admissibilidade. Posteriormente, a lei 13.256/2016 revogou esta hipótese de
cabimento dos Embargos de Divergência o que, lamentavelmente, reduz a possibilidade de
uniformização das decisões destes egrégios Tribunais por meio deste relevante instrumento.
385
Exemplificativamente, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo n.º
1.195.905/RS a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça afirmou que os Embargos de
Divergência não são cabíveis nos casos em que o acórdão paradigma tiver sido proferido em
conflito de competência. Também quando do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos
de Divergência em Recurso Especial n.º 998.249/RS a 3ª Seção do Superior Tribunal de
Justiça reafirmou o entendimento a respeito da “impossibilidade de acórdão proferido em sede
de Habeas Corpus, mandado de segurança e recurso ordinário servir de paradigma para fins
de alegado dissídio jurisprudencial, ainda que se trate de dissídio notório, eis que os remédios
constitucionais não guardam o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão material
almejados no recurso especial” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg nos EDiv no REsp
n.º 998.248-RS, j. 06/12/2007, DJ. 17/12/2007).
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4.2.7 Reclamação

De origem pretoriana386, a Reclamação era utilizada pelo Supremo
Tribunal Federal, inicialmente, com fundamento na teoria dos poderes
implícitos. Afirmava-se, então, que a Constituição, ao conceder expressamente
o exercício da função jurisdicional a certo tribunal a respeito de determinadas
questões jurídicas, teria lhe assegurado também, implicitamente, a prerrogativa
de defender sua competência e a autoridade de seus julgados, ou seja, a
efetividade de suas decisões. Servem os poderes implícitos, portanto, para
instrumentalizar e solidificar os poderes explícitos.
Consolidada na jurisprudência do Pretório Excelso, a Reclamação foi
inserida no regimento interno daquela corte, entre os artigos 156 e 162, e em
1988 ganhou assento constitucional, sendo previsto como uma das hipóteses
de competência originária do Supremo Tribunal Federal (artigo 102, I, “l”) e do
Superior Tribunal de Justiça (artigo 105, I, “f”). Em 1990, a lei 8.038,
regulamentou mediante o capítulo segundo (artigos 13 a 18), estas previsões
da Carta Magna. Como se vê, o instituto da Reclamação teve, gradativamente,
um acréscimo de importância perante o sistema jurídico – o que, pela essência
do instituto, não deixa de ser um dado preocupante.
E essa crescente importância foi ainda incrementada pelas Emendas
Constitucionais

03/1993

(que

introduziu

a

Ação

Declaratória

de

Constitucionalidade) e 45/2004 (reforma do Judiciário que, dentre diversas
modificações, criou a Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal). A partir
de então, a Reclamação também passou a ser utilizada com o propósito de
assegurar o cumprimento, pelas instâncias ordinárias, das decisões proferidas
no controle concentrado de constitucionalidade (artigo 102, §2º), assim como
para garantir a correta aplicação dos enunciados daquela súmula vinculatória
(artigo 103-A, §3º).

386

“A reclamação surgiu por construção jurisprudencial do STF, que entendeu necessário um
instrumento específico permitindo impor os seus julgados e preservar a sua competência.
(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º 2.212, Rel.
Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2003, publicado em 14/11/2003).
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Paralelo importante para a adequada compreensão da Reclamação
é a relação entre este instituto e a escalada normativa que o efeito vinculatório
experimentou no sistema processual brasileiro, conforme analisado no primeiro
capítulo desta pesquisa. A principal justificativa da existência da Reclamação
consiste na insubordinação do Poder Público contra a autoridade dos atos do
Poder Judiciário387.
Neste diapasão, os tribunais ordinários passaram a almejar o
manejo da Reclamação, o que foi inicialmente rejeitado pela Corte Maior ao
fundamento de que inexistente autorização normativa neste sentido. Em que
pese a previsão em alguns regimentos internos388, o Supremo Tribunal Federal
afirmava a imprescindibilidade de previsão legal, e que somente a União
poderia legislar a esse respeito, por tratar-se de matéria processual, incluída,
portanto, em sua competência legislativa privativa (artigo 22, I, da
Constituição)389.
Posteriormente, no entanto, o Pretório Excelso passou a entender
que os estados membros poderiam se utilizar da Reclamação mediante os
fundamentos do princípio da simetria, da garantia de efetividade das decisões
judiciais (artigo 5.º, XXXV) e do direito constitucionalmente assegurado de livre
petição (artigo 5.º, XXXIV) 390.
Toda essa evolução normativa culminou na regulamentação da
Reclamação pelo Código de Processo Civil de 2015391, que assegura seu
cabimento a todos os tribunais, bem como ampliou suas hipóteses de
cabimento. De acordo com o artigo 988, será cabível a Reclamação para
preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do
tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de
decisão
387

do

Supremo

Tribunal

Federal

em

controle

concentrado

de

THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil, vol. 3, 50. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2017, p. 934.
388
Alguns regimentos internos de tribunais intermediários, como o de São Paulo, passaram a
prever o cabimento da Reclamação para as mesmas hipóteses protetivas da competência e da
autoridade de seus julgados, tal como consta da Constituição.
389
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 405.031/AL, Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio,
j. 02/08/2010, DJ 20/08/2010.
390
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2212/CE, Tribunal Pleno, rel. Min. Ellen Gracie, j.
02.10.2003.
391
Imperioso destacar que o Código de Processo Civil de 2015, ex vi do artigo 1.072, inciso IV,
revogou os artigos da lei 8.038/1990 que disciplinavam a Reclamação.

313

constitucionalidade, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento
de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência e, por fim, de acórdão de recurso extraordinário com
repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de
recursos extraordinário ou especial repetitivos392.
Considerar-se-á inobservada a decisão do Supremo Tribunal
Federal em controle concentrado de constitucionalidade, o enunciado de
súmula vinculante ou o acórdão proferido em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência quando a
decisão reclamada for contrária àqueles pronunciamentos judiciais vinculantes,
negar-lhe vigência ou aplica-los a casos distintos. Ou seja, haverá
inobservância sempre que estes pronunciamentos vinculatórios não forem
aplicados quando deveriam sê-lo ou quando eles forem aplicados, em casos
em que eles não deveriam ser.
Perceba-se, portanto, que a reclamação é um importantíssimo
instrumento do dever de autorreferência, ao servir como mecanismo de
realização de distinção pela Corte de onde o pronunciamento judicial vinculante
se originou. Não se amoldando a hipótese fática do caso sob julgamento à
regra jurídica universalizada, incumbirá ao tribunal que a formou afastar sua
aplicação por reconhecer a distinção entre os casos. A reclamação possui o
relevante mérito de permitir de forma facilitada a comparação analítica entre os
julgados paradigma e reclamado393.
A reclamação para a preservação da autoridade das decisões
tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade, assim como dos enunciados da Súmula vinculante, é
cabível

tanto

para

impugnar

pronunciamentos

judiciais

quanto

atos

administrativos. A reclamação promovida em face de violação de decisões de
procedimento de recursos especiais ou extraordinários repetitivos, incidente de
resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência
392

O que interessa a esta pesquisa são as previsões que asseguram o cabimento da
Reclamação para a proteção do efeito vinculatório de certos pronunciamentos judiciais
vinculantes. Será deixado de lado, portanto, o cabimento da Reclamação para a preservação
da competência do Tribunal, em que pese sua relevância para o sistema processual.
393
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4374-PE, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j.
18/04/2013.

314

somente poderá enfrentar decisões judiciais. Perceba-se que a Reclamação
possui sempre finalidade repressiva, não podendo ser utilizada em caráter
preventivo. Deve ser demonstrado e comprovado a efetiva afronta ao
pronunciamento judicial vinculante, como será demonstrado a seguir.
O Código de Processo Civil de 2015 deixa claro – e, com isso,
encerra acalorado debate acadêmico394 – que a Reclamação possui natureza
jurídica de ação e, portanto, não pode ser confundida com recurso395, incidente
processual396 ou correição parcial. Consiste a Reclamação, portanto, em ação
de competência originária dos tribunais, que assume papel de relevo no
sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes ao servir de
instrumento assecuratório dos deveres de uniformização, integridade e
coerência, imprescindíveis ao seu funcionamento satisfatório.
Com efeito, a Reclamação depende de provocação da parte
legitimada, sendo vedada a atuação de ofício do Poder Judiciário, que
manifestará pretensão jurídica a ser tutelada pelo Estado-juiz mediante o
exercício da função jurisdicional diante da demanda apresentada. Não fosse
isto suficiente, o código determina no inciso III do artigo 989 a citação do

394

“a reclamação, qualquer que seja a qualificação que se lhe dê - Ação (Pontes de Miranda,
‘Comentários ao Código de Processo Civil’, tomo V/384, Forense), recurso ou sucedâneo
recursal (Moacyr Amaral Santos, RTJ 56/546-548; Alcides de Mendonca Lima, “O Poder
Judiciário e a Nova Constituição”, p. 80, 1989, Aide), remédio incomum (Orosimbo Nonato,
‘apud’ Cordeiro de Mello, ‘O processo no Supremo Tribunal Federal’, vol. 1/280), incidente
processual (Moniz de Aragão, “A Correição Parcial”, p. 110, 1969), medida de Direito
Processual Constitucional (Jose Frederico Marques, ‘Manual de Direito Processual Civil’, vol 3.,
2. parte, p. 199, item n. 653, 9. ed., 1987, Saraiva) ou medida processual de caráter
excepcional (Min. Djaci Falcão, RTJ 112/518-522) – configura, modernamente, instrumento de
extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504),
destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a
preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal
Federal (CF, art. 102, I, ‘l’) e do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, ‘f’)” (Rcl 336, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/1990, DJ 15/3/1991 PP-02644).
395
A Reclamação não pode mesmo ser tida como recurso, pois: i. rege a sistemática recursal o
princípio da taxatividade, e a Reclamação não consta como recurso no sistema normativo; ii.
não é exercida dentro do processo em curso; iii. admite-se expressamente seu cabimento em
paralelo e simultaneamente aos recursos (artigos 988, § 6º do CPC e 7º da Lei 11.417/2006).
No julgamento da Reclamação n.º 647 o Supremo Tribunal Federal se pronunciou a respeito da
impossibilidade de se propor Reclamação em face de decisão do próprio tribunal, justamente
por não ser instrumento que possa corresponder a pedido de reconsideração de decisum da
Corte. O tribunal não pode ser desobediente dele mesmo e a Reclamação não pode ser
admitida como sucedâneo de recurso.
396
Não pode ser a Reclamação considerada um incidente processual pois sua utilização não
depende, necessariamente, de um processo de natureza jurisdicional em curso. Admite-se sua
utilização, de forma autônoma, para impugnar diretamente uma conduta administrativa.

315

beneficiário do ato impugnado, permitindo ao réu que apresente contestação.
É, portanto, exercício do direito constitucional de Ação.
Possui procedimento especial, concentrado e sumário, assemelhado
ao do mandado de segurança tendo em vista que exige prova documental préconstituída, não se admite dilação probatória, prevê a oitiva da autoridade
administrativa ou judicial que praticou o ato, ou adotou a conduta omissiva,
para que preste informação a seu respeito, defendendo-lhe a regularidade, se
for o caso, no prazo de dez dias, determina-se a obrigatória intervenção do
Ministério Público nas causas em que o Parquet não figura como autor.
Não se sujeita, no entanto, a prazo preclusivo ou decadencial. Mas
exige-se que o ato reclamado não tenha transitado em julgado (artigo 988,
parágrafo quinto, inciso I), ou seja, que não esteja protegido pelo manto da
coisa julgada material397, ex vi do enunciado n.º 734 da Súmula de
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. A Reclamação não é
sucedâneo de Ação Rescisória e não pode ser utilizada como tal. Trata-se de
mais um ponto de contato em relação ao procedimento do mandamus,
conforme consta do inciso II do artigo 5º da Lei 12.016/2009.
Admite-se o manejo da Reclamação de modo concomitante com a
impugnação via recurso. Optou o Código de Processo Civil de 2015, diante da
gravidade

atribuída

ao

desrespeito

destes

pronunciamentos

judiciais

vinculantes, por cumular mecanismos impugnatórios, diferentemente da opção
política a respeito do Mandado de Segurança. No entanto, em algumas das
hipóteses de cabimento exige-se o esgotamento de instância, seja das vias
ordinárias (propostas para a garantia da observância de acórdão de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em
julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) ou das
administrativas (parágrafo 1º do artigo 7º da lei 11.417/2006), para que o
Supremo Tribunal Federal não se transforme em um órgão meramente
397

Mas a coisa julgada a que se refere é aquela que tenha sido formada antes da propositura
da Reclamação, pois uma vez que esta tenha sido iniciada, eventual trânsito em julgado da
decisão reclamada não servirá de óbice ao seu julgamento. V.: “Ajuizada a reclamação antes
do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo
principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em
julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade do STF, será desconstituído pela
procedência da reclamação” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl. 509-MG, Tribunal Pleno,
rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 19/12/1999, DJ. 04/08/2000).
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corretivo, substituindo-se aos julgadores ordinários ou administrativos. Mas,
mesmo nestas hipóteses, a exigência de esgotamento das instâncias não pode
acarretar o trânsito em julgado, como abordado ainda agora. Dessa forma, o
reclamante deverá aguardar o exato momento compreendido entre estes
marcos processuais, sob pena de ver inadmitida a Reclamação interposta.
Como a Reclamação não possui, como exposto, natureza recursal e
também não se confunde com a ação rescisória, eventual julgamento de
procedência não terá aptidão para substituir (reformar) ou rescindir o ato
impugnado, devendo o tribunal se limitar a cassa-lo, o anulando e
determinando que outro seja praticado em observância ao pronunciamento
judicial vinculante invocado, ou adotar medidas que repute necessárias para a
garantia da autoridade do pronunciamento vinculante por ele emitido, como a
imposição de prazo, de multa ou a proibição de determinada atividade, para
impedir a continuidade da violação da sua autoridade e exigir a mais rápida e
eficaz observância da sua decisão.
A relevância atribuída pelo Código de Processo Civil de 2015 à
reclamação como forma de controle e eficácia do sistema brasileiro de
pronunciamentos judiciais vinculantes fica ainda mais evidente quando da
afirmação de que a decisão da Reclamação possui eficácia imediata, devendo
o presidente do Tribunal determinar o pronto cumprimento do julgado, antes
mesmo da lavratura do acórdão, que será postergado.
Recentemente, porém antes da entrada em vigor do Código de
Processo Civil de 2015, a jurisprudência de nossa Corte Maior afirmou o
cabimento da reclamação com a finalidade de proteção aos fundamentos
determinantes398 de uma decisão proferida em controle concentrado de
constitucionalidade,

em

nítido

reforço

à

ideia

da

necessidade

de

pronunciamentos judiciais vinculantes. Logo em seguida, infelizmente, veio a
modificar seu entendimento e passou a sustentar que a Reclamação seria
incabível

para

impugnação

de

supostas

violações

aos

fundamentos

determinantes, estando seu cabimento limitado à parte dispositiva do
julgado399. Seria a Reclamação, nesta visão, um instrumento protetivo da coisa
398
399

BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Reclamação 4987.
BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Rcl 2475 AgR; Na Rcl 3014; Rcl 17.914.
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julgada material formada, e não à eficácia vinculatória própria da regra jurídica
extraível da fundamentação.
Com a superveniência do Código de Processo Civil de 2015 e a
consagração do sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes,
que concretiza os relevantes valores constitucionais destacados nesta
pesquisa, esse entendimento do Pretório Excelso haverá de ser modificado,
especialmente porque o principal motivo que ensejou a guinada de
posicionamento quanto a este ponto foi o risco de provocar uma enorme
concentração de processos no Supremo Tribunal Federal. Agora, com a
implementação do referido sistema vinculatório, sua adequada compreensão
passará por uma releitura de todo o sistema, o que provocará uma mudança na
forma de se pensar o processo civil, essencialmente quanto aos deveres de
estabilidade do Direito, de integridade e coerência, o que resultará em uma
redução da carga de trabalho, a médio e longo prazo, daquele tribunal. Mas,
para tanto, será imprescindível que ele atue de forma enérgica no sentido de
fortalecer seus julgados, e a reclamação possui este potencial.

318

5. CONCLUSÃO

No decorrer do trabalho foram lançadas algumas conclusões a
respeito do sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes, sendo
de se repisar neste momento as principais delas no que se relaciona às
justificativas, aos requisitos de legitimidade e aos instrumentos processuais do
efeito vinculatório.
i. O Código de Processo Civil de 2015 segue uma tendência de
aproximação entre as tradições jurídicas do common law e do civil law
originada, no que concerne à tradição romano-germânica, por conta dos
movimentos teóricos do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo e da
concepção lógico-argumentativa do Direito;
ii. Referido sistema vinculatório não é novidade em nosso
ordenamento jurídico, que já se utilizou, remotamente, do instituto dos
assentos;
iii. O sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes
extrai sua justificativa constitucional das garantias fundamentais da segurança
jurídica, máxime na estabilidade e previsibilidade do ordenamento jurídico
como um todo, da isonomia perante o Direito e da efetividade da tutela
jurisdicional;
iv. As alegações de supressão da liberdade judicial e o
engessamento do Direito, que se opõem a adoção do sistema vinculatório em
questão, não merecem prosperar uma vez que o Estado democrático de Direito
não admite mesmo a ideia de ampla e irrestrita liberdade no exercício da
função jurisdicional, bem como que se assegura quando da vinculação o
caráter argumentativo, atribuindo-se às partes interessadas que demonstrem a
distinção ou a superação do entendimento assentado no pronunciamento
vinculatório;
v. As experiências vivenciadas em ordenamentos jurídicos de outros
países quanto ao efeito vinculatório dos julgados, com especial destaque para
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aqueles que integram a tradição jurídica do common law, como a Inglaterra e
os Estados Unidos, foram absorvidas pelo Código de Processo Civil de 2015
quando da instituição do sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais
vinculantes e também devem ser incorporadas ao modo de se pensar e aplicar
o Direito nos casos concretos;
vi. No entanto, mesmo absorvendo as principais ideias da stare
decisis doctrine, nosso sistema não se resume a uma cópia daqueles
desenvolvidos perante o common law, mas se manteve fiel à nossa tradição
jurídica;
vii.

Decorre

da

instituição

deste

sistema

de

vinculação

a

pronunciamentos judiciais a imperiosa necessidade de observância aos
deveres de uniformização, estabilidade, integridade e coerência;
viii. Os pronunciamentos judiciais que estão autorizados a produzir o
efeito vinculatório em nosso ordenamento jurídico são aqueles elencados no
artigo 927 do Código de Processo Civil;
ix. No entanto, para que referida eficácia vinculatória seja legítima
diante do Estado democrático de Direito, terão de ser observados os requisitos
da publicidade ampliada, fundamentação analítica e contraditório substancial;
x. Para que se atenda a publicidade ampliada, deverá ser
asseguarada a mais ampla divulgação ao procedimento em que se pode formar
um pronunciamento judicial vinculante, com vistas a viabilizar a participação de
eventuais interessados que possam contribuir com sua formação. Há de ser
conferida, ainda, a mais ampla publicidade após a formação deste
pronunciamento

vinculatório,

com

vistas

a

atender

a

exigência

de

previsibilidade inerente à segurança jurídica;
xi. Quanto à fundamentação analítica, exige-se do órgão julgador
que, quando da formação do pronunciamento judicial vinculante, leve em
consideração todos os argumentos apresentados pelas partes ou demais
interessados, uma vez que a perspectiva participativa do contraditório assegura
às partes que exerçam influência no resultado do processo. Também o modelo
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cooperativo de processo exige do Estado-juiz que não apenas estimule, mas
que também participe do contraditório;
xii. A regra jurídica universalizável, e que produzirá o efeito
panproessual próprio do pronunciamento judicial vinculante, é aquela que
conste do fundamento determinante, assim entendido que tenha sido, expressa
ou implicitamente, acolhido pela maioria dos membros que compõem o órgão
colegiado. Dessa forma, revela-se oportuno que se modifique o modo de
atuação dos Tribunais quando da tomada dos votos, para que eles não se
limitem a aderir à conclusão do julgamento, mas que cada um dos
fundamentos levados a apreciação do colegiado seja enfrentado por todos os
seus membros. Tal conduta permitirá a identificação do fundamento
determinante com maior clareza e diminuirá a probabilidade de equívocos na
utilização do pronunciamento judicial vinculante.
xiii. O procedimento de formação de cada um dos pronunciamentos
judiciais vinculantes deve dispor de mecanismos processuais que ampliem o
contraditório participativo para além das partes do processo, seja mediante
admissão de amicus curiae ou pela designação de audiência pública. Somente
nesta circunstância se terá por legitimado do ponto de vista democrático (artigo
1º da Constituição Federal) a produção do efeito vinculatório aos fundamentos
determinantes em relação a terceiros.
xiv.

Todos

os

procedimentos

tendentes

à

formação

de

pronunciamento judicial vinculante contam a possibilidade desta abertura
procedimental que permita o exercício da democracia participativa, como
exposto nesta pesquisa, o que faz com que sua previsão no ordenamento
jurídico tenha se dado de forma legítima.
xv. A admissão de amicus curiae ou a designação de audiência
pública, em concreto, demandará uma análise, por parte do relator do
procedimento, da utilidade destas intervenções, uma vez que elas se destinam
a ampliar o contraditório por meio do fornecimento de novos argumentos que
possam contribuir qualitativamente com a formação do pronunciamento judicial
vinculante. Em assim sendo, não há uma obrigatoriedade em se ampliar o
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contraditório quando da formação de todos os pronunciamentos judiciais
vinculantes, mas somente naqueles casos em que restar demonstrada a
possibilidade de efetiva contribuição das intervenções.
xvi. O manejo do sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais
vinculantes não pode se dar de modo automatizado e mecânico, sendo exigida
a observância de seu caráter argumentativo com vistas a possibilitar às partes
que dialoguem com o órgão jurisdicional no intuito de demonstrar eventual
distinção do caso que originou o pronunciamento vinculatório e o caso posto a
julgamento ou, ainda, a necessidade de superação daquele entendimento
consagrado no pronunciamento vinculante;
xvii. Considerar-se-á nula qualquer decisão judicial que invocar
precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos, bem como a que, ao deixar de seguir pronunciamento judicial
vinculante invocado pela parte, não demonstrar a existência de distinção em
relação ao caso sob julgamento ou a superação do entendimento que justifique
o afastamento da vinculação própria do sistema;
xviii. A consagração deste sistema de vinculação a decisões judiciais
pretéritas demanda, ainda, a releitura de diversos institutos jurídicos
processuais, como a tutela da evidência e o julgamento liminar de
improcedência relacionados com pronunciamentos decisórios vinculantes; a
possibilidade de se admitir recurso destinado à impugnar tão somente a
fundamentação do julgado; a nova hipótese de cabimento dos embargos de
declaração fundamentado na omissão do órgão julgador quanto à incidência de
pronunciamento vinculante aplicável à espécie; os casos em que se admite
excepcionar

o

princípio

da

colegialidade,

admitindo-se

o

julgamento

monocrático do recurso pelo relator; os embargos de divergência destinados à
afastar divergência interna nos tribunais superiores e conter a dispersão de
julgados sobre o mesma questão jurídica; e, por fim, a reclamação como
instrumento processual destinado a assegurar a autoridade das decisões
vinculatórias dos tribunais.
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